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RESUMO 

 A articulação entre o ensino e a investigação é hoje uma questão central para a 

qualidade da formação no ensino superior. Os estudos sobre o nexus ensino e investigação 

são um contributo, mas centram-se essencialmente nas universidades tradicionais, 

tendendo a ignorar outras áreas de saber e a não considerar especificidades contextuais, 

sejam elas institucionais ou nacionais. A investigação desenvolvida teve como objetivo 

geral identificar o sentido que formadores e estudantes atribuem à relação entre o ensino 

e a investigação enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem na formação inicial de 

professores (FIP), considerando especificidades do próprio campo profissional, dos 

sistemas educativos e dos contextos nacionais.  

 Neste sentido, esta investigação foi desenvolvida na forma de estudo multicasos, 

analisando os casos de Portugal e Inglaterra. As opções metodológicas seguiram um 

conjunto de etapas influenciadas por orientações de cariz misto. Na sua dimensão 

qualitativa, recorreu-se a entrevistas semi-estruturadas e a grupos de discussão focalizada 

(com estudantes e formadores) e à análise de conteúdo. Na sua dimensão quantitativa, 

foram realizados inquéritos por questionário aplicados a formadores de professores a 

nível nacional. O conhecimento produzido nesta investigação possibilitou a produção de 

vários artigos científicos que integram o corpo desta tese.  

A análise dos dados recolhidos permitiu concluir que o valor atribuído à 

investigação é variável entre os países e as instituições em estudo. Conclui-se que no caso 

da formação inicial de professores as dificuldades relacionam-se com questões estruturais 

e organizativas associadas à história da formação e aos seus modelos, por um lado, e com 

o ensino superior, suas culturas e práticas mais comuns, por outro. Em ambos os casos, 

o(s) sentido(s) atribuído(s) à relação entre o ensino e a investigação enquanto estratégia 

de ensino e de aprendizagem na FIP enfocam em inquietações relativamente à visão 

tecnicista do ser professor e à presença tardia da investigação nos programas de FIP.  

 

Palavras-Chave: ensino superior; formação inicial de professores; nexus investigação-

ensino; Portugal; Inglaterra.



v 
 

  



vi 
 

 

ABSTRACT 

The link between teaching and research is now a central issue for the quality of 

education in higher education institutions. Studies on the research-teaching nexus are a 

contribution, but they focus essentially on traditional universities, tending to ignore other 

areas of knowledge and not to consider contextual specificities, be they institutional or 

national. The main objective of this research was to identify the meaning that teacher 

educators and students attribute to the relationship between teaching and research as a 

teaching and learning strategy in initial teaching education, considering specificities of 

the professional field itself, of the educational systems and of the national contexts.  

 In this sense, the research was developed in the form of a multi case study 

analysing the situation in Portugal and in England. The methodological options followed 

a set of steps influenced by mixed methods guidelines. In its qualitative dimension, semi-

directive interviews, focus groups (with teacher educators and student teachers) and 

content analysis were used. In its quantitative dimension, questionnaire surveys were 

conducted with teacher educators at national level. The knowledge produced in this 

research has made possible the publication of several scientific papers which are part of 

the body of this thesis.  

Data analysis led to the conclusion that the value attributed to research varies 

between the countries and institutions under study. In the case of initial teacher education, 

the difficulties are related to structural and organisational issues associated with the 

history of training and its models, on the one hand, and with higher education, its most 

common cultures and practices, on the other. In both cases, the meaning(s) attributed to 

the relationship between teaching and research as a teaching and learning strategy in ITE 

focus on concerns about the technical view of being a teacher and the late presence of 

research in ITE programmes. 

 

Keywords: higher education; initial teacher education; research-teaching nexus; 

Portugal; England. 
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RESUMÉ 

Le lien entre l'éducation et la recherche est désormais une question centrale pour 

la qualité de la formation dans l'enseignement supérieur. Les études sur le lien entre 

l'enseignement et la recherche constituent une contribution, mais elles sont 

essentiellement axées sur les universités traditionnelles, qui ont tendance à ignorer les 

autres domaines de connaissance et à ne pas tenir compte des spécificités contextuelles, 

qu'elles soient institutionnelles ou nationales. L'objectif général de la recherche effectuée 

était d'identifier le sens que les formateurs et les étudiants attribuent à la relation entre 

l'enseignement et la recherche en tant que stratégie d'enseignement et d'apprentissage 

dans la formation initiale des enseignants (FIE), en tenant compte des spécificités du 

domaine professionnel lui-même, des systèmes éducatifs et des contextes nationaux.  

 Dans ce contexte, cette recherche a été développée sous la forme d'une étude 

pluridisciplinaire, analysant les cas du Portugal et de l'Angleterre. Les options 

méthodologiques ont suivi un ensemble d'étapes influencées par des par des orientations 

qualitatives et quantitatives. Dans sa dimension qualitative, nous avons utilisé des 

entretiens semi-directifs et des groupes de discussion ciblés (avec des étudiants et des 

formateurs) ainsi qu'une analyse de contenu ont été utilisés. Dans sa dimension 

quantitative, des enquêtes par questionnaire ont été appliquées aux formateurs 

d'enseignants au niveau national. La connaissance produite dans cette recherche ont 

permis de produire plusieurs articles scientifiques qui font partie du corps de cette thèse.  

L'analyse des données recueillies a permis de conclure que la valeur attribuée à la 

recherche varie selon les pays et les institutions étudiées. On peut conclure que dans le 

cas de la formation initiale des enseignants, les difficultés sont liées à des questions 

structurelles et organisationnelles liées à l'histoire de la formation et à ses modèles, d'une 

part, et à l'enseignement supérieur, à ses cultures et à ses pratiques les plus courantes, 

d'autre part. Dans les deux cas, le sens attribué à la relation entre l'enseignement et la 

recherche en tant que stratégie d'enseignement et d'apprentissage au sein de le FIE met  

l'accent sur les préoccupations liées à la vision technique du métier d'enseignant et à la 

présence tardive de la recherche dans les programmes de le FIE  

Mots-clés: Enseignement supérieur; Formation initiale des enseignants; Recherche; 

Enseignement; Portugal ; Angleterre. 
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Sobre a estrutura da tese – um esclarecimento 
 

O documento aqui apresentado constitui o culminar de um processo formativo que 

teve o seu início em 2014, no programa doutoral em Ciências da Educação da Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). Embora a 

tese constitua o produto final do doutoramento, o percurso que levou à sua concretização 

teve início em 2011 durante a colaboração enquanto bolseira de investigação no projeto 

de investigação FIPAIF - “Formação Inicial de Profissionais de Ajuda e Identidade dos 

Formadores: um estudo sobre o ensino e a enfermagem”, coordenado pela Professora 

Amélia Lopes. A participação neste projeto enfatizou o gosto e o interesse pela 

investigação, em especial na área da formação inicial de professores, que acabaram por 

se traduzir na entrada no Programa Doutoral em Ciências da Educação (PDCE), na 

FPCEUP, e permitiu o estabelecimento de relações profissionais com investigadores 

internacionais que resultaram numa coorientação – entre a Professora Amélia Lopes e o 

Professor Pete Boyd. 

Como qualquer projeto de investigação, também este sofreu alterações naquele 

que era o seu plano inicial: estudar a relação entre o ensino e a investigação em quatro 

áreas de saber, nomeadamente, Ensino, Enfermagem, Engenharia e Farmácia. Contudo, 

para além da importância de considerar diferentes áreas de saber quando se estuda a 

relação entre o ensino e a investigação – uma vez que esta relação é também influenciada 

de acordo com a área de saber (Robertson, 2007; Taylor, 2008; Griffoen, 2013) -, foi-se 

tornando igualmente evidente a importância que os contextos, sejam eles nacionais ou 

institucionais, têm na forma como o nexus se concretiza. Deste modo, no final do primeiro 

ano do PDCE e após a apresentação da prova de qualificação1, optou-se por estudar a 

relação entre o ensino e a investigação no campo profissional do Ensino, mas em dois 

contextos nacionais diferentes – Portugal e Inglaterra.  

Este processo, marcado por conquistas, mas também por mudanças, obstáculos e 

incertezas, resultou na publicação de três artigos científicos e na participação em vários 

encontros científicos, nacionais e internacionais. Neste sentido, a tese aqui apresentada 

 
1 A Prova de Qualificação é um momento formativo que ocorre no final do primeiro ano do PDCE e que 

permite ao/à estudante apresentar e debater publicamente o seu projeto de doutoramento. 
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enquadra-se na estrutura de uma tese por artigos por apresentar os requisitos necessários 

e referidos no regulamento da Universidade do Porto: 

 Excecionalmente, a tese pode ser substituída, em condições de exigência equivalentes, 

e tendo igualmente em consideração a natureza do campo das Ciências da Educação, 

mediante proposta dos/as orientadores/as à comissão científica e aprovação do conselho 

científico da FPCEUP, pela compilação, devidamente enquadrada, de um conjunto 

coerente e relevante de trabalhos de investigação desenvolvidos no âmbito do projeto, 

já objeto de publicação em revistas indexadas com comités de seleção de reconhecido 

mérito internacional. Neste caso, o /a doutorando/a deverá ter um mínimo de três artigos 

publicados ou aceites para publicação em que consta como primeiro/a autor/a, durante 

os anos civis de vigência do Ciclo de Estudos (artigo 4º, ponto 5, alínea a). 

Por se considerar estarem cumpridas as condições de elegibilidade à apresentação 

de tese por artigos, foi remetido um pedido de autorização à Comissão Científica do 

Programa Doutoral em Ciências da Educação, o qual foi aprovado. Esta tese estrutura-se, 

então, em torno de 3 artigos científicos, 2 publicados e 1 aceite para publicação. É 

realizada uma Introdução Geral e explicado o Percurso Metodológico, sendo estes 

seguidos de 4 capítulos principais que agregam os 3 artigos, enquadrados na sua relação 

com a problemática em estudo, a saber:   

- Sousa, Rita Tavares, Lopes, Amélia & Boyd, Pete (2018). Research: an insight 

on how it is valued by Portuguese and English teacher educators. Teaching Education, 

DOI: 10.1080/10476210.2018.1495704. 

- Sousa, Rita Tavares, Lopes, Amélia & Boyd, Pete (2020). Initial Teacher 

Education and the relationship with research: student teachers’ perspectives. Studia 

Peadagogica, 25(2), 161-179. https://doi.org/10.5817/SP2020-2-8 

- Sousa, Rita Tavares, Lopes, Amélia & Boyd, Pete (2020). Sobre a investigação 

nos programas de Formação Inicial de Professores – casos em Portugal e Inglaterra. 

Aceite para publicação na Revista Educação, Sociedade e Culturas2. 

 

 
2 Ver Anexo 1 com confirmação de aceitação para publicação. 

https://doi.org/10.5817/SP2020-2-8
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O regulamento da tese por artigos aponta para que a dissertação se estruture em 

torno destes, aprofundando-os e enquadrando-os no âmbito da problemática em estudo. 

Deste modo, e mais especificamente, este trabalho tem a seguinte estrutura: 

- INTRODUÇÃO GERAL: apresenta o enquadramento da temática de 

investigação. 

- CAPÍTULO I - PERCURSO METODOLÓGICO: apresentam-se e discutem-se 

as escolhas metodológicas que estiveram na base desta investigação. 

- CAPÍTULO II – SOBRE O ENSINO SUPERIOR: constitui-se como uma 

contextualização da realidade atual do Ensino Superior ao nível Europeu. Esta 

contextualização torna-se premente para que se possa ter uma imagem do cenário onde 

se enquadram as questões relativas à investigação na sua relação com o ensino, na 

formação inicial de professores.  

- CAPITULO III – SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO 

CONTEXTO EUROPEU: desenvolve-se em torno do campo da formação inicial de 

professores no contexto europeu, explorando a evolução e a relevância da formação 

inicial de professores para e na sociedade atual.  

- CAPÍTULO IV – SOBRE O NEXUS INVESTIGAÇÃO-ENSINO: debruça-se 

sobre o nexus investigação-ensino. São abordados os principais sentidos e perspetivas 

atribuídos à relação entre o ensino e a investigação, assim como o impacto e as diferentes 

possibilidade que estudantes e professores têm para concretizar e viver esta relação 

(artigos 1 “Research: an insight on how it is valued by Portuguese and English teacher 

educators” e artigo 2 “Initial Teacher Education and the relationship with research: 

student teachers’ perspectives”). 

- CAPÍTULO V – SOBRE O IMPACTO DOS CONTEXTOS NA FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES: aborda a influência dos contextos nacionais na 

organização da formação inicial de professores. Considera-se, também, as especificidades 

inerentes aos países - Portugal e Inglaterra - e programas de formação inicial de 

professores considerados neste estudo (artigo 3 “Investigação nos programas de 

Formação Inicial de Professores – casos em Portugal e Inglaterra”). 
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- CONSIDERAÇÕES FINAIS: onde se tecem as principais conclusões do 

trabalho de investigação desenvolvido e possíveis contributos para o debate académico. 

 

Com o objetivo de obter o título de Doutoramento Europeu e enquadrado nos 

requisitos do artigo 1º do Regulamento de Atribuição do Título de Doutoramento Europeu 

pela Universidade do Porto expressos no ponto 1, nas alíneas de a) a g), foi protocolada 

entre a FPCEUP e a University of Cumbria (Inglaterra) a realização de um estágio de 

investigação3 nesta instituição sob a orientação do Professor Pete Boyd. A investigação 

desenvolvida corresponde, igualmente, aos parâmetros do título desejado, nomeadamente 

os expostos na alínea g) - que refere que “Na prova pública de doutoramento, uma parte 

da defesa da tese decorrerá numa língua oficial da comunidade que não a portuguesa, 

circunstância que igualmente deverá constar explicitamente na ata da prova pública” - e 

integra 2 artigos escritos e publicados em língua inglesa.   

  

 
3 Ver anexo 2 e 3 – protocolo Cumbria e UP e Research Work Plan 
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O ensino superior tem sido, nos últimos anos, alvo de reestruturações 

significativas com diferentes implicações nas estratégias de ensino e de aprendizagem, 

assim como na forma como professores e estudantes se adaptam aos novos papéis que 

lhes são atribuídos/ impostos. Os princípios tradicionais que sustentavam e 

caracterizavam o ensino superior estão a sofrer alterações profundas, associadas à própria 

transformação da sociedade e do mercado de trabalho. 

 A conjuntura que se vive presentemente e as próprias exigências sociais têm 

levado a alterações sérias no papel do ensino superior na nossa sociedade, relativamente 

àqueles que são os seus objetivos educacionais, sociais e políticos (Ivan, 2011). Torna-se 

essencial que o ensino superior tenha a capacidade de se abrir à comunidade, 

considerando as suas reais necessidades e expetativas e formando profissionais com as 

competências (técnicas e pessoais) necessárias ao mundo do trabalho.  

 Assim, atualmente, mais do que a simples transmissão de conhecimento, um dos 

princípios basilares da educação superior consiste no desenvolvimento pelos estudantes 

das competências necessárias à sua adaptação e ao sucesso no mercado de trabalho 

(Zabalza, 2004; Santos 2005; Miranda, 2007). Desta forma, o ensino superior passa a 

focalizar a sua atenção nos resultados de aprendizagem e no desenvolvimento de 

determinadas competências, como a autonomia e a capacidade de reflexão crítica, 

realçando a necessidade de se alterar a forma tradicional do processo de ensino e de 

aprendizagem (Ivan, 2011).  

 O novo estudante do ensino superior vê-se confrontado com discursos políticos e 

sociais relativos aos objetivos deste nível de ensino. Conceitos como autonomia, 

educação global e holística, competências de avaliação crítica (Tavares, 2008) são, entre 

outras, algumas das metas que a educação superior visa desenvolver e identificar entre os 

seus discentes. Percebe-se, assim, que uma das alterações vividas por este nível de ensino 

se prende com a centralidade do estudante no processo de ensino e de aprendizagem. No 

entanto, este novo papel do estudante levanta questões e dá origem a reflexões sobre a 

relação que se passa a estabelecer entre professores e estudantes, sabendo-se que o 
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professor continua a ser um elemento chave na condução da relação pedagógica, não se 

devendo demitir do seu papel de mediador entre o conhecimento e os estudantes. 

 As exigências associadas à sociedade de conhecimento e ao novo papel das 

instituições de ensino superior (IES) podem constituir uma excelente oportunidade para 

se explorarem novos papéis e objetivos deste nível de ensino, assim como para se repensar 

a relação entre o ensino e a investigação (Geraldo, Trevitt, Carter & Fazey, 2010). De 

facto, os professores do ensino superior são desafiados a relacionar o seu papel de 

docentes com o seu papel de investigadores, o que levanta questões sobre a sua identidade 

(ser professor e/ou ser investigador) e sobre as metodologias e estratégias utilizadas para 

partilhar as atividades de investigação com os estudantes (Simons & Elen, 2007; 

Willcoxson, Manning, Johnston & Gething, 2011; Horta, Dautel & Veloso, 2012).  

 A indissociabilidade entre o ensino e a investigação revela-se fulcral, não só para 

que o ensino possa acompanhar em permanência a evolução do conhecimento científico, 

mas também para que este se revele socialmente útil, nomeadamente contribuindo para a 

formação das competências necessárias aos trabalhadores do século XXI (Bologna 

Process, 2009; Geraldo et al., 2010; Ivan, 2011; European Comission, 2013). 

 Neste sentido, importa refletir sobre a importância e o papel que a investigação 

ocupa enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem no ensino superior, 

nomeadamente sobre a forma como as atividades de investigação dos formadores são 

usadas nos processos de aprendizagem dos estudantes. Por outras palavras, importa tentar 

perceber de que forma é possível promover a relação entre o ensino e a investigação no 

ensino superior, integrando os estudantes nessa relação, considerando-se que estudantes 

e formadores constituem e são constituintes das mesmas comunidades de aprendizagem 

(Wood, 2009; Locke, 2012). A forma como a investigação e o ensino se relacionam pode 

assumir diferentes modalidades (ver Brew, 2003; Healey & Jenkins, 2006; Robertson, 

2007; Visser‐Wijnveen, Van-Driel, Vand der Rijst, Verloop & Visser, 2010; Willcoxson 

et al., 2011), pelo que as diferentes articulações e cruzamentos que se podem desenvolver 

são, também, questões que importa ter em consideração. 

 Os estudos no âmbito da articulação entre o ensino e a investigação, influenciados 

ainda pela tradição humboldtiana (Robertson, 2007), têm privilegiado nas suas análises 
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as perspetivas de formadores e de estudantes, mas ignoram a diversidade atual das IES e 

o impacto das tradições nacionais.  

Se atualmente todas as áreas de conhecimento no ensino superior são confrontadas 

com o desafio de passarem de um modelo de formação centrado no professor e no ensino 

para um modelo centrado nos estudantes e na aprendizagem, e com o imperativo do 

desenvolvimento de competências transversais na sua relação com os processos de 

aprendizagem pela investigação rumo à utilidade social do conhecimento (Robertson, 

2007; Ivan, 2011; Lopes, 2013a), importa ter em consideração que a relação entre o ensino 

e a investigação também varia de acordo com a área do saber (Robertson, 2007; Taylor, 

2008; Griffoen, 2013). Para estudar a relevância da articulação entre o ensino e a 

investigação na formação de competências para o trabalho interessa por isso escolher 

adequadamente as áreas de formação a considerar.  

As chamadas profissões de ajuda4, recentemente chegadas ao ensino superior, 

podem ter um lugar importante neste debate uma vez que implicam por parte dos 

formadores um conjunto de competências particulares na tentativa de integrar o ethos do 

ensino superior na formação profissional. Também a conceção, o desenvolvimento e a 

avaliação de cursos orientados para determinadas profissões, como é exemplo o curso de 

formação inicial de professores (FIP) e a profissão docente, são estabelecidas através da 

colaboração entre as comunidades académica e profissional, o que se traduz numa tríade 

entre académicos, profissionais e estudantes (Barnett, Becker & Cork, 1987). Para além 

disso, dada a centralidade da relação entre a comunidade académica e a profissional, é 

enfatizada a natureza dinâmica dessas profissões, sendo importante estabelecer um 

equilíbrio entre as diferentes forças e suas influências. Importa, por isso, considerar as 

particularidades de áreas do conhecimento e de ação profissional (ibidem). Todas estas 

características tornam a FIP uma área prometedora para estudar a relação que se 

estabelece entre o ensino e a investigação na formação. As profissões ou ocupações têm, 

 
4 As profissões de ajuda são profissões de interação humana, onde existe um trabalho sobre o outro (Dubet, 

2002). Estas profissões são marcadas, ainda, por um processo histórico que resultou na subordinação dos 

seus profissionais em termos sociais, científicos e sexuais (Lopes, 2013b). Ao serem profissões centradas 

na interação humana, “reclamam uma nova cognição e uma nova ética. A competência interacional é parte 

integrante do “conhecimento profissional” nestas profissões. Por isso, a formação que lhes é adequada não 

se coaduna com um qualquer tipo de saber especificamente académico, nem com um qualquer conjunto de 

normas morais e procedimentos técnicos” (Lopes, 2013a: 9). 
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entretanto, trajetos diferenciados consoante os contextos nacionais em que se 

desenvolveram, trajetos que refletem no reconhecimento social dos cursos e se refletem 

nas opções curriculares e nos planos de estudo. 

 Assim, este trabalho de investigação pretende constituir-se como um contributo 

para a base de conhecimentos sobre o papel formativo da articulação entre o ensino e a 

investigação, identificando condições de sucesso e obstáculos à sua concretização na 

formação inicial de professores. Interessa também perceber qual o sentido que os diversos 

intervenientes da formação superior atribuem à investigação como estratégia de ensino e 

de aprendizagem, considerando especificidades dos sistemas educativos de diferentes 

contextos – Portugal e Inglaterra. 

  

 

 

Figura 1. Estrutura esquemática da tese 
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Como avançámos anteriormente, a investigação desenvolvida no âmbito do PDCE 

pretendeu contribuir para a base de conhecimentos sobre o papel formativo da articulação 

entre o ensino e a investigação no ensino superior. Investigar em Ciências da Educação 

implica utilizar os meios e os métodos de que as ciências humanas hoje dispõem, 

procundando “‘explicar’ e ‘compreender’ a complexidade e multireferencialidade dos 

fenómenos educativos, e, ao mesmo tempo, construir de forma progressiva, inter e 

transdisciplinarmente, um património de saberes ao dispor das práticas” (Amado, 2013: 

27). Deste modo, para atingir o objetivo geral deste trabalho, elegeu-se para estudo uma 

área do saber de cariz vocacional, recentemente chegada ao ensino superior, mas em que 

a investigação é assumida nos discursos profissionais como uma competência de 

trabalho5: o ensino. O objetivo geral operacionalizou-se através da indagação das 

perspetivas dos diferentes intervenientes sobre a referida articulação e sua importância na 

formação de futuros profissionais, em instituições diferentes de dois países – Portugal e 

Inglaterra – onde a área de saber e a formação referida possuem percursos históricos e 

inserções atuais diferenciadas.  

Neste capítulo apresenta-se e fundamenta-se a metodologia utilizada. Num 

primeiro ponto explora-se a problematização que esteve na base deste trabalho e 

apresentam-se os objetivos (geral e específicos). De seguida, apresenta-se o desenho da 

investigação, incluindo-se a identificação e a justificação dos meios de recolha e análise 

de dados utilizados, assim como todo o processo de recolha de dados. 

 

1. Da problematização aos objetivos   

O ensino superior tem vindo a passar por uma mutação a nível estrutural e 

organizacional com diferentes implicações nas estratégias de ensino e de aprendizagem 

que justificam o crescente interesse na relação que se estabelece entre o ensino e a 

investigação. De facto, o modelo que esteve na base do ensino superior nos últimos anos 

 
5 Os Decreto-Lei n.º 240/2001 e 241/2001 definem o perfil de desempenho comum aos educadores de 

infância e aos professores dos ensinos básico e secundário, e os perfis específicos de desempenho 

profissional do educador de infância e do professor do 1.º ciclo do ensino básico, respetivamente. 
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mostrou-se obsoleto e incapaz de dar resposta às atuais exigências da sociedade e do 

mercado de trabalho, pelo que se torna pertinente e premente refletir sobre o modo como 

as instituições de ensino superior estão a preparar os seus estudantes enquanto futuros 

profissionais. A educação, a investigação e a inovação estão no cerne da estratégia Europa 

2020 (European Commission, 2013), constituindo elementos chave que permitirão aos 

indivíduos competir a nível global. As instituições de ensino superior desempenham aqui 

um papel fulcral, devendo desenvolver estratégias profícuas ao desenvolvimento de 

competências de trabalho, sejam elas de natureza técnica ou pessoal. 

Deste modo, a conjuntura atual e os desafios que são colocados às instituições de 

ensino superior e ao seu corpo docente tornam-se uma excelente oportunidade para 

repensar a relação que se estabelece entre o ensino e a investigação, e de que forma a 

investigação pode assumir um papel de destaque enquanto estratégia de ensino e de 

aprendizagem.  

Apesar do papel de destaque na literatura e naquilo que são as diretrizes 

profissionais e de formação superior, a verdade é que o papel que a investigação 

desempenha enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem e a importância e o sentido 

que lhe são atribuídos continuam a ser pouco visíveis e muito variáveis. São diversos os 

aspetos que justificam e contribuem para esta variação: a área de saber; o contexto - 

nacional, cultural e político; ser professor ou estudante; o tipo de instituição superior - 

politécnico ou universitário; e serem universidades novas ou antigas (Robertson, 2007; 

Taylor, 2008: Griffoen, 2013). Foi nosso objetivo, aproveitar esta diversidade para refletir 

acerca dos fatores facilitadores e dos obstáculos à articulação entre o ensino e a 

investigação, sendo este um ponto de partida importante para perceber e definir as formas 

de promover essa articulação. 

 Para o efeito as áreas de formação de cariz vocacional recentemente chegadas ao 

ensino superior são um dispositivo analisador especial, tendo em conta a sua ligação aos 

contextos de trabalho e profissionais, ou seja, tendo em conta o papel importante que 

nelas também é reconhecido à transferência do conhecimento. A formação inicial de 

professores, considerada profissão de ajuda e, por isso, com especificidades que a 

distinguem de outros cursos e profissões, constitui uma área em que a investigação está 
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muito presente nos discursos da formação e da profissão (Lopes, Pereira & Mouraz, 

2013). A sua recente entrada no ensino superior coloca-a, entretanto, perante o mesmo 

tipo de desafios e problemas com que lidam outras áreas já bem implementadas no ensino 

superior, nomeadamente ao nível da investigação.  

 O seu percurso histórico é diferenciado e variável de país para país. Por exemplo, 

se atualmente em Portugal os formadores de professores não foram, na sua maioria, 

professores nos contextos da prática, em Inglaterra passa-se o contrário (Marta, Lopes, 

Pereira & Januário, 2014). Esta, entre outras, são variações que podem ter impacto na 

forma como a investigação e o ensino se articulam, pelo que importa considerá-las. 

Estudar a área profissional referida nos dois países a que fazemos alusão - Portugal e 

Inglaterra – tornou-se então uma estratégia heurística para avançar no conhecimento 

sobre os factores facilitadores e os obstáculos à inserção da investigação como pedagogia 

no ensino superior. Também os professores terão um papel decisivo na forma como 

articulam e desenvolvem o seu trabalho de investigação com as suas práticas pedagógicas 

e na forma como incluem os estudantes nesse trabalho, sendo chamados a criar o 

currículo, vivificando-o e co-construindo-o com os seus colegas e os seus estudantes 

(Alarcão, 2001; Dunne & Zandstra, 2011; Cook-Sather, 2014; Healey et al., 2014; 

Sterenberg et al., 2018).  

 Em concordância, foi objetivo geral desta investigação identificar condições de 

sucesso e obstáculos à articulação entre o ensino e a investigação perscrutando as 

perspetivas de intervenientes na FIP, em Portugal e em Inglaterra. 

 Este objetivo geral foi operacionalizado através do cumprimento dos seguintes 

objetivos específicos: 

- Revisão sistemática da literatura sobre a articulação entre o ensino e a investigação em 

geral e no campo profissional considerado; 

- Identificação das perspetivas de formadores e de estudantes sobre o lugar e os sentidos 

atribuídos à investigação como estratégia de formação - em Portugal e em Inglaterra e em 

instituições de formação diferentes; 
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- Identificação das distâncias e das proximidades entre os discursos e as perspetivas de 

professores e estudantes; 

- Identificção dos aspetos em que as situações em estudo (diferentes instituições em 

diferentes países) se assemelham e se diferenciam. 

 

2. Procedimentos Metodologógicos  

 O desenho desta investigação, considerando os seus objetivos e o seu quadro 

teórico, desenvolveu-se tendo por base uma opção metodológica que se enquadra nos 

estudos multicasos, compreendendo um conjunto de técnicas de recolha e análise de 

informação qualitativas e quantitativas que se enquadram numa orientação de carácter 

misto (Tashakkori & Teddlie, 1998; Bogdan e Biklen, 1994; Creswell, 2009; Braun & 

Clarke, 2013; Amado, 2013). 

O estudo de caso é particularmente adequado pelo seu potencial para fornecer 

informações sobre casos específicos, procurando descobrir o que há neles de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo 

fenómeno de interesse (Ponte, 2006). A opção por por este método assentou na ideia de 

permitir a recolha de informações mais específicas e fiáveis, uma vez que permite estudar 

situações, bem como perspetivas dos sujeitos envolvidos, de um modo mais 

contextualizado e próximo das realidades (Gomm, Hammersley & Foster, 2000). Para 

Amado e Freire (2013), os últimos anos têm registado, tanto na investigação social como 

na investigação em educação, uma maior credibilização dos estudos de caso, resultado de 

uma maior afirmação de abordagens interpretativas e críticas, a par de numa maior 

integração das teorias ecológica e sistémica, que contribuem para a compreensão dos 

fenómenos sociais. Em virtude de sua natureza holística, os estudos de caso conseguem 

refletir a complexidade dos fenómenos que estudam. De acordo com os autores assumir 

uma perspetiva holística não significa que se pretenda estudar o caso na sua totalidade, 

pelo que, após selecionado e clarificado o objeto de estudo, “este será observado e 

analisado na sua complexidade, de forma contextualizada e dinâmica, recorrendo a 
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múltiplas fontes e a múltiplas técnicas de forma a captar os diferentes olhares que 

traduzem essa mesma complexidade” (Amado & Freire, 2013: 125). 

Considerando a identificação do problema e das questões de investigação importa 

selecionar o caso ou casos a estudar. A escolha dos casos está, também, relacionada com 

a natureza do estudo. O estudo a que se refere este trabalho assume-se como um estudo 

de caso instrumental o que, de acordo Amado (2013), significa que está relacionado a um 

determinado problema que o estudo de um determinado caso, entre outros possíveis, ajuda 

a compreender; ou seja, embora se tenham em consideração os aspetos que se prendem 

às idiossincrasias do caso estudado, espera-se também encontrar características que o 

aproximam de outros casos que, desse modo, também se tornam mais compreensíveis. 

De acordo com Stake (2007) o estudo de caso coloca-nos perante um problema de 

investigação para o qual poderemos alcançar um conhecimento mais profundo se 

estudarmos um caso particular. Rossman e Rallis (2012) esclarecem que os estudos de 

caso, por se focarem nas particularidades de um caso em concreto, são dependentes do 

contexto; os autores afirmam ainda que, não sendo por isso, possível a generalização no 

sentido probabilístico, isso não significa que não se possam retirar ilações por analogia:  

using the logic of probabilities, conclusion from the case cannot be applied directly to 

another case because no two cases are identical. However, another logic – that of 

reasoning by analogy - allows the application of lessons learned in one case to another 

population or set of circumstances (Rossman & Rallis, 2012: 104). 

Neste sentido, as constatações a que se chega nos estudos multicasos podem ser 

indicadores de caminhos para outras pesquisas (Oliveira, 2011). Também sobre os 

estudos multicasos, Amado acrescenta que cada caso tem “um valor investigativo em si, 

mas a condução de um conjunto de estudos de caso seguindo o mesmo desenho de 

investigação, com uma boa coordenação entre eles, permite a sua comparabilidade e 

também maiores possibilidades de teorização, ou de consolidação de proposições 

teóricas” (2013: 128). Importa acrescentar que o investigador pode recorrer a técnicas 

quantitativas em complemento das técnicas qualitativas (Amado & Freire, 2013). 

No âmbito desta investigação, o estudo multicaso permitiu identificar 

semelhanças e singularidades (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994) na forma como 
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o ensino e a investigação se articulam no curso de formação inicial de professores em 

Portugal e em Inglaterra (Figura 2). Pretendeu-se um profundo alcance analítico (Ponte, 

2006) que permitisse interrogar uma situação, confrontando-a com outras situações de 

forma a gerar novo conhecimento e novas questões para futuras investigações. 

 

 

 

Figura 2. Desenho da Investigação 

 

O estudo, na sua componente empírica, foi desenvolvido em três cursos de 

formação inicial de professores em cada um dos países mencionados. A sua natureza 

mista - decorre do seu desenvolvimento a dois níveis: qualitativo e quantitativo – 

pressupõe um conhecimento mais profundo do problema em estudo (Morais & Neves, 

2007; Creswell, 2009; 2014; Teddlie & Tashakkori, 2009; Stake, 2010;). De acordo com 

John Creswell (2009), uma investigação com recurso a métodos mistos implica que o 

investigador recolha e trabalhe dados qualitativos e quantitativos num único estudo ou 

em fases diferentes do mesmo plano de investigação.  

Cada uma destas abordagens apresenta características e propósitos diferentes, mas 

complementares. As abordagens quantitativas têm como objetivo explicar, predizer e 
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controlar fenómenos; enquanto as abordagens qualitativas, têm como objetivo 

compreender e descrever os fenómenos, considerando para isso a importância das 

perspetivas dos sujeitos implicados nas situações (Almeida & Freire, 2003). De forma 

geral, tendo em consideração a sua natureza e os seus objetivos, os métodos qualitativos 

e quantitativos foram perspetivados como antagónicos e incompatíveis no seio da 

investigação em educação (Shaffer & Serlin, 2004). No entanto, nos últimos anos vários 

são os investigadores que optam por uma metodologia mista criando um ‘cessar-fogo’ na 

tradicional guerra de paradigmas (Shaffer & Serlin, 2004; Archibald, Radil, Zhang & 

Hanson, 2015). De facto, as duas formas de abordagem não são incompatíveis, podendo 

ser “usadas sequencialmente ou simultaneamente, em função da natureza das questões de 

investigação que se pretendem levantar e dos dados que se pretendem obter” (Morais & 

Neves, 2007: 77), permitindo a elaboração de perspetivas alternativas sobre a mesma 

problemática (Creswell, 2014). 

De acordo com Shaffer e Serlin,  

os métodos qualitativos e quantitativos são, em última análise, métodos para garantir a 

apresentação de uma amostra adequada. Ambos constituem tentativas para projectar um 

conjunto finito de informação para uma população mais ampla: uma população de 

indivíduos no caso do típico inquérito quantitativo, ou uma colecção de observações na 

análise qualitativa (2004: 23). 

 

Também Decuir-Gunby e Schutz (2016) referem as vantagens que uma 

abordagem mista permite ao maximizar as potencialidades de cada uma das abordagens 

– a existência de uma perspetiva geral das abordagens quantitativas e o aprofundamento 

da análise de casos específicos das abordagens qualitativas - por um lado, e ao minimizar 

as suas fragilidades - ausência da voz dos participantes das abordagens quantitativas e 

ausência de uma perspetiva geral das abordagens qualitativas - por outro.  

 Em resumo, o estudo desenvolveu-se tendo por referência os contextos português 

e inglês e três cursos superiores na área da formação inicial de professores. O primeiro 

passo desta investigação consistiu na pesquisa e análise da produção científica de 

referência sobre a temática em estudo a nível europeu e nos contextos nacionais, 
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português e inglês, etapa que foi transversal a todo o processo da investigação; o trabalho 

empírico incidiu ainda na análise de documentos pertinentes para a caraterização dos 

contextos, nomeadamente dos programas de FIP. As opções metodológicas seguiram um 

conjunto de etapas influenciadas por orientações de cariz misto. Assim, na sua dimensão 

qualitativa, recorreu-se a entrevistas semi-estruturadas e a grupos de discussão focalizada 

(com estudantes e formadores) e à análise temática de conteúdo. Na sua dimensão 

quantitativa, foram realizados inquéritos por questionário aplicados a formadores de 

professores a nível nacional (Fig. 3).  

  

 

 

 

 

Figura 3. Desenho do trabalho empírico 

 

A justificação pela opção de cada um destes métodos de recolha de dados, assim 

como a sua execução prática, serão apresentadas em detalhe de seguida. Antes, 

exploramos os diferentes casos em estudo, apresentando algumas das características que 

consideramos relevantes para o estudo e que permitem compreender de modo holístico o 

problema de investigação.  

 

3. Os contextos da investigação: casos português e inglês  

Tendo em consideração que os contextos, nacionais e institucionais, têm impacto 

e influência na forma como a formação inicial de professores é organizada (ver Capítulo 

IV) e que nessa organização é central refletirmos sobre o lugar e a relevância atribuídos 

à investigação, este trabalho teve como um dos seus objetivos descrever e discutir a 

relação que se estabelece entre investigação e ensino na formação inicial de professores 
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em contextos nacionais – Portugal e Inglaterra – e institucionais diferentes, considerando 

a possível influência de cada contexto para analisar essa relação.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994) é necessario espírito prático na escolha 

dos casos, uma vez que estes podem apresentar dificuldades variáveis. Também Stake 

(2007) refere alguns critérios a ter em consideração na escolha dos casos a estudar, 

nomeadamente: optar por casos que permitam compreender os fenómenos podendo, até, 

trazer alguma mudança no conhecimento previamente existente; e estudar casos cuja 

complexidade possa ser estudada no período de tempo a que o estudo se propõe. 

Nesta linha de pensamento, a escolha de Portugal e de Inglaterra prendeu-se com 

os seguintes motivos: i) ambos os países eram, à data da recolha de dados, membros da 

União Europeia6, razão pela qual estavam sujeitos e eram influenciados pelas mesmas 

políticas supranacionais (Figueiredo, C., 2018); ii) as características socioculturais e 

políticas de cada país conferem especificidades à forma como a formação inicial de 

professores está organizada e sobre as quais importa refletir; e iii) a proximidade e as 

sinergias de investigação estabelecidas entre os autores deste trabalho. 

Também a variedade de instituições de ensino superior foi considerada, pelo que 

a recolha de dados teve, igualmente, lugar em instituições com naturezas diferentes cuja 

compreensão poderia trazer contributos para a base de conhecimentos sobre o tema em 

estudo.  

Em Portugal, a FIP tem lugar em instituições de ensino superior – universidades 

ou politécnicos – e corresponde ao nível de mestrado. Em Inglaterra existe uma variedade 

considerável de formas de acesso à profissão docente. Para esta investigação foi escolhida 

uma universidade e um instituto politécnico, no contexto português, cujos programas de 

FIP correspondiam ao Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do Ensino 

Básico; e, no contexto inglês, uma instituição com uma forte dimensão vocacional 

(teaching-led university), cujo programa de FIP em estudo correspondia a uma 

 
6 Com o Brexit, a Inglaterra deixa de fazer parte da União Europeia. No entanto, na altura em que se realizou 

a recolha de dados deste estudo, Inglaterra continuava a pertencer ao grupo dos Estados-Membros. 
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Licenciatura para professores do 1º ciclo do Ensino Básico - Primary Education with QTS 

(Quality Teaching Status) – ver figura 4. 

 

Figura 4. Programas de FIP em estudo em Portugal e Inglaterra 

 

Os programas de FIP são também espelho do contexto em que estão inseridos, 

seja o contexto nacional ou institucional. No que concerne cada contexto nacional, serão 

abordadas neste trabalho as principais características históricas e culturais que marcam a 

formação de professores em cada um dos países em consideração (ver Capítulo IV). 

Importa, neste momento, explicitar os contextos institucionais em que esta investigação 

foi desenvolvida. No entanto, por motivos éticos, a informação sobre cada uma das 

instituições em estudo será limitada de forma a preservar a sua identidade e impedir um 

reconhecimento que, em especial no caso português, poderia acontecer mais facilmente. 

 

3.1. Caso português: universidade e politécnico 

Para o caso português consideraram-se duas instituições de ensino superior – uma 

universidade e um politécnico. A opção por considerar dois tipos de instituição prendeu-

se com os objetivos que estão preconizados para cada um destes subsistemas de ensino e 

pela riqueza que as diferenças entre eles poderia trazer para o estudo. 

O ensino politécnico surgiu em Portugal, e um pouco por toda a Europa, como 

uma tentativa de responder à necessidade de diversificar o sistema de ensino superior e 
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de dar resposta à necessidade de mão-de-obra em determinadas áreas (Magalhães, 2001). 

Desta forma, o ensino superior politécnico, subsequente ao ensino superior de curta 

duração, foi criado pela 

reforma Veiga Simão (com a Lei n.º 5/73 e o Decreto-Lei n.º 402/73), tendo sido 

consagrado em definitivo com a alteração da designação de “ensino superior de curta 

duração” para “ensino superior politécnico”, a partir do Decreto-Lei n.º 513-T/79, com 

“dignidade idêntica ao universitário” e com objectivos de formação superior específicos 

(Urbano, 2011: 97-98). 

 

Neste sentido, a instituições de natureza diferente corresponderiam missões e 

objetivos diferentes, sendo que   

3 - O ensino universitário, orientado por uma constante perspectiva de promoção de 

investigação e de criação do saber, visa assegurar uma sólida preparação científica e 

cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de 

actividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de 

concepção, de inovação e de análise crítica.  

4 - O ensino politécnico, orientado por uma constante perspectiva de investigação 

aplicada e de desenvolvimento, dirigido à compreensão e solução de problemas 

concretos, visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, 

desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos 

científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de 

actividades profissionais (Lei n.º 49/2005). 

 

De facto, são várias as dimensões que permitem delinear a fronteira entre os dois 

subsistemas de ensino superior: “os objectivos, a profundidade científica, as componentes 

teórica e prática, os domínios envolventes. A dicotomia concepção/exercício estaria na 

base da distinção mais nítida (…), em que ao universitário estaria reservada a capacidade 

conceptual e ao politécnico a capacidade pragmática” (Urbano, 2011: 98). 
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A diferente natureza das universidades e dos politécnicos pode, então, ter 

influência relativamente ao papel e à forma como se perspetiva a investigação, mesmo 

que nos estejamos a reportar ao mesmo campo profissional. Deste modo, pretendeu-se 

estabelecer se o facto de se estar integrado – como formador ou estudante - num programa 

de FIP numa universidade ou num politécnico pode ter implicações nas perspetivas sobre 

o nexus ensino-investigação. Para isso, optou-se por uma universidade pública localizada 

numa zona urbana, tendo um universo de cerca de 17500 estudantes de graduação e pós-

graduação. O curso em causa – Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo 

do Ensino Básico - estava inserido numa unidade orgânica de ensino e investigação, do 

subsistema de ensino universitário, que integra as áreas científicas de Educação e 

Psicologia. No site da instituição7, podem encontrar-se os objetivos preconizados para 

este mestrado que passam por:  

i) Qualificar profissionalmente para o desempenho docente generalista na Educação 

de Infância e no 1º Ciclo do Ensino Básico;  

ii) Proporcionar o desenvolvimento de um perfil de formação adequado ao exercício 

desta atividade profissional, assente em competências de análise crítica e capacidade de 

investigação, intervenção e aprendizagem ao longo da vida. 

 

A outra instituição em estudo correspondia a uma escola superior de educação – 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do Ensino Básico - de um 

instituto politécnico público, também localizado numa zona urbana. No site da 

instituição8, pode ler-se “Formação Orientada para a Profissão” sendo que os objetivos 

específicos do programa de FIP em estudo são apresentados da seguinte forma: 

A formação pretende promover a construção de uma identidade profissional docente 

que inclui o desenvolvimento de competências de investigação e de reflexão sobre os 

contextos profissionais articulada com a compreensão crítica das diferentes dimensões 

da profissão. Promove uma interação estratégica entre os processos de ensino e os 

 
7 Por motivos éticos, não disponibilizamos o endereço para o site da instituição de forma a impedir a 

identificação da mesma. 
8 Por motivos éticos, não disponibilizamos o endereço para o site da instituição de forma a impedir a 

identificação da mesma. 
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processos de investigação (…). Componente essencial da formação é a prática educativa 

supervisionada realizada no(s) domínio(s) para que o curso confere habilitação. 

Apesar das possíveis diferenças no que concerne a presença e a relevância da 

investigação nos diferentes tipos de instituição, de acordo com informação pública dos 

programas em estudo, a investigação parece ser uma dimensão central.   

 

3.2. Caso inglês: teaching-led university 

No caso inglês, a evolução que a formação inicial de professores experienciou 

marca a realidade atual, existindo uma variedade mais alargada de formas de aceder à 

profissão de professor do que no caso português, por exemplo. Este contexto torna 

também central o debate e as tensões entre “education and training, sometimes 

symbolised by the misleading but oft quoted binaries of ‘theory’ and ‘practice’” (Murray 

& Passy, 2014: 496). Os últimos anos têm evidenciado um foco maior na dimensão 

‘prática’ e ‘útil’ da formação, com a maioria das instituições de formação de professores 

integradas “in the ‘new’ or post-1992 university sector, which contains few research-

intensive or ‘elite’ universities” (ibidem: 497). 

De acordo com Gilroy (2014), de entre as seis formas de aceder à profissão de 

professor que vigoram atualmente em Inglaterra, cinco delas são aquilo a que o 

Departamento de Educação Inglês define como ‘school-led teacher training’, afirmando 

que “a school-led training course gives you the chance to learn “on the job”’ (Gilroy, 

2014: 623).  

Tanto a perspetiva sobre o papel do professor como sobre o papel da investigação 

na formação inicial de professores é retratado de forma diferente nas variadas diretrizes 

profissionais em todo o Reino Unido (Beauchamp, Clarke, Hulme & Murray, 2015). Estes 

documentos enquadram as perceções do que é um bom professor e representam formas 

de profissionalismo "prescrito" ou "exigido" (Evans, 2011). O trabalho desenvolvido por 

Beauchamp et al. (2015) revela que antes de 2011 as várias normas em todo o Reino 

Unido partilhavam uma perspetiva amplamente comum sob três temas:  



 
 

 

 

45 
 

professional values and practice; knowledge and understanding; and teaching skills. In 

each country there were differences in terms of provenance, content and precise 

language used, though with each set of standards carrying the inflection of local 

histories, politics and culture. Since then, although there are some communalities 

between the smaller countries in formulating and monitoring standards and 

competencies, there is a growing isolation of England, both in terms of rhetoric and 

expectation (Beauchamp et al., 2015: 157). 

 

Portanto, o percurso de Inglaterra no que diz respeito à formação inicial de 

professores acaba por distanciá-la dos restantes países do Reino Unido. O valor que é 

atribuído à investigação na formação de professores em Inglaterra tem vindo a ser 

contestado, sendo que, globalmente, a importância de uma formação com base na 

investigação tem diminuído ao longo do tempo. Neste sentido, a base do conhecimento 

para o ensino é “often defined as practical, relevant and focused around contemporary, 

experiential knowledge of schooling” (Beauchamp et al., 2015: 159). Esta aproximação 

da formação inicial de professores à dimensão prática está, também, relacionada como 

aquilo a que Maguire e Weiner (1994) denominam o ‘discourse of relevance’ que se 

traduz numa intensificação, reorientação e simplificação do conhecimento profissional 

dos professores com um foco na prática contemporânea das escolas (Furlong, 2013a; 

Beauchamp et al., 2015). 

Tendo em consideração o panorama atual inglês, que parece divergente da 

situação que se vive em Portugal, chegamos à conclusão de que seria relevante considerar 

para este estudo uma instituição e programa de FIP que correspondesse a uma versão mais 

prática da formação inicial de professores, na medida em que isso contribuiria para uma 

perspetiva mais ampla e rica do tópico em análise. Deste modo, o programa de FIP e a 

instituição inglesa em estudo correspondem a uma licenciatura em Educação Básica e a 

uma teaching-led university - este tipo de instituição tem como seu primeiro foco o ensino 

e a experiência dos estudantes. Instituída em 2007, através da fusão de diferentes 

instituições, é uma universidade que contempla diferentes campus espalhados pelo 

território inglês. O campus no qual se realizou a recolha de dados localiza-se no Norte de 
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Inglaterra. De acordo com informação disponibilizada no site da instituição9, o programa 

em análise pretende preparar estudantes para se tornarem “highly effective teachers”, 

organizando-se em torno de três grandes dimensões:  

Element one recognises that teachers need an in-depth understanding of the child, 

detailed knowledge of how schools function and an awareness of the role that teachers 

play in the wider community. The core modules focus on the learner, the learning 

community and the wider community (…) Element two is school based. You have a 

variety of school placements during your course, enabling you to make clear links 

between the theoretical and practical aspects of teaching and learning in the primary 

classroom. Element three offers you the opportunity to study one area of primary 

education in greater depth. During your first year of study, having gained experience in 

several subject areas, you choose a specialist theme. 

 

Pela informação pública analisada, relativa à instituição inglesa em estudo, parece 

haver uma aproximação, pelo menos no discurso, da instituição aos contextos 

profissionais.  

 

4. A investigação nos programas de FIP: Portugal e Inglaterra  

Para todas as instituições em estudo foram analisados os programas de formação 

de maneira a identificar a presença da investigação no currículo. Uma vez que, nem para 

todas as unidades curriculares dos três programas em questão havia uma descrição 

disponível sobre os conteúdos e objetivos que permitisse perceber de forma mais 

aprofundada como é que a investigação poderia estar presente ou de que maneira poderia 

ser integrada na prática pedagógica dos formadores - e para não cairmos no erro de 

fazermos assunções que não fizessem juz à realidade - optámos por identificar apenas as 

unidades curriculares cuja designação fazia referência explícita à investigação (Tabela 1). 

No caso português, e em ambas as instituições, as unidades curriculares cujo nome faz 

referência direta à investigação têm lugar no mestrado; no caso inglês, não existindo 

 
9 Por motivos éticos, não disponibilizamos o endereço para o site da instituição de forma a impedir a 

identificação da mesma. 
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nenhuma unidade curricular cujo nome fizesse referência à investigação, optámos por 

destacar as duas unidades curriculares que faziam alusão à dimensão reflexiva (embora 

articulada com a prática profissional). 

 

Tabela 1. Unidades Curriculares explicitamente ligadas à investigação 

Portugal Inglaterra 

Universidade Politécnico Teaching-Led University 

Seminário de Investigação 

Educacional 

(5º ano/2º do mestrado) 

Metodologia da Investigação 

Científica 

(4º ano/1º do mestrado) 

 

-Developing Reflection on 

Professional Practice (2º ano) 

-Successful Reflective 

Practitioners (3º ano) 

 

Embora, ao recorrer a este critério, tenhamos constatado uma presença residual da 

investigação nos programas de FIP em estudo, importa referir que a forma como a 

investigação é trabalhada ou como é utilizada enquanto estratégia pedagógica por parte 

dos formadores é explorada através da recolha de dados junto dos participantes: 

formadores e estudantes. Neste sentido, as perspetivas de formadores e estudantes 

permitem ter uma imagem aprofundada relativamente a esta questão. 

 

5. Dimensão Qualitativa do Estudo  

 A escolha de uma abordagem qualitativa teve como objetivo compreender e 

descrever o fenómeno em estudo considerando para isso a importância das perspetivas 

dos sujeitos implicados nas situações (Almeida & Freire, 2003). De acordo com Amado 

e Ferreira, “a entrevista é um dos mais poderosos meios para se chegar ao entendimento 

dos seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos campos” (2013: 

207), podendo apresentar diferentes modalidades. Também Quivy e Campenhoudt 

referem que através da entrevista é possível analisar o sentido que os atores dão às suas 

práticas e aos acontecimentos à sua volta, permitindo identificar “os seus sistemas de 
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valores, as suas referências normativas, as suas interpretações de situações conflituosas 

ou não, as leituras que fazem das próprias experiências, etc.” (1998: 193).  

 De entre as diferentes modalidades de entrevista, destacamos para este trabalho os 

grupos de discussão focalizada (GDF) pela possibilidade que esta técnica de recolha de 

dados dá de aceder a um espectro maior de opiniões, perspetivas e entendimentos 

(Underhill & Olmsted, 2003). O grupo de discussão focalizada é um instrumento que 

permite recolher informação de vários participantes ao mesmo tempo, através da 

discussão relativamente estruturada em torno de um tópico de interesse (Amado & 

Ferreira, 2013; Braun & Clarke, 2013). De facto, é a interação social entre os membros 

de um GDF que distingue esta técnica de recolha de dados de outras. Neste sentido, os 

participantes interagem uns com os outros em vez de interagirem diretamente com o 

entrevistador, pelo que é no seu decorrer, através da dinâmica entre os participantes, que 

surgem os dados (Cohen, Manion & Keith, 2007). Deste modo, esta técnica permite 

auscultar a opinião de vários elementos ao mesmo tempo e, consequentemente, através 

da discussão entre os elementos e da sua interação, identificar comportamentos, 

concordâncias e discordâncias. 

Embora os passos seguidos nos dois países tenham sido norteados por objetivos 

comuns e procedimentos em tudo semelhantes, houve algumas especificidades em cada 

um dos contextos, relacionadas com o recrutamento de informantes-chave, que acabaram 

por impedir a concretização do mesmo processo de recolha de dados. 

De facto, e por razões relacionadas com a disponibilidade dos participantes, a 

recolha de dados foi realizada através de entrevista, mas recorrendo a diferentes 

modalidades desta mesma técnica: em Portugal os dados dos formadores foram 

recolhidos através da realização de grupos de discussão focalizada e os dos estudantes 

através de grupos de discussão focalizada e entrevistas de grupo; em Inglaterra os dados 

dos formadores foram recolhidos através de entrevista individual e os dos estudantes 

através de entrevistas de grupo (ver Tabela 2). Ou seja, quando o número de participantes 

foi inferior ao número mínimo que permite a realização de grupos de discussão 

focalizada, foram realizadas entrevistas de grupo. 
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Tabela 2. Recolha de dados por instituição 

 

No âmbito deste trabalho de investigação, recorremos ao trabalho de Given que 

afirma que “the term group interview is currently synonymous with focus groups for 

almost all forms of group-based data collection” (2008: 352). No entanto, não somos 

indiferentes ao facto de que o papel do investigador e a relação que se estabelece entre 

ele e os participantes são uma das dimensões que distinguem as diferentes técnicas de 

recolha de dados (Parker & Tritter, 2006). Embora tenham sido os constrangimentos do 

terreno que levaram a uma adaptação e reajuste do processo de recolha de dados, tivemos 

uma atitude mais vigilante relativamente ao nosso papel durante o mesmo. Desta forma, 

evitámos assumir um papel central no processo de recolha de dados, uma vez que não é 

a relação entre investigador e participante que importa analisar (ibidem). Para além disso, 

embora se valorize a importância da interação entre os participantes no processo de 

recolha de dados, mais do que as dinâmicas entre os participantes, foi o seu entendimento 

do tópico em questão no seu contexo particular, que esteve em estudo. No caso dos 

formadores ingleses não foi possível organizar grupos de discussão focalizada nem 
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entrevistas de grupo devido à impossibilidade de encontrar horários compatíveis10, pelo 

que se optou pela realização de entrevistas individuais.  

No total, participaram 17 formadores (ver Tabela 3) e 27 estudantes (ver Tabela 

4). Escolhemos inquirir formadores e estudantes pelo facto de constituírem as figuras 

centrais no processo de ensino e de aprendizagem e, por isso, terem posições privilegiadas 

relativamente ao tópico em estudo: a relação entre investigação e ensino na formação 

inicial de professores. No caso português, todos os formadores tinham o grau de 

doutorado enquanto que, no caso inglês, apenas um dos formadores entrevistados estava 

inscrito no doutoramento. No que diz respeito aos estudantes todos se encontravam no 

último ano do seu curso o que, no caso português, correspondia ao 5º e último ano de 

formação (2º ano de mestrado) e, no caso inglês, ao 3º ano da licenciatura. A opção por 

entrevistar estudantes no último ano dos respetivos programas de FIP deveu-se ao facto 

de se considerar que, por se encontrarem no último ano, isso permita uma visão mais 

ampla e integrada dos programas de formação e da sua experiência enquanto estudantes 

destes cursos.  

Tabela 3. Informação sobre os formadores que participaram11 

FORMADORES 

Universidade 

(GDF) 

Politécnico 

(GDF) 

Teaching-Led University 

(Entrevistas) 

Nome 
Grau 

Académico 
Nome 

Grau 

Académico 
Nome Grau Académico 

Teresa Doutoramento Violeta Doutoramento Wilson Licenciatura 

Benedita Doutoramento Henrique Doutoramento Samuel 
Mestrado (inscrito em 

Doutoramento) 

Flora Doutoramento Manuel Doutoramento 
Charlie 

Licenciatura (inscrito 

em Mestrado) 

Beatrice Licenciatura 

Dalila Doutoramento Irene Doutoramento 
Callie Mestrado 

Clarice Mestrado 

 
10 Para além disso, o período de tempo em Inglaterra (quer pela sua duração quer pelo período do ano letivo 

em que teve lugar) limitou, ainda mais, esta possibilidade. 
11 Os nomes atribuídos são fictícios, de forma a preservar as identidades dos participantes. 
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Mariana Doutoramento Graça Doutoramento Cathlyn Licenciatura 

 

 

Tabela 4. Informação sobre os estudantes que participaram12 

ESTUDANTES 

Universidade 

(Entrevistas de Grupo) 

Politécnico 

(GDF) 

Teaching-Led University 

(Entrevistas de Grupo) 

Nome Nome Nome 

Matilde Helena Mary Michelle 

Filipe Constança Amy Mel 

Patrícia 

Marta 
Sarah Jolene 

Maria João 

Natália Irene Jessica 

Madalena 
Raquel Rose Emilia 

Carla Claire Tina 

Filipa Luciana Alicia Adele 

 

Em todos os casos, o guião utilizado seguiu uma linha de questões subjacente aos 

seguintes tópicos: a experiência profissional/formativa; a investigação e o processo de 

ensino e de aprendizagem; a articulação entre a investigação e o ensino; a investigação e 

a profissão docente13.  

A recolha de dados teve lugar nas instituições de ensino superior dos estudantes e 

dos formadores. Todas as pessoas que participaram assinaram um consentimento 

informado14, de forma a garantir que estavam plenamente informadas e esclarecidas 

quanto aos aspetos inerentes à sua participação. A relação com os participantes da 

investigação deve ser pautada pelo respeito considerando que cada pessoa que participa 

 
12 Os nomes atribuídos são fictícios, de forma a preservar as identidades dos participantes. 
13 Consultar Apêndices 1 e 2 – Guiões de entrevista a formadores e a estudantes. 
14 Consultar Apêndice 3 – Consentimento informado 
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está inserida em grupos sociais com os quais estabelece relações de interdependência. 

Uma vez que a investigação em Ciências da Educação tende a desenvolver-se em 

contextos humanos, organizacionais e sociais por vezes complexos, é fundamental, por 

parte de quem investiga, uma reflexão cuidada sobre os possíveis impactos da 

investigação (Baptista, 2014). Nesse consentimento, foram, entre outras, asseguradas as 

questões da confidencialidade e do anonimato. Todos os dados foram gravados em áudio 

e transcritos textualmente (Halcomb & Davidson, 2006).  

Porque a recolha de dados se realizou recorrendo a diferentes modalidades de 

entrevista (Amado & Ferreira, 2013), todos os dados foram analisados como textos 

individuais ainda que a sua elicitação tenha sido diversa. A análise dos dados é uma fase 

crucial de qualquer trabalho de investigação que, de acordo com Bogdan e Biklen (1994) 

implica “o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, 

síntese, procura de padrões, descoberta de aspetos importantes do que deve ser apreendido 

e a decisão do que vai ser transmitido aos outros” (1994: 225). Ao deixarmo-nos pautar 

pela voz dos dados, procuramos identificar sentidos, fazendo estabelecer um diálogo com 

o campo teórico numa relação de mediação que contribui para o desenho e para a 

configuração da investigação (Pereira, 2010). 

Neste sentido, para o tratamento dos dados recolhidos nos grupos de discussão 

focalizada e nas entrevistas adotou-se a análise temática de conteúdo. A análise temática 

de conteúdo corresponde à análise de conteúdo de visão qualitativa, enriquecida pelas 

visões entretanto amadurecidas no contexto da investigação qualitativa e narrativa em 

ciências sociais, sendo importante referir a propósito a análise paradigmática15 a que se 

reporta Polkinghorne (2006). A análise foi, no entanto, influenciada pela perspetiva que 

a análise do discurso tem sobre o “texto” das vozes dos participantes. Nesse contexto 

considera-se que a nossa linguagem não reflete neutralmente o nosso mundo, mas atua 

no sentido de o criar e transformar e, como tal, permite investigar e compreender as 

relações de poder que se instituem na sociedade através da linguagem e configurar 

possibilidades para a sua transformação (Phillips & Jorgensen, 2002). De facto, na análise 

 
15 De acordo com Polkinghorne (2006), a análise paradigmática assenta na identificação de elementos 

temáticos comuns entre os dados de maneira a formar conceitos e categorias gerais.  
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de discurso importa ter em consideração que os indivíduos fazem parte de um sistema 

histórico, social e político do qual não podem ser dissociados e estudados de forma 

independente. A esta análise temática de conteúdo consciente da dimensão política dos 

textos (discursos) produzidos, Lopes, Pereira, Ferreira, Coelho, Sousa, Silva, Rocha e 

Fragateiro (2004) chamam “análise em discurso”.  

 

6. Dimensão Quantitativa do Estudo 

A opção pelo uso de inquéritos por questionário deveu-se ao facto de esta ser uma 

técnica de recolha de dados que permite chegar a um número mais alargado de sujeitos, 

contribuindo assim para a obtenção de um conjunto de perceções em maior escala, sobre 

o fenómeno. De facto, os questionários permitem recolher informação sobre convicções, 

valores, opiniões, atitudes e expetativas dos sujeitos relativamente ao tema que se 

pretende investigar, recorrendo a um conjunto de questões fechadas, mais rápidas e mais 

fáceis de responder e analisar (respetivamente pelos participantes e pelos investigadores) 

contribuindo para uma recolha de informação mais generalizável (Quivy & 

Campenhoudt, 2008). Também Amado (2013) destaca como qualidade desta técnica de 

recolha de dados o facto de permitir medir as reações de um grande número de pessoas a 

um limitado conjunto de questões, facilitando a sua replicação.  

Neste sentido, construímos um questionário online de respostas fechadas, em 

versão portuguesa e em versão inglesa16, exceto a última questão em que os formadores 

tinham a possibilidade de escrever a sua definição de investigação. Para a sua construção 

consideraram-se os contributos da revisão da literatura e dos dados recolhidos 

qualitativamente. Os stakeholders considerados foram os formadores dos cursos de 

formação inicial de professores, em Portugal e Inglaterra.  

Os questionários seguiram uma sequência lógica em torno de dois blocos de 

questões: um sobre a perspetiva dos formadores relativamente à situação ideal na FIP; e 

o outro sobre a situação real dos programas FIP em que os formadores lecionavam. Desta 

 
16 Consultar Apêndice 3 
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forma, era objetivo identificar a existência de diferenças entre o que os formadores 

consideravam ser o ideal e aquela que era a sua realidade profissional. 

Após a construção dos questionários, os mesmos foram sujeitos à apreciação de 

um conjunto de peritos. Este processo de validação teve em consideração diferentes 

aspetos: o aspeto gráfico geral; a estrutura; e a adequação das perguntas. De acordo com 

o feedback recebido, foram feitos os ajustes necessários.  

Para o contexto português, após um trabalho de identificação dos programas de 

FIP com mestrados que contemplassem o 1º ciclo de ensino básico, foram contactados 47 

diretores de cursos (ver Tabela 5). Alguns dos diretores de curso contactados optaram por 

fornecer os endereços de email dos formadores, pelo que 94 formadores de professores 

foram contactados diretamente, num total de 141 pedidos de colaboração enviados. No 

final, contabilizamos 81 respostas válidas. 

 

Tabela 5. Mestrados selecionados e número de directores contactados 

 

 Para o contexto inglês, foram contactados formadores de 4 universidades 

diferentes. No entanto, a taxa de resposta foi muito baixa – apenas 13 formadores ingleses 

responderam ao questionário. A baixa adesão pode ser explicada em parte devido à carga 

de trabalho a que, na altura, estavam sujeitos, mas também pelo facto de os formadores 

de algumas instituições terem sido recentemente solicitados a preencher inquéritos 

relacionados com auditorias.  

 
17 Embora tenham sido considerados 12 mestrados, o diretor de curso de dois deles era o mesmo, pelo que, 

para efeitos de contagem, contabilizou-se esse diretor apenas uma vez. 
18 Embora tenham sido considerados 32 mestrados, um dos cursos tinha dois diretores de curso, pelo que 

se contabilizaram mais diretores de curso do que mestrados. 

Tipo de instituição Nº de mestrados 

selecionados 

Nº de directores do 

curso contactados 

Universidade Pública 12 1117 

Politécnico Público 32 3318 

Politécnicos Privados 3 3 

Total 47 47 
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Os dados dos itens de resposta fechada do questionário foram tratados 

estatisticamente com recurso ao software de análise quantitativa SPSS e deram lugar ao 

estudo n.º4. No campo das análises estatísticas existem variações que, frequentemente, se 

verificam na distinção entre estatística descritiva e inferencial (Miles & Banyard, 2007; 

Creswell, 2012). A primeira - estatística descritiva - tem como objetivo descrever dados 

através de técnicas de recolha de dados quantitativas, revelando tendências gerais como 

a média, a moda e a mediana e permitindo a comparação entre dados. A segunda – 

estatística inferencial - supõe a análise de dados relativos a uma amostra a partir dos quais 

se poderão retirar generalizações. Tendo em consideração os objetivos deste trabalho, o 

procedimento adotado para a análise dos dados referentes aos inquéritos por questionário 

foi o de estatística descritiva. 

Os resultados obtidos através da dimensão quantitativa do estudo serão 

apresentados, na sua generalidade, no final do capítulo V. 
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Capítulo II 

SOBRE O ENSINO SUPERIOR 
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The modern ideal of education assumes that the exposure of students to knowledge 

potentially provides emancipatory and transformational features for the individuals 

involved, providing to society better citizens and specialized workers. That was what 

higher education was about. Presently, the focus on the development of competences, 

defined as the acquisition of knowledge, experiences and attitudes to deal with specific 

social situations, has been reconfiguring education in higher education, mainly in the 

European context. Research, in its turn, has been removed from the ‘ivory tower’ to the 

terrain of ‘social relevance’, challenging the identity and institutional role of universities 

(Magalhães & Veiga, 2013: 59-60). 

 

O trabalho que aqui se apresenta desenvolve-se em torno da importância do nexus 

investigação e ensino no ensino superior, em particular, no campo da formação inicial de 

professores que, embora seja uma área de saber cuja chegada ao ensino superior pode ser 

considerada recente, se encontra enquadrada naqueles que são os objetivos e diretrizes 

deste nível de ensino. Neste sentido, importa contextualizar a sua evolução de forma a 

identificarmos os principais marcos até aos dias de hoje e estabelecer o seu papel na 

sociedade atual e na sua relação com o conhecimento e com a investigação. 

O ensino superior é um nível de ensino com especificidades próprias e cuja 

evolução, no decorrer dos tempos, tem vindo a ocupar um lugar de relevância na literatura 

no campo da educação. As novas exigências sociais têm levado a alterações sérias 

relativamente ao papel do ensino superior na nossa sociedade (Barnett, 1994). O estatuto 

das instituições de ensino superior, a relação que estabelecem com a sociedade e com o 

mundo do trabalho, as demandas que lhe são feitas, o lugar da investigação no cenário 

educativo, o papel dos estudantes na relação pedagógica e no processo de ensino e de 

aprendizagem são aspetos que têm vindo a sofrer alterações significativas nos últimos 

anos e que importam ter em consideração.  

 

1. Do crescimento do ensino superior 

Uma das características mais marcantes do sistema de ensino superior prende-se 

com o seu desenvolvimento exponencial no decorrer dos últimos anos, crescimento esse 
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que se traduz, essencialmente, na mudança de um sistema de elites para um ensino 

dirigido a um espectro social muito mais alargado, tendencialmente de massas. 

Este crescimento teve influência naquela que era a missão e naqueles que eram os 

objetivos do ensino superior, sendo que, durante os 40 anos após a segunda guerra 

mundial, o desenvolvimento deste nível de ensino assentava, por um lado, em ideais 

relacionados com a luta social pelo direito à educação, traduzida na exigência da 

democratização do acesso à universidade; e, por outro lado, nos imperativos da economia 

que exigiam uma maior qualificação da mão de obra nos sectores-chave da indústria 

(Santos, 2005). No entanto, a crise económica que se fez sentir em meados da década de 

1970 veio alterar significativamente esta lógica gerando-se uma “contradição entre a 

redução dos investimentos públicos na educação superior e a intensificação da 

concorrência entre empresas, assente na busca da inovação tecnológica e, portanto, no 

conhecimento técnico-científico que a tornava possível e na formação de uma mão de 

obra altamente qualificada” (Santos, 2005: 145). Por sua vez, a década de 1990 traz 

consigo um paradoxo relativamente às exigências de mão de obra qualificada, na medida 

em que, se, por um lado, existe um crescimento deste tipo de mão de obra ligada à 

economia baseada no conhecimento, por outro, verifica-se “o crescimento explosivo de 

emprego com baixíssimo nível de qualificação” (ibidem: 145). Percebe-se, deste modo, 

que a conjuntura económica e social tem um impacto profundo no ensino superior 

provocando alterações naqueles que são os seus objetivos e missões.  

Nas últimas décadas, assistimos, também, a uma transformação relativamente 

àquelas que seriam as funções tradicionais do ensino superior, relacionadas com “a 

produção de alta cultura, pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos e 

humanísticos, necessários à formação das elites” (Santos, 2005: 137) para princípios 

orientadores que privilegiam a “produção de padrões culturais médios e de 

conhecimentos instrumentais, úteis na formação de mão-de-obra qualificada exigida pelo 

desenvolvimento capitalista” (ibidem: 137). Aliás, Boaventura Sousa Santos refere que a 

transformação do ensino superior em algo a que se tem acesso por via do consumo, 

nomeadamente com o pagamento de propinas, leva a que se passe a considerar os 

estudantes como consumidores (ibidem), o que tem também implicações na forma como 

este nível de ensino é perspetivado. 
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Para além dos claros impactos naquela que era a sua génese, o crescimento do 

ensino superior implicou também uma maior diversidade do/no mesmo: quer a nível de 

público, quer a nível de ofertas formativas e institucionais. Na verdade, sabendo que o 

público deste sistema de ensino é cada vez mais vasto, o que leva a uma maior 

heterogeneidade do mesmo, torna-se necessária uma oferta de serviços que seja o mais 

ampla possível de forma a colmatar as necessidades e expetativas dos estudantes. Assim, 

também a diversidade de instituições de ensino superior e respetivas ofertas formativas 

são um aspeto fundamental a ter em consideração. Essa diversidade consiste na existência 

de formas distintas de educação, de instituições com missões diferentes, que formam para 

vidas e carreiras diferentes, que têm estilos diferentes de instrução, que são organizadas 

e financiadas de modo diferente e que operam com leis e relações com o governo que são 

diferentes (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott & Trow, 1994). Neste 

sentido, espera-se que as instituições de ensino superior sejam capazes de satisfazer as 

necessidades educativas de um público cada vez mais diverso a diferentes níveis, o que 

implica igualmente a diversificação da sua oferta de formação no que respeita aos seus 

destinatários, aos seus conteúdos e métodos de ensino e de aprendizagem (Miranda, 

2007). 

 

2. O ensino superior e a sociedade de conhecimento  

 Os últimos anos alteraram significativamente as relações entre conhecimento e 

sociedade, pelo que importa tentar compreender quais as conceções atuais de 

conhecimento, aquilo que é agora requerido ao ensino superior e qual a sua relação com 

a sociedade. As fronteiras que separam o ensino superior e a sociedade estão cada vez 

mais diluídas, o que se deve ao aumento das pressões para trazer as instituições de ensino 

superior para o mundo real (Barnett, 1994; 2004; Bernstein, 1996; Magalhães, 2006). 

 Em 1973, Newman definiu três grandes caraterísticas do ensino superior. Em 

primeiro lugar, uma das suas funções consistia em fornecer uma educação liberal em que 

o conhecimento devia ser procurado como um fim em si mesmo; em segundo lugar, a 

educação superior devia assumir a forma da aquisição filosófica do conhecimento; e em 

terceiro lugar, a educação superior não devia basear-se numa conceção de conhecimento 
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ou de trabalho fragmentados, devendo antes ensinar todo o conhecimento, nos seus 

variados ramos. Nesta perspetiva, o ensino superior era um sistema de ensino associado 

inteiramente ao conhecimento e à sua propagação. No entanto, como já referido, o papel 

do ensino superior foi sofrendo alterações ao longo dos anos. 

Até recentemente, o conhecimento científico produzido pelas instituições de 

ensino superior, quer fossem universidades ou instituições separadas das universidades, 

mas detentoras do mesmo ethos universitário, caracterizou-se por ser um conhecimento 

predominantemente disciplinar e descontextualizado em relação às necessidades do 

quotidiano das sociedades (Santos, 2005). Neste sentido, Morgado (2009) refere que com 

a afirmação da sociedade do conhecimento e com as transformações que lhe foram 

inerentes, este modelo de ensino foi-se “revelando deficitário para munir os estudantes de 

competências indispensáveis à sua futura realização pessoal, social e profissional, e, 

consequentemente, [para] os apetrechar com as capacidades necessárias para 

prosseguirem a aprendizagem ao longo da vida, em contextos de mudança e inovação 

contínuas” (Morgado, 2009: 55). 

 Na mesma linha de pensamento, Miranda (2007) refere que nesta nova sociedade 

são necessários profissionais portadores de aptidões e competências flexíveis, com 

capacidade de adaptação à mudança, e com uma atitude de reflexão contínua na definição 

e condução de objetivos a nível pessoal, profissional e de cidadania. É neste contexto que 

as instituições de ensino superior necessitam de tomar consciência e repensar o seu papel 

como espaço privilegiado de criação, construção e disseminação do conhecimento, da 

inovação e do progresso intelectual, individual e coletivo (Miranda, 2007). De facto, todas 

as alterações e exigências inerentes à sociedade do conhecimento despoletaram a 

emergência de um novo modelo de ensino - um modelo onde o conhecimento se torna 

contextual na medida em que o princípio organizador da sua produção é a aplicação que 

lhe pode ser dada em sociedade (Santos, 2005). Neste sentido, a relação entre as 

instituições de ensino superior, seja qual for a sua natureza, e a sociedade e o mundo do 

trabalho constitui uma das preocupações centrais, sendo necessário tentar compreender 

as alterações vividas na relação entre conhecimento e sociedade e o processo subjacente 

a essa mudança, assim como identificar possíveis novas conceções de conhecimento. 
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 Hoje em dia, o papel atribuído ao ensino superior, bem como, as expectativas 

sociais e as pressões económicas e políticas sobre ele alteraram-se profundamente. Na 

perspetiva de Magalhães (2006), mudou profundamente a forma de produzir e difundir o 

conhecimento. O autor avança ainda mais na análise considerando que a massificação e 

a democratização do ensino superior, como já foi referido, “o conduzem a outro modelo 

sociológico que não o de origem” (Magalhães, 2006: 13). Na verdade, num contexto de 

ensino superior tendencialmente de massas, têm ocorrido pressões que reclamam a 

necessidade de uma atenção à dimensão pedagógico-didática que proporcione situações 

de ensino-aprendizagem adequadas às novas realidades e aos papéis que têm sido 

atribuídos ao ensino superior (Leite & Magalhães, 2009). 

Também Amélia Lopes refere que, durante o século XX, o ensino superior passa 

a ser confrontado com a utilidade social e técnica dos saberes por ele produzidos, 

assistindo-se a uma alteração progressiva em que se desvanecem “dualismos ideológicos, 

políticos e sociais”, e se passam a evidenciar “novas necessidades económico-sociais, 

relacionadas com a educação de massas, por um lado, e por outro lado com a formação 

tecnológica” (Lopes, 2007a: 16). 

 A questão que se coloca, então, é a de como se desenvolvem competências e quais 

as competências que importa desenvolver para este mundo do trabalho? Até 

recentemente, e como já foi referido, o conhecimento produzido nas instituições de ensino 

superior revelou-se desajustado e descontextualizado relativamente às atuais demandas 

sociais (Santos, 2005). Este tipo de conhecimento não só deixa de fazer sentido como não 

é mais viável na realidade atual do ensino superior e da sociedade. Boaventura Sousa 

Santos (2005) sugere um tipo de conhecimento contextual em que o princípio organizador 

da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada (ibidem.). Este tipo de conhecimento, 

por resultar de uma articulação e diálogo entre investigadores e sociedade, implica o 

confronto com outros conhecimentos e exige um nível de responsabilização social mais 

elevado às instituições que o produzem substituindo a “unilateralidade pela 

interactividade” (ibidem: 158). 

 Zabalza (2004) sintetiza estas ideias afirmando que foram várias as alterações 

vividas pelo ensino superior nos últimos anos, desde a massificação e consequente 
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heterogeneidade dos estudantes à redução de investimentos, à nova cultura de qualidade, 

às novas diretrizes da formação mais centrada na aprendizagem, até à incorporação das 

novas tecnologias. Pode-se concluir, também, que o ensino superior passou a responder 

às demandas do desenvolvimento social e económico devendo a sua formação resultar 

numa melhor preparação e competitividade da força de trabalho da sociedade em que está 

inserido (ibidem.). Importa, no entanto, ter em consideração que os impactos que esta 

lógica de produção, de mercado e economicista pode ter naqueles que são os objetivos do 

ensino superior não pode permitir que este fique, nas palavras de Santos, “esvaziado de 

qualquer preocupação humanista ou cultural” (Santos, 2005: 146), sendo crucial não cair 

de braços abertos nas teias mercantilistas de educação. Embora a relação entre as 

instituições de ensino superior e a sociedade deva ser potenciada e articulada da melhor 

forma possível para que as primeiras não vivam isoladas e afastadas das reais 

necessidades da segunda, importa considerar que as instituições de ensino superior não 

devem estar unicamente à mercê daquelas que são as necessidades economicistas da 

sociedade, devendo sim, enriquecê-la. 

  

3. Políticas educativas e a criação do Espaço Europeu de Ensino 

Superior 

As várias restruturações que o ensino superior na Europa foi alvo, muitas delas de 

origem política, tiveram um impacto decisivo no paradigma educativo e pedagógico que 

sustenta este nível de ensino.    

Quando, em 1988, foi promulgada a Magna Carta das Universidades (Magna 

Charta Universitatum), estava dado o impulso inicial que desencadearia uma reforma 

sem precedentes no ensino superior. A Carta Magna convenciona um conjunto de 

princípios que deveriam reger a internacionalização do ensino superior, nomeadamente: 

i) A autonomia da universidade que, de modo crítico, produz e transmite a cultura através 

da investigação e do ensino, que devem ser independentes moral e cientificamente do 

poder político e económico; ii) A atividade de ensino é indissociável da investigação, de 

forma a permitir que o próprio ensino possa acompanhar a evolução da sociedade e dos 

conhecimentos científicos; iii) A liberdade de investigação, de ensino e de formação como 
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princípio fundamental; iv) A preocupação constante de alcançar o saber universal, uma 

vez que sendo depositária da tradição do humanismo europeu e, de forma a assumir as 

suas missões, ignora as fronteiras geográficas ou políticas e afirma a necessidade 

imperiosa do conhecimento recíproco e da interação das culturas. 

O primeiro passo havia sido dado, mas existia ainda um longo caminho a 

percorrer. Os anos de 1980/ 1990 foram marcados por um conjunto de fenómenos sociais 

com impacto na educação e no ensino superior, começando a desenhar-se uma tendência 

entre os líderes europeus para fomentar um novo Espaço Europeu do Conhecimento, 

integrando políticas quer de ensino e formação de nível superior, quer de investigação e 

inovação tecnológica, quer ainda de educação ao longo da vida (Azevedo, 2009). Neste 

sentido, importa ter em consideração a existência de um conjunto de referenciais ditados 

pela agenda política do ensino superior na Europa, onde converge o processo de Bolonha. 

O processo de Bolonha, enquanto um dos principais marcos dos últimos anos na 

história do ensino superior na Europa, é o resultado de um esforço coletivo e implica um 

conjunto de pressupostos, princípios e lógicas que cruza os domínios científico, político, 

pedagógico e social. Em 1998, os ministros, responsáveis pela área do ensino superior, 

de França, Itália, Alemanha e Reino Unido afirmaram que era necessário perspetivar a 

Europa como uma Europa do conhecimento, sendo imperativo fortalecer as dimensões 

intelectuais, culturais, sociais e técnicas. Neste sentido, foi assinada a declaração de 

Sorbonne que realçava a criação de uma área dedicada ao ensino superior como sendo o 

caminho crucial para promover a circulação dos cidadãos, as oportunidades de emprego 

e o desenvolvimento global da Europa. Foi então, com a declaração de Sorbonne, que 

surge o esforço de criar um Espaço Europeu de Ensino Superior, onde as identidades 

nacionais e os interesses comuns podem interagir com o objetivo de beneficiar a Europa, 

os seus estudantes e, de forma geral, os seus cidadãos (Declaração de Sorbonne, 1998). 

Em Julho de 1999, os representantes dos 29 países constituintes da União Europeia 

juntam-se a esta demanda e assinam a declaração de Bolonha, comprometendo-se à 

reforma dos seus sistemas de ensino superior.  

Assim, o processo de Bolonha torna-se uma declaração cujo sentido político está 

associado à ideia de que é necessário preparar as instituições de ensino superior europeias 
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para competir no mercado transnacional de educação superior, e cujo objetivo principal 

passa pelo estabelecimento do Espaço Europeu de Ensino Superior (Santos, 2005; 

Bologna Process, 2009). Por outras palavras podemos afirmar que, considerando as 

especificidades de cada contexto, se pretende estabelecer uma identidade comum a todas 

as instituições de ensino superior europeias. Este objetivo concretiza-se através da adoção 

de referenciais comuns que permitem efetuar a definição das competências genéricas e 

das qualificações necessárias à obtenção dos graus académicos; da promoção da 

competitividade internacional ao nível do ensino superior, permitindo a mobilidade de 

professores, investigadores e estudantes pelos diferentes países e instituições europeias; 

da organização do ensino superior, em três ciclos de estudos; da adoção do sistema 

europeu de créditos curriculares (ECTS); da promoção da cooperação europeia no 

domínio da avaliação da qualidade; e da promoção de empregabilidade dos diplomados 

do ensino superior no espaço europeu (Santos, 2005; Huet, Tavares, Costa, Jenkins, 

Ribeiro & Baptista, 2008; Bologna Process, 2009; Azevedo, 2009). Sendo estas algumas 

das reestruturações que o processo de Bolonha acarreta consigo, importa, contudo, 

destacar a transformação pedagógica como sendo, possivelmente, uma das 

reestruturações mais significativas.  

O processo de Bolonha implicou uma evolução nos paradigmas dominantes do 

ensino superior, tendo impacto significativo em duas vertentes: uma primeira que visa 

centrar a atenção sobre o processo de aprendizagem e sobre as competências; uma outra 

que foca a necessidade de projetar a formação superior inicial sobre as várias etapas da 

vida de adulto, na lógica de uma educação ao longo da vida (Azevedo, 2009). Na sua 

conceção, o processo de Bolonha tinha como objetivo fortalecer a competitividade do 

ensino superior na Europa e promover a mobilidade dos estudantes assim como a sua 

empregabilidades, através da introdução de programas de graduação e pós-graduação 

facilmente comparáveis. No que concerne a sua implementação, o progresso ao longo dos 

anos não decorreu de forma igualitária na medida em que existem diferenças entre países, 

entre instituições e entre áreas de saber. Neste sentido, importa ter em consideração que 

nem todos os países participantes implementaram todas as políticas e alcançaram todos 

os objetivos no mesmo período de tempo. Na verdade, este foi um processo dinâmico que 

teve vários desenvolvimentos e aprofundamentos construídos por diferentes 
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intervenientes (Zgaga, 2012). Do ponto de vista político, percebe-se, também, que a 

educação superior tem sido arena de várias intervenções de convergência e aproximação, 

informadas por uma preocupação de construção de identidade partilhada (Figueiredo, 

2013). 

 

4. O processo de Bolonha e a transformação pedagógica  

O processo de Bolonha deu início a um processo de reestruturação do ensino 

superior obrigando as instituições a repensar a sua oferta educativa, o desenho curricular 

dos ciclos de estudo e os paradigmas de ensino e de aprendizagem. 

Este processo exigiu, assim, um esforço para a transição de um sistema de ensino 

ainda muito baseado na transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no 

desenvolvimento das competências dos estudantes, em que as componentes de trabalho 

experimental ou de projeto, entre outras, e a aquisição de competências transversais 

devem desempenhar um papel decisivo (DL n.º 107/2008). Neste sentido, a tónica do 

processo educativo passa de uma estratégia centrada nos conhecimentos e no ensino para 

uma lógica centrada nas competências e na aprendizagem (Huet et al., 2008; Ivan, 2011); 

passa da memorização de conhecimentos para a capacidade de resolver problemas, 

através da incorporação dos conteúdos aos processos, através da enfâse que é dada às 

metodologias de formação (Lopes, 2007a). Neste novo paradigma pretende-se que o 

estudante tenha destaque, assumindo um papel mais ativo no processo de ensino e de 

aprendizagem (Geraldo et al., 2010). Alguns dos objetivos do ensino superior, envolvem, 

então, desenvolver a autonomia, o pensamento crítico e reflexivo nos seus estudantes, 

promover uma educação global e holística, e formar futuros profissionais competentes e 

capazes de se adaptarem e responderem às necessidades da sociedade e do mercado de 

trabalho, assim como de promoverem e desenvolverem atividades relacionadas com a 

investigação. 

 O foco passou a ser a aprendizagem dos estudantes com o objetivo de produzir 

conhecimento e desenvolver as competências necessárias aos trabalhadores da sociedade 

do conhecimento (Bologna Process, 2009; Ivan, 2011; European Commission, 2013), 
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tendo em consideração as necessidades de inovação, polivalência, adaptação, cooperação 

e formação ao longo da vida (Ivan, 2011). As instituições de ensino superior são 

consideradas, do ponto de vista dos objetivos da política educativa, como centros de 

formação pessoal, cultural e técnica, a quem cumpre a preparação para o exercício de 

atividades profissionais altamente qualificadas (Ferreira, 2009).  

 Se até há uns anos se admitia como norma que aos professores do ensino superior 

bastava terem um profundo conhecimento dos conteúdos das áreas do saber a que se 

encontravam vinculados, hoje é reconhecida a necessidade de esses conhecimentos serem 

ampliados ao entendimento do contexto em que estão inseridos, do que se espera desse 

nível de formação e dos modos de os traduzir em situações de aprendizagem. Esta 

centralidade dos professores coloca-os perante desafios profissionais que exigem 

aprendizagens permanentes capazes de permitirem responder à diversidade e 

especificidade das situações (Leite & Fernandes, 2013). Ou seja, é exigido um reportório 

de referenciais que vão para além do saber disciplinar específico. 

 Assim, mais do que a importância atribuída ao ensino, ou seja, à capacidade do 

professor de dominar conhecimentos e de os saber transmitir aos estudantes, importa o 

processo de aprendizagem, isto é, de que forma as práticas pedagógicas contribuem, 

realmente, para que os estudantes sejam capazes de aprender. Neste sentido, é frequente 

encontrar, nos discursos relativos à educação superior, os conceitos de “competência” e 

de “learning outcomes” que, embora representem coisas distintas, estão geralmente 

associados ao que o estudante será capaz de saber, compreender e fazer no final de um 

processo formativo (Comissão Europeia, 2009). Se as competências, específicas ou 

gerais, representam uma combinação de conhecimento, compreensão, habilidades, 

capacidades e atitudes; os learning outcomes descrevem aquilo que é suposto o estudante 

saber, compreender e fazer depois de terminar com sucesso um processo de 

aprendizagem, devendo ser formulados pelo corpo docente/académico, de preferência 

com base nas indicações de stakeholders internos e externos (Comissão Europeia, 2009).  

 Se, por um lado, o professor deve facilitar e promover a emergência do papel ativo 

do estudante no seio da relação pedagógica, por outro, não nos podemos esquecer do 

papel fundamental que continua a desempenhar na condução desta relação. Para além de 
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orientador e facilitador do processo de aprendizagem através da promoção de situações e 

oportunidades de aprendizagem (Zabalza, 2004), o professor assume-se igualmente como 

um mediador entre o estudante e o conhecimento. Deste modo, espera-se que o professor 

não se limite a desempenhar um papel passivo na ligação entre estes dois elementos mas 

que tenha um papel ativo, reforçando a atitude crítica e reflexiva dos estudantes e a sua 

participação ativa na construção dos saberes e no desenvolvimento de competências 

(Leite & Fernandes, 2012).  

Nesta linha de pensamento, constata-se que esta ‘nova’ geração de professores do 

ensino superior (Huet et al., 2008) deve estabelecer um compromisso em compreender o 

processo de aprendizagem dos estudantes e criar estratégias concretas para a produção de 

conhecimento, que passam pela aquisição de competências ao nível da investigação 

(Karagiannis, 2009). Deste modo, importa também compreender de que forma a 

investigação desenvolvida pelos professores do ensino superior promove ou inibe a sua 

atividade docente e a aprendizagem dos seus estudantes (Lopes, Boyd, Andrew & Pereira, 

2014b).  

 As instituições de ensino superior, enquadradas nas políticas europeias, exigem 

que os seus estudantes adquiram um conhecimento orientado para a investigação e sejam 

capazes de conduzir investigações como parte integrante do seu desenvolvimento 

académico e profissional (Karagiannis, 2009). Num estudo desenvolvido por Horta et al. 

(2012) refere-se que, de forma geral, a participação dos estudantes em investigação é mais 

frequente quando o currículo é desenhado tendo em conta as suas questões e interesses, 

em vez de se focar apenas na transmissão de conhecimentos (Horta et al., 2012), muitas 

vezes descontextualizados da realidade. De facto, o envolvimento dos estudantes em 

atividades relacionadas com a investigação fortalece a sinergia entre o ensino e a 

investigação enquanto parte do mesmo processo de aprendizagem (Griffiths, 2004). Num 

estudo de Durning e Jenkins (2005), afirma-se que a relação entre o ensino e a 

investigação é crucial para assegurar o desenvolvimento de competências académicas e 

profissionais nos estudantes, assim como para uma melhor compreensão relativamente à 

complexidade do conhecimento. A integração de estudantes (do 1º, 2º ou 3º ciclo) em 

atividades de investigação contribui igualmente para uma maior articulação entre o ensino 
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e a investigação que resulta num aumento da produção científica (Horta et al., 2012). 

Neste sentido, o esforço por promover uma articulação entre o ensino e a investigação 

que se traduza num processo de aprendizagem integrado implica que se alterem práticas 

pedagógicas (Horta et al., 2012), sendo exemplo disso a integração de estudantes em 

atividades de investigação desenvolvidas pelas instituições de ensino superior, numa 

articulação direta com os seus professores. 

 Através das leituras realizadas constata-se que o processo de Bolonha tem como 

pedras basilares as noções de mobilidade, transparência e qualidade, as quais deveriam 

contribuir para resolver a crescente tensão relativa ao trabalho académico e associada à 

separação entre o ensino e a investigação (Geraldo et al., 2010). Considerando o período 

de mudanças que atravessa, o ensino superior precisa de encontrar estratégias para 

responder aos desafios que lhe são colocados, que passam por repensar a natureza do 

ensino, da aprendizagem e da investigação (Brew, 2003). Em síntese, a evolução de uma 

formação centrada na transmissão de informação, para outra centrada no 

desenvolvimento de competências, reveste-se de extrema importância para que se possam 

equacionar as várias dimensões em mudança, entre as quais os papéis dos estudantes e 

dos docentes, a ligação entre o espaço formativo e o mercado de trabalho e, acima de 

tudo, o papel que a investigação passará a desempenhar nesta formação e qual o sentido 

que lhe é atribuído. 

 

5. Investigação e Ensino no atual paradigma de Ensino Superior  

 O ensino superior tem como missões nucleares a investigação e o ensino, pelo que 

seria expectável acreditar-se que ambas se reforçam mutuamente (Horta et al., 2012). No 

entanto, muitas vezes, estas duas dimensões traduzem-se no dilema ensino-investigação. 

A literatura revela que a relação existente entre o ensino e a investigação é, muitas vezes, 

hierárquica (Taylor, 2008; Karagiannis, 2009; Mayson & Schapper, 2012; Horta et al., 

2012), sendo que importa perceber quais as variações de poder nessa relação.  

 Boyer (1990) refere que a investigação é percecionada como uma atividade cujos 

retornos, quando comparados ao ensino ou a outras atividades académicas, são mais 
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positivos, contribuindo para um maior prestígio e uma melhor reputação. No entanto, no 

contexto atual de ensino superior, e como já referimos, a investigação foi retirada do seu 

‘ivory tower’ para o plano do que é socialmente relevante (Magalhães & Veiga, 2013).  

Num estudo desenvolvido com académicos, Taylor (2008) identifica um conflito 

claro entre o ensino e a investigação, na medida em que o tempo despendido a investigar 

não é despendido a ensinar ou vice-versa. Karagiannis (2009) afirma que as obrigações e 

tarefas relativas ao ensino são, muitas vezes, perspetivadas pelos académicos como um 

‘mal necessário’ na medida em que o esforço dedicado ao ensino não se traduz numa 

compensação real.  

 O trabalho de Mayson e Schapper (2012), desenvolvido com académicos em 

cargos de gestão, demosntra que o valor e a importância atribuídos à investigação 

superam em larga escala os atribuídos ao ensino, pelo que nesta perspetiva a investigação 

e os investigadores contribuiriam para o benefício do ensino e dos professores. Esta 

valorização da investigação em relação ao ensino parece ser justificada pelo facto de as 

instituições de ensino superior serem, na sua essência, instituições com forte tradição no 

campo da investigação e cujo propósito educativo é orientado pela investigação 

desenvolvida (ibidem.). A excelência atribuída ao ensino está mais relacionada com a sua 

proximidade à investigação do que propriamente com qualidades intrínsecas à docência 

em si. 

Também num trabalho desenvolvido por Magalhães e Veiga, é realçada a 

importância e o traço distintivo da investigação enquanto dimensão do ensino superior: 

The trend towards separating teaching and research functions (Nybom, 2012) challenges 

the modern idea of higher education where the institutions are supposed to teach what 

they research. The ‘higher’ of higher education relies precisely on the linkage between 

research and teaching (Magalhães & Veiga, 2013: 60). 

 

 Embora alguns autores sugiram que o tempo despendido em investigação surge 

em detrimento do tempo despendido no ensino e que os estudantes sentem que esta 

valorização da investigação pode acabar por ter um impacto negativo na sua formação 
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(Hattie & Marsh, 1996), a verdade é que a ideia de uma relação de subordinação entre o 

ensino e a investigação, com a investigação a ocupar um lugar superior na hierarquia, 

continua a existir e, acima de tudo, a não ser verdadeiramente questionada (Mayson & 

Schapper, 2012). Nesta perspetiva, a superioridade da investigação pode levar ao 

surgimento de uma certa intolerância face aos professores que colocam a sua prioridade 

na docência (ibidem.).  

 Por outro lado, a conjuntura atual, com as várias exigências feitas aos professores 

do ensino superior no que diz respeito à carga horária relativa ao ensino, mas também a 

atividades de gestão, acaba por ter influência e reduzir significativamente o tempo 

disponível para dedicar à investigação (Taylor, 2008; Karagiannis, 2009). Tudo isto acaba 

por se traduzir, muitas vezes, num mal-estar e numa ambivalência em relação à sua 

própria identidade profissional: ser professor ou ser investigador. 

 A relação que se estabelece entre o ensino e a investigação ocupa, então, um lugar 

central no panorama educativo atual, sendo várias as perspetivas apresentadas na 

literatura. Este debate torna-se cada vez mais pertinente se considerarmos a importância 

que o ensino superior atribui atualmente ao processo de aprendizagem do estudante e, 

simultaneamente, ao nível da produção de investigação científica (Horta et al., 2012). 

 De forma geral, os estudos desenvolvidos no âmbito da relação entre o ensino e a 

investigação têm seguido, essencialmente, duas correntes (Robertson, 2007; Visser‐

Wijnveen et al., 2009): estudos quantitativos e estudos qualitativos. Os primeiros estudos 

defendem ser possível avaliar quantitativamente esta relação, através da análise da 

produtividade ao nível da investigação – número de publicações, por exemplo – e a 

eficácia ao nível do ensino – avaliação dos estudantes; enquanto que, através dos estudos 

de natureza qualitativa, se pode encontrar a ideia de uma relação simbiótica entre o ensino 

e a investigação, baseada nas perceções de estudantes ou professores (Robertson, 2007; 

Visser‐Wijnveen et al., 2009). 

 Wood (2009) refere a tendência dos estudos de natureza quantitativa para 

apresentarem uma relação entre a produtividade (número de publicações) dos professores 

e a qualidade da docência (espelhada no desempenho dos estudantes). No entanto, é 
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importante complementar os estudos de cariz quantitivo com estudos de natureza 

qualitativa, atendendo à necessidade de explorar a relação efetiva entre o ensino e a 

investigação (Robertson, 2007; Taylor, 2008; Wood, 2009; Horta et al., 2012). De facto, 

quando se tenta analisar a relação entre ensino (especialmente quando se considera uma 

versão tradicional de ensino, associada à mera transmissão de conhecimentos) e 

investigação, usando uma perspetiva meramente quantitativa, a sinergia entre estas duas 

atividades académicas revela-se fraca ou mesmo inexistente (Horta et al., 2012). Assim, 

mais do que analisar esta relação numa perspetiva que valoriza a investigação enquanto 

produto, ou seja, numa lógica de quantificação, importa considerar a investigação como 

um processo, percebendo quais os elementos facilitadores, os obstáculos e o sentido 

atribuído à relação entre o ensino e a investigação. 
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CAPÍTULO III 
SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO 

CONTEXTO EUROPEU 
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People are always wanting teachers to change. Rarely has this been more true than in 

recent years. These times of global competitiveness, like all moments of economic 

crisis, are producing immense moral panics about how we are preparing the generations 

of the future in our respective nations… Few people want to do much about the 

economy, but everyone – politicians, the media and the public alike – wants to do 

something about education (Hargreaves, 1994: 5) 

 

1. A relevância da formação de professores na sociedade atual 

A integração do curso de formação de professores no ensino superior tem que ser 

considerada no contexto de mudanças ocorridas, nos últimos anos, no ensino superior 

europeu. De facto, Lopes, Lima, Pereira, Thomas-Dotta, Ferreira e Sousa afirmam que o 

desenvolvimento da sociedade e do conhecimento, assim como o seu impacto no ensino 

superior em geral, tornou “cada vez menos aceitável a insensibilidade da formação inicial 

de profissionais ao mundo da prática profissional” (2013: 165).  

A evolução dos sistemas educativos e da sociedade em geral coloca novas 

exigências ao exercício da profissão de professor, o que implica o desenvolvimento de 

um conjunto de competências mais complexas e diversificadas a que a formação inicial 

de professores não pode ser alheia (Buchberger, Campos, Kallos & Stephenson, 2000; 

Musset, 2010; Eurydice, 2015; Conselho Nacional de Educação, 2015). 

Num documento da autoria de Musset (2010) para a OECD, é descrita essa 

relevância: 

To design policies that allow to educate and train teachers, capable of helping students 

to acquire the competencies needed to evolve in today‘s societies and labour markets is 

an amazing challenge. In today‘s context, with the undergoing economic and social 

changes, high-quality schooling is more important than ever. (…) The debate on teacher 

education has gained special importance, as teacher quality is more and more being 

identified as decisive to student outcomes (Musset, 2010: 3). 
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A mudança de perspetiva relativamente ao ensino superior e à sua qualidade pode 

constituir uma oportunidade para (re)pensar a formação inerente às profissões práticas, 

“ou seja, aquelas sobre as quais se diz, mesmo quando a formação inicial existe, que só a 

prática é efetivamente formadora, e também aquelas em que reiteradamente se fala de 

“choque da realidade” no período de inserção profissional efetiva” (Lopes et al., 2013: 

165). Entre estas profissões está o ensino. Na sociedade atual, as mudanças económicas, 

culturais, tecnológicas e sociais tornam a formação de professores e um ensino de alta 

qualidade cada vez mais importantes.  

Com efeito, a educação e a formação são fundamentais, “desempenhando um 

papel decisivo na transformação da União Europeia (UE) numa sociedade e economia do 

conhecimento líder a nível mundial” (Figueiredo, 2013: 284). Neste sentido, são vários 

os documentos europeus que destacam a necessidade de priorizar a formação de 

professores. Num estudo para a Comissão da Cultura e da Educação do Parlamento 

Europeu, Bokdam, Van den Ende e Broek (2014) fazem o levantamento de alguns desses 

documentos chegando à conclusão que ao nível europeu a formação de professores é 

considerada uma prioridade, existindo muitos estudos e manuais sobre o assunto, embora 

nem sempre seja fácil identificar os seus efeitos práticos imediatos. Os autores concluem 

também que as reformas nacionais são, de modo geral, coerentes com as recomendações 

formuladas nos documentos da União Europeia, tendo como intuito superar as 

dificuldades existentes (Bokdam, Van den Ende & Broek, 2014). No mesmo estudo são 

destacados, cronologicamente, alguns documentos que sintetizamos no Quadro n.º 1 – 

Síntese de documentos europeus relativos à importância da educação e formação de 

professores: 

i) o relatório conjunto do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, de 2004, 

que pedia a elaboração de referências e princípios europeus comuns 

relativamente às competências e habilitações requeridas a professores e 

formadores para estimular reformas nacionais, colocando a motivação e a 

qualidade do ensino e do pessoal docente no centro de qualquer reforma da 

educação, e realçando a importância de aplicar medidas destinadas a tornar a 



 
 

 

 

79 
 

profissão docente mais atrativa e a consolidar a formação contínua do pessoal 

docente;  

ii) o documento “Melhorar a qualidade da Formação académica e profissional 

dos Docentes” de 2007 que reforça a relevância de melhorar a formação inicial 

e contínua dos professores, a importância das competências pedagógicas dos 

professores, a necessidade de tornar atrativa a profissão e que, como novidade, 

destaca a importância de incentivar uma cultura de reflexão e investigação;  

iii) a estratégia «Educação e Formação 2020» (EF 2020), de 2009, que 

evidenciava a necessidade de uma cooperação continuada, da adequação da 

formação inicial e de um desenvolvimento profissional contínuo dos docentes 

e formadores;  

iv) a iniciativa “Repensar a Educação”, de 2012, em que se destacava a 

necessidade de assegurar o desenvolvimento de competências que consigam 

dar resposta às exigências do mercado de trabalho (Bokdam et al., 2014). 

 

De referir ainda que, a síntese que os autores apresentam relativamente a estes 

documentos políticos permite identificar alguns aspetos transversais, nomeadamente, a 

importância de garantir a qualidade, não só da formação inicial de professores, mas 

também da formação contínua, assim como a premência de garantir a atratividade da 

profissão. A importância da investigação, da reflexão e do desenvolvimento de um 

conjunto de competências que se articula com o mercado de trabalho também é referida, 

embora com menor ênfase. No entanto, com o objetivo de contribuir para que a formação 

de professores seja um processo contínuo, a investigação deveria constituir-se como uma 

competência fulcral na concretização desse propósito. 

 

Tabela 6. Síntese de documentos europeus relativos à importância da educação e formação de 

professores 

Ano Documento Principais Objetivos 

2004 Conselho Europeu 

(2004), Ensino e 

formação 2010: o 

êxito da estratégia 

Elaborar referências e princípios europeus comuns 

relativamente às competências e habilitações requeridas 
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de Lisboa depende 

de reformas 

urgentes 

a professores e formadores para estimular reformas 

nacionais;  

Aplicar medidas destinadas a tornar a profissão de 

docente mais atrativa e a consolidar a formação contínua 

do pessoal docente, dando-lhes assim a possibilidade de 

responder aos desafios decorrentes de uma mudança das 

suas funções numa sociedade de conhecimento e da 

transformação dos sistemas educativos e formativos. 

2007 Melhorar a 

qualidade da 

formação 

académica e 

profissional dos 

docentes 

Melhorar os mecanismos de formação inicial e contínua 

de professores;  

Trabalhar no domínio da área específica e nas 

competências pedagógicas dos professores, em resposta 

aos desafios que devem enfrentar;  

Promover o estatuto da profissão;  

Incentivar uma cultura de reflexão e investigação na 

profissão. 

2009 Quadro estratégico 

EF 2020 

Contribuir para uma cooperação continuada para garantir 

um ensino de elevada qualidade, uma formação inicial 

dos docentes adequada e um desenvolvimento 

profissional contínuo dos docentes e formadores. 

2012 «Repensar a 

Educação» 

Encorajar os Estados-Membros a assegurar o 

desenvolvimento pelos jovens de aptidões e 

competências correspondentes às necessidades do 

mercado de trabalho; 

Reforçar a ligação entre as reformas educativas e a 

perspetiva (económica) de lutar contra o desemprego 

juvenil e estimular a oferta de competências. 

 

Da análise realizada por Bokdam, Van den Ende e Broek (2014) e do 

levantamento e leitura de outros documentos (ver, por exemplo, Buchberger et al., 2000; 

Comissão das Comunidades Europeias, 2007; Musset, 2010; Furlong, 2013b; Eurydice, 

2015; Conselho Nacional de Educação, 2015; Faria, Rodrigues, Gregório, & Ferreira, 

2016), percebe-se a necessidade de promover uma formação que permita aos professores 

adquirirem novos conhecimentos e competências, nomeadamente competências de 

trabalho colaborativo, mas, também, de os desenvolver continuamente. Deste modo, a 

necessidade de promover o desenvolvimento profissional dos professores e encarar a sua 
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formação como um processo contínuo torna-se, assim, uma questão que importa ser 

explorada. 

 

2. A formação de professores como um processo contínuo  

De acordo com a Comissão das Comunidades Europeias, para  

dotar o corpo docente das qualificações e das competências adequadas aos novos papéis 

que desempenha, são necessários, simultaneamente, uma formação inicial de docentes 

de elevada qualidade e um percurso coerente de desenvolvimento profissional contínuo, 

susceptíveis de manter os professores actualizados no tocante às competências 

requeridas numa sociedade baseada no conhecimento (2007: 15).  

 

Neste sentido, podemos referir que a formação de professores inclui três etapas: a 

formação inicial de professores, o apoio em início de carreira (indução) e o 

desenvolvimento profissional contínuo. Importa, então, considerar a formação como um 

continuum profissional (e não como um fim em si mesmo), assim como valorizar a relação 

que se estabelece (ou deveria estabelecer) entre a formação inicial, a indução profissional 

e a formação contínua. Mais do que isso, importa também ligar os diversos momentos da 

formação com a vida profissional docente, como também, pensar de que forma se atraem 

e recrutam os futuros professores, isto é, pensar nas formas de recrutamento e acesso à 

profissão (Lopes, 2007b; Darling-Hammond, 2017; Nóvoa, 2017). 

Na comunicação da Comissão das Comunidades Europeias, endereçada em 2007 

ao Conselho e Parlamento Europeus, sobre a qualidade da formação académica e 

profissional dos professores, é referido que tal como sucede com qualquer outra profissão 

moderna, cabe também aos professores a responsabilidade de  

alargar as fronteiras dos seus conhecimentos profissionais, quer procurando reflectir 

sobre a sua prática pedagógica, quer através da investigação, ou ainda através de um 

empenhamento sistemático num desenvolvimento profissional contínuo, desde o início 

até ao final da carreira. É necessário que os sistemas de educação e formação de 
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professores proporcionem as oportunidades necessárias para o efeito (Comissão das 

Comunidades Europeias, 2007: 15).  

 

Assim, e embora integrada num processo que se espera contínuo, a formação 

inicial constitui-se como um marco crucial para o desenvolvimento profissional e 

identitário do professor (Lopes, 2007b; 2008). Pacheco (2013), com base em Campos 

(2002), afirma que a formação inicial de professores, enquanto primeira etapa na 

construção desse percurso de desenvolvimento profissional, tem como objetivo 

proporcionar a informação, os métodos e as técnicas científicas e pedagógicas de base, 

assim como a formação pessoal e social adequada ao exercício da função docente, o que 

contempla também a capacidade de se manter como aprendente ao longo da vida 

(Campos, 2002; Figueiredo, 2013). Perspetiva-se, então, como um primeiro, e 

fundamental, passo no processo de desenvolvimento profissional dos professores, pelo 

que a sua qualidade, a forma como é estruturada e os critérios de acesso devem ser tidos 

como aspetos primordiais nas politicas educativas de cada país (Lopes, 2007; 2014; 

Ramalho, Nuñez & Gauthier, 2004). 

Por sua vez, o período de indução corresponde ao início da atividade profissional 

do recém-formado, tratando-se de um período de transição entre a formação inicial e a 

prática profissional que se traduz num processo de socialização através do contacto com 

a comunidade e a cultura escolares (Faria, Rodrigues, Gregório & Ferreira, 2016).  

 A especificidade nacional relativamente ao desenvolvimento profissional e à 

regulamentação da carreira (Figueiredo, 2013) torna-se, novamente, uma variável 

importante, sendo que o período de indução não existe em todos os países: em alguns 

países, a indução é concebida como parte integrante da formação inicial; noutros é 

perspetivada como responsabilidade das escolas (Eurydice, 2015). As distintas relações 

que se estabelecem entre instituições superiores de formação de professores e os 

contextos de desempenho profissional, assim como  

com as agências governamentais cuja ação se refere à escola e à profissão docente, 

implicam que mesmo nos países em que a proximidade de habilitação profissional se 
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verifica, se assista a uma enorme diversidade de conceções e práticas no que respeita à 

indução (Figueiredo, 2013: 289).  

 

Por último, o desenvolvimento profissional contínuo, para além de também ser 

entendido de variadas formas nos diferentes países, é um conceito que tem vindo a mudar 

nos últimos tempos (Eurydice, 2015). Neste sentido,  

formal and traditional kinds of training, such as courses, workshops and conferences are 

still well represented in almost all education systems. However, other forms of CPD 

[continuing professional development] are emerging with activities that are more peer-

based, collaborative, less structured, and focused on grass roots involvement (Eurydice, 

2015: 12). 

 

Um traço distintivo do desenvolvimento profissional de professores é o facto de nos 

referirmos a um grupo ocupacional cujo estatuto profissional e cujas condições de serviço 

variam de país para país, de contexto para contexto (Caena, 2014; Darling-Hammond, 

2017). 

 

3. A formação de professores e o progressivo processo de 

profissionalização 

A chegada tardia do curso de formação inicial de professores ao ensino superior – 

no caso dos professores de ensino básico - é uma das características que marca esta área 

de saber e que está relacionada com o papel tradicional do ensino superior na 

diferenciação social, assim como, com a especificidade desta ocupação no espetro das 

profissões e do mercado de trabalho, sendo tradicionalmente considerada uma 

semiprofissão (Lopes, 2013a).  

O progressivo processo de profissionalização que o ensino experienciou e a 

democratização do acesso ao ensino superior, associadas a uma lógica de 

desenvolvimento económico e social (Lopes, 2013a), estão na base da integração da 

formação de professores no ensino superior. O ensino, cuja importância social é 
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inquestionável, tem vindo a assumir a componente prática como um movimento de 

profissionalização forte (Buchberger, et al., 2000), com impacto na formação inicial, cada 

vez mais exigente e mais extensa no tempo. Paralelamente, essa importância desafia a 

reflexão das comunidades científica e profissional, apelando a um modelo de formação 

profissional, baseado na prática, nas parcerias institucionais e no desenvolvimento 

pessoal (Ramalho, Nuñez & Gauthier, 2004).   

De acordo com Figueiredo, adotar o conceito de profissionalidade docente 

reconhece o contributo desejado “para a evolução da docência para níveis de 

profissionalidade mais estruturados e estabilizados” (2013: 280), sendo, portanto, 

necessário considerar uma formação profissionalizante cujos contornos e substância não 

podem ser entendidos ou concebidos sem ter em conta o profissional que se pretende 

formar (Figueiredo, 2013).  

O facto de se tratar de uma área de formação profissionalizante trouxe 

constrangimentos em termos de implementação do processo de Bolonha, no entanto, a 

integração da formação destes profissionais no ensino superior teve impacto positivo na 

dimensão objetiva da profissionalização verificando-se, na maioria dos casos, o que pode 

ser considerado um ganho em termos de qualificação, como o incremento dos níveis de 

habilitação desde 2005/06 comprova (Eurydice, 2012; Figueiredo, 2013). De acordo com 

Lopes (2013b), apesar da integração da formação dos profissionais do ensino no ensino 

superior e a elevação da sua qualificação serem incontornáveis e necessárias, acabaram 

por conduzir também ao risco “de academização ou universitarização, termos que 

pretendem sublinhar o que de mais negativo têm sido tradicionalmente as instituições de 

ensino superior no que diz respeito à formação” (2013b: 143). No entanto, é inegável que 

a situação da formação de professores no ensino superior, embora variável de país para 

país, permitiu a afirmação de uma identidade própria e reconhecimento académico 

(Figueiredo, 2013). 

Schleicher (2012) no relatório da OCDE “Preparing teachers and developing 

school leaders for the 21st century”, destaca quatro princípios a ter em consideração na 

formação inicial de professores e que aqui elencamos: 
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- Os sistemas educativos beneficiam de perfis claros e concisos relativamente ao 

que os professores devem saber e ser capazes de fazer em determinadas áreas de saber e 

isto inclui tanto conhecimento científico ao nível dos conteúdos como competências 

pedagógicas (saber ensinar esses conteúdos). De acordo com Schleicher esses perfis 

podem servir de guias para a formação inicial de professores (2012: 69). 

- Em muitos países os programas de formação inicial dos professores têm 

começado a centrar-se num modelo menos focado na preparação académica e mais focado 

na preparação de profissionais em contexto escolar, sendo o equilíbrio entre teoria e 

prática e a colaboração entre professores aspetos chave a ter em consideração. Nesses 

programas, os professores vão para as salas de aula mais cedo, passam mais tempo nesse 

contexto e são mais apoiados no decorrer do processo. Este tipo de formação pode incluir 

um trabalho extensivo sobre como ensinar – com uma forte ênfase no recurso à 

investigação sobre a prática profissional – e mais de um ano a ensinar numa escola 

designada para o efeito e “associated with the university, during which time the teacher 

is expected to develop and pilot innovative practices and undertake research on learning 

and teaching” (2012: 70). 

- Estruturas de formação inicial de professores mais flexíveis podem tornar-se 

mais efetivas em promover novos percursos na carreira docente, sem comprometer o rigor 

de vias mais tradicionais. As fases de formação inicial, de indução e de desenvolvimento 

profissional docente necessitam de estar interligadas, de modo a promoverem uma 

aprendizagem ao longo da vida. A formação inicial deve desenvolver o conjunto de 

competências para uma prática reflexiva e para “on-the-job research”. Alguns países 

“provide teachers with the research skills needed to enable them to improve their practice 

in systematic ways” (2012: 70). 

- Em diversos países passou-se de um sistema em que os professores são 

recrutados de um número elevado de instituições especializadas na formação de 

professores, mas com padrões relativamente baixos de entrada, para um número baixo de 

instituições associadas a universidades de formação de professores com padrões 

relativamente altos de entrada e um estatuto relativamente elevado na universidade (2012: 

70). 
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A relevância que a formação de professores assume atualmente não é apenas 

transversal ao nível dos países europeus, mas é-o também a nível mundial. Assim, é 

possível identificar, dentro e fora da Europa, algumas tendências incluindo  

um movimento para uma qualificação de nível superior no âmbito do Mestrado (por 

exemplo, Finlândia, França, Portugal, Malta, etc.), associado, em muitos casos, a uma 

maior ênfase na componente de investigação, ao mesmo tempo que se assiste ao 

desenvolvimento de programas mais pragmáticos, mais curtos e realizados nas escolas 

(por exemplo, alguns programas na Inglaterra, EUA e Austrália) (Flores, 2015: 195).  

 

No entanto, outro aspeto importante a ter em consideração é que os países não se 

encontram todos ao mesmo nível de desenvolvimento pelo que, apesar das tentativas de 

se adaptarem às políticas europeias, “the varying states and situations in which education 

across the continent exists make universal cohesion very difficult” (Hilton, 2012: 63). De 

facto, não obstante as mudanças trazidas pela globalização (Furlong, 2013b) e a procura 

de coesão entre os vários países europeus, as diferentes circunstâncias de cada contexto 

tornam a concretização deste objetivo muito difícil de alcançar pelo que é crucial enfatizar 

o significado e o impacto que as políticas nacionais têm no desenvolvimento da formação 

de professores (Furlong, 2013b). Aliás, de acordo com Zgaga (2013), tanto a formação 

de professores como a própria regulação da profissão de professores têm-se mantido 

essencialmente “nationally-based” (Zgaga 2013: 350), pelo que importa considerar as 

especificidades próprias de cada contexto.  

 

4. Organização da Formação Inicial de Professores na Europa 

(modos, modelos e conceções)  

A formação inicial de professores no que diz respeito aos professores de 1º e 2º 

ciclo do ensino básico foi durante muito tempo fortemente influenciada por aquilo que é 

denominado na literatura como “normal school tradition” (Buchberger et al., 2000), onde 

o enfoque é essencialmente colocado na prática. Este modelo de formação inicial assenta 

em  
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methodology courses closely related to curricula and subject matters and/or learning 

areas taught in schools and on supervised teaching practice frequently organised in 

special training schools, while the importance of educational theory, academic and 

scientific knowledge and research based knowledge on teaching, studying and learning 

is devaluated (Buchberger et al., 2000: 14).  

 

Era um modelo que privilegiava os períodos de prática pedagógica 

supervisionada, as metodologias e as questões relacionadas com componentes 

pedagógicas em detrimento de um conhecimento académico e científico sustentados na 

investigação. Este modelo mais tradicional de formação inicial de professores atribui 

pouca importância à aquisição e desenvolvimento de competências relativas à resolução 

de problemas ou a uma componente mais reflexiva, ambas fundamentais para dar resposta 

aos desafios e necessidades da futura profissão (Nóvoa, 2017). 

Buchberger et al. (2000) afirmam que em ambientes de aprendizagem onde este 

modelo é mais rígido o processo de formação tende a ser mais artesanal e essencialmente 

assente numa celebração da prática experiencial:  

in rather rigid learning environments prospective teachers should learn to “model the 

master” (teacher) and to acquire some basic skills of teaching following an 

apprenticeship-model. To a large extent this tradition builds upon untested “craft” 

knowledge developed by practitioners and could be defined as a “celebration of 

experience (Bucheberger et al., 2000: 14).  

 

O período entre 1987 e 1992 coincide com a consagração de uma nova abordagem 

marcada pela academização da formação docente (Lopes, Sousa, Pereira, Tormenta & 

Rocha, 2006) e pelas ideias de “professor reflexivo” e de “professor pesquisador”, o que 

levou a que as escolas normais fossem sendo progressivamente substituídas pelas 

universidades (Lopes, 2008; Lopes & Pereira, 2012; Nóvoa, 2017). De facto, a integração 

da formação inicial de professores no ensino superior marca um processo de 

academização (Lopes et al., 2006) que se traduz em climas de formação mais académicos 

do que profissionais, o que também levanta questões sobre o papel das identidades dos 
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formadores como docentes no ensino superior (Pereira et al., 2013). Neste sentido, Nóvoa 

refere, precisamente, que embora esta transição tenha trazido avanços significativos para 

o campo da formação de professores, nos últimos anos, “tem vindo a crescer um 

sentimento de insatisfação, que resulta da existência de uma distância profunda entre as 

nossas ambições teóricas e a realidade concreta das escolas e dos professores” (Nóvoa, 

2017: 2).  

Em paralelo, existe um outro modelo baseado naquilo que Buchberger et al. 

(2000) denominam “academic tradition” e que apresenta uma maior influência na 

formação de professores ao nível do secundário. Esta tradição enfatiza particularmente o 

conhecimento científico subjacente a uma área de saber específica, sendo que o  

knowledge of the scientific structures, contents and methodologies of particular 

academic disciplines, the competencies (e.g. general problem-solving capacity) and 

attitudes learned during the processes of knowledge acquisition (“academic habitus”) 

are sufficient to enable teachers to perform the tasks of teaching and education 

competently (Buchberger et al., 2000: 15).  

 

Isto implica que, neste tipo de modelo, os futuros professores são socializados 

enquanto especialistas numa (ou mais) área específica o que significa que em vez de uma 

celebração da experiência, neste modelo, a formação de professores pode ser definida 

como que “celebrating the academic discipline” (Buchberger et al., 2000: 15).  

O acesso à formação inicial de professores também varia de país para país. De 

acordo com o Relatório Técnico “Formação inicial de educadores e professores e acesso 

à profissão” do Conselho Nacional de Educação (2016), em cerca de um terço dos países 

existem métodos de seleção específicos, tais como testes de literacia e numeracia 

(Holanda e Bélgica - Flamenga) ou entrevistas e provas escritas e orais (Áustria, Croácia, 

Escócia, Estónia, Finlândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 

Portugal, Reino Unido - Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte - e República Checa). 

Em muitos casos, as formas de acesso são regulamentadas pelas autoridades educativas 

de cada país, existindo, ainda assim, casos em que as próprias instituições de ensino são 

livres para definir “critérios de admissão adicionais aos requisitos mínimos definidos ao 
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nível central” (Faria et al., 2016). Dos países com programas de formação inicial de 

professores corresponde de nível de mestrado e que adotam o aproveitamento ao nível da 

licenciatura (Portugal, Suécia, França, Eslováquia, Eslovénia, República Checa) como 

critério de acesso, “Portugal é o único país, cuja seleção de acesso à formação inicial de 

professores é presidida apenas por este requisito” (Almeida & Lopo, 2015, p. 86).  

Cada programa de formação inicial de professores é organizado tendo em 

consideração determinados parâmetros estruturais e institucionais (Musset, 2010) e, 

geralmente, em torno de duas componentes: uma geral e outra profissional. De referir que 

a primeira componente consiste numa formação geral acompanhada da formação em uma 

ou mais matérias que serão lecionadas pelo candidato uma vez concluída a sua formação. 

A componente profissional compreende um estágio num estabelecimento de ensino, onde 

o futuro docente adquire competências teóricas e práticas necessárias à lecionação. Ao 

nível organizacional existem dois modelos orientadores dos programas de formação 

inicial de professores: o modelo integrado (concurrent) e o modelo sequencial 

(consecutive). No primeiro modelo a formação específica para a docência é lecionada 

desde o início da frequência do curso de formação - podendo ser considerado um modelo 

mais profissionalizante na medida em que a prática pedagógica está presente desde o 

início do curso -, enquanto no segundo modelo os estudantes obtêm a formação específica 

depois de concluída a formação geral (Musset, 2010; Eurydice, 2015; Faria et al., 2016).  

Nesta linha de pensamento, a componente prática é de extrema importância nos 

cursos de formação de professores devendo estar articulada de forma sustentada com 

aquela que será a realidade profissional dos professores e, de certa forma, preocupada 

com o desenvolvimento da própria profissão (Lopes, Pereira & Sousa, 2014a). 

Relativamente a este aspeto, Nóvoa apresenta o exemplo do currículo da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Harvard, onde se incorporam “abordagens pedagógicas que 

promovem aprendizagens ativas e o pensamento crítico, uma experiência clínica precoce 

e experiências científicas de clínica avançada e de formação personalizada nas áreas 

básicas e na relação com as populações”, com o objetivo, não de limitar a formação a uma 

cópia dos modelos médicos e hospitalares mas sim “de compreender o que deve ser a 

matriz de uma formação profissional universitária” (2017: 5). 
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Na formação de professores do primeiro e segundo ciclos, o modelo de formação 

predominante entre os países europeus é o integrado, onde, como já foi referido, os 

programas de formação inicial oferecem simultaneamente componentes mais teóricas e 

componentes profissionalizantes, através da prática de ensino (Musset, 2010; Almeida & 

Lopo, 2015). A principal vantagem deste tipo de programas é precisamente o facto de 

permitirem conjugar componentes pedagógicas, teóricas e práticas, ao mesmo tempo 

permitindo, dessa forma, uma aprendizagem mais integrada. As exceções são França e 

Portugal onde só se aplica o modelo de formação sequencial (Faria et al., 2016; Almeida 

& Lopo, 2015). De acordo com Musset (2010), os dois modelos podem coexistir no 

sistema educativo do mesmo país, sendo atualmente exemplos disso os casos da Bulgária, 

Estónia, Irlanda, Polónia, Eslovénia e Reino Unido. Até à implementação do processo de 

Bolonha também em Portugal coexistiam os dois modelos de formação inicial de 

professores. 

No entanto, se, no caso da Irlanda e da Polónia, o modelo integrado é o mais 

comum para os futuros docentes dos níveis mencionados, no caso da Inglaterra é o modelo 

sequencial o mais utilizado (Faria et al., 2016). A coexistência dos dois modelos pode 

acarretar vantagens e desvantagens. Por um lado, ao apresentar diferentes formas de 

qualificar e certificar professores, um país pode contribuir para aumentar a atratividade 

da profissão e atrair futuros professores com diferentes perfis, o que é importante quando 

nos referimos a países onde existe um decréscimo no número de professores. Por outro 

lado, a existência de diferentes programas de formação de professores pode representar 

custos acrescidos para o país e acabar por ser menos eficiente (Musset, 2010).  

Embora este trabalho tenha como enfoque a formação inicial de professores do 1º 

e 2º ciclos do ensino básico, importa mencionar que ao nível dos modelos de formação e 

no que concerne o 3º ciclo do ensino básico, existe menos uniformidade sendo vários os 

países (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Eslováquia e Turquia) em que o modelo 

integrado é a única opção, enquanto noutros (Estónia, Espanha, França, Itália, Chipre, 

Luxemburgo e Hungria) apenas o modelo sequencial está disponível. Nos casos em que 

ambos os modelos estão disponíveis, é o modelo integrado o mais frequente para este 

nível de ensino (Faria et al., 2016). Relativamente ao ensino secundário, são vários os 



 
 

 

 

91 
 

países que oferecem os dois modelos de formação, contudo, o modelo sequencial é o mais 

recorrente. Um exemplo disso é o Reino Unido onde tanto ao nível do 3º ciclo como do 

secundário, embora ambos os modelos coexistam, o sequencial é o mais comum. Já em 

Portugal e França, o modelo sequencial é o único disponível (Faria et al., 2016).   

Também o nível mínimo de qualificação relativamente aos cursos de formação 

inicial de professores é variável consoante os países. Assim, atualmente, em 17 países 

europeus o nível mínimo de qualificação corresponde ao nível de Mestrado, como é o 

caso de Portugal bem como da República Checa, Alemanha, Estónia, Espanha, França, 

Croácia, Itália, Luxemburgo, Hungria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia, Finlândia, Suécia, 

Islândia e Sérvia. No entanto, são 15 os países europeus cujo nível mínimo de qualificação 

corresponde à licenciatura, nomeadamente, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Irlanda, 

Grécia, Chipre, Letónia, Lituânia, Malta, Roménia, Reino Unido, Montenegro, República 

da Macedónia, Noruega e Turquia (Eurydice, 2015). A forma como os programas de 

formação são organizados é consequência, também, das conceções existentes 

relativamente ao profissionalismo docente (Figueiredo, 2013), que podem ir evoluindo e 

sendo modificadas ao longo do tempo.  

Historicamente, sempre existiu a tendência para se organizar a formação de 

professores a partir de uma lista de atributos ou de qualidades do “bom professor”, pelo 

que, desde o século XIX até ao século XX, vulgarizaram-se as listas de conhecimentos, 

capacidades e atitudes que, nalguns casos, deram origem a um elenco interminável de 

características que um professor deveria possuir (Nóvoa, 2017). Nóvoa menciona que, 

mais tarde, surge a trilogia do saber, saber fazer e saber ser que foi completada com o 

saber estar,19 e que, nas últimas décadas, assistiu-se à vulgarização de “longas listas de 

competências, que procuram dar conta de tudo o que um professor deve ser capaz de pôr 

em acção no decurso do seu trabalho” (2017: 9). 

 
19 Esta ideia surge com Delors (1996) que identificou quatro pilares da educação, nomeadamente: Learning 

to know, learning to do, learning to live together and learning to be.  
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De facto, nos últimos anos passam a existir perfis estabelecidos a nível central que 

servem para definir aquilo que os professores devem saber (Faria, Rodrigues, Gregório, 

& Ferreira, 2016). O perfil profissional do professor é, então, definido através de  

referenciais que estabelecem as competências a adquirir na formação inicial e a 

aprofundar ao longo da carreira, através da experiência acumulada e da formação 

contínua. Por vezes, estabelece-se um perfil geral do profissional da educação e um 

perfil específico para diversos níveis de ensino ou para o desempenho de diferentes 

funções (Faria et al., 2016: 8). 

 

Assim, nos últimos anos a certificação de professores passa a basear-se na 

aquisição de competências previamente definidas, ou seja, mais do que nos conteúdos a 

certificação passa a basear-se em perfis, normas ou padrões. 

 

5. A relação teoria-prática na formação inicial de professores  

Uma das características que marca a formação inicial de professores diz respeito 

à estreita ligação que se deve estabelecer entre as instituições de formação e as instituições 

da prática profissional (Boyd, 2013). No entanto, a relação que se estabelece entre estes 

dois contextos – académico e profissional – traduz-se, muitas vezes, num hiato entre a 

teoria e a prática. Este hiato, tão frequente quando nos referimos à formação de 

professores, pode ser descrito como a discrepância que existe entre aquilo que é ensinado 

nas instituições superiores de formação e aquilo que é vivido em contexto prático, o que 

dificulta a maneira como os estudantes compreendem o seu papel enquanto profissionais 

e, consequentemente, assumem a sua identidade profissional (Carlson, Pilhammar & 

Wann-Hansson, 2010).  

De acordo com Nóvoa (2017), e como mencionado previamente, nos últimos anos 

tem-se assistido ao aparecimento de um sentimento de insatisfação, resultante de uma 

distância profunda entre as ambições teóricas associadas ao mundo académico e a 

realidade concreta das escolas e dos professores, quase como se existisse um “fosso 

intransponível” entre a universidade e as escolas, e como se o mundo académico “pouco 
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tivesse contribuído para transformar a condição socioprofissional dos professores” (2017: 

2). Neste sentido, o autor questiona os leitores sobre como construir programas de 

formação de professores que permitam “superar esta distância, recuperando uma ligação 

às escolas e aos professores enfraquecida nas últimas décadas, sem nunca deixar de 

valorizar a dimensão universitária, intelectual e investigativa?” (Nóvoa, 2017: 2). 

A forma como ambos os contextos se articulam é imprescindível para uma 

formação de professores de qualidade mas também, e com a mesma importância, para o 

desenvolvimento e melhoria da profissão docente. A formação de professores deve ter 

como premissa a formação para uma profissão, isto é, deve ter como princípio o reforço 

das “dimensões profissionais na formação de professores, não numa perspectiva limitada 

ou redutora, mas procurando construir modelos de formação que renovem a profissão e 

que sejam renovados por ela” (Nóvoa, 2017: 4). 

Sendo o estágio o momento por excelência para articular teoria e prática, uma das 

questões-chave é, então, a forma como se integra o estágio com os conteúdos das demais 

componentes da formação. A parte prática em contexto real de trabalho nos programas 

de formação inicial de professores é obrigatória em todos os países, sendo os estágios, em 

geral, supervisionados pelos formadores da instituição de formação inicial de professores 

e por um orientador da escola cooperante onde o estudante realiza o estágio. Apesar de 

se reconhecer a importância do estágio na formação de professores, parece não existir um 

consenso quanto à sua integração no currículo, à duração e às modalidades a adotar (Faria 

et al., 2016).  

De acordo com o Relatório da Eurydice “The Teaching Profession in Europe” 

(2015), a proporção de tempo despendido para os estágios é definida e administrada pelas 

próprias instituições de ensino nos seguintes países: Bélgica, República Checa, 

Dinamarca, Grécia, Espanha, Croácia, Holanda, Áustria (no modelo sequencial de 

formação inicial), Portugal, Eslováquia (no modelo integrado de formação inicial), 

Finlândia, Islândia e República da Macedónia. Em dois sistemas educativos do Reino 

Unido, nomeadamente Inglaterra e País de Gales, o estágio “is at the heart of training and 

trainees may work towards school-based professional qualifications as teachers” 

(Eurydice, 2015: 35).   
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 Destaca-se, assim, a importância da socialização precoce com a profissão (Lopes, 

2009), a vivência com situações próximas do exercício profissional (Boyd, 2010) e a 

estreita relação entre as componentes teórica e prática da formação (Kortaghen, 2010; 

Lopes et al., 2014a). Neste sentido, e considerando que a questão da relação entre a teoria 

e a prática nem sempre é equilibrada, é necessário que a formação inicial de professores 

proporcione circunstâncias curriculares e organizacionais que contribuam para o 

desenvolvimento de competências cognitivas e técnicas, mas também relacionais 

(Pereira, 2008) que possam ser transferíveis para o contexto de trabalho (Lopes & Pereira, 

2012).  

 Os espaços da prática são considerados como propícios para teorizar os 

conhecimentos práticos e praticar os conhecimentos teóricos (Tsui, 2009), para 

desenvolver o pensamento crítico (Sullivan, 2012) e promover a dialética entre a teoria e 

a prática (Fernandes et al., 2013). A relação que se estabelece entre os saberes teóricos e 

os saberes práticos (Korthagen, 2010) é, então, um dos grandes desafios da formação 

inicial em campos profissionais, entre os quais a formação inicial de professores, pelo que 

as parcerias que se estabelecem entre as instituições de formação superior e as escolas, 

assim como a qualidade dos formadores de ambos os contextos, são aspectos importantes 

a serem considerados (Boyd, 2013). 

 Pode, aliás, sublinhar-se que no campo da formação inicial de professores, é 

recorrente a questão da relação entre teoria e prática (Lopes, 2014), sendo esta relação 

perspetivada na sua generalidade como uma relação dicotómica. Os saberes teóricos e os 

saberes práticos são considerados saberes distintos e, muitas vezes, sem relação ou 

aplicabilidade entre si. Neste sentido, Boyd (2013) sugere que se substitua esta perspetiva 

mais polarizada para uma perspetiva que considera os diferentes tipos de conhecimento 

como partes de uma relação mais dinâmica: 

In proposing an alternative metaphorical framework my argument includes two steps: 

firstly to reframe the domains of professional knowledge from the distinct containers of 

‘theory’ and ‘practice’ (…) to the interconnected dimensions of public knowledge and 

practical wisdom; and secondly to replace the metaphor of a ‘gap’ with the metaphor of 

‘interplay’ (2013: 147). 
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Também Lopes (2014), reflete sobre a relação entre teoria e prática afirmando que 

é necessário sugerir novas metáforas que permitam dar conta das estruturas, dos 

processos, dos dispositivos e dos efeitos formativos. A autora acrescenta que  

as práticas atuais de formação, ainda que bem diferentes das de há 50 anos, continuam 

a ser fortemente estruturadas pelas ambiguidades e hierarquias que caracterizam a 

construção da sociedade moderna, entre as quais estão a diferenciação entre “teóricos” 

e “práticos” ou entre a teoria e a prática (Lopes, 2014: 272).  

 

Para Boyd (2013), a fragilidade da perspetiva polarizada entre teoria e prática 

prende-se com o facto de considerar o conhecimento profissional como sendo uma ou 

outra coisa, ou teoria abstracta ou conhecimento prático contextual. Deste modo, o autor 

sugere um interplay (Figura 5), uma relação dinâmica entre o domínio vertical do “public 

kowledge” – “abstract theory, research papers, professional guidance texts and oficial 

policy” -  e o domínio horizontal da “practical wisdom” – “practical ways of working that 

is situated in particular workplaces (…) includes tacit kowledge and rules for behaviour 

that may be unwritten” (Boyd, 2013: 147).  

 

Figura 5. Interplay Professional Knowledge (adaptado de Boyd, 2013) 
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Embora ambos os domínios possam ser considerados numa lógica de verticalidade 

e horizontalidade, importa considerar que ambas as dimensões estão fortemente 

intrincadas, constituindo apenas aspetos diferentes do conhecimento profissional. Ao 

considerarmos esta metáfora, podemos ter um entendimento mais amplo, e ao mesmo 

tempo inclusivo, dos diferentes tipos de saber que constituem a profissão docente, 

contribuindo para uma colaboração mais profícua entre contextos. De facto, e de acordo 

com Lopes (2014) importa “definir e articular de forma nutriente para a identidade 

profissional do docente as diferentes componentes de formação” (2014: 270-271). 

Deste modo, torna-se premente compreender, também, quais os benefícios que a 

articulação entre o ensino e a investigação enquanto fonte de competências transversais 

pode trazer para os contextos da prática, ou seja, para os contextos da atividade 

profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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CAPÍTULO IV 

SOBRE O NEXUS INVESTIGAÇÃO-ENSINO 
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Universities need to set as a mission goal the improvement of the nexus between 

research and teaching. The goal should not be publish or perish, or teach or impeach, 

but we beseech you to both publish and teach effectively. The aim is to increase the 

circumstances in which teaching and research have occasion to meet, and to provide 

rewards not only for better teaching or for better research but for demonstrations of the 

integration of teaching and research (Hattie & Marsh, 1996: 533). 

 

Como tem vindo a ser referido, no contexto atual, o ensino superior não pode 

contentar-se apenas em transmitir conhecimento, mas deve também preocupar-se em criá-

lo, promovendo o equilíbrio e a articulação entre o ensino e a investigação (Zabalza, 

2004). De facto, a preocupação em formar cidadãos com competências de trabalho para 

o século XXI acaba por justificar a inevitável relação entre o campo do ensino e o campo 

da investigação, uma vez que, as exigências sociais atuais e a evolução constante do 

conhecimento científico implicam uma permanente atualização de saberes e de 

conhecimentos. 

A questão central será reafirmar a relação entre o ensino e a investigação e 

sublinhar que a singularidade que caracteriza as instituições de ensino superior na Europa 

é o facto de o processo de ensino e de aprendizagem estar, muitas vezes, assente em 

resultados de investigação (Bologna Process, 2009). 

Assim, considerando que atualmente um dos pilares da política europeia consiste 

em modernizar e tornar mais competitivos os setores do ensino superior e da investigação 

(Ivan, 2011), percebe-se a ênfase dada à aquisição de competências transversais e a sua 

relação com os processos de aprendizagem pela investigação, assim como à utilidade 

social do conhecimento (Robertson, 2007; Lopes, 2013b;). A conjuntura atual constitui, 

desta forma, uma excelente oportunidade para repensar a relação entre o ensino e a 

investigação (Geraldo et al., 2010), tornando-se um tema pertinente e de destaque na 

literatura atual sobre o ensino superior (Visser-Wijnveen et al., 2009).  
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1. Relação ensino-investigação: sentidos e perspetivas  

 A forma como investigação e ensino se relacionam pode assumir diferentes 

modalidades (ver Brew, 2001; 2003; Healey & Jenkins, 2006; Robertson, 2007; Visser‐

Wijnveen et al., 2010; Willcoxson et al., 2011; Mayson & Schapper, 2012; Lopes et al., 

2014a; Lopes et al., 2014b).  

 Aliás, um dos problemas em compreender e analisar a relação entre o ensino e a 

investigação passa pelo facto de esta relação e as suas ‘componentes’ terem, muitas vezes, 

significados e interpretações diferentes. Brew (2003) apresenta dois modelos relativos à 

relação entre o ensino e a investigação. Um dos modelos baseia-se na  

idea of academic disciplines more or less aligned with academic departments, with a 

conception of knowledge as objective and separate from knowers, research being 

concerned with the building up of bodies of knowledge within a research culture 

consisting of other academics and researchers (2003: 10). 

 

Neste modelo, o conhecimento é perspetivado como algo objetivo e a investigação como 

algo que surge dentro de determinada cultura específica; o ensino aparece centrado no 

professor e na transmissão de informação. Para Brew (2003), este modelo, onde 

investigação e ensino surgem como independentes um do outro, é (ou já deveria ser) 

ultrapassado. Neste sentido, um outro modelo onde o ensino é centrado nos estudantes e 

onde o conhecimento é construído no âmbito de um contexto sociopolítico torna-se 

premente. A concretização deste novo modelo assenta, essencialmente, na noção de 

Wenger (1998) de comunidades de prática, baseada na ideia de aprendizagem enquanto 

uma prática social, onde estudantes, professores e profissionais estariam envolvidos e 

seriam parte constituinte da mesma comunidade de aprendizagem (Andrew, Lopes, 

Pereira & Lima, 2014).  

 Griffiths (2004) descreve três dimensões da relação entre o ensino e a 

investigação. Na primeira dimensão, esta relação pode ser específica – diretamente 
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relacionada com projetos concretos dos professores –, ou difusa – relacionada com uma 

forma mais geral e abrangente de pensar baseada na experiência de investigação dos 

académicos. Na segunda dimensão, a investigação pode ser pouco incorporada ou, pelo 

contrário, ser fortemente integrada no ensino (neste último caso os estudantes são 

encarados como parceiros de investigação). A terceira dimensão diz respeito à direção 

que a investigação pode tomar: ou unidireccional, fluindo da investigação para o ensino, 

ou recíproca, onde o ensino e a investigação lucram uma com a outra. A partir destas três 

dimensões, Griffiths (2004) chega a quatro tipologias da articulação entre o ensino e a 

investigação: research-led; research-based; research-oriented and research-informed. 

 Baseando-se num modelo em que as dimensões ‘estudantes enquanto 

participantes’ versus ‘estudantes enquanto audiência’ formam um eixo, e a ‘ênfase nos 

produtos da investigação’ versus a ‘ênfase nos processos e problemas de investigação’ 

constituem o outro eixo, Healey (2005a) encontrou quatro diferentes formas nas quais o 

ensino e a investigação se podem articular (Figura 6): research-led (enfoque nos produtos 

da investigação e estudantes como audiência), research-tutored (enfoque nos produtos da 

investigação e estudantes como participantes), research-based (enfoque nos processos de 

investigação e estudantes como participantes) e research-oriented (enfoque nos processos 

de investigação e estudantes como audiência).  

 

 

Figura 6. Modelos curriculares de articulação ensino-investigação (Healey, 2005a) 
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 Na conjugação do trabalho desenvolvido por Griffiths (2004) e Healey (2005a; 

2005b), pode-se concluir que no primeiro modelo – research led – os estudantes 

aprendem a partir de resultados de investigação, o currículo é dominado pelas áreas de 

interesse da faculdade e a aprendizagem assenta na transmissão por parte do professor; 

no segundo modelo – research tutored – os estudantes aprendem a partir da discussão em 

pequenos grupos constituídos por pares e professores sobre resultados de investigação; 

no terceiro modelo – researched based – os estudantes aprendem enquanto 

investigadores, o currículo é baseado em atividades de questionamento e a divisão entre 

o papel de professor e de estudante é menos notória; no quarto modelo - research-oriented 

- os estudantes aprendem competências base de investigação, o currículo enfatiza tanto 

os processos pelos quais o conhecimento é produzido como a aprendizagem em si mesma, 

e a instituição de ensino tenta promover um ethos de investigação através do ensino 

(Healey et al., 2010). 

 Percebe-se que o próprio currículo pode ser desenhado de forma a fomentar a 

articulação entre o ensino e a investigação, tendo em conta: se a ênfase é atribuída aos 

produtos da investigação ou aos processos de investigação; se os estudantes são 

considerados participantes ou audiência; se o ensino é centrado no professor ou no 

estudante (Healey, 2005b). Importa, no entanto, referir que estes quatro modelos não se 

anulam uns aos outros, podendo estar todos presentes no mesmo processo formativo, 

embora com diferentes ênfases em diferentes momentos. 

 Taylor (2006) identifica também alguns factores-chave com implicações na 

natureza da relação entre o ensino e a investigação: factores ideológicos, baseados nas 

perspetivas e ideais dos indivíduos ou das próprias instituições; ou factores ambientais, 

forças externas que têm impacto nas instituições e no seu staff.  

 De facto, são várias as condicionantes que podem influenciar esta relação, 

nomeadamente, institucionais (natureza da instituição), individuais, e relacionadas com a 

área de saber (Robertson, 2007; Taylor, 2008; Wood, 2009). Tendo em consideração que 

a natureza e a construção de conhecimento, assim como os métodos de investigação, 

variam de acordo com cada área de saber, existindo, nas palavras de Becher e Trowler 



 
 

 

 

104 
 

(2001) verdadeiras tribos académicas, a área de saber é um importante factor a ter em 

consideração quando se pretende fortalecer os elos entre o ensino e a investigação com o 

objetivo de contribuir para a aprendizagem dos estudantes. 

 Nesta linha de raciocínio, e tal como referimos anteriormente, são vários os 

autores que, opondo-se à tentativa de reduzir a articulação entre o ensino e a investigação 

a aspetos quantitativos, sugerem que a força desta articulação poderá ser maior se o ensino 

for perspetivado como um processo e não como um resultado ou um produto (Wood, 

2009). Na opinião de Brew e Boud (1995), a relação entre o ensino e a investigação 

dificilmente será satisfatoriamente apresentada, no entanto, a aprendizagem surge como 

o elo vital entre estes dois elementos (Elton, 2001). Assim, a relação que existe entre o 

ensino e a investigação assenta num processo comum: a aprendizagem.  

 

2. Relação entre o ensino e a investigação: Estudantes e Professores  

De acordo com Scott (2002), na sociedade do conhecimento,  

all students - certainly all graduates - have to be researchers. Not only are they engaged 

in the production of knowledge; they must also be educated to cope with the risks and 

uncertainties generated by the advance of science (2002: 13). 

Boyer (1990) identificou quatro tipos de scholarship, por outras palavras, do 

trabalho académico que está inerente à profissão docente: de descoberta, de ensino e 

aprendizagem, de integração e de aplicação. Relacionada com esta noção de scholarship, 

e com a ideia apresentada por este autor de que todos os docentes, ao longo das suas 

carreiras devem permanecer estudantes, na medida em que continuam a aprender, está o 

conceito de comunidades de aprendizagem (Boyer, 1990, Wood, 2009). As comunidades 

de aprendizagem têm como objetivo proporcionar experiências educativas que permitam 

a construção de aprendizagens válidas, relevantes e eficazes na formação de cidadãos com 

as competências necessárias à integração plena na sociedade em que vivem (Catela, 

2011). 

 De acordo com Clausen, Aquino e Wideman (2009), as comunidades de 

aprendizagem contribuem para a construção de um entendimento da realidade e da 
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aprendizagem, sendo impulsionadas por objetivos compartilhados num compromisso a 

longo prazo. Para Kilpatrick, Barrett e Jones (2003) as comunidades de aprendizagem são 

compostas por pessoas que compartilham um objetivo comum, colaborando para 

promover oportunidades de aprendizagem. Deste modo, a colaboração entre os membros 

de uma comunidade de aprendizagem é fulcral para o seu bom funcionamento. Embora 

as comunidades de aprendizagem sejam, de forma geral, associadas a comunidades de 

académicos, Wood (2009) sugere o papel relevante que os estudantes podem 

desempenhar nestas comunidades, trabalhando lado-a-lado com professores. 

 Neste sentido, também Yus (2002) refere alguns dos princípios que, na sua 

opinião, sustentam e caracterizam as comunidades de aprendizagem considerando a 

participação dos estudantes: a responsabilização dos estudantes pela sua própria 

aprendizagem; o desenvolvimento de experiências de aprendizagem que vão ao encontro 

das necessidades e interesses dos estudantes; o comprometimento ativo dos estudantes na 

aprendizagem em vários grupos e contextos; e, finalmente, a noção de que todo o processo 

resulta numa aprendizagem real que é interiorizada e aplicada. Também a investigação 

dos docentes deve ser tida em conta, perspetivando a colaboração direta dos estudantes 

em trabalhos de investigação. 

 Semelhante ao conceito de comunidades de aprendizagem, surge o conceito de 

comunidades de prática, já referido anteriormente, sendo que, as mesmas podem ser 

também consideradas um tipo de comunidade de aprendizagem. O conceito de 

comunidades de prática assenta na ideia de que a aprendizagem é social e oriunda, em 

grande parte, das experiências pessoais da vida quotidiana. Para Wenger (1998; 2007), 

uma comunidade de prática organiza-se em torno de grupos de pessoas que partilham 

interesses ou preocupações em comum e que conseguem aprofundar o seu conhecimento 

sobre esse tema ao interagirem regularmente. Embora a organização deste tipo de 

comunidades possa variar, uma das suas especificidades assenta no facto de os seus 

membros participarem em atividades comuns nas quais beneficiam da partilha entre si 

(Wenger, 1998). Desta forma, estas comunidades são desenvolvidas em contextos de 

aprendizagem específicos, funcionando como um veículo para a colaboração que, 

consequentemente, permite o desenvolvimento de relações dinâmicas entre colegas.  
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 Para além da especificidade já referida, Wenger (2007) apresenta três elementos 

que ajudam a caracterizar uma comunidade de prática: a existência de um domínio 

específico que se torna o eixo central da partilha de interesses e que confere identidade 

ao grupo; o desenvolvimento de atividades e discussões que permitem a ajuda e a partilha 

de informações em torno de um domínio comum; e o facto de a prática – incluindo 

experiências, histórias, ferramentas, formas de lidar com problemas - ser partilhada e 

sustentada na interação. 

 Em síntese, as comunidades de prática referem-se a um conjunto de pessoas que 

partilham uma preocupação ou um conjunto de problemas e se implicam ativamente num 

processo colaborativo, apoiando-se na experiência e no conhecimento dos seus membros 

para o aprofundamento e produção de novo conhecimento que contribua para o 

desenvolvimento profissional. Deste modo, é entendida como um meio para promover a 

inovação e a resolução criativa de problemas próprios aos trabalhadores da sociedade do 

conhecimento. 

 No entanto, conceptualizar o ensino superior em função da ideia de comunidade 

de prática onde ensino e investigação estão integrados implicaria a recetividade não só 

dos professores, mas também dos estudantes (Brew, 2003). De facto, o desenvolvimento 

de comunidades de prática, onde tanto professores como estudantes contribuem e 

participam, implica uma mudança significativa nas relações que se estabelecem entre 

professores e estudantes no ensino superior (ibidem.). Na maioria dos casos, os estudantes 

do ensino superior são alheios ao trabalho de investigação desenvolvido pelos seus 

professores, sendo neste sentido relevante, não só colocá-los a par da mesma como torná-

los parte integrante do processo (ibidem.). Neste mesmo sentido, também Elton (2001) 

destaca a importância de envolver ativamente os estudantes no seu próprio processo de 

aprendizagem através da participação em projetos de investigação.  

 Para além de permitir um ensino atualizado, a relação entre o ensino e a 

investigação, e o envolvimento de estudantes (especialmente os de mestrado ou 

doutoramento) em projetos de investigação dos seus professores, tem benefícios claros 

tanto para estudantes como para o mercado de trabalho (Taylor, 2008), que beneficiaria 

de profissionais com as competências relevantes para a atividade profissional. 
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3. Investigação em campos profissionais  

 A maioria dos estudos realizados no âmbito da articulação entre o ensino e a 

investigação tende a privilegiar a investigação que é desenvolvida em universidades 

baseadas na tradição humboldtiana (Robertson, 2007), portanto, com forte tradição 

académica e que, por isso, se distinguem das instituições mais vocacionais. De facto, 

como referem Simons e Elen (2007), o conceito de “educação através da investigação” é 

geralmente utilizado para definir uma característica central da formação académica na 

universidade, distinguindo-a da formação superior providenciada em instituições 

profissionais.  

 No entanto, a recente entrada destas instituições ditas vocacionais na academia e, 

sua consequente profissionalização (Lopes, 2013b), leva a que estas se deparem com o 

mesmo tipo de desafios e problemas com que lidam as universidades, nomeadamente com 

as exigências que são feitas ao nível da investigação (Lopes et al., 2014b). Assim, e de 

acordo com Taylor (2008), tanto os factores contextuais como as áreas de saber devem 

ser considerados nos estudos relativos à articulação entre o ensino e a investigação.  

 Entre as áreas de saber recentemente chegadas ao ensino superior, as chamadas 

profissões de ajuda ocupam um lugar importante, na medida em que representam a 

necessidade de integrar o ethos do ensino superior com a formação profissional de grande 

exigência ao nível pessoal, e por isso reclamando dos professores e/ou formadores 

competências e posturas particulares. No artigo de Lopes et al. (2014b), onde se apresenta 

uma pesquisa realizada sobre as identidades dos formadores de professores e enfermeiros 

no ensino superior, a particularidade destas áreas de formação no que respeita à 

articulação entre o ensino e a investigação é elaborada, propondo-se que essa articulação 

seja considerada no contexto ecológico que informa as profissões respetivas. Neste 

sentido, estudar a especificidade da articulação entre o ensino e a investigação nestas 

profissões de ajuda é também contribuir para a criação de um novo discurso sobre essas 

profissões que ainda vivem impasses e subordinações que a sociedade moderna fundou, 

cristalizou e reproduziu (Lopes, 2013b). 
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De facto, e como tem sido mencionado neste trabalho, os contextos nacionais e 

institucionais desempenham um papel muito significativo na forma como a FIP está 

organizada, podendo influenciar a forma como os formadores e estudantes valorizam a 

investigação. De acordo com Griffioen (2013), as universidades mais tradicionais visam 

educar os seus estudantes recorrendo aos tipos mais fundamentais de investigação para 

se tornarem académicos profissionais, enquanto os institutos de ensino superior 

profissional visam formar os seus estudantes em tipos de investigação mais baseados na 

prática. 

É, então, importante considerar como estas variações a nível nacional e 

institucional influenciam o valor que é atribuído à investigação. Neste sentido, 

apresentamos o trabalho produzido e publicado em dois artigos. O primeiro artigo - 

“Research: an insight on how it is valued by Portuguese and English teacher educators” - 

explora a variação de perspetivas de formadores de professores portugueses e ingleses 

sobre o valor atribuído à investigação. O segundo artigo – “Initial Teacher Education and 

the relationship with research: student teachers’ perspectives” – aborda a relação entre o 

ensino e a investigação em diferentes programas de formação inicial de professores na 

perspetiva de estudantes. 
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Introduction 
In a context of deep redefinition, the meanings of knowledge, schools and the role of teachers 

are changing (Cornu, 2008), requiring the reorganisation of teacher education. Research on 

teachers and teaching has been developing around the specificity of teacher professional 

knowledge and the importance of educating teachers as autonomous builders of their own 

knowledge (Buchberger, Campos, Kallós, & Stephenson, 2000; Roldão, 2007). Following 

Stenhouse’s (1988) perspective of preparing student teachers for a research-oriented approach 

in their practice, and informed by the importance of this kind of approach to the enhancement 

of teachers’ professionalism, Buchberger et al. (2000) present research as a crucial element in 

developing teachers’ advanced professional knowledge. However, this goal is far from being 

achieved. Indeed, in accordance with Cochran-Smith (2005), we can say that today the meaning 

of research specific to teachers’ practice is still a matter for debate. Among the several reasons 

behind this situation is the perspective about research in/for teachers’ professional practice and 

research that underpins teachers’ autonomy and professionalism. 

The position that teacher education recognises for research can be a heuristic strategy to deepen 

the discussion on the relationship between research and teaching. The fact that teacher 

education now has a place in higher education institutions (Lopes, Boyd, Andrew, & Pereira, 

2014) creates new conditions for this discussion, notably through the perspectives of teacher 

educators about their own research and the place of research in teacher education curricula and 

school teachers’ practice. 

Considering (1) the recent status of most teacher education programmes in the academia (Lopes 

et al., 2014), (2) that initial teacher education programmes place different emphases on research 

according to national contexts and (3) the different nature of the institutions within which higher 

education of teachers takes place (Taylor, 2008), this paper aims to explore the value teacher 

educators attribute to research. Therefore, the paper focuses on different higher education 
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institutions and national contexts. Group and individual interviews were conducted with teacher 

educators from a Portuguese research university and a polytechnic institute, and from an English 

teaching-led university. 

The paper begins by considering the pedagogy of teacher education and previous work on the 

position of research within it. The methodology, analysis and discussion lead to conclusions 

concerning the value given to research by teacher educators and how this may be influenced by 

institutional and national contextual differences. 

Research in initial teacher education 

There is currently an ‘intense debate that is taking place in many parts of the world about the 

kind of teaching and teacher education that should define education in the twenty first century’ 

(Zeichner, 2012: b). As stated by Furlong (2013), teachers are now seen as a key resource in 

ensuring the development of each nation state’s education service, which explains the concern 

about how teachers are being prepared. Concerning this preparation, Buchberger et al. (2000), 

and Snoek, Swennen, and Klink (2011) underline that there is a wide consensus on the 

importance of teacher education to provide an adequate response to these challenges. 

Conceptualisations of teacher competences are linked with visions of professionalism, and 

theories of teaching and learning (Dotta & Lopes, 2015; Pereira, Lopes, & Marta, 2015; Sachs, 

2001). The creation of knowledge and the promotion of the relationship between teaching and 

research seems an important means to affirm teachers’ professionalism (Zabalza, 2004). Teacher 

education must be able to equip student teachers with the set of skills to continually inquire into 

their own teaching practice and into the contexts in which their teaching is embedded (Atkinson, 

2004; Zeichner, 1987). 

Developing research capacity as a way of strengthening teacher education communities is seen 

as a key factor in enhancing the quality of student and teacher learning (Murray et al., 2009). In 

most countries, central guidelines for initial teacher education programmes require the 

development of student-teachers’ knowledge and skills in educational research, and their 

understanding of research, methodologies and close to practice research (Eurydice, 2011). 

Teacher educators have a central role in achieving this goal (Lopes, Pereira, & Mouraz, 2013). 

As a premise of this paper, national and institutional contexts play a very significant role in the 

way Initial Teacher Education (ITE) is organised and may influence the way teacher educators’ 

value research. According to Griffioen (2013), more traditional universities aim to educate their 

students in the more fundamental types of research to become professional scholars, while 

institutes of professional higher education aim to train their students in more practise-based or 

evidence-based types of research. In Portugal, initial teacher education takes place exclusively 

in higher education institutions. Early years teachers and primary teachers can take their ITE 

courses either in universities (new universities) or in polytechnic institutes (which after the 

Bologna process can award master degrees but not PhDs). After the Bologna process, every ITE 

course is delivered via Master level programmes, whether in universities or polytechnic 

institutes. In England, there are different routes into teaching. There, a debate focused on the 

emphasis ITE may give to the practical knowledge of teaching has been taking place, which was 

initiated by a movement to ‘locate teacher education mainly in schools’ (Childs & Mender, 2013, 

p.107). The argument is that ‘learning how to teach and teacher development is about learning 

and developing a craft alongside skilled professionals, through an apprenticeship approach’ 
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(Childs & Mender, 2013, p.109). This is the opinion of Michael Gove (Secretary of State for 

Education from 2010 to 2014) who claimed that ‘Teaching is a craft and it is best learnt as an 

apprentice observing a master craftsman or woman. Watching others, and being rigorously 

observed yourself as you develop, is the best route to acquiring mastery in the classroom’ (Gove, 

2010, para. 102). As Childs and Mender (2013) suggest, this movement is defending and focusing 

more on a school-led than a school-based training experience which places university teacher 

education under attack. Regarding teacher educator profiles, diversity is also a reality of teacher 

education in England; in fact, if in some cases teacher educators perform like academics, in other 

cases they can act as teacher educators without any advanced training in Education (Ellis & 

McNicholl, 2015). It seems that some important differences could exist between the English 

universities but also between Portuguese and English higher education institutions concerning 

how far teacher educators should be engaged in research and teaching practices. 

It is important to consider how these national and institutional level variations may influence the 

value that teacher educators give to research. 

What is valued in and as research? 

There are a few authors who have considered different conceptions of research within higher 

education (see e.g. Äkerlind, 2008; Brew, 2001; Prosser, Martin, Trigwell, Ramsden, & 

Middleton, 2008). According to Brew (2001), ‘conceptions of research are determined by 

disciplinary differences, by the methodology used or the kinds of research (i.e. strategic, applied 

or curiosity-driven) (Brew, 2001, p. 271). In considering researchers from different disciplinary 

groupings, Brew helpfully presents four categories in which research is understood: Domino 

variation—research is understood as a set of different and separate activities which can be 

combined in a number of meaningful ways; Trading variation—research as a social phenomenon 

foregrounding the products of research, such as publications, grants or social networks; Layer 

variation—examining the layer underneath the research becomes a process of discovering, 

uncovering or creating underlying meanings; Journey variation—the activities in which the 

researcher engages are viewed as relevant to research because they inform the life issues which 

underpin the research questions (Brew, 2001). 

The aim in this section is to consider the different relationships teacher educators based in higher 

education may establish with research and the different ways research might be developed 

within ITE programmes. 

According to Borg and Alshumaimeri (2012), teacher educators can be undertaking any research 

by being engaged both with research—that is, through reading—as well as in research—that is, 

through doing. In developing ITE programmes, teacher educators can be active researchers by 

being involved in research projects and research centres, and ultimately, by generating new 

knowledge, but they can also be using research (of themselves and of other researchers) to help 

them plan their taught units and to develop and improve their teaching. 

The education of teachers as builders of their own knowledge needs to foster future teachers’ 

competences to use different kinds of evidence, including the evidence that research provides 

and the capacity to reflect through critical engagement with research (Lunenberg, Ponte, & Van 

De Ven, 2007). The way initial teacher education curriculum is organised plays an important role 

in accomplishing this objective, since it can be designed in order to foster the relationship 

between teaching and research, taking into account the emphasis intended for research content 

or developing research skills (Healey, 2005). Work on the position of research in higher education 
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programmes generally has identified three possibilities of student teachers critically evaluating 

research, student teachers developing research skills and student teachers doing small scale 

research projects (Griffiths, 2004; Healey, 2005). In an applied field such as teacher education it 

seems important for student teachers to do research because that involves selection of relevant 

research, critical evaluation, research skills and application to realworld contexts. 

Working specifically within teacher education, Reis-Jorge (2007) presents two general 

orientations by which future teachers may be involved with research on their ITE programmes: 

an academic perspective, mainly focused on the ‘development of teacher’s academic skills and 

abilities to deal with theoretical discourse’; or a professional development perspective ‘which 

draws on the reflective practitioner model to encourage teachers to adopt a reflective stance to 

practice as a means of on-going professional development’ (Reis-Jorge, 2007, p. 402). However, 

even though an emphasis on the academic model may be useful for preparing future teachers 

to become users of research literature and to become aware of the academic theories 

underpinning teaching and learning, it may fall short in preparing them with the skills for 

reflection that may enable transfer into practice (Reis-Jorge, 2007). Nonetheless, the nature and 

the way this reflection is accomplished is important and needs to be acknowledged. 

Teacher education programmes need to include elements in their programmes to encourage 

participants to be learners and initiators of research and this has gained wide acceptance within 

the teacher education community (Reis-Jorge, 2007). This highlights the importance of 

considering future teachers as researchers, which, consequently, pinpoints the need to rethink 

what is research for teachers in their professional contexts. According to Reis-Jorge (2007), two 

main dimensions can describe teacher-research: a contextual dimension—the context in which 

teachers’ involvement in research may occur, for example the world of professional researchers 

(teachers as subjects/assistants of research) or the world of classroom teachers (teachers 

working alone as enquiring practitioners); and a structural dimension—the forms and 

methodological approaches to research conducted by teachers, which may take a theory-based 

approach or a practice driven approach (Reis-Jorge, 2007, 2005). 

It seems that there is often still a large gap between the knowledge produced by research and 

the one used in practice. Actually, there is a long tradition of framing educational research as a 

hierarchical and non-reciprocal field where school teachers are positioned primarily as ‘users’ 

rather than ‘producers’ of knowledge, which leads to school teachers not benefiting or 

respecting research conducted by academics (ColucciGray, Das, Gray, Robson, & Spratt, 2013; 

Gore & Gitlin, 2004). In the middle of the tension between two different orientations—where 

initial teacher education and schools may be widely viewed as separate elements with a gap 

between them and the knowledge they produce—it is imperative to consider relevant and real 

partnerships between them and to consider how this relationship could benefit student 

teachers’ professional development. 

Collaborative work is an important feature to consider regarding teachers’ work. It is crucial to 

develop and promote the idea of giving teachers time to share best practices, learn together and 

improve their skills as a group—in fact, no man is an island. Over the last decades there has been 

a paradigm shift moving professional development beyond merely supporting the acquisition of 

new knowledge and skills for teachers (Vescio, Ross, & Adams, 2008). Learning communities 

should strive to develop collaborative work cultures for teachers that are grounded in two 

assumptions: first, that knowledge is situated in the day-to-day lived experiences of teachers 

and best understood through critical reflection with others; and second, that actively engaging 
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teachers in Professional Learning Communities (PLC’s) will increase their professional knowledge 

and enhance student learning (Vescio et al., 2008) 

Figure 1 is an attempt to summarise the varying ways research—and the way teacher educators, 

student teachers, and school teachers can relate or be engaged with it—are perceived in the 

literature (Figure 1). 

 

Figure 1. Literature review summary on research conceptions. 

Methodology 
This paper aims to investigate the perspectives of teacher educators based in higher education 

about the value given to research within initial teacher education. In this sense, a set of research 

questions guide this paper: What do teacher educators value in research? How are teacher 

educators engaged with research? What factors facilitate and/or constrain their engagement 

with research? How do teacher educators see the relationship between students and research? 

What do teacher educators think about the place of research in schools? To accomplish this, 

data were collected through group and individual semi structured interviews with teacher 

educators working in three higher education institutions, two of them in Portugal—

corresponding to a university and a polytechnic —and one in England—corresponding to a 

teaching-led university. The selection of semistructured interviews as the data collection 

technique was based on the intention to engage directly with teacher educators and explore 

their perspectives. 

In Portugal, ITE takes place in higher education institutions and corresponds to master level 

qualification, which implies a 3 year bachelor degree followed by a 2 year master degree—that 

can take place at universities or polytechnic institutes. In general, universities in Portugal are 

more associated with theory and research, having research centres and carrying out more 

intensive and advanced scientific research than most other institutions, namely polytechnics. 

Universities award bachelor, masters and PhDs, while polytechnic institutes cannot award PhDs. 

In England, there are a variety of routes of entry into teaching, such as, postgraduate certificate 
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in education; undergraduate teaching degree; school direct; school-centred initial teacher 

training, teach first, among others.1 For this study, we chose a teaching-led university with a 

strong vocational bias (often referred to in the UK as a ‘post-1992 institution’) where the 

research context is less delineated (Gale, 2011). 

Portuguese participants, both in the university and in the polytechnic institute, have a PhD. In 

England, in the department only 10% of the teacher educators have a PhD with another 15% 

registered and studying part-time for their PhD. None of the interviewed teacher educators in 

England held a PhD, although one was enrolled in a part-time PhD —see Table 1. Most of the 

participants have considerable experience as teacher educators. Teacher educators from the 

university and polytechnic have to manage both roles of teaching and supervision, while in the 

teaching-led university the division is better established with teacher educators splitting the role 

into people that are primarily teaching at the university and those who do work in school, so 

partnership tutors. 

In Portugal, two group interviews were conducted, one with teacher educators in the university 

and the other with teacher educators in the polytechnic institute. In England, seven individual 

semi-structured interviews were conducted. The same schedule was used in all the cases and 

the approached topics were organised in order to respond to the research questions that guided 

this paper. The line of questions followed topics such as teacher educators’ professional 

activities, research within teacher educators’ professional routines, research within the 

curriculum, the teaching learning process, and the research teaching nexus (Table 2). 

The data collection took place within the higher education institutions of each teacher educator 

and ethical clearance was obtained within the clearance process of each institution. The group 

interviews took approximately 2 hour and the interviews around 1 hour. All participants 

provided informed consent, with confidentiality and 

Table 1. Information about participants. 
Participant Name Institution Academic Qualification Modules 

Teresa University PhD Education in Early Years 
Supervision 
Educational Research Seminar 

Benedita University PhD Supervision 
Portuguese Didactics 

Mariana University Enrolled in a Pos-Doc Portuguese Didactics 
Supervision 
Educational Research Seminar 

Dalila University PhD Natural Sciences Didactics 

Supervision 
Flora University PhD Portuguese Didactics 

Supervision 
Educational Research Seminar 

Violeta Polytechnic PhD Arts and Expressions 
Henrique Polytechnic PhD Research Methodologies 
Manuel Polytechnic PhD Mathematics Didactics 
Irene Polytechnic PhD Mathematics Didactics 

Supervision 
Graça Polytechnic PhD History and Geography 

Supervision 
Samuel Teaching-Led University Enrolled in a PhD Computing 

Personal tutor 
Beatrice Teaching-Led University Bachelor degree Mathematics 

English 
Personal Tutor 
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Cathlyn Teaching-Led University Master degree Pedagogy 
Teaching and Learning 
Personal Tutor 

Callie Teaching-Led University Master degree Educational Studies 
Teaching and Learning Support 

Charlie Teaching-Led University Enrolled in a Master Mathematics 
English 
Curriculum 

Wilson Teaching-Led University Bachelor degree Learning and Teaching: 

Inclusion 
Curriculum 
Supervisor 

Clarice Teaching-Led University Master degree Supervisor 
 

anonymity assured and pseudonyms used. Identifying information was not made available to 

anyone who was not directly involved in the study. All data were audio-recorded and verbatim 

transcribed (Halcomb & Davidson, 2006). 

Data analysis followed an established method of content analysis, to identify the more significant 

themes. Content analysis may be used in an inductive or deductive way. We used an inductive 

analysis which involved discovering patterns, themes and categories in data: ‘findings emerge 

out of the data, through the analyst’s interactions with the data’ (Patton, 2015, p. 542). Creating 

categories is not simply bringing together observations that are similar but implies a comparison 

between these data and other observations that do not belong to the same category. The 

purpose of creating categories is to provide a means of describing the phenomenon (Elo & 

Kyngäs, 2008). To accomplish this, the transcripts were read several times to identify categories, 

which were then conceptualised into broad themes after further discussion. Segments of the 

interviews were coded enabling an analysis of interview segments on a particular theme. 

Through cross-case analysis it was possible to discover common and specific themes in each 

group of teacher educators. Three key themes developed through the analysis: 

Table 2. Interviews schedule. 
TOPIC OBJECTIVES QUESTIONS EXAMPLES 

Professional 

activities 
- Understand the core activities that 

constitute teacher educators’ daily 
routines 

- Identify the presence of research in any 

of those activities 

-What kind of activities do you most associate 
with your role as a teacher educator today? 

-How do you articulate or juggle the different 
activities? 

-What do you value most? 

Research - Identify the meaning teacher educators 
give to research 

- Understand how research is present in 

the professional day-to-day activities 

-What is the first thing that crosses your mind 
when you think about research? 

-How is research present in your professional 
daily routine? 

-What kind of research activities do you 

develop? 
Features of a 

good teacher 

educator 

- Identify the characteristics of a good 

teacher educator and how they relate 

to research 

-What are the most important characteristics of 

a good teacher educator? 

Teaching learning 

process 
- Identify teacher educators’ perspectives 

about the teaching learning process 
- Identify the value given to research 

within the curriculum, in relation to 

pedagogical practice 

-How do your students study/learn? 
-How do you think research is present in the ITE 

curriculum at the institution you work at? 
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Research 

teaching nexus 
- Understand the relationship between 

research and teaching 
- Identify the conditions that enhance or 

inhibit the relationship between 
research and teaching 

- Understand the role of students within 
that relationship 

- Identify how teacher educators seem 

themselves within the context of ITE 

-Is there any relationship between your 
teaching and your research activities? Yes? 
Why? No? What inhibits it? 

-Are your students aware of your research 
projects/ research activities? 

-Do you feel like a teacher or a researcher? 

Researchinformed 

practice 
- Identify the relationship between 

teacher educators and professional 
contexts 

- Identify the relationship between 

research and the teaching profession 

-How often do you visit primary schools? 
-How relevant is educational research to the 

reality of schools and classrooms? 

‘research within teacher educators’ daily routines’, ‘research within student teachers’ routines’ 

and ‘research within school contexts’. 

Findings and discussion 
The three themes generated by analysis are presented in this section and are linked to the key 

research questions as follows: first the theme ‘research within teacher educators’ daily routines’ 

directly addresses the research questions: What do teacher educators value in research? How 

are teacher educators engaged with research? What factors facilitate and/or constrain their 

engagement with research? Second, the theme ‘research within student teachers’ routines’ 

directly addresses the research question: How do teacher educators see the relationship 

between students and research? Finally, the theme ‘research within school contexts’ directly 

answers the research question: What do teacher educators think about the place of research in 

schools? Illustrative quotes are used to provide insight into the voice of teacher educators. 

Research within teacher educators’ daily routines 

The analysis shows that the teacher educators in all three institutions valued research as 

something that should inform their practice directly (first research question: What do teacher 

educators value in research?) and, related to this, the analysis also showed that the research 

they conducted was very much related to their professional role as teacher educators within 

higher education (second research question: How are teacher educators engaged with 

research?). The section then goes on to discuss the findings in relation to the teacher educators’ 

perceptions of the key limitations and constraints they faced in engaging with research (third 

research question: What factors facilitate and/or constrain their engagement with research?). 

The most distinctive feature arising from the data is that the majority of teacher educators value 

research that directly contributes to the improvement of their pedagogical practice. In fact, 

teacher educators across the three cases value research mainly as an element that enhances 

their pedagogical practice and that, consequently, benefits student teachers and, in a broader 

way, the field of teacher education: 

‘But my main goal is to improve the training we give. I am not referring only to pedagogical 

practices but to improve all the training we give. Research should always guide the quality of 

training’ (Graça—P) 

‘I think that the research that I’ve done here, that I’ve been most happy with, is the research 

where it’s been into a specific aspect of the module or something I was doing and how that could 

be used to improve my teaching in the modules’ (Beatrice—TU) 
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These two quotes illustrate a kind of pragmatism of the teacher educators in their views on 

research: research should very directly inform their practice. 

The value given to research as something that is used to improve the teaching dimension is clear 

in teacher educators’ statements, which sometimes indicates that the type of research that does 

not relate to their teaching interests or with the modules they teach is not considered relevant: 

‘And the research that I’ve done is about making me a better teacher. That’s what my focus 

would be, the purpose of it, so I’m not interested in a more broader research’ (Cathlyn—TU) 

In this sense, the motivations for teacher educators to conduct research or to be engaged with 

research are revealed. In this study, the majority of teacher educators relate the research they 

conduct with their professional role within higher education. However, particularly in the 

teaching-led university, the main objective is specifically to inform teaching or to adapt and 

develop new ways of delivering the curriculum, and not related to a wider researcher identity 

that could be an expectation across the higher education sector. 

The analysis reveals some aspects of teacher educators’ identities. The majority of teacher 

educators demonstrate a strong identification with being a teacher rather than being an 

academic. In fact, all teacher educators in this study saw themselves first and foremost as 

teachers. 

‘Regarding my development throughout this last 30 years I would say teacher-researcher, but 

teacher always comes first’ (Henrique—P) 

‘I still feel like a teacher, I do feel like a teacher. And the research that I’ve done is about making 

me a better teacher’ (Cathlyn—TU) 

‘Do I feel like a teacher or a researcher? Teacher! Researcher very part-time’ (Charlie—U) 

These quotes demonstrate the strong identification that teacher educators have with being a 

teacher rather than, as might be expected, with being an academic. And it is interesting to note 

the tendency, as illustrated by Charlie, to position researcher identity almost as a hobby, an 

individual pursuit that is part-time and not a mainstream element of work. 

Even when they mentioned a relationship between their role as teachers with their role as 

researchers, the research they conduct was usually related to their teaching activities. There are 

only two participants that attribute the same value to both roles. Mariana is one of the two 

teacher educators who reveal the underlying complexity of the situation for these teacher 

researchers: 

‘However, I cannot see the role of teacher without the role of researcher. I always was and 

always will be and I want to teach how to be a teacher-researcher. So, it is in this duality that I 

see myself and it is how I identify myself’ (Mariana—U). 

To varying degrees, in Mariana’s case it is very explicit, the teacher educators express an ideal of 

an ‘inquiry-based teacher’, meaning that a professional teacher should be pursuing systematic 

inquiry in order to develop research-informed practice. They apply this ideal to their own 

situation as a teacher in higher education, as much as they apply it to the school teachers they 

are educating. 

The analysis illustrates the presence of research in teacher educators’ professional daily routines 

through engagement in research projects and publications. This is more emphasised in the 

discourses of teacher educators from the research-intensive university in Portugal, who 
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nevertheless comply with a type of research they are obliged to conduct, which has no relation 

with schoolteachers’ practice and that is often ignored by them. 

‘. . .regarding publications, I have something I would like to say that is something that makes me 

very upset about publishing: I think that it is important to publish to our peers, of course it is, but 

I’m talking about teacher education and, in that sense, I think the places where we publish, where 

we are almost obliged to publish, will never get to teachers and won’t stimulate any difference 

in teachers’ practices (. . .), I would prefer to publish papers but for teachers. And the places 

where we are called to publish do not get to teachers’ (Dalila—U). 

This comment from Dalila reveals a frustration with traditional research activity in the higher 

education sector. This is, in fact, a crucial topic that needs to be taken into account. 

Teacher educators from the teaching-led university associate research with professional 

development and also with the completion of master degrees, doctoral studies or other post 

graduate studies. It is important to consider, in this case, only one of the interviewees was 

registered in doctoral studies—which justifies the relevance and presence of this topic within 

their discourses and also their opinions and perceptions about this type of research, which is not 

always seen as something relevant to teacher education or teachers. 

The following comment from Charlie illustrates the contradiction within these teacher 

educators’ perspectives between the academic career and the improvement of their own 

practice as teacher educators. 

‘As a teacher you always want to make your practice better. Actually I think doing something like 

a master or a PhD actually can get in the way of you improving your practice because you think 

‘oh I have to do my literature review’ rather than “I’m going to try that out”’ (Charlie—TU). 

An aspect that emerges from the analysis was the difficulties and constraints faced by the 

participants to develop research. Regardless of the value given to research or its presence in 

teacher educators’ daily routine, in all three institutions under study there were complaints 

about the workplace conditions in relation to developing research activity. Lack of time to be 

engaged with research is the most common complaint, with teacher educators revealing a 

concern with teaching overload that prevents teacher educators from being more involved with 

research publication. 

 

‘What inhibits it? The time! Time to do it, I really wish I had this paper finished months ago but 

because of teaching commitments and all this other things we have. . .’ (Cathlyn—TU) ‘we have 

a classes overload, it is true, and it prevents us from doing what we want to do that is to publish 

more, participate more in seminars and conferences, and unfortunately today to participate in 

conferences, is not so much because of [lack of] time, but the registrations are very expensive’ 

(Graça—P). 

Financial reasons are also mentioned as something that hinders research, especially, attending 

conferences and seminars in order to disseminate research. The shortage of funding is also 

related to the subject area in which teacher educators are involved and want to research: 

‘We have a call for projects (. . .) which is very frustrating because we get involved, we work hard, 

we get excited, we can also imagine what we are going to do and then you get ‘it is very 

interesting, we really like it but we do not have money for this subject area’. It is like that’ 

(Benedita—U). 
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In addition to the lack of funding as a constraint on research activity, this quote also suggests the 

sense held by the teacher educators of the low status of teacher education within the wider 

academy. 

Research within student teachers’ daily routines 

The data analysis allowed us to understand how teacher educators see the relationship between 

student teachers and research (fourth research question: How do teacher educators see the 

relationship between students and research?). In this sense teacher educators value and try to 

foster the relationship between research, teacher educators and student teachers. Besides their 

concern with research products, teacher educators also reveal a concern with the current 

tendency of student teachers of looking for tips on how to teach. This analysis of the data 

allowed us to identify the perspectives about the value and place of research in the particular 

teacher education curricular programmes under study. 

Besides the fact that teacher educators develop research that can, ultimately, benefit their 

teaching and their student teachers, they also reveal a concern in involving their students in that 

research, either by making them aware of their research work or by actually including them in 

that research: 

‘At the same time, I try that my research contributes to the development of classes, through 

projects in which I try to involve my students (. . .) in a way that students work get to be published. 

And show up as research products. Specifically, a few days ago, I manage to do that by presenting 

a poster with two of my students whose placement reports translate into a presentation and 

finally into a poster that we presented in a conference in Granada. So, in a way we’re helping 

them to develop their ‘CV’ but also making them aware of this publication process, write a paper. 

. .” (Henrique—P). 

This quote from Henrique is illustrative of the concern about research products that exists within 

higher education. However, for teacher educators it is also to help student teachers to do so as 

a way of involving them in the publication process and as a way of translating their experiences 

into research products. 

Although the knowledge society, and higher education in a broader way, implies that students 

should be able to deal with rapid changes and to be skilled in problem solving and critical 

reflection, teacher educators in this study suggest that in a general way, student teachers prefer 

to acquire tips for teaching, which may suggest they understand their role as a technical one. 

The lack of autonomy of student teachers is mentioned by the majority of all teacher educators, 

but is emphasised by those from the Portuguese university: 

‘and we lack this element: the development of students’ autonomy. In several dimensions (. . .) 

first they are very young and immature, and then they come from a degree where there are a lot 

of students, where they do a lot of group work and then they go into a Master which requires of 

them, in a little period of time, to develop these skills: critical thinking, reading, academic writing, 

research, and I think the teacher educator’s role here is decisive’ (Teresa—U). 

 

In this sense, teacher educators consider it is important to fight against this tendency, and this 

could be accomplished by developing a set of skills that allow student teachers to be reflective 

about their practice but also about education in a broader way: 



  

124 
 

‘So I think we need to have a bigger picture, some institutions train their teachers and I keep 

telling my students “we don’t train you here, we educate you. We educate you to think for 

yourself, I could train you to teach the current national curriculum, in five years’ time that 

curriculum gets thrown out and you need to do something else, you need to have the skills to be 

able to cope with that and to make it work for you and your children”. So I think having that 

bigger picture of what’s going on in education it’s quite important and I think sometimes the 

research keeps you grounded with that because I think if we just came out of school and all we 

did was teach the students and we weren’t doing the research and we weren’t going to 

conferences and things like that and back into school we would get out of date very quickly’ 

(Clarice—TU). 

This quote is an important illustration of the debate between teacher training and teacher 

education. The idea of ‘education’ implies a sense of promoting and developing critical thinking 

which is a crucial competence when things are generally changing so quickly in education. In this 

sense, the teacher educators in this study value research as a way to accomplish this kind of 

competence; as a way to be up to date and to be able to respond to daily challenges; and as an 

important way by which they maintain the value and credibility of their contribution to teacher 

education. 

It is also possible to identify the perspectives about the value and place of research in the 

particular teacher education curricular programmes under study which vary between each 

higher education institution and even individually between each teacher educator. However, the 

majority of the participants believe that the curriculum emphasises learning focused on students 

writing and discussing essays and papers. This implies a certain level of engagement with 

research and can be related with what Reis-Jorge denominates the ‘reading mode’ in which the 

access to research literature is usually through reading around taught units and for written 

assignments and/or final dissertations (Reis-Jorge, 2005). In their opinion, the curriculum also 

emphasises teaching content that is based on published research. 

The teacher educators also mentioned the fact that student teachers carry out smallscale 

inquiry, even though this only takes place in their last year (either on their third year, in the 

teaching-led university, or in their fifth year, in the university and polytechnic cases).2 

Teacher educators try to promote in their student teachers skills and competences to be 

engaged with research—not only in a more formal way—by reading and developing their 

knowledge on a specific topic. 

‘So we would expect them [student teachers], linked to each module really, to do some research 

of their own around the subject, not necessarily collecting their own data but actually 

researching around the subject for each module. So they would be encouraged to do that. So, 

again, we would linked to published research, linked to children’s learning. . .’ (Cathlyn—TU) 

Teacher educators within the polytechnic institute problematise the presence of research in the 

curriculum. In their opinion, research is present in theory, but not so much in a practical and 

concrete way. This teacher education programme has a module entitled research methodologies 

which they believe should be highlighted and developed. In their opinion, research should be 

more present throughout the five years of the degree. 

‘That’s the problem, I think! Research comes late to teacher education. It comes late! We 

shouldn’t worry only in the master degree’ (Graça—P) 
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This idea reveals the concern that some teacher educators may have regarding the place and 

impact that research has in initial teacher education programmes, highlighting the importance 

of introducing research-oriented or research-based subjects early on into the programmes. 

Research within school contexts 

As a way to understand what teacher educators think about the place of research in schools 

(fifth research question: What do teacher educators think about the place of research in 

schools?), it is important to consider that initial teacher education in both countries is regarded 

as being strongly based on close partnerships between schools and higher education institutions. 

The data analysis reveals that the teacher educators in this study raise some questions about the 

value given to educational research in school contexts, and acknowledge the challenges school 

teachers sometimes face in developing a research-informed practice. Teacher educators also 

highlight the importance of maintaining a symbiotic partnership between higher education 

institutions and schools, fostering the role of student teachers in that relationship. 

Developing awareness on the reality of schools is stated by the participants as fundamental 

when conducting research: 

‘. . .and I think that this relationship, this symbiosis of research institutions, higher education 

institutions, schools, community is an asset, and I really believe that research can be different 

and make a difference’ (Dalila—U) 

‘And sometimes people say ‘oh teachers are very closed in their own research (. . .) and then it is 

not suitable to the reality of schools. Sometimes it is not that. At least with us, it is not that. We 

visit schools, we know the reality of schools and when we do our research we adapt that research 

to the reality of schools, but then they can’t implement it because there are very restricted 

systems already implemented in schools’ (Violeta—P) 

This quote from Violeta illustrates the commitment of teacher educators to brokering research 

for schools. However, from the teacher educators’ perspective, this effort does not always 

translate into real benefits, since sometimes it is difficult to promote real changes in schools, 

because of some tensions and clash of values between the university and the schools. For 

teacher educators participating in the research study, teachers’ research is generally action 

research, as it is perceived by the teacher educators as a mechanism that allows teachers to 

evaluate and improve their own practices. Although this perspective is shared by all groups of 

teacher educators, it is particularly explicit in the teaching-led university: 

‘So that kind of action-research I think is really good in helping teachers to reflect and to have 

chances to actually stop and think about what they’re doing. I think the reality of school life is 

that most teachers don’t have the opportunity to do that. (. . .) the difference between school 

and here isn’t, actually, that you have much more time here to do it, it’s just that it is perceived 

differently. So here the assumption is that you will do it and that it is considered to be of value 

and part of your role, whereas in school it wasn’t in the same way’ (Beatrice—TU) 

This quote from Beatrice reveals different values held about research and its role in teacher 

educators’ professional routine when compared to teachers in schools, where apparently it is 

not a main concern to conduct or be involved with research. 

The way in which research may influence the reality of schools or its relevance to teachers’ day-

to-day work is a concern that is present in teacher educators’ discourses. Thus, they question 
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and problematise the value given to educational research and also how research conducted by 

academics resonates with the reality of teachers: 

‘So there is this sort of, there’s quite a bridge to cross to try and see where academia and 

academic research can actually benefit schools’ (Wilson—TU) 

There are also some references, especially among teacher educators from the Portuguese 

university, of an effort to establish a symbiotic collaboration between teacher educators, 

student teachers and teachers in schools. The aim is to promote a way of them working together 

as researchers: 

‘They [students] are all challenged but only a few accept the challenge, which is to present their 

work at conferences or even to submit a paper and in those papers I always say to my students 

to include, to ask the supervisor teacher [teacher that orients student teachers in schools] if they 

want to participate as authors, in order to promote a commitment in their own work. And we 

have cases where they agreed to participate as authors and I think that makes them more 

involved and helps them feel more valued to also open the door to research in a different way 

and may become more a teacher-researcher. . .’ (Dalila—U) 

 

Figure 2. Data analyses synthesis. 

This quote from Dalila reveals an effort to establish a research collaboration between her 

student teachers and their supervisor teachers. This effort may also contribute to develop a 

more effective engagement of teachers with their work in schools and also to value research in 

a more significant way. A synthesis of the findings is present in Figure 2 . 
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Insights on what is valued by teacher educators 
The three dimensions generated by the data analysis and the research questions to which they 

are linked (see Table 3) provides insights into what is valued by teacher educators. 

The first dimension, regarding ‘research within teacher educators’ daily routines’ highlights 

topics concerning the following research questions: What do teacher educators value in 

research? How are teacher educators engaged with research? What factors facilitate and/or 

constrain their engagement with research? It is possible to identify how research is related to 

teacher educators’ roles and identities within higher education, but also how research is present 

and valued in their routines in a more concrete way. In general, although research is defined as 

a significant dimension of teacher educators’ work, the majority of teacher educators in this 

study saw themselves first and foremost 

Table 3. Links between dimensions emerging from data analysis and research questions. 
Dimensions Research Questions 
Research within teacher educators’ daily 

routines 
What do teacher educators value in research? 
How are teacher educators engaged with research? 
What factors facilitate and/or constrain their engagement with 

research? 
Research within student teachers’ daily 

routines 
How do teacher educators see the relationship between students 

and research? 
Research within school contexts What do teacher educators think about the place of research in 

schools? 

as teachers. Many of them mentioned the fact that they were teachers before coming to higher 

education which may justify the fact that their identity gets closer to their original identity as 

teachers than to a newly constituted identity—as researchers, for example. This relates to the 

concept of dual identity, in the way that the teacher educator’s precedent identity as a school-

based practitioner is still present in their current identity as a lecturer in higher education (Boyd 

& Harris, 2010; Lopes et al., 2014; Murray & Male, 2005; Pereira et al., 2015). So the way teacher 

educators perceive themselves may also influence what and how they value research. 

At the same time, teacher educators revealed a tendency to have an academic conception of 

research, which they manage with some difficulty. The pressure to publish within higher 

education is, in general, a reality of academic life (Robertson, 2010), which can also be related 

with the trading dimension (Brew, 2001) where research is intrinsically related to its products. 

Nevertheless, all teacher educators in this study feel that within the context of teacher education 

‘research’ should not be seen merely as a product or as something to achieve career goals and 

to respond to ‘academic requirements’ (Äkerlind, 2008). In fact, teacher educators also 

mentioned that the relevance and impact what is published has on teachers and on schools 

should be considered. In order to prevent teacher educators from giving up on research, 

Grimmet, Fleming, and Trotter (2009) suggest that it is important for teacher educators to 

develop research that is based on school teachers’ daily practice. The findings allow us to 

conclude that teacher educators are both engaged with research— when they read or study—

and in research—when they conduct their research projects or publish their own research (Borg 

& Alshumaimeri, 2012). Besides their involvement with research, constraints related to lack of 

time and financial support are mentioned. 

Another topic that emerges from the findings is the way research is present in student teachers’ 

daily routines, which directly addresses the research question: How do teacher educators see 

the relationship between students and research? From the data, we understand the concern 

revealed by teacher educators in involving their students with research—by making them aware 

or by making them do it—which may be related to the idea of promoting communities of 
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practice, where students and teacher work together (Wenger, 1998). Although higher education 

today, within the knowledge society context, implies that students should be able to deal with 

rapid changes, to evaluate, synthesise and apply knowledge, to be skilled in information analysis, 

problem solving and critical reflection on professional practice (Brew, 2010; Wood, 2009), the 

teacher educators in this study suggest that in a general way, student teachers prefer to acquire 

tips for teaching by imitating the craft of teaching (Korthagen, Loughran, & Russell, 2006). 

Research could be a way to cope with this. So initial teacher education arguably should reverse 

this tendency (Korthagen et al., 2006), by emphasising the relationship between teaching and 

research (Zabalza, 2004). 

This idea is related to the way research is present in teacher education curriculum which is also 

mentioned within the findings and where it is possible to say that for teacher educators the 

presence of research within the curriculum should be improved, for example, involving student 

teachers with research sooner throughout the course. The latter idea raises some questions 

about when should research appear in the curriculum and how student teachers are engaged 

with it. In the teaching-led university, student teachers conduct their small-scale research in their 

third and last year, whereas in the university and polytechnic, student teachers have a 3 

(bachelor) + 2 (master) degree but they only conduct their own small-scale research in the last 

year. So although Portuguese student teachers spend more time taking their degree, they only 

experience research in a formal way in their final year. 

 

Considering teacher educators’ perspectives about the way research is present in the curriculum 

and how student teachers may, or may not, engage with research, the work of Reis-Jorge (2005) 

referring to three modes of involvement in research—reading mode, tuition mode and 

immersion mode—is useful; through the analysis we correlate these three modes with teacher 

educator perspectives on student teacher engagement with research, especially with the 

reading and the immersion mode 

The way research is present in the curriculum may also be considered by focusing on student 

teachers’ activities of evaluating research, developing skills and doing small scale research 

(Griffiths, 2004; Healey, 2005). The analysis reveals an emphasis by teacher educators that the 

teaching content is based on published research, foregrounding student evaluation of research; 

and that students learn by doing research. From the teacher educators’ perspectives, a research-

oriented model, where students develop research skills and faculty try to stimulate a research 

ethos through their teaching, is less present. 

Finally, data about ‘research within school contexts’ which directly answers the research 

question: What do teacher educators think about the place of research in schools?, reveals how 

important teacher educators consider it is to know the reality of schools and teachers’ work; but, 

for them, if knowing the reality of schools and the impact that research may or may not have on 

teachers’ reality is fundamental, it is also important to know about the possible clash of values 

between higher education institutions and schools due to the tension between what Boyd and 

Harris (2010) and Boyd (2013) called practical wisdom, knowledge based on practice compared 

to public knowledge, meaning theory and research evidence. However, instead of looking at 

these different types of knowledge as conflicting and incompatible, Boyd (2013) suggests an 

alternative by replacing the metaphor of a ‘gap’ with the metaphor of ‘interplay’ between these 

two domains. 
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The relationship established between higher education institutions and schools is considered of 

great importance (Lopes et al., 2014; Zeichner, 2012). Increasing demands for teaching to 

become an evidence-based profession have led to calls for practising teachers to work with 

university academics (and vice versa) in order to produce knowledge about good pedagogical 

practice (Fordham, 2016). In this sense, teachers are being encouraged and motivated to engage 

with research evidence and to participate in research studies related to their classroom practice 

(Cooper & Cowie, 2009). This often assumes the form of action-research—so the idea of having 

school teachers and teacher educators working collaboratively in real partnerships within 

practical contexts should be developed and promoted in initial teacher education programmes. 

This collaborative work also resonates with the idea of professional learning communities 

(Wenger, 1998; Wood, 2009), where the objective is to have teachers—both teacher educators 

and teachers in schools—working alongside students, sharing ideas, experiences and problems 

in order to create or develop new knowledge. 

It is important to consider the mediation of the research that is conducted in higher education 

to the real needs of teachers in practical contexts. Education and schools are always changing, 

and research could be a way to help teachers to easily be able to follow those changes. Initial 

teacher education has a decisive role in equipping student teachers with the set of skills to 

continually inquire into their own teaching practice and into the contexts in which their teaching 

is embedded (Zeichner, 1987). This may be accomplished by rethinking the pedagogy of teacher 

education (Boyd, 2013), since pedagogical relationships also have a strong impact on the 

construction of student teachers’ professional identities (Lopes, Pereira, Fernandes, Thomas-

Dotta, & Sousa, 2016), and by promoting meaningful interaction between learning and research. 

It is also possible to understand that the way in which research is valued varies from institution 

to institution. The Portuguese data, coming from teacher educators from the university and the 

polytechnic institution, suggest teacher educators are more engaged with publishing research. 

Being a researcher seems to be a more dominant pressure within these higher education 

institutions and they also tend to see themselves more as researchers. Meanwhile, in the English 

teaching-led university case, teacher educators are engaged with a more practical type of 

research that translates into a key concern with the quality of teaching and its consequences to 

schools and pupil lives. It may be interesting to interpret these data through the perspective of 

Boyd (2013), first by reframing the domains of professional knowledge from the distinct 

containers of ‘theory’ and ‘practice’ to the interconnected dimensions of public knowledge and 

practical wisdom, and consequently, by seeing these elements as parts of the same interplay. 

Conclusion 
It is important to understand in what ways are the issues presented in this paper the same across 

contexts, or in what ways they differ, and how do the contexts of all three institutions influence 

those differences. In general, all teacher educators across the different contexts under study 

support the view that research should be a significant dimension of practice and of professional 

development for teachers. Although higher education based teacher educators value research 

as a crucial element of teacher education (and of teaching), the way in which it is perceived 

varies from university, polytechnic and teaching-led university, with research having a more 

academic purpose within the Portuguese higher education institutions—being associated with 

publishing research—and with a more closed-to-practice perspective within the English 

teaching-led university. It also seems that, while the inclusion of research in teacher education 
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curricula has gained wide acceptance within the teacher education community (Reis-Jorge, 

2005), the nature, purpose and timing of such research engagement is a topic for further studies. 

The differences among perspectives could be justified by the higher education culture of each 

country but also by the way in which initial teacher education and higher education systems are 

organised in both countries. English teacher education ‘also takes place through employment-

based and school-focused routes which do not involve higher education-based educators’ 

(Murray, Czerniawski & Barber, 2011, p. 262). The expansion of school-centred programmes 

such as Teach First and School Direct, suggest that the value and role given to the practical 

dimension of the teacher education courses has been increasing within the English context. In 

Portugal, however, initial teacher education is organised in two cycles of studies, following a 

sequential model. The level of professional qualification is the master level which reveals an 

effort to raise the level of qualification of the teaching staff with the purpose of enhancing the 

quality of their education and enhancing their socio-professional status. 

It also highlights the need to reflect on the impact that the varying circumstances and situations 

may have on initial teacher education and in the way teachers are being educated. In this sense, 

and according to Loughran (2014), transforming teacher education requires an understanding of 

the nature of the enterprise at both an institutional and personal level. We believe there is a 

need to find a balance between the two opposite positions that emerge in this paper and that 

developing the teacher as researcher provides a way to accomplish it. Further studies on this 

question are required. 

Notes 
1. Information retrieved from: https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sec tors/teacher-

training-and-education/routes-into-teaching. 
2. The initial teacher education programme in the English teaching-led university corresponds to a 3 year bachelor 

degree. In the Portuguese university and polytechnic, the initial teacher education programme corresponds to 

a master degree organised in two cycles: 3 years (bachelor degree) plus 2 years (master degree). 
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Abstract 
During the past few years, higher education institutions have been working to strengthen the link between research and teaching, 

which is widely referred to as the research–teaching (RT) nexus. This nexus is important because engagement with research is a 

distinctive feature of learning in higher education and because, in the specific case of teacher education, it is a crucial element for the 

professional development of teachers, contributing to enhancing their professional practices and, at the same time, improving the 

status of the teaching profession. The aim of this paper is to identify the perspectives of student teachers regarding the RT nexus 

within initial teacher education. To accomplish this, data were collected through semi-structured group interviews with Portuguese 

and English student teachers in different initial teacher education programmes in order to highlight their perspectives and their 

contributions to understanding and strengthening the RT nexus. The analysis shows that national contexts play a significant role 

in the way initial teacher education programmes are organized, the way research is valued, and, consequently, how student teachers 

are engaged with research.  

Keywords 
research–teaching nexus, initial teacher education, student teachers, professionalism 

Introduction 
A current cornerstone of European politics is making the sectors of higher education and 

research more competitive (Ivan, 2011), which makes it an excellent opportunity to rethink the 

relationship between teaching and research. In fact, there have been significant developments 

to strengthen the links between teaching and research, and this is widely referred to as the 

research–teaching (RT) nexus. 

 The way in which research and teaching relate may assume a variety of meanings regarding the 

value that is given both to research and to teaching. So far, however, the existing body of 

research focused on the nexus has:  

i) tended to ignore differences among subject disciplines, or ii) focused on traditional areas of 

study within the university. The strong partnership between student teachers and professional 

practitioners provides a rationale for investigating the RT nexus within a professional field such 

as teacher education. Furthermore, the importance of research within teacher education is also 

linked with aspects related to professionalism and the quality of teaching and the status of the 

teaching profession.  

 The case of teacher education is distinctive because university-based teacher educators are 

teaching students to teach and this provides opportunities to model the development of 

research-informed teaching (Boyd, 2014). In addition, national and institutional contexts play a 

http://www.studiapaedagogica.cz/


  

137 
 

very significant role in the way initial teacher education (ITE) is organized and may influence the 

way research is present and valued (Sousa et al., 2018). 

 This paper provides new insights into how student teachers perceive the way research is 

present in teacher education programmes and how different teaching and learning experiences 

may have an impact on student teachers’ perspectives regarding the RT nexus. The next section 

considers the development of a framework for understanding the RT nexus generally and also 

within the professional field of teacher education. Then a framework is developed for 

understanding student perspectives and the potential contribution of students to the 

development of teaching and learning in higher education, with a particular focus on ITE. These 

two areas of literature are combined to form the basis for an empirical study investigating the 

RT nexus in the professional field of teacher education, considering the perspectives of student 

teachers from different ITE programmes in Portugal and England. 

 

The RT nexus 
A central issue regarding higher education nowadays is the need to reaffirm the relationship 

between teaching and research and to underline that the uniqueness of higher education 

institutions in Europe is that the teaching– learning process is often based on research findings 

(Bologna Process, 2009). The current conjuncture is thus an excellent opportunity to rethink the 

relationship between teaching and research (Geraldo et al., 2010) and to try to delineate a 

model able to explain the relationship between teaching and research in a changing higher 

education context and understand and guide how we can bring research and teaching closer 

together to enhance both (Brew, 2003). Definitions and conceptualizations of the RT nexus are 

numerous, for example Willcoxson et al. (2011), referring to the work of McLean and Barker 

(2004), described two dominant conceptualizations of the RT nexus: one that emphasizes the 

role of inquiry-based learning in enabling both researchers and students to build knowledge and 

negotiate meaning, and one which emphasizes curriculum design leading to the development 

of students’ research capacity (McLean & Baker, 2004), with the latter also related to the work 

of Healey and Jenkins (2006). Although different concepts may be understood as synonyms—

such as researchinformed teaching, a research oriented-approach, research-based learning— 

their definitions may differ.  

 In recent years, the growing body of literature on the RT nexus has mainly focused on 

traditional subject disciplines rather than investigating pro- fessional fields within higher 

education (Lopes et al., 2014). This highlights the need for more research that acknowledges 

different higher education disciplines and institutional contexts. As a professional field, one of 

the features that characterizes ITE concerns the close link that should be established between 

higher education institutions and schools (Boyd, 2013). ITE is, in this sense, imbued with specific 

conditions and characteristics that provide particular challenges for students—as new 

practitioners—but also for academics, which may also be especially relevant when considering 

the variant ways in which research and teaching may be interlinked.  

 It is well recognized that teaching content in ITE programmes plays a crucial role in the 

development of a knowledge base that teachers can draw upon when performing their 

profession (Rasmussen & Bayer, 2014). However, although there may be arguments defending 

the importance of research in the teaching profession by suggesting that the effectiveness of 

teaching in schools would be substantially improved if it were a research-based profession and 
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that educational research should and could have much more relevance for, and impact on, the 

professional practice of teachers than it has (Hargreaves, 1997), there are others that believe 

educational research can play only a fairly limited role in resolving the problems of teachers’ 

practices because research can highlight and analyse them, attempting to provide some 

understanding, but school problems are “practical business that necessarily depends on 

professional expertise of a kind that is not reducible to publicly available evidence, even that 

provided by research” (Hammersley, 1997, p. 156). So the value given to research and its 

presence in ITE programmes needs to be further studied.  

 Since teachers are seen as a key resource in ensuring the development of each nation state’s 

education service, the importance of how teachers are prepared is highlighted (Furlong, 2013). 

Finding ways to support and develop teachers and student teachers remains a strategy worth 

pursuing with some urgency (Gore et al., 2017).  

 Perspectives regarding professionalism and theories of teaching and learning are linked with 

conceptualizations of teacher competences (Dotta & Lopes, 2015; Pereira et al., 2015; Sachs, 

2001). It has been established that effective professional learning is not necessarily narrowed 

to intentional and planned development opportunities. There are several authors who have 

stated that professional development is often “situated,” occurring through day-to-day social 

interactions including through communities of practice (Evans, 2010; Wenger, 1998). Effective 

approaches to professional development, which may be defined as what happens when 

teachers attempt new practices and processes in their work (Saunders, 2014), involve teachers 

as both learners and teachers (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995). In this sense, the 

promotion of the relationship between teaching and research seems an important way to affirm 

and develop teachers’ professionalism (Zabalza, 2004).  

 The relationship between research and teaching is complex because the components that 

constitute this relationship may have different meanings and interpretations (Sousa et al., 

2018). For example, there can be conceptions of research with an orientation towards external 

products where the intention is to produce an outcome, and conceptions that are holistic and 

analytical with an orientation towards internal processes where the intention is to understand 

(Brew, 2003). According to Brew (2003), the latter may more readily be “subsumed under the 

notion of inquiry and result in curricula designs focusing on engaging students in various forms 

of investigation” (p. 6). In ITE, this appears to be a more transversal concept of research. There 

are also some key factors influencing this relationship, namely, the nature of the institution, the 

individual characteristics of each person, and the area of knowledge (Robertson, 2007; Taylor, 

2008; Wood, 2009).  National and institutional contexts have an influence on the way ITE is 

organized. For instance, it is possible to identify, within and outside Europe, contradictory 

trends with, on the one hand, movements for teacher certification to require master’s level 

education (in, e.g., Finland, France, Portugal), which are therefore likely to have a greater 

emphasis on the research component, and, in contrast, a trend towards the development of 

more pragmatic, shorter, and more school-based programmes (in, e.g., England, the USA, and 

Australia; Flores, 2017). This seems likely to shape the way student teachers engage with 

research. Institutional contexts also have an impact on this relationship, with more traditional 

universities aiming to educate their students in more fundamental types of research to become 

professional scholars, while institutes of professional higher education aim to train their 

students in more practice-based or evidence-based types of research (Griffioen, 2013). 

 It may be stated that the influence of national and institutional factors and the nature of the 

subject discipline should be considered in studies related to the RT nexus (Taylor, 2008).  
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The RT nexus as a pedagogical strategy 
Over the past few years, higher education has seen a growth in research and practice focused 

on students becoming active partners in the processes of learning and teaching. Overall, inquiry 

and research-based learning has appeared to be assuming greater importance. Research-based 

teacher education aims for an inquiry orientation in the work of a teacher (Byman et al., 2009). 

In fact, when the RT nexus is enacted through a research-based curriculum design by engaging 

students in problem-based (or inquiry-based) learning, students potentially become co-learners 

and co-researchers alongside academics (Robertson, 2007).  

 The literature includes a variety of terms to describe the relationship between higher education 

institutions and students, such as “consumers,” “active participants,” “community of learning,” 

“students as change agents,” “students as partners,” and “students as co-creators of learning 

and teaching” (Bovill et al., 2016; Cook-Sather et al., 2014; Dunne & Zandstra, 2011; Matthews 

et al., 2018).  

 Efforts to actively involve students in their learning experience through engagement in research 

and collaborative forms of pedagogical relationships between academics and students are, 

indeed, important elements to improving teaching and learning. This involvement of students 

may be accomplished by implementing research-based teaching through problem-based 

learning, which is a student-centred teaching approach where the role of the academic/ teacher 

is to facilitate learning rather than “transfer knowledge” and to provide guidance and 

information (Willcoxson et al., 2011). Students and academics would, in this sense, work in a 

more horizontal and collaborative way, creating communities of learning.  

 However, highlighting students’ involvement and building learning communities present 

significant challenges to existing ways of being, doing, and thinking (Healey et al., 2014). A useful 

framework (see Figure 1) was developed through action research and presents four approaches 

by which students can be integrated into educational change to enhance their own learning 

(Dunne & Zandstra, 2011; Kay et al., 2010). These approaches show how there are differences 

in the ways in which students are encouraged to engage with academics in improving their 

experiences and the extent to which they can be proactive in bringing about change (Figure 1). 
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Figure 1 

Framework for students as change agents (adapted from Dunne & Zandstra, 2011) 

 

The development of a learning community in which students are enabled to gain membership 

is underpinned by the concept of a “community of practice” developed by Wenger (1998), who 

advocated the idea that learning is social and derives largely from the personal experiences of 

everyday life. A community of practice is organized around groups of people who share common 

interests or concerns and who are able to deepen their knowledge about a specific subject by 

interacting regularly (Wenger, 1998, 2007). In this sense, learning in these communities takes 

“place through experience (meaning), doing (practice), belonging (community) and becoming 

(identity)” (Healey et al., 2014, p. 27).  

 Nevertheless, to conceptualize higher education in a community of practice where both 

teaching and research are intertwined requires receptiveness from teachers and also from 

students as well as a significant change in the type of relationship established between them 

(Brew, 2003). In most countries, ITE programme guidelines require the development of student 

teachers’ knowledge and skills in educational research as well as their understanding of 

research, methodologies, and close-to-practice research (Eurydice, 2011). In most cases, 

however, students are not aware of the research work developed by their teachers, especially 

in their early years, so it is important to explicitly invite students to connect with researchers 

and research as an integral part of their learning journey (Fung, 2017). According to Fung (2017), 

students ideally need regular opportunities to learn about their institution’s research as well as 

other research relevant to their studies, and so they can become affiliated with research groups 

or investigate the work of one researcher in depth. It is therefore imperative to better 

understand current practices and perspectives, notably students’ perspectives, to design and 

develop strategies for the promotion of research as a learning strategy. 

  

Methodology 
This paper aims to identify the perspectives of student teachers regarding the relationship 

between teaching and research within ITE. Specifically, the paper seeks to address three key 

questions:  
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– What are student teachers’ perspectives about the presence of research within their ITE 

programme?  

– What do student teachers value as the most relevant activities contributing to their 

learning?  

– What are the perspectives of student teachers about the importance of research in their 

professional education?  

To accomplish this, data were collected through semi-structured group interviews with student 

teachers from higher education institutions in Portugal and England. In England, there are a 

variety of routes of entry into teaching, such as a postgraduate certificate in education, an 

undergraduate teaching degree, a School Direct programme, school-centred initial teacher 

training, and Teach First. For this study, we chose a teaching-led university with a strong 

vocational bias (often referred to in the UK as a “post-1992 institution”), where the research 

context is less delineated (Gale, 2011). In Portugal, ITE takes place exclusively in higher 

education institutions and corresponds to master’s level qualifications, which implies a three-

year bachelor’s degree programme followed by a two-year master’s degree programme, and 

can take place at universities or polytechnic institutes.  

This may suggest that ITE programmes in Portugal are more associated with theory and 

research, carrying out more intensive and advanced scientific research than, for instance, ITE 

programmes at teaching-led institutions (such as the English ITE programme chosen for this 

study). However, the difference in the number of curricular units explicitly related to research 

(meaning, the curricular units with names referring to research) between the two national ITE 

programmes is not significant (see Table 1).20 Considering the Portuguese and English higher 

education institutions studied within the scope of this paper, the most significant difference is 

the duration of the ITE programmes—three years for the English programme and five years for 

the Portuguese one—and the contact with the practicum, which in the English context has a 

strong presence right from the first year.  

Table 1 

Curricular units linked to research 

Curricular units explicitly linked to research 

Portugal England 

– Scientific Research Methodologies  
(4th year/1st of master’s studies) 

– Seminar of Educational Research  
(5th year/2nd of master’s studies) 

– Developing Reflection on Professional  
Practice (2nd year) 

– Successful Reflective Practitioners (3rd 

year) 

The selection of semi-structured group interviews as the data collection technique was based 

on the intention to engage directly with student teachers and to explore their perspectives. 

Group dynamics can impact interaction and response patterns within a group and contribute to 

more substantial debate and, consequently, data. Overall, a total of 14 English students and 13 

Portuguese students were enrolled in this study. All students were at their final year, which for 

the English students corresponded to their 3rd year, and for the Portuguese students to their 

5th year. The same schedule was used in all the cases and the approached topics were organized 

in order to respond to the research questions that guide this paper. The line of questions 

 
20 For ethical reasons, more detailed information could not be provided in order to guarantee anonymity.  
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followed topics such as: academic experience, research and learning, the teaching and learning 

process, the RT nexus, and teachers and research. 

 The data collection took place within the higher education institutions of the student teachers 

and ethical clearance was obtained within the given institution’s set process. The group 

interviews took approximately 1.5 hours. All participants provided informed consent, with 

confidentiality and anonymity assured and pseudonyms being used. Identifying information was 

not made available to anyone who was not directly involved in the study. All data were audio 

recorded and transcribed verbatim (Halcomb & Davidson, 2006). Data analysis followed an 

established method of thematic analysis (Braun & Clarke, 2006). We used an inductive analysis, 

which involved discovering patterns, themes, and categories in the data: “findings emerge out 

of the data, through the analyst’s interactions with the data” (Patton, 2015, p. 542). Creating 

categories is not simply bringing together observations that are similar but also providing a 

means of describing the phenomenon (Elo & Kyngäs, 2008). To accomplish this, the transcripts 

were read several times to identify categories, which were then conceptualized into broad 

themes. Segments of the interviews were classified, enabling an analysis of interview segments 

on a particular theme. Through cross-case analysis, it was possible to discover common and 

specific themes within each group of student teachers. The data were then organized around 

two key themes that are discussed in the next section: “Research within an ITE programme – 

are students engaged?”, and “Students and research – how is research perceived?”. 

Findings 
The themes generated by the data analysis are presented in this section and interlinked with 

the key research questions identified in the previous section. The first theme “Research within 

an ITE programme – are students engaged?” addresses the research questions: “What are 

student teachers’ perspectives about the presence of research within their ITE programme?”, 

and “What do student teachers value as the most relevant activities contributing to learning 

process?”. The theme “Students and research – how is research perceived?” directly answers 

the research question “What are the perspectives of student teachers about the importance of 

research in their professional education?”. Illustrative quotations are used to provide insight 

into the voices of student teachers. 

Research within an ITE programme – are students engaged? 

Data analysis enabled exploration of the perspectives of student teachers regarding the 

presence of research within their ITE programme as well as whether and how student teachers 

are engaged with/in the research work developed by their teacher educators. This may shed 

some light on the relevance of research in the students’ academic experience. Regarding the 

curricula of the two studied programmes, there are only few curricular units that explicitly 

mentioned research (see the Methodology section). Of course, this does not mean that research 

is not “used” in other curricular units, but it is interesting to note its apparent absence. One of 

the moments when research is explicitly present in the student teachers’ ITE programmes is 

when they have to write an extended research project (in the English case) or a master’s thesis 

(in the Portuguese case), which occurs at the end of their ITE programme. Although this takes 

place at different times (for the English students in their 3rd year and for the Portuguese 

students in their 5th year), there were complaints from students in both countries about the 

moment when this happens, illustrated here by a quote from Samantha:  
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It would have been helpful to have done a bit more beforehand. Like, because we were expected to 

go into a school in our final year to get the research for the dissertation but we’ve never had any 

formal experience of doing research before, so I think that would have been a bit more helpful. 

(Samantha, English student) 

In fact, although the students had the opportunity to engage with research, they tended to 

believe it should appear earlier in their ITE programmes. However, some activities that were 

similar or that imply some kind of research were mentioned: 

I don’t think we’ve done any formal research, but in the first year, do you remember we had to do 

the maths games? ... The module was about using resources in maths and we had to design our 

own resource and then use it in a school and then we had to feedback and say how it worked and 

why it didn’t work and things like that. So that was quite useful. I would say that was sort of 

research, wasn’t it? (Samantha, English student) 

I think there were disciplines in which we already did research without knowing that this was what 

we were doing. ... More formal ... in the master’s only. (Filipe, Portuguese student) 

It is interesting to see that students tried to relate different activities as research activities, 

almost suggesting that there are different types of research. This difficulty in having a clear 

definition of what research is could be related to the way in which (and how explicitly) research 

is present in their ITE programmes. Also, it may raise the question: what is research in teacher 

education? Portuguese students perceive a clear distinction between the two study cycles, with 

a more predominant presence of research in the 2nd cycle. This separation between the two 

study cycles is an issue that raises concerns: on the one hand, in the Portuguese context, the 

master’s level implies a higher qualification that also contributes to raising the status of the 

teaching profession; on the other hand, the way in which the two cycles are organized may 

contribute to a separation between the content that is developed in each cycle, contributing to 

a greater gap between theory and practice, for instance.  Although, in general, the student 

teachers would have liked more intense contact with research throughout their ITE programme, 

which is a sign they value its importance, research was not referred to as the most relevant 

activity within their ITE programmes. By “most relevant” we mean the activities that were 

identified by the student teachers as having more impact on their teaching and learning process. 

But what were these activities? For English students, placements were considered to be the 

number one activity when referring to positive impacts and benefits for their learning and 

experience as future teachers: “I think the most valuable aspect will probably be the placement 

experience because you get a direct experience of what we will eventually do as a job. I think 

that has been the most valuable experience for us” (Mary, English student). 

 This quote from Mary is a clear example of how much student teachers value their placement 

experience and why. The fact that English students get practical experience from their first year 

at the university was considered one of the most beneficial things about the course since it 

grants them contact with students and the reality of professional contexts early on. For the 

Portuguese students, this is slightly different since their practical experience gains more 

emphasis after their 4th year, which is when they enter the second cycle of the course 

corresponding to master’s studies:  

We do not have much contact with practice; this is something that we can highlight from the start. 

So, our learning process is very theoretical, which is very frustrating because we are now on the 

practical side and we feel that we’re not ready to take the leap. … I think that my most outstanding 

learning experiences were those in which, in the classes themselves, they made us question and ask 

the reasons for certain subjects being taught in that way. (Madalena, Portuguese student) 

From these two illustrative quotes, it is possible to state some differences regarding the ITE 

programmes under study. However, the importance given to practical experience—and its 
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impact on the students’ professional development as future teachers—is transversal to both 

contexts, whether because its presence is meaningful (English students) or because students 

would have preferred to have had practical experience early on (Portuguese students). One 

question that may be asked is how to articulate this practical experience with research. 

 From the perspective of the Portuguese students, the relationship among teacher educators, 

student teachers, and research was not always clear and started from the individual interest of 

students in questioning their teachers about their research activities: “I realized that they have 

to publish a certain number of papers annually, just to be teachers at university” (Natália, 

Portuguese student). The relationship between teacher educators and scientific publication was 

transposable to their concern with students also being able to publish: “[a teacher] wanted us 

to participate in a conference. We had a teacher now who wants us to publish an article ..., but 

not everyone asks for it” (Bárbara, Portuguese student). Most of the English students referred 

to being aware of their teachers’ research, namely of their teachers conducting their master’s 

studies. One student mentioned explicitly knowing that one of her teachers was involved in 

different research projects and publishing. However, more than an accurate notion of the kind 

of research their teachers are involved in, they had a general idea of what the teachers 

eventually do in their day to day activities as teachers, as we can see from Bethany’s statement: 

“Obviously they’ll have to research because they’re teaching us and everything is changing so 

they need to do research in order to be up to date” (Bethany, English student). 

 The advantages of developing a research-based ITE programme and of including and involving 

student teachers in and with research, creating a true partnership involving co-learning, co-

inquiring, co-developing, co-designing, and co-creating, are well-recognized (Healey et al., 2014; 

Sterenberg et al., 2018) and also related to the professional practice of teachers. However, there 

are still considerable challenges hindering the wide adoption of those practices by researchers 

and teachers in the ITE field.  

 

Students and research – how is research perceived? 

Through data analysis, it was possible to better understand the perspectives of student teachers 

about the importance they give to research and how it may be perceived as a relevant element 

regarding their professional development. As previously stated, what is understood by research 

within ITE programmes may be very broad – see, for instance, the model from Healey (2005) 

regarding the way research is present in the curriculum.  

 In a field such as teacher education, it seems important for student teachers to do research 

because it involves the selection of relevant research, critical evaluation, research skills, and 

application to real world contexts (Sousa et al., 2018). One of the most prominent references 

to research is related to the increased need to be a reflective professional. Research-based 

teacher education aims for an inquiry orientation in the work of the teacher. In fact, in order to 

educate inquiry-oriented teachers, a research-based teacher education approach in their ITE is 

needed (Byman et al., 2009). Moreover, the idea of ITE implies a sense of promoting and 

developing critical thinking and, although student teachers do not consider reflective thinking 

to be proper research, it can be seen as a way to accomplish this kind of competence as well as 

a way to be up to date and able to respond to daily challenges: 
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I think it’s more – it is, it could be a form of research but more informal.  I wouldn’t call it a proper, 

you know, I’d call it a type of – like, maybe because I’m not using, like, literature to back up it’s just 

self-reflection: “What did this child learn? They both struggled with this so next lesson I’ll focus on 

that” and that will be, like, my research for my teaching. Maybe I didn’t get the decimals right. 

Maybe when I teach decimals again I need to teach how to use the full stop again. (Samantha, 

English student) 

The students’ discourse shows how crucial it was for them to develop competences that allow 

them to reflect on practice and also on education in a broader way. Being skilled in problem 

solving and critical reflection as well as being able to keep up to date was also mentioned as 

something vital when being a teacher: 

I think so. First, I think it is inseparable; a teacher, if not a researcher, will stop in time and will not 

be able to keep up with the new generations. (Carlos, Portuguese student) 

Yes, because the curriculum changes all the time and there’s always loads of new books out and 

new ideas that could really benefit us when we’re teaching so of course we need to keep 

researching because we need to be engaged in what is out there. (...) I mean the children of today 

are changing, everything is changing all the time so we need to be equipped and ready when we’re 

teaching. (Bethany, English student) 

 

Research appeared directly associated with reflection, which may be linked with the idea of 

teachers as researchers (Schön, 2000; Zeichner, 1993). According to Zeichner (2003), teachers 

should conduct research about their own practice as a form of professional development 

because by conducting research teachers will become better at what they do and the quality of 

learning for their students will be higher. Moreover, teacher research may also stimulate 

positive changes in the culture of schools and raise the status of teaching in society (Zeichner, 

2003). In this study, research emerged as something that is interlinked with teaching and being 

a teacher, in the sense that it is through research – their own or someone else’s – that teachers 

develop and update their knowledge: 

The teacher is always a researcher. And their place of research, their laboratory, is the classroom or 

the activity room. (Susana, Portuguese student) 

I think research comes hand in hand with reflection, really. So once you’re engaged in a lesson, 

what went well, what didn’t, and maybe you should research different teaching styles which may 

affect different children, … you’ve got to do research and you’ve got to engage with that in order to 

be a better teacher because you’re teaching loads of different children and I think that’s important. 

To have research and reflection time in order to develop yourself, I think that’s important. (Mary, 

English student) 

 

The idea of “education” in ITE implies a sense of promoting and developing critical thinking, 

which is considered a crucial competence when things are generally changing so quickly in 

education. Although the results in these two categories may seem contradictory—since in the 

first category placements appeared as more relevant than research (theory) and in the second 

research is seen as a crucial component of teaching—it may not be the case. In fact, the theory–

practice gap is a well-known idea in ITE because, among other things, teaching is a profession 

with a strong practical component. In this sense, we would say that student teachers value the 

kind of research (and theory) that is linked with or could improve their practice as teachers. In 

this sense, we highlight the value of research as a way to accomplish this kind of competence, 

as a way to be up to date and able to respond to daily challenges, and as an important means 

by which they maintain the value and credibility of their contribution to teacher education 

(Sousa et al., 2018) and teacher status.  
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Discussion and Conclusions 
The analysis undertaken enables us to come to some interesting conclusions. First, it allowed us 

to perceive that research was not mentioned as, or related to, any relevant activities within the 

student teachers’ ITE programmes, at least not as a crucial moment in their learning process. 

This enables us to conclude that, although there are significant structural differences between 

the ITE programmes chosen for this study—one corresponding to a bachelor’s degree with 

qualified teacher status and the other to a master’s degree—in both of them research proved 

to be weakly embedded in teaching activities (see also Griffiths, 2004). According to Buchberger 

et al. (2000), the reality of ITE in Europe is full of contradictions and often the intentions 

expressed are not translated into concrete actions. For instance, in the Portuguese case, and 

contrary to what would be expected, although there has been an increase regarding the level 

of qualification for teachers to a master’s degree and this would initially imply a more relevant 

role for research, it does not appear to be the case, at least from the student teachers’ 

perspectives. Increasing the number of institutions studied in different national contexts could 

contribute to a better picture of the presence of research in ITE programmes across Europe. 

 As already mentioned in this paper, national and institutional contexts may play a significant 

role in the way ITE is organized; in addition, different teaching and learning experiences may 

influence the way research is valued and consequently how student teachers are engaged with 

research. The design of this study only gives a global picture of student teachers’ perspectives 

regarding this matter. In this sense, it would be interesting to understand student teachers’ 

perspectives at different stages of their ITE programmes to identify any possible development.  

 Within the scope of this paper, it is important to understand and reflect on the different ways 

in which students can be engaged within their institution. A wide variety of terms have been 

used to describe the process of engaging students as partners: i) student engagement in 

learning, teaching, and research; and ii) student engagement in the quality enhancement of 

learning and teaching practice and policy (Healey et al., 2014). Healey et al. (2014) stated that 

although there is common ground, each of these two strands has “its own strategic implications, 

scholarly underpinning and different impact on the student learning experience” (p. 23). The 

movement of teachers as researchers is well known, with the importance of reflection and 

inquiry- -based orientation in teachers’ work being highlighted (Hargreaves, 1997; Zeichner, 

2003). From the present analysis, it can be perceived that the student teachers only directly 

engaged with research in their last year. This suggests that while the inclusion of research in 

teacher education curricula has gained wide acceptance within the teacher education 

community (Reis-Jorge, 2005), the nature, purpose, and timing of such research engagement is 

a topic for further study (Sousa et al., 2018). A deeper study regarding what is developed, and 

how, in each of the curricular units of each ITE programme could also help to shed light on this 

topic. In general, student teachers within this study revealed some collaborative practices 

among peers. However, in addition to the importance of rethinking these collaborative 

practices— since in most cases they are brought up by (imposed) group work—it is also 

important to promote models of meaningful student engagement that go further and beyond 

collaboration among students and that may contribute to “an inclusive academic community 

where learners, teachers and researchers are all seen as scholars and collaborators in the 

common pursuit of knowledge” (Taylor & Wilding, 2009, p. 3). 

 A research-based environment is believed to contribute to the optimal learning experience in 

many different ways. If research is weakly embedded in teaching – which can be seen by 

analysing ITE programmes and consulting with key actors (teachers and students) –, student 
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teachers will consequently be less involved or seen as research partners. It may also have 

consequences regarding the way in which student teachers may perceive the importance of 

research in their future professional activity – especially when we are referring to future 

teachers. Involving students as partners implies a significant change in the mindset that still 

prevails in many higher education institutions where the learning process is teacher centred. In 

fact, less open teachers and researchers might lack the will to implement methods that enhance 

student learning through research. The institution itself also plays a significant role and needs 

to have and promote opportunities to engage students in research activities.  

 Despite some of the limitations previously mentioned, this research provides interesting 

insights that can be used in the future to develop means to allow students and 

teachers/researchers to work alongside one another.  
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1. Formação Inicial de Professores na Europa e o impacto dos 

contextos   

 

What can be said about European teacher education in this context? In fact, can we 

speak about ‘European’ teacher education at all? Does its national locus preclude it from 

‘being European’? During the last decade there have been efforts to gradually construct 

a kind of ‘European Area’ also in this field. However, these efforts must face the fact 

that (initial) teacher education and – even more – the regulation of the teaching 

profession have remained nationally based (Zgaga, 2013: 350). 

 

Como já foi referido, embora existam alguns aspetos genéricos na forma como a 

formação inicial de professores se organiza – tendencialmente contempla conteúdo 

relacionado com a área específica de saber, conteúdos pedagógicos e componentes 

práticas - ela pode variar de país para país, sendo que na maioria dos países europeus este 

campo apresenta-se cheio de contradições, tensões e paradoxos o que, muitas vezes, leva 

a que as intenções expressas não se traduzam em ações concretas (Buchberger et al., 

2000; Caena, 2014; Darling-Hammond, 2017).  

De acordo com Caena (2014), a formação de professores na Europa pode ser 

considerada um fenómeno global cujos desenvolvimentos assumem contornos 

controversos na medida em que é perspetivada “as underpinned by value-laden, context-

based cultures about the roles of teachers, interwoven with controlling influences on the 

level of governments” (2014: 107). A influência dos governos destaca-se com maior 

ênfase nas questões relacionadas com o recrutamento dos professores, o seu perfil 

profissional e a eficácia das políticas educativas nacionais.  

Um exemplo claro de uma tentativa política de homogeneização do ensino 

superior na Europa é o processo de Bolonha, mas a sua concretização foi variada em todo 

o continente europeu, surgindo diferentes soluções locais consoante as características do 

país e suas dinâmicas. Também o processo histórico que esteve por trás da entrada da 

formação de professores no ensino superior varia a nível nacional e tem impacto na forma 

como os programas de FIP se organizam hoje em dia. São essas variações, em particular 

entre o contexto português e o contexto inglês, que vamos agora abordar. 
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2. Formação de professores em Portugal  

As políticas de formação de professores, em Portugal, têm seguido diretrizes 

europeias com objetivos fundamentalmente associados e orientados para a qualificação 

dos professores (Mouraz, Leite & Fernandes, 2012). Ao longo dos anos Portugal tem 

desenvolvido um modelo de formação de professores marcadamente profissionalizante, 

com cursos exclusivamente vocacionados para o ensino (Almeida & Faria, 2015). De 

acordo com Maria Cândida Proença, a profissão docente, ao nível do ensino básico, tem 

sido objeto de vários estudos que se têm debruçado sobre o estatuto socioprofissional dos 

docentes, “analisando diversas modalidades de formação, origem social, nível económico 

e progressiva feminização da carreira” (Proença, 1998: 68). 

O curso do Magistério Primário, que veio substituir as escolas normais (extintas 

em 1930) foi, desde a sua criação até ao final da década de setenta do século passado, o 

único curso a habilitar profissionalmente para o ensino primário21 (Conselho Nacional de 

Educação, 2015). As décadas de 1970, de 1980 e de 1990 foram marcadas pela 

progressiva academização da formação de professores, seja inicial, em serviço, contínua 

ou especializada (Esteves, 2001; Lopes et al., 2006; Formosinho, 2009). Na década de 

1970, a formação de professores assumiu o estatuto de uma habilitação académica 

concebida de raiz, equiparada à de outras categorias profissionais, mas foram precisas 

mais de duas décadas para satisfazer as necessidades do sistema educativo em termos de 

corpo docente especializado (Lopes, 2008; Martins, 2015).    

No início da década de 1980, as escolas do Magistério Primário foram substituídas 

pelas escolas superiores de educação enquadradas no ensino superior politécnico, o que 

permitiu que os professores do ensino primário tivessem agora acesso a uma formação 

superior, primeiro a nível de bacharelato e mais tarde a nível da licenciatura (Pereira, 

Mouraz, Lopes & Sousa, 2013; Almeida & Faria, 2015). Em 1986, a Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro), passa a determinar que a formação 

de educadores de infância e de professores do primeiro ciclo se realize em escolas 

 
21 As Escolas do Magistério Primário eram até à sua criação conhecidas por Escolas Normais Primárias 

cujo funcionamento teve início em 1862, com a Escola Normal Primária de Marvila, destinada à formação 

de professores de instrução primária do sexo masculino; Em 1866 começa a funcionar a Escola Normal 

Primária para o sexo feminino, situada no Calvário; Com a transição da Ditadura Militar para o Estado 

Novo, estas escolas passam a ser designadas por Escolas do Magistério Primário (Pintassilgo, 2012). 
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superiores de educação e em universidades, o que significa que todos os docentes terão 

uma formação de nível superior.  

Depois da introdução do nível de licenciatura, a implementação do processo de 

Bolonha é outro momento que marca de forma impactante a história da formação de 

professores em Portugal, que implicou a remodelação dos programas e que teve impacto 

no estatuto da carreira docente. De facto, de acordo com Mouraz, Leite e Fernandes 

(2012), no que diz respeito ao contexto português, dois momentos podem ser destacados 

no que concerne as políticas de formação de professores:  

um primeiro, no final da década de noventa, no qual foi implementada uma política de 

atribuição de grau de licenciatura a todos os educadores/professores, 

independentemente do nível de ensino em que exerciam a sua profissão; um segundo 

momento, associado à adequação ao Processo de Bolonha (2006) decorrente da 

assinatura da Declaração de Bolonha (Mouraz, Leite & Fernandes, 2012: 190). 

No texto “Para pensar a educação em Portugal: a formação dos professores”, 

Esteves, Rodrigues, Silva e Carita (2014) também referem os anos de 1990 como o 

período que marcou um ponto de equilíbrio entre as necessidades do sistema e o número 

de professores qualificados profissionalmente para trabalhar nas escolas, apresentando 

três factores que, ao longo do tempo, contribuíram para esse equilíbrio:  

i) O número crescente de diplomados com dupla certificação (académica e 

profissional) obtida em universidades ou em institutos politécnicos, onde, 

desde meados dos anos de 1980, começaram a surgir instituições do ensino 

superior privado que ofereciam numerosos cursos de formação de professores; 

ii)  A resolução do problema da profissionalização em serviço dos professores 

contratados com habilitação académica mas sem habilitação profissional, 

nomeadamente com o sucessivo alargamento dos estágios ditos clássicos;  

iii) A estagnação e depois a quebra do número de alunos que se manteve constante 

até 2006, fruto da queda da taxa de natalidade (2014: 5). 

 

As autoras referem, também, que os anos 2000 foram marcados por um fenómeno 

inverso ao vivido nos anos 1970/80 no que diz respeito à formação inicial de professores, 

na medida em que é maior “o número de pessoas que se qualificam em instituições de 
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ensino superior, para acesso à profissão docente, do que o número de vagas que, ano a 

ano, vão estando disponíveis” (Esteves et al., 2014: 5). 

Como modelo de formação, predominou, no entanto, até meados dos anos de 1990 

(séc. XX), um modelo de formação do tipo bietápico, com exceção do caso dos 

educadores de infância e professores do 1º ciclo do ensino básico. Tratava-se de  

um modelo em que os futuros professores, num primeiro momento, e como estudantes 

de instituições de ensino superior, obtinham conhecimentos na área onde futuramente 

exerceriam a docência e, num segundo momento, que podia não ser sequencial, 

acediam, por concurso, a um estágio realizado em escolas dos ensinos básico e 

secundário onde obtinham formação pedagógico-didática (Mouraz, Leite & Fernandes, 

2012: 191).  

 

De facto, em Portugal, e até à implementação do Processo de Bolonha ambos os 

modelos de formação inicial de professores – integrado e sequencial - coexistiam.  

Com o Processo de Bolonha e a estruturação do ensino superior em três ciclos, a 

habilitação profissional para todos os docentes passou a ser o mestrado (Lei n.º 38/2007, 

de 22 de fevereiro de 2007). Portugal viu-se perante a necessidade de remodelar os 

modelos de formação respeitando os ciclos de estudos (1º e 2º ciclos) o que colocou novos 

desafios às instituições formadoras e exigiu alterações na qualificação dos professores 

(Mouraz, Leite & Fernandes, 2012). De acordo com o Quadro Europeu de 

Qualificações22, ao nível 7 (nível de mestrado), corresponderiam os seguintes resultados 

de aprendizagem:  

- Conhecimentos altamente especializados, alguns dos quais se encontram 

na vanguarda do conhecimento numa determinada área de estudo ou de trabalho, 

que sustentam a capacidade de reflexão original e ou investigação. Consciência 

crítica das questões relativas aos conhecimentos numa área e nas interligações entre 

várias áreas; 

 
22 Informação retirada do site da Direção-Geral do Ensino Superior: 

https://www.dges.gov.pt/pt/quadro_qualificacoes?plid=371 
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- Aptidões especializadas para a resolução de problemas em matéria de 

investigação e ou inovação, para desenvolver novos conhecimentos e 

procedimentos e integrar os conhecimentos de diferentes áreas; 

- Gerir e transformar contextos de estudo ou de trabalho complexos, 

imprevisíveis e que exigem abordagens estratégicas novas. Assumir 

responsabilidade por forma a contribuir para os conhecimentos e as práticas 

profissionais e ou para rever o desempenho estratégico de equipas. 

 

O conjunto de conhecimentos, aptidões e atitudes que são esperadas com o nível 

de mestrado e que, portanto, se aplicam agora aos professores traduzem a necessidade de 

elevar a qualidade da formação. Aliás, o decreto-lei n.º 43/2007 deixa patente a ideia de 

que, ao aumentar o nível de formação para o grau de mestrado, existe um esforço de 

“elevação do nível de qualificação do corpo docente com vista a reforçar a qualidade da 

sua preparação e a valorização do respectivo estatuto sócio-profissional” (Decreto‐lei nº 

43/2007, preâmbulo). De acordo com Almeida e Lopo, a implementação do Processo de 

Bolonha juntamente com a publicação do decreto-lei nº 43/2007 determinou como 

condição de habilitação profissional para a docência o grau de mestre, configurando-se, 

“assim, uma generalização dos cursos de formação inicial ao modelo sequencial” (2015: 

92). Assim, hoje em dia, o modelo de formação em vigor em Portugal é o modelo 

sequencial não só para a formação de professores do 1º e 2º ciclos, como também para 

professores do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.  

Neste âmbito, parece existir uma tendência no contexto europeu para a 

determinação dos critérios de admissão aos cursos de formação inicial de professores pela 

autoridade educativa. Portugal, no entanto, afasta-se desta tendência, sendo um dos países 

a apresentar menor grau de seletividade no acesso à formação de professores, ao lado da 

Alemanha, Grécia, Chipre, Islândia e Turquia, ao contemplar apenas um critério de 

seleção que não é específico daquela (Almeida & Lopo, 2015). De referir que, em 

Portugal, o domínio oral e escrito da língua portuguesa e das regras essenciais da 

argumentação lógica e crítica, enquanto requisito de acesso ao mestrado que visa a 

aquisição de uma habilitação profissional para a docência, deve ser avaliado pelas 

instituições, que adotam para o efeito a metodologia que considerem mais adequada, de 

entre provas escritas ou orais, entrevistas ou provas documentais ou uma combinação 
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destas (Faria, Rodrigues, Gregório, & Ferreira, 2016: 18). Importa refletir sobre este 

aspeto. A formação inicial de professores, como já referido anteriormente, assume um 

papel de destaque na política europeia pela sua importância crucial na formação dos 

professores do futuro que, consequentemente, formarão os cidadãos do futuro. Como se 

pode, então, ‘exigir pouco’ daqueles cujo papel profissional assume uma relevância tão 

fulcral no mundo atual?  

A segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo - Lei nº. 49/2005 - 

apresenta a estrutura que a formação inicial de professores deve contemplar, a saber:  

a) Formação inicial de nível superior, proporcionando aos educadores e professores de 

todos os níveis de educação e ensino a informação, os métodos e as técnicas científicos 

e pedagógicos de base, bem como a formação pessoal e social adequadas ao exercício 

da função; b) Formação contínua que complemente e actualize a formação inicial numa 

perspectiva de educação permanente; c) Formação flexível que permita a reconversão e 

mobilidade dos educadores e professores dos diferentes níveis de educação e ensino, 

nomeadamente o necessário complemento de formação profissional; d) Formação 

integrada quer no plano da preparação científico-pedagógica quer no da articulação 

teórico-prática; e) Formação assente em práticas metodológicas afins das que o 

educador e o professor vierem a utilizar na prática pedagógica; f) Formação que, em 

referência à realidade social, estimule uma atitude simultaneamente crítica e actuante; 

g) Formação que favoreça e estimule a inovação e a investigação, nomeadamente em 

relação com a actividade educativa; h) Formação participada que conduza a uma prática 

reflexiva e continuada de auto-informação e autoaprendizagem.  

Estes aspetos permitem perceber a enfâse atribuída não só aos conhecimentos 

científicos e pedagógicos, como à articulação entre as componentes teórica e prática da 

formação, à investigação e à necessidade de uma prática reflexiva e continuada.  

Como já mencionado anteriormente, a qualidade do ensino e dos resultados da 

aprendizagem não se podem dissociar da qualidade da formação de educadores e 

professores sendo que, numa conjuntura em que “a prioridade política é a melhoria da 

qualidade do ensino, é possível reforçar a exigência nas condições de atribuição de 

habilitação profissional para a docência” (Decreto-Lei n.º 43/2007). O Decreto-Lei n.º 

43/2007, de 22 de Fevereiro, surge, assim, como a atualização do sistema de formação de 

professores exigida pelo processo de Bolonha, passando a habilitação para a docência a 
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ser exclusivamente habilitação profissional (deixando de haver habilitação própria e 

suficiente) e do mesmo nível para todos os docentes. 

Nesta linha de análise, e tal como já foi referido, no contexto do Processo de 

Bolonha, e como consequência da transformação da estrutura dos ciclos de estudos do 

ensino superior, o nível de qualificação profissional para todos os docentes passa a ser o 

de mestrado, o que “demonstra o esforço de elevação do nível de qualificação do corpo 

docente com vista a reforçar a qualidade da sua preparação e a valorização do respectivo 

estatuto sócio-profissional” (Decreto-Lei n.º 43/2007). De acordo com o mesmo Decreto-

Lei, uma das características deste novo sistema de atribuição de habilitação para a 

docência é a valorização do conhecimento no domínio de ensino, assumindo que o 

desempenho da profissão docente exige o domínio do conteúdo científico, humanístico, 

tecnológico ou artístico das disciplinas da área curricular de docência. Valoriza-se a 

dimensão do conhecimento disciplinar, da fundamentação da prática de ensino na 

investigação e da iniciação à prática profissional. 

A relevância da investigação para a habilitação à docência encontra, então, eco 

neste Regime de Habilitação para a Docência que reconhece a  

necessidade que o desempenho dos educadores e professores seja cada vez menos o de 

um mero funcionário ou técnico e cada vez mais o de um profissional capaz de se 

adaptar às características e desafios das situações singulares em função das 

especificidades dos alunos e dos contextos escolares e sociais (Decreto-Lei n.º 43/2007),  

dando-se para isso ênfase à área das metodologias de investigação educacional. 

O currículo da formação inicial deve ter em conta o perfil de competências e de 

formação de educadores e professores, assim como o currículo do ensino a assegurar 

quando aceder à profissão (Faria, Rodrigues, Gregório & Ferreira, 2016). Os ciclos de 

estudos dos cursos são organizados tendo em conta as seguintes componentes de 

formação, garantindo a aquisição de um conjunto de conhecimentos, de competências e 

de atitudes em diferentes domínios: “a) Formação educacional geral; b) Didáticas 

específicas; c) Iniciação à prática profissional; d) Formação cultural, social e ética; e) 

Formação em metodologias de investigação educacional; e f) Formação na área de 

docência” (Decreto-Lei n.º 43/2007). Na tabela 7 apresentamos uma sistematização das 

diferentes componentes de formação e do que se pretende que seja abrangido em cada 

uma delas  
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Destacamos para este trabalho a componente relativa à formação em metodologias 

de investigação em que se abrange “o conhecimento dos respectivos princípios e métodos 

que permitam capacitar os futuros docentes para a adopção de atitude investigativa no 

desempenho profissional em contexto específico, com base na compreensão e análise 

crítica de investigação educacional relevante” (Decreto-Lei n.º 43/2007). De realçar, 

também, que no mesmo decreto é feita menção que em todas as componentes de formação 

a aprendizagem deve ser sustentada na investigação existente. Percebe-se, deste modo, 

que a investigação é genericamente considerada uma competência necessária ao perfil 

profissional dos professores. No entanto, no que respeita às componentes de formação em 

metodologias de investigação educacional é de referir que o decreto-lei n.º 43/2007 não 

lhes atribui um peso específico determinando a sua distribuição pelas restantes 

componentes, a saber, didáticas específicas, formação educacional geral e iniciação à 

prática profissional (licenciatura)/prática de ensino supervisionada (mestrado), na medida 

em que se revelam transversais a todas as componentes de formação. Contudo, este facto 

pode contribuir para que estes conteúdos sejam negligenciados nos planos curriculares 

(Almeida & Lopo, 2015: 101). 

 

Tabela 7. Informação sistematizada e retirada do Decreto-Lei n.º 43/2007 

Componentes de 

Formação 

Descrição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 

aprendizagens a 

realizar em 

Formação 

Educacional Geral 

- Conhecimentos, capacidades, atitudes e 

competências relevantes para o desempenho de 

todos os docentes na sala de aula, na relação com 

a comunidade e na análise e participação no 

desenvolvimento de políticas de educação e de 

metodologias de ensino. 

Didáticas específicas - Conhecimentos, capacidades, atitudes e 

competências relativas ao ensino nas áreas 

curriculares ou disciplinas e nos ciclos ou níveis 

de ensino do respetivo domínio de habilitação 

para a docência. 

Iniciação à prática 

profissional 

- Inclui a observação e colaboração em situações 

de educação e ensino e a prática de ensino 

supervisionada;  

- Proporciona experiências de planificação, 

ensino e avaliação, de acordo com as 

competências e funções cometidas ao docente;  

- Realiza-se em grupos ou turmas dos diferentes 

níveis e ciclos de educação e ensino abrangidos 

pelo domínio de habilitação para a docência para 

o qual o curso prepara; 
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- É concebida numa perspetiva de 

desenvolvimento profissional, promovendo uma 

postura crítica e reflexiva em relação aos 

desafios, processos e desempenhos do quotidiano 

profissional. 

todas as 

componentes são 

fundamentadas 

na investigação 

existente 

Formação cultural, 

social e ética 

- Sensibilização para os problemas do mundo 

contemporâneo;  

- Alargamento a áreas do saber e cultura 

diferentes das do seu domínio de habilitação para 

a docência;  

- Preparação para as áreas curriculares não 

disciplinares e para a reflexão sobre as dimensões 

ética e cívica da atividade docente. 

Formação em 

metodologias de 

investigação 

educacional 

- Conhecimento dos respetivos princípios e 

métodos que permitam a adoção de uma atitude 

investigativa no desempenho profissional em 

contexto específico, com base na compreensão e 

análise crítica de investigação educacional 

relevante. 

Formação na área de 

docência 

- Formação académica adequada às exigências da 

docência nas áreas curriculares ou disciplinas 

abrangidas pelo respetivo domínio de habilitação 

para a docência. 

 

Os modelos de formação em vigor até então são substituídos por um modelo 

sequencial, que se organiza em dois ciclos de estudos: o primeiro ciclo, correspondente 

ao grau de licenciatura, tem como objetivo assegurar a formação de base na área da 

docência; o segundo ciclo, correspondente ao grau de mestrado, pretende assegurar um 

complemento dessa formação que “reforce e aprofunde a formação académica, incidindo 

sobre os conhecimentos necessários à docência nas áreas de conteúdo e nas disciplinas 

abrangidas pelo grupo de recrutamento para que visa preparar” (Decreto-Lei n.º 79/2014). 

No entanto, o Regime de Habilitação para a Docência – Decreto-Lei n.º 79/2014 

– introduz algumas diferenças no que concerne  

o aumento da duração dos mestrados em Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico de dois para três semestres, o aumento da duração do mestrado 

conjunto em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico de três para 

quatro semestres e a fixação em quatro semestres da duração dos restantes mestrados.  

Procede-se também ao desdobramento do mestrado em Ensino do 1.º e do 2.º 

Ciclo do Ensino Básico separando a formação dos docentes do 2.º ciclo de Português, 

História e Geografia de Portugal da formação dos docentes do 2.º ciclo em Matemática e 
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Ciências Naturais, desdobramento que está ajustado aos grupos de recrutamento e que 

permite reforçar a formação na área da docência (Decreto-Lei, n.º 79/2014). 

Similarmente, as componentes de formação constituintes dos cursos de formação 

inicial de professores sofreram alterações. No artigo 7.º são mencionadas as seguintes 

componentes de formação, “garantindo a sua adequada integração em função das 

exigências do desempenho profissional: a) Área de docência; b) Área educacional geral; 

c) Didáticas específicas; d) Área cultural, social e ética; e) Iniciação à prática 

profissional” (Decreto-Lei n.º 79/2014). A mudança face ao decreto anterior é a supressão 

da componente relativa às metodologias de investigação, embora se continue a fazer 

menção que a “aprendizagem a realizar tem por base o conhecimento científico 

acumulado, o conhecimento profissional resultante da experiência, a análise de dados 

empíricos e a investigação existente” (Decreto-Lei n.º 79/2014). Não deixa de ser curioso 

que, num período em que os desafios da sociedade contemporânea são cada vez mais 

exigentes e em que a importância de um ensino e de uma formação de professores de 

qualidade é frequentemente enfatizada, a investigação deixe de surgir com destaque na 

legislação portuguesa no que diz respeito à habilitação para a docência. Na verdade, já 

Sílvia Almeida e Teresa Teixeira Lopo (2015) tinham referido a possibilidade de, ao 

distribuir a componente de formação em metodologias de investigação educacional pelas 

restantes componentes se estar a contribuir para que a investigação seja negligenciada, 

nos planos curriculares. A consequência foi ainda mais incisiva tendo a componente de 

investigação ‘desaparecido’ da nova legislação. 

Relativamente às estruturas curriculares dos ciclos de estudos conducentes ao grau 

de mestre, tanto na especialidade de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

como na especialidade de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e de Português e História 

e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico, e na especialidade de Ensino do 

1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino 

Básico o número de crédito é de 120, distribuídos por diferentes componentes de 

formação (Decreto-Lei n.º 79/2014), tal como se pode ver na tabela 8. 
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Tabela 8. Distribuição dos créditos pelas componentes de formação  

Mestrado Número 

Total de 

Créditos 

Distribuição de créditos pelas 

Componentes de Formação 

Mestrado em Educação Pré-

Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

120  Área de docência: mínimo de 18;  

Área educacional geral: mínimo de 6;  

Didáticas específicas: mínimo de 36;  

Prática de ensino supervisionada: mínimo de 48 

Mestrado em Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, e de 

Português e História e 

Geografia de Portugal no 2.º 

Ciclo do Ensino Básico 

120  Área de docência: mínimo de 27; 

Área educacional geral: mínimo de 6; 

Didáticas específicas: mínimo de 30; 

Prática de ensino supervisionada: mínimo de 48 

Mestrado em Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e de 

Matemática e Ciências 

Naturais no 2.º Ciclo do 

Ensino Básico 

120 Área de docência: mínimo de 27; 

Área educacional geral: mínimo de 6; 

Didáticas específicas: mínimo de 30; 

Prática de ensino supervisionada: mínimo de 48 

 

Embora a formação de professores corresponda agora ao nível de mestrado, não 

se pode concluir que o tempo dedicado à formação pedagógico-didática e de contacto 

com as situações profissionais tenha obrigatoriamente aumentado. No Regime de 

Habilitação para a Docência de 2007 valoriza-se a componente de iniciação à prática 

profissional devendo esta constituir-se como  

o momento privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras áreas, na 

produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a situações concretas 

na sala de aula, na escola e na articulação desta com a comunidade (Decreto-Lei n.º 

43/2007).  

No entanto, as autoridades educativas não determinam a “duração mínima para o 

período de estágio, relegando para as instituições de ensino superior a decisão do número 

de horas de prática em contexto real de trabalho nos seus programas de formação inicial 

de professores” (Almeida & Lopo, 2015: 94), o que se pode traduzir numa variação 

significativa de instituição para instituição de formação inicial. Ou seja, no caso 

português, e contrariamente ao que nos diz a investigação nas últimas décadas sobre  



  

164 
 

a importância de uma aproximação precoce e distribuída aos contextos reais de prática, 

esse contacto é tardio (…) o que, obviamente, não apenas compromete fortemente a 

qualidade da formação como introduz nela variáveis que diferenciam, para o melhor 

nuns casos e para o pior noutros, as instituições e os profissionais que formam (Sá-

Chaves, 2015: 143). 

Tendo como referência o estudo de Almeida e Lopo (2015) verificou-se que o 

número de horas de estágio distribui-se “entre um mínimo de 42 horas a um máximo de 

750 horas e, em alguns casos, apenas se inicia o contacto com a prática profissional no 

3.º semestre do curso de mestrado (2.º ano)” (Almeida & Lopo, 2015: 101). Ainda assim, 

“quer a prática profissional quer as atividades de investigação educacional em contexto 

real exigem que as instituições de formação de docentes estabeleçam parcerias com as 

escolas que tragam mais-valias para ambas as instituições” (Faria et al., 2016: 10). 

No caso do ensino, é fundamental que a formação não fique limitada aos 

conteúdos das disciplinas a que cada estudante virá a ficar vinculado, pelo que se deve 

entender a educação na sua dimensão e responsabilidade social e apontando para uma 

formação inicial onde haja uma atenção acrescida às situações da vida real (Leite & 

Fernandes, 2013; Lopes et al., 2014a). Neste sentido, e no que diz respeito ao 

conhecimento profissional dos professores, Idália Sá-Chaves (2015) refere a existência 

de um certo grau de “entropia terminológica sobretudo na sua relação com um tipo de 

racionalidade de matriz tecnicista e outro de racionalidade crítica, reflexiva e ecológica” 

(2015: 145). Com efeito, e como refere a autora, não obstante as diferentes referências 

aos conceitos de reflexão, reflexividade e profissional reflexivo, não são visíveis na 

organização curricular, nem nos planos de estudo, “condições, conteúdos, estratégias e 

instrumentos de formação e de avaliação que garantam aos futuros professores a sua 

preparação e participação ativa nos processos de tomada de decisão com vista ao 

desenvolvimento de um perfil de competência com essas mesmas características” (Sá-

Chaves, 2015:145). 

No texto “Formar Professores, Melhorar a Escola, Mudar a Sociedade”, João 

Ruivo identifica um conjunto de fragilidades do atual modelo de formação de professores, 

dos quais destacamos os seguintes: o desperdício de horas de formação, com a introdução 

de uma licenciatura em Educação Básica que acaba por não conferir qualquer habilitação 

profissional para a docência e que é gerida de forma bastante diferente pelas escolas; a 

escassez de prática letiva supervisionada, que surge praticamente concentrada no 
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Mestrado; o desaparecimento progressivo dos modelos integrados de formação e a sua 

substituição pelos modelos sequenciais, o que traz consequências para a qualidade da 

formação; e o facto de as escolas de formação continuarem a “preparar impreparados” 

que não têm no sistema qualquer dispositivo de acompanhamento e ajuda profissional 

(anos de indução), nem um modelo consistente de formação ao longo da vida (2015: 168-

169). 

 

3. Formação de professores em Inglaterra  

Em Inglaterra, o campo da formação de professores torna-se um assunto de 

destaque a nível político a partir do início dos anos de 1980 (Ellis & McNicholl, 2015), 

tendo sido alvo de várias reestruturações desde essa data.  

O governo de Margaret Thatcher (1979-1997) marcou um período de reformas 

cruciais no que diz respeito à formação inicial de professores que, naquele tempo, “was 

solely situated in and led by higher education – in universities, polytechnics and colleges 

of education” (Ellis & McNicholl, 2015: 17). A era de Thatcher está também fortemente 

associada ao neoliberalismo (Furlong, 2013b), sendo que desde 1984 a formação inicial 

de professores foi alvo de um processo em direção a um "marketised system based on a 

combination of neo-liberal and neo-conservative approaches” (Childs & Menter, 2013: 

93). O ano de 1984 foi também o ano em que foi publicada a pimeira circular – a circular 

3/84 - onde era estabelecido um conjunto de requisitos que os programas de formação 

inicial de professores deveriam assegurar de forma a serem aprovados.  

A circular 14/93 determinava um novo requisito: que todos os programas de 

formação inicial de professores com lugar nas universidades ou colleges estabelecessem 

parcerias formais com as escolas e que estas recebessem alguns dos recursos alocados às 

instituições de ensino superior (Childs & Menter, 2013). A obrigatoriedade de parcerias 

entre as escolas e as instituições de ensino superior tinha como principal objetivo fazer 

com que os estudantes passassem uma parte (que se esperava significativa) da sua 

formação nos contextos da prática, isto é, nas escolas, ao mesmo tempo que levava a que 

estas estivessem implicadas no planeamento e organização dos programas de formação 

de professores (Ellis & McNicholl, 2015). No entanto, as relações entre escolas e 

instituições de ensino superior esbateram-se, tornando-se mais burocráticas do que 

colaborativas, o que de acordo com Ellis e McNicholl (2015) se deveu aos 
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constrangimentos financeiros que advieram da alocação de recursos das instituições de 

ensino superior para as escolas o que reduziu a capacidade de os formadores de 

professores colaborarem com os professores dos contextos da prática. 

Em meados da década de 1990, a formação de professores vê, também, surgir o 

desenvolvimento do conceito de ‘standards’ a partir da publicação da circular 10/97 

intitulada ‘Teaching: High Status, High Standards’ (1997) que fazia referência ao 

conjunto de “skills, knowledge and understanding required of teachers, each to become 

known as a standard, all of which should be observable in the practice of an individual’s 

teaching in order for him/her to qualify as a teacher” (Childs & Menter, 2013: 99). Foi 

também em 1997 que o primeiro governo do New Labour, presidido por Tony Blair, foi 

eleito tendo-se revelado mais como uma continuidade do movimento iniciado com 

Thatcher do que uma rutura. De acordo com Furlong (2013b), o governo do New Labour 

representou uma nova interpretação da política anterior envolvendo uma variação 

naqueles que eram os seus princípios iniciais: “there was a continuing and ever-growing 

role for the central state in supporting markets, particularly in key social policy areas such 

as education and health.” (Furlong, 2013b: 31). 

As políticas instauradas a partir dessa altura, com o New Labour, embora não 

tenham tido como objetivo afastar as instituições de ensino superior da formação de 

professores, também não contribuíram para que existissem mudanças significativas no 

caminho até então percorrido por governos anteriores. Desta forma, muito pouco se fez 

para restabelecer ou repensar o papel do ensino superior na preparação de futuros 

professores ou no sentido de reafirmar qualquer autonomia (Ellis & McNicholl, 2015). 

Este foi também um período marcado pela introdução do Currículo Nacional para a 

formação inicial de professores, sendo exigido aos formadores de professores que o 

seguissem, assim como, que ensinassem e avaliassem os seus estudantes de acordo com 

os standards nacionais definidos. Foi também neste período que novas modalidades de 

formação de professores foram encorajadas, tendo surgido o Graduate Teacher 

Programme e o Teach First. Relativamente a este período, Ellis e McNicholl (2015) 

questionam-se sobre a ausência de uma postura crítica e de oposição por parte dos líderes 

das instituições de ensino superior em defesa da liberdade e da autonomia académica.  

Em 2010, é eleita a coligação entre o Conservative Party e os Liberal Democrats 

que, no que diz respeito ao campo da formação de professores em Inglaterra, levou ao 
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aumento de um conjunto de políticas mais radicais (Childs & Menter, 2013). De facto, e 

de acordo com Childs e Menter (2013), embora tenham existido diferentes tipos de 

governos nos últimos anos em Inglaterra – Conservative, Labour e Coalition - parece 

existir uma tendência para se ‘caminhar’ na mesma direção, a de desafiar o lugar das 

instituições de ensino superior na formação de professores (Furlong, 2013b). Existem, 

contudo, dois tópicos que emergem da análise dos autores, sendo eles contraditórios entre 

si: “one is about increasing ‘freedom’, the other is about tightening central control” 

(Childs & Menter, 2013: 94). Com esta coligação, um novo movimento para marginalizar 

as instituições de ensino superior (Ellis & McNicholl, 2015) quanto ao seu papel na 

formação de professores ganhou força. De acordo com Ellis e McNicholl (2015) faltava 

à formação de professores uma base assente no conhecimento científico e o ensino era 

visto como “craft” (2015: 21). De facto, Michael Gove, ministro da Educação Inglês no 

período entre 2010-2014, no discurso que proferiu no National College’s Annual 

Conference em Birmingham faz referência a esta ideia de ensino enquanto um ofício: 

“Teaching is a craft and it is best learnt as an apprentice observing a master craftsman or 

woman. Watching others, and being rigorously observed yourself as you develop, is the 

best route to acquiring mastery in the classroom” (Gove, 2010). Esta visão simplista do 

que é o ensino e, consequentemente, do que implica a formação de professores é um 

tópico presente no contexto inglês e que merece destaque. De facto, estes discursos podem 

ser preocupantes na medida em que minimizam a complexidade inerente à formação de 

professores, subjugam a importância de contestar o conhecimento profissional, rejeitam 

uma prática informada pela investigação, e negam o papel das instituições de ensino 

superior no processo de aprendizagem (Murray, Czerniawski & Barber, 2011). 

A valorização da dimensão prática do curso de formação de professores manteve-

se uma constante com a expansão do Teach First e com a criação de um novo programa 

centrado na escola – School Direct. Com este programa, as escolas adquiriram o mesmo 

“technical status as a ‘provider’ of ITE and, in theory, selected their own student teachers 

and were expected to take responsibility for their training” (Ellis & McNicholl, 2015: 22), 

o que pode ser considerado como uma ameaça ao papel assumido pelas instituições de 

ensino superior na formação inicial de professores. As instituições que, atualmente, 

oferecem programas de formação de professores em Inglaterra variam entre universidades 

com uma longa tradição em investigação – as research-intensive universities – e 

universidades mais recentes cujo foco é no ensino - newly teaching-intensive universities. 
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Estas últimas surgiram a partir de 1992 e eram, em grande parte dos casos, politécnicos 

ou faculdades de artes liberais com tradição em cursos profissionais e vocacionais. A 

categoria de ‘new university’ inclui um conjunto significativamente variado de 

instituições, incluindo algumas das mais recentes universidades do Reino Unido que 

adquiriram o estatuto de universidade apenas em 2000. De acordo com Murray, 

Czerniawski e Barber (2011), as escolas de educação  

within these differing types of university vary greatly in the ways in which they 

instantiate the discourses and practices of the field of teacher education, and the teacher 

educators who work within these departments face varying imperatives for engagement 

in teaching, research and management activities (2011: 262). 

Um elemento chave que marca a formação de professores em Inglaterra nos 

últimos anos, efeito das variadas políticas, diz respeito à diversificação de caminhos para 

aceder à profissão de professor. De facto, a formação de professores no contexto inglês 

“also takes place through employment-based and school-focused routes which do not 

involve higher education-based educators” (Murray, Czerniawski & Barber, 2011: 262). 

Até finais dos anos de 1970 praticamente toda a formação inicial de professores em 

Inglaterra “was in the form of either one year training courses for graduates or four year 

programmes for undergraduates (mainly for the primary school sector), with colleges of 

education, polytechnics and universities being responsible for leading these programmes” 

(Childs & Menter, 2013: 95). Esta homogeneidade começou a mudar significativamente 

a partir dos anos de 1980 sendo que, como já referimos anteriormente, nos últimos anos, 

as universidades têm sido constantemente desafiadas relativamente ao papel e lugar que 

ocupam na formação de professores (Furlong, 2013b). Efetivamente, em 1988, e devido 

ao défice de professores, novas formas de aceder à profissão começaram a surgir dando-

se início ao que mais tarde seria apelidado de “employment-based approaches to teacher 

education” (Childs & Menter, 2013: 97).  

Em Inglaterra, atualmente, o tempo de prática na sala de aula é de 24 semanas, o 

que corresponde a mais de dois terços do tempo dos programas de formação de um ano 

(Almeida & Lopo, 2015: 94). De facto, é cada vez mais relevante o papel que as escolas 

inglesas assumem na formação de professores tornando-se, em muitos casos, 

responsáveis pela mesma (Eurydice, 2015). De acordo com Gilroy (2015), entre as seis 

formas existentes para que uma pessoa se possa tornar professor em Inglaterra, cinco 

delas são aquilo a que o Departamento de Educação Inglês apelida de “school-led teacher 
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training”. Murray e Passy (2014) referem que se por um lado estas mudanças tornaram a 

formação inicial de professores “more ‘relevant’ to contemporary schooling and more 

focused on the ‘practical knowledge’ of teaching”, por outro, levaram a “some highly 

instrumental approaches to ITE programmes” (2014: 496). A visão instrumentalista do 

ensino, em particular no caso inglês, é um tópico de destaque na literatura atual 

(Korthagen, 2010; Furlong, 2013b; Childs & Menter, 2013; Ellis & McNicholl, 2015; 

Beauchamp et al., 2015). A lógica mercantilista do ensino superior é bastante visível no 

contexto inglês onde as políticas atuais têm desenvolvido e apresentado um conjunto 

variado de possibilidades de formação inicial de professores distintas, o que permite 

chegar a um número mais alargado de candidatos, dar uma resposta mais abrangente ao 

mercado de trabalho e às necessidades dos contextos da prática. Num artigo de 2014 em 

que se analisam os últimos 40 anos da formação de professores em Inglaterra, Murray e 

Passy afirmam que as pressões que os professores sentem para “‘perform’ in the sense of 

raising children’s levels of achievement as measured by standard assessment tasks at the 

end of Key Stage 2 (when children are 11 years of age) have increased” (Murray & Passy, 

2014: 499).  

Também as 33 normas que constituíam os English Teacher Standards de 2007, e 

que continham alguma ênfase clara no profissionalismo informado pela investigação, 

foram substituídos em 2012 por apenas 8 normas que garantem a qualificação enquanto 

professores - Qualified Teacher Status (Beauchamp et al., 2015). De acordo com 

Beauchamp et al., (2015) os novos Teacher Standards de 2012 fazem também pouca 

referência ao envolvimento dos professores com investigação, embora sejam 

mencionadas algumas formas menos explícitas desse envolvimento como atividades 

relacionadas com a reflexão, por exemplo. De forma geral, “the 2012 standards in 

England are seen here as predominantly skillsbased, indicating a decisive shift away from 

the idea of teaching as a research-based profession and intellectual activity towards 

teaching as a craft-based occupation” (Beauchamp et al., 2015: 160). 

Importa, portanto, ter em consideração que, num contexto onde parece haver uma 

tendência para aproximar a formação inicial de professores aos contextos da prática, 

assumindo-se, muitas vezes, uma tendência instrumentalista da profissão docente, as 

instituições de ensino superior continuam a ter um papel importante nos programas de 

formação, devendo a sua relevância neste sentido ser analisada.  
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É sobre as diferenças entre os contextos Inglês e Português que nos debruçámos 

no seguinte artigo (artigo 3) intitulado “Sobre a investigação nos programas de Formação 

Inicial de Professores – casos em Portugal e Inglaterra”. 

  



  

171 
 

 

  



  

172 
 

 

 

Artigo 3: 

Sousa, Rita Tavares, Lopes, Amélia & Boyd, Pete (2020). Sobre a 

investigação nos programas de Formação Inicial de Professores – casos em 

Portugal e Inglaterra.  Revista Educação, Sociedade e Culturas [aceite para 

publicação] 
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Sobre a investigação nos programas de Formação Inicial de Professores – casos em 

Portugal e Inglaterra 

 

Resumo  

A consciência da importância da formação inicial tem crescido nos últimos anos e a 

formação em investigação surge como uma dimensão a investir para a qualidade da 

formação e do ensino. É também sabido que os contextos nacionais têm impacto na 

maneira como a formação inicial de professores é estruturada e, portanto, na maneira 

como a investigação é valorizada. Pretende-se com este trabalho descrever e discutir a 

relação que se estabelece entre a investigação e o ensino na formação inicial de 

professores em dois cursos, em instituições com características distintas e em dois países 

diferentes - Portugal e Inglaterra. Os dados foram recolhidos com estudantes e formadores 

dos dois cursos através de entrevistas individuais e de grupo, e de grupos de discussão 

focalizada. Os resultados permitem concluir que o valor atribuído à investigação varia de 

país para país e de instituição para instituição. Os dados portugueses sugerem uma 

perspetiva de investigação mais próxima da investigação académica e os de Inglaterra 

uma perspetiva mais associada à prática. Em ambos os casos surgem inquietações 

relativamente à visão tecnicista do ser professor e à presença tardia da investigação nos 

programas de FIP.   

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Investigação; Ensino; Contextos 

nacionais e institucionais 

 

Research in Initial Teacher Education Programmes - cases in Portugal and England 

Abstract 

Awareness regarding the importance of initial education has grown in recent years and 

education through research appears as a dimension to be invested considering the 

improvement of the quality of training and education.  It is also known that national 

contexts have an impact on the way initial teacher education is structured and therefore 

on the way research is valued. The aim of this paper is to describe and discuss the 

relationship established between teaching and research on initial teacher education in two 

courses, in institutions with distinct characteristics and in two different countries - 
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Portugal and England. Data were collected with students and educators from both courses 

through individual and group interviews, and through focused discussion groups. The 

results allow us to conclude that the value attributed to research varies from country to 

country and from institution to institution. The Portuguese data suggest a perspective of 

research closer to academic research and those of England a perspective of research more 

associated with practice. In both cases there are concerns about the technical view of 

being a teacher and about the late appearance of research in the FIP programs. 

Keywords: Initial Teacher Education; Research; Teaching; National and Institutional 

Contexts. 

 

Recherche dans les programmes de formation initiale des enseignants - cas du Portugal 

et de l'Angleterre 

Resumé 

La prise de conscience de l'importance de la formation initiale s'est accrue ces dernières 

années et la formation à la recherche apparaît comme une dimension à investir dans la 

qualité de la formation et de l'éducation. On sait également que les contextes nationaux 

ont un impact sur la manière dont la formation initiale des enseignants est structurée et 

donc sur la manière dont la recherche est valorisée. L'objectif de ce article est de décrire 

et de discuter la relation établie entre l'éducation et la recherche sur la formation initiale 

des enseignants dans deux cours, dans des établissements aux caractéristiques distinctes 

et dans deux pays différents - le Portugal et l'Angleterre. Les données ont été collectées 

auprès des étudiants et des formateurs des deux cours grâce à des entretiens individuels 

et de groupe, ainsi qu'à des groupes de discussion focalisé. Les résultats nous permettent 

de conclure que la valeur attribuée à la recherche varie d'un pays à l'autre et d'une 

institution à l'autre. Les résultats portugaises suggèrent une perspective de recherche plus 

proche de la recherche universitaire et celles de l'Angleterre une perspective plus associée 

à la pratique. Dans les deux cas, des préoccupations se font jour concernant la vision 

technique du métier d’enseignant et le moment où la recherche apparaît dans les 

programmes de formation initiale des enseignants.   

Mots-clés: Formation initiale des enseignants; Recherche; Enseignement; Contextes 

nationaux et institutionnels 
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Introdução 

Um estudo da União Europeia, desenvolvido por Bokdam, van den Ende e Broek 

(2014), sobre a situação e perspetivas da formação de professores do ensino básico na 

Europa, destaca a necessidade de priorizar esta área de formação, evidenciando a 

importância da investigação, da reflexão, e do desenvolvimento de um conjunto de 

competências que se articula com a prática de ensino. 

Caberia aos professores e às professoras a responsabilidade de aprofundar o seu 

conhecimento profissional, através da reflexão sobre a prática pedagógica, da 

investigação ou de um desenvolvimento profissional contínuo. Destaca-se, assim, a 

importância e a necessidade de se pensar a relação entre o ensino e a investigação, indo 

ao encontro do já perspetivado por Stenhouse na década de 1970 no que diz respeito à 

relação entre a qualidade do ensino e a capacidade de os professores adotarem uma 

postura de investigação relativamente à sua prática. 

Embora regida por diretrizes europeias, a Formação Inicial de Professores (FIP) 

não é estruturada da mesma forma de país para país, variando consideravelmente em 

função da cultura, da história e das conceções nacionais do que se entende ser um bom 

professor (Bokdam, Van den Ende e Broek, 2014; Caena, 2014). Importa, então, 

considerar as características de cada contexto e o seu impacto na formação inicial de 

professores. 

Este artigo tem como objetivo perceber a relação da investigação com o ensino na 

formação inicial de professores do 1º ciclo em dois cursos de formação que têm lugar em 

dois países distintos - Portugal e Inglaterra. O artigo começa por considerar o processo de 

profissionalização dos professores e os programas de formação nos contextos português 

e inglês. Descreve-se depois a metodologia e apresentam-se os resultados. A análise e a 

discussão levam a conclusões sobre o valor atribuído à investigação e sobre como esse 

valor pode ser influenciado por diferenças contextuais e institucionais. 

 

 Organização da Formação Inicial de Professores na Europa - impacto dos 

contextos na relação com a investigação 
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A integração da FIP no ensino superior teve impacto positivo ao nível da 

profissionalização dos professores, por se verificar um ganho em termos de nível de 

qualificação e, portanto, de estatuto objetivo (Lopes, Pereira & Mouraz, 2013). Mas sendo 

a integração da formação de professores no ensino superior e a elevação da sua 

qualificação incontornáveis e necessárias, elas acarretam também o risco de 

academização ou universitarização, termos que sublinham o que de mais negativo têm 

sido tradicionalmente as instituições de ensino superior no que diz respeito à formação 

(Lopes, Pereira & Mouraz 2013; Formosinho, 2009).  

Atualmente, a relevância da formação de professores é transversal a nível 

mundial. Todavia, é possível identificar, dentro e fora da Europa, tendências 

contraditórias, com movimentos para que a certificação dos professores e professoras 

exija o nível de mestrado (i.e Finlândia, França, Portugal, etc.); e, ao mesmo tempo, uma 

tendência para o desenvolvimento de programas mais pragmáticos, mais curtos e 

realizados nas escolas (i.e, Inglaterra, EUA e Austrália) (Flores, 2017; Childs & Menter, 

2013).  

Tanto a formação de professores como a própria regulação da profissão docente 

têm-se mantido essencialmente com uma base nacional, pelo que importa considerar as 

especificidades próprias de cada contexto; no caso da Europa, o processo de Bolonha foi 

uma tentativa política de homogeneização do ensino superior, mas a sua concretização ao 

nível da formação inicial de professores foi variada, surgindo diferentes soluções locais 

consoante as características do país (Caena, 2014). Como defende Furlong (2013), não 

obstante a procura de coesão entre os vários países europeus, as circunstâncias de cada 

contexto nacional tornam a unidade difícil de alcançar e crucial, por outro lado, considerar 

o impacto que as políticas nacionais têm no desenvolvimento da formação inicial de 

professores.  

Embora existam alguns aspetos comuns na forma como a FIP se organiza – 

tendencialmente contempla conteúdos relacionados com a área específica de saber, 

conteúdos pedagógicos e componentes práticas - na maioria dos países europeus este 

campo apresenta contradições, tensões e paradoxos, que, muitas vezes, levam a que as 

intenções expressas não se traduzam em ações concretas (Buchberger et al., 2000; Caena, 

2014).  
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No que diz respeito aos professores e às professoras dos 1º e 2º ciclos do ensino 

básico, a FIP foi durante muito tempo influenciada por uma ideologia cujo enfoque era 

colocado na prática (Buchberger et al., 2000). Este modelo mais tradicional de FIP 

privilegiava a componente prática em detrimento de um conhecimento académico e 

científico sustentados na investigação, atribuindo pouca importância ao desenvolvimento 

de competências relativas à resolução de problemas ou a uma componente mais reflexiva, 

ambas fundamentais para dar resposta aos desafios da futura profissão (Lopes, Pereira & 

Sousa, 2014; Pereira, Lopes & Marta, 2015; Zeichner, 2014). Buchberger et al. (2000) 

afirmam que em ambientes de aprendizagem onde este modelo é mais evidente o processo 

de formação tende a ser mais artesanal e assente numa celebração da prática experiencial. 

O período entre 1987 e 1992 coincide com a consagração de uma nova abordagem 

marcada pela “universitarização” da formação docente (Formosinho, 2009) e pelas ideias 

de “professor reflexivo” (Schön, 1992) e de “professor investigador” (Stenhouse, 1975), 

o que levou a que as escolas normais fossem sendo progressivamente substituídas pelas 

universidades (Nóvoa, 2017). Embora esta transição tenha trazido avanços significativos 

para o campo da formação inicial de professores, nos últimos anos tem vindo a crescer 

um sentimento de insatisfação, resultante de uma distância entre as ambições teóricas e a 

realidade concreta das escolas e dos professores e professoras (Nóvoa, 2017). 

A componente prática é de extrema importância nos cursos de formação inicial de 

professores (Lopes, 2014; Lopes, Pereira & Sousa, 2014) devendo estar articulada com 

aquela que será a realidade profissional dos professores e professoras e preocupada com 

o desenvolvimento da própria profissão (Nóvoa, 2007, 2009). A relação entre o “saber” 

e o “fazer” (quanto e quando) é fundamental e determina o caráter da formação.  

Os programas de formação organizam-se considerando parâmetros estruturais e 

institucionais (Musset, 2010) e, geralmente, em torno de duas componentes: uma geral e 

outra profissional. Ao nível organizacional existem dois modelos orientadores dos 

programas de FIP: o modelo integrado e o modelo sequencial. No primeiro, a formação 

específica para a docência é lecionada desde o início do curso de formação, enquanto no 

segundo os e as estudantes obtêm a formação específica depois de concluída a formação 

geral (Faria et al., 2016; Eurydice, 2015). Importa referir que os dois modelos podem 

coexistir no mesmo país (Musset, 2010).  
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Na formação inicial de professores dos 1º e 2º ciclos, o modelo de formação 

predominante nos países europeus é o integrado. A principal vantagem deste tipo de 

programas é o facto de possibilitarem conjugar componentes pedagógicas, teóricas e 

práticas ao mesmo tempo permitindo uma aprendizagem mais integrada. As exceções são 

França e Portugal onde após o processo de Bolonha só se aplica o modelo de formação 

sequencial (Faria et al., 2016; Almeida & Lopo, 2015).   

 

Formação inicial de professores em Portugal 

As políticas de formação inicial de professores, em Portugal, têm seguido 

diretrizes europeias com objetivos orientados para a qualificação dos professores 

(Mouraz, Leite & Fernandes, 2012). A implementação do processo de Bolonha, que em 

Portugal se traduziu na adoção do grau de mestrado para a certificação dos professores, 

implicou a remodelação dos programas e alterações no estatuto da carreira docente. Se 

até à implementação de Bolonha coexistiam em Portugal os modelos integrado e 

sequencial de FIP, com Bolonha, os planos de estudo passam a adotar todos um modelo 

sequencial, organizados em dois ciclos de estudos: o 1º ciclo, correspondente ao grau de 

licenciatura; e o 2º ciclo, correspondente ao grau de mestrado. O país viu-se perante a 

necessidade de remodelar os planos de formação respeitando os ciclos de estudo (1º e 2º 

ciclos) (Mouraz, Leite & Fernandes, 2012). 

As orientações políticas expressas nos documentos legais valorizam o 

conhecimento disciplinar, a fundamentação da prática de ensino na investigação e a 

iniciação à prática profissional. A relevância da investigação para a habilitação para a 

docência encontra-se explícita no Decreto-Lei n.º43/2007 que reconhece 

a necessidade [de] que o desempenho dos educadores e professores seja cada 

vez menos o de um mero funcionário ou técnico e cada vez mais o de um 

profissional capaz de se adaptar às características e desafios das situações 

singulares em função das especificidades dos alunos e dos contextos escolares 

e sociais 

No entanto, no novo Decreto n.º 79/2014 – que procede à revisão do regime 

aprovado pelos Decretos-Leis n.os 43/2007, de 22 de fevereiro, e 220/2009, de 8 de 

setembro - a formação em investigação perde relevância. Com efeito ao passar a 



  

180 
 

distribuir-se a componente de formação em metodologias de investigação educacional 

pelas restantes componentes, negligencia-se a investigação nos planos curriculares 

(Almeida & Lopo, 2015).  

De acordo com Ruivo (2015: 168-169), o atual modelo de formação inicial de 

professores apresenta um conjunto de fragilidades das quais destacamos as seguintes: o 

desperdício de horas de formação, com a introdução de uma licenciatura em Educação 

Básica que acaba por não conferir qualquer habilitação profissional para a docência; a 

escassez de prática letiva supervisionada, que surge praticamente concentrada no 

mestrado; a substituição dos modelos integrados pelos modelos sequenciais, o que traz 

consequências para a qualidade da formação; e o facto de as escolas de formação 

continuarem a “preparar impreparados” que não têm no sistema qualquer dispositivo de 

acompanhamento e ajuda profissional, nem um modelo consistente de formação ao longo 

da vida.  

 

Formação inicial de professores em Inglaterra 

Nos últimos anos, a formação de professores em Inglaterra tornou-se um assunto 

de destaque a nível político tendo sido alvo de várias reestruturações. O ano de 2010 ficou 

marcado por um conjunto de políticas mais radicais (Ellis & McNicholl, 2015; Childs & 

Menter, 2013). Independentemente dos tipos de governo parece existir uma tendência 

para se ‘caminhar’ na mesma direção: a de desafiar o lugar até agora central das 

instituições de ensino superior na formação inicial de professores (Furlong, 2013; Childs 

& Menter, 2013). As instituições que atualmente oferecem programas de formação inicial 

em Inglaterra variam entre universidades com uma longa tradição em investigação e 

universidades mais recentes cujo foco é o ensino. Estas últimas surgiram a partir de 1992 

e tinham geralmente tradição em cursos profissionais e vocacionais.  

A formação inicial de professores neste contexto é marcada pela diversidade de 

caminhos para aceder à profissão de professor. Com a circular 14/93 todos os programas 

de FIP com lugar nas universidades ou colleges23 tinham que estabelecer parcerias 

formais com as escolas e estas que receber alguns dos recursos alocados às instituições 

 
23Os Colleges dizem respeito a instituições de ensino superior, na sua origem de cariz vocacional e não 
universitário. Até à sua chegada às universidades inglesas, a FIP tinha lugar neste tipo de instituição. 
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de ensino superior (Childs & Menter, 2013). A obrigatoriedade de parcerias entre as 

escolas e as instituições de ensino superior tinha como objetivo fazer com que os e as 

estudantes passassem uma parte significativa da sua formação nos contextos da prática, 

ao mesmo tempo que levava a que estas estivessem implicadas no planeamento e 

organização dos programas de formação inicial de professores (Ellis & McNicholl, 2015).  

As políticas instauradas a partir dessa altura, embora não tenham tido como 

objetivo afastar as instituições de ensino superior da formação de professores, também 

não contribuíram para que existissem mudanças significativas no caminho até então 

percorrido. Foi também neste período que novas modalidades de formação inicial de 

professores foram encorajadas, como por exemplo o Graduate Teacher Programme e o 

Teach First.  

A partir de 2010, um novo movimento para marginalizar as instituições de ensino 

superior (Ellis & McNicholl, 2015) quanto ao seu papel na formação inicial de 

professores ganhou força, baseado na pouca importância atribuída ao conhecimento 

científico. Esta visão simplista do que é o ensino e, consequentemente, do que implica a 

formação de professores merece destaque. De facto, estes discursos são preocupantes na 

medida em que minimizam a complexidade inerente à formação inicial de professores, 

subjugam a importância da natureza do conhecimento profissional, rejeitam uma prática 

informada pela investigação e negam o papel das instituições de ensino superior no 

processo de aprendizagem (Murray, Czerniawski & Barber, 2011).  

O argumento da valorização da dimensão prática da formação inicial de 

professores está subjacente à expansão do Teach First e à criação de um novo programa 

centrado na escola – School Direct. Com este programa, as escolas adquiriram estatuto 

enquanto responsáveis pela FIP e pela sua formação (Ellis & McNicholl, 2015; Eurydice, 

2015), o que é entendido como uma ameaça ao papel assumido pelas instituições de 

ensino superior na formação inicial de professores. A visão instrumentalista do ensino é 

um tópico com destaque na literatura atual (Childs & Menter, 2013; Ellis & McNicholl, 

2015), pois ameaça o lugar da investigação e dos investigadores na formação inicial de 

professores. 

 

Metodologia 



  

182 
 

Tendo em consideração que os contextos nacionais têm impacto e influência na 

forma como a formação inicial de professores é organizada e que nessa organização é 

central o lugar atribuído à investigação, o estudo a ser apresentado agora neste artigo teve 

como objetivo descrever e discutir a relação que se estabelece entre investigação e ensino 

na formação inicial de professores em dois contextos nacionais – Portugal e Inglaterra – 

e institucionais diferentes, considerando a possível influência de cada contexto para 

analisar essa relação. Para além dos aspetos já mencionados – diferenças contextuais e 

institucionais – também a posição que se ocupa – ser professor ou estudante – tem 

influência na forma como se vive esta relação (Taylor, 2008), pelo que se optou por 

inquirir formadores e estudantes em cada um dos cursos/instituições em estudo. 

Em Portugal, como referido anteriormente, a FIP tem lugar em instituições de 

ensino superior – universidades ou politécnicos – e corresponde ao nível de mestrado. Em 

Inglaterra existe uma variedade considerável de formas de acesso à profissão docente. 

Para este estudo foi escolhida uma universidade, no contexto português, e, no contexto 

inglês, uma instituição com uma forte dimensão vocacional (teaching-led university). Em 

Portugal, a universidade participante no estudo encontra-se numa zona urbana, tendo um 

universo de cerca de 17500 estudantes de graduação e pós-graduação. A instituição 

inglesa foi instituída em 2007 através da fusão de diferentes instituições, sendo uma 

universidade que contempla diferentes campus espalhados pelo território inglês. O 

campus no qual se realizou a recolha de dados localiza-se no Norte de Inglaterra. Em 

Portugal, o curso em estudo era o Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, enquanto que em Inglaterra o curso corresponde a uma 

licenciatura para professores do 1º ciclo - Primary Education with QTS (Quality Teaching 

Status). 

Por razões relacionadas com a disponibilidade dos participantes, a recolha de 

dados foi realizada por inquérito, mas de forma diferenciada: em Portugal os dados dos 

formadores foram recolhidos através da realização de grupos de discussão focalizada e os 

dos estudantes através de entrevistas de grupo; em Inglaterra os dados dos formadores 

foram recolhidos através de entrevista individual e os dos estudantes através de 

entrevistas de grupo. A opção por inquirir formadores e estudantes prende-se com o facto 

de constituírem as figuras centrais no processo de ensino e de aprendizagem e, por isso, 

terem posições privilegiadas relativamente ao tópico em estudo: a relação entre 

investigação e ensino na formação inicial de professores. No caso português, todos os 
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formadores tinham o grau de doutorado/doutorada enquanto, no caso inglês, apenas um 

dos formadores entrevistados estava inscrito no doutoramento. No que diz respeito aos e 

às estudantes todos se encontravam no último ano do seu curso o que, no caso português, 

correspondia ao 5º e último ano de formação (2º ano de mestrado) e, no caso inglês, ao 3º 

ano da licenciatura. O facto de todos os estudantes se encontrarem no seu último ano 

permitiu ter uma visão mais ampla e integrada dos programas de formação e da sua 

experiência enquanto estudantes destes cursos. 

Em todos os casos, o guião utilizado seguiu uma linha de questões subjacente aos 

seguintes tópicos: a experiência profissional/formativa; a investigação e o processo de 

ensino e de aprendizagem; a articulação entre a investigação e o ensino; a investigação e 

a profissão docente. Para a promoção do debate e da reflexão foi apresentado aos/às 

participantes o esquema de Healey (2005) sobre as diferentes formas que a articulação 

entre o ensino e a investigação em contextos de formação pode assumir (Figura 1). 

FIGURA 1  

Articulação entre o ensino e a investigação em contextos de formação 

 

Fonte: Healey, Mick (2005). Linking research and teaching to benefit student learning. Journal of 

Geography in Higher Education, 29(2), 183–201.  

 

A escolha de uma abordagem qualitativa teve como objetivo compreender e 

descrever o fenómeno em estudo considerando para isso a importância das perspetivas 

dos sujeitos implicados nas situações (Almeida & Freire, 2003). A opção por realizar 

grupos de discussão focalizada baseou-se na intenção de inquirir formadores e estudantes 

de forma a partilharem perspetivas, servindo as perspetivas de uns como desafios para a 

apresentação e/ou explicitação de perspetivas de outros. A dinâmica de grupo pode ter 

impacto na interação e nos padrões de resposta dentro do grupo e contribuir para um 
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debate mais substancial e, consequentemente, para dados mais ricos (Braun & Clarke, 

2013). Quando o número de participantes efetivamente presentes nos grupos foi reduzido, 

diminuindo as possibilidades de interação, mas ainda permitindo entrelaçar discursos de 

uns e outros, foram realizadas entrevistas de grupo. No caso dos formadores ingleses não 

foi possível organizar grupos de discussão focalizada nem entrevistas de grupo devido à 

impossibilidade de encontrar horários compatíveis, pelo que se optou pela realização de 

entrevistas individuais. No total, participaram neste estudo 19 estudantes e 12 formadores 

(ver Tabela 1). Porque a recolha de dados se realizou por diferentes formas de inquérito, 

todos os dados foram analisados como textos individuais ainda que a sua elicitação tenha 

sido diversa. 

Tabela 1. Informação sobre os participantes 

Formador/a Instituição Grau   Estudante Instituição Ano 

Teresa Universidade Doutoramento Filipe Universidade 5º 

Benedita Universidade Doutoramento Luísa Universidade 5º 

Mariana Universidade 
Inscrita em 

Pos-Doc 

Patricia Universidade 5º 

Dalila Universidade Doutoramento Madalena Universidade 5º 

Flora Universidade Doutoramento Matilde Universidade 5º 

Samuel 

Universidade 

cariz 

vocacional 

Inscrito em 

Doutoramento 

Claire Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Alicia Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Beatrice 

Universidade 

cariz 

vocacional 

Licenciatura 

Mary Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Amy Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Cathlyn Mestrado 
Sarah Universidade 

cariz vocacional 

3º 
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Universidade 

cariz 

vocacional 

Adele Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Clarice 

Universidade 

cariz 

vocacional 

Mestrado 

 Irene Universidade 

cariz vocacional 

3º 

 Rose Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Wilson 

Universidade 

cariz 

vocacional 

Licenciatura 

 Emilia Universidade 

cariz vocacional 

3º 

 Jessica Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Charlie 

Universidade 

cariz 

vocacional 

Inscrito em 

Mestrado 

 Jolene Universidade 

cariz vocacional 

3º 

 Mel Universidade 

cariz vocacional 

3º 

Callie 

Universidade 

cariz 

vocacional 

Mestrado 

 Michelle Universidade 

cariz vocacional 

3º 

 

A recolha de dados teve lugar nas instituições de ensino superior dos estudantes e 

dos formadores. Todos os participantes assinaram um consentimento informado, onde 

foram asseguradas as questões da confidencialidade e do anonimato. Foram utilizados 

pseudónimos para todos os participantes. Todos os dados foram gravados em áudio e 

transcritos textualmente (Halcomb & Davidson, 2006). 

O tratamento dos dados seguiu a análise temática de conteúdo. Esta análise 

implicou o reconhecimento de determinados padrões nos dados, permitindo a sua 

organização em temas constituintes de categorias para análise (Fereday & Muir-

Cochrane, 2006). A análise permitiu identificar três grandes temas: A presença da 

investigação nos cursos de FIP – no qual se apresentam as perspetivas de formadores e 

estudantes sobre a presença da componente de investigação nos programas de FIP em 
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estudo; A investigação na formação e profissão docente – no qual se explora a relevância 

da articulação entre investigação e ensino para a prática profissional; e Investigação e 

relação pedagógica: formadores e estudantes – que apresenta as perspetivas dos 

participantes sobre a relação que se estabelece entre formadores e estudantes no âmbito 

da investigação. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Apresentação e Discussão de Resultados 

Os resultados aqui apresentados estão organizados em três temas e consideram 

dados de formadores de professores e de estudantes portugueses e ingleses cujas 

perspetivas serão apresentadas em paralelo. Para cada um dos temas serão apresentados 

excertos ilustrativos24. 

 

A presença da investigação nos cursos de FIP  

A partir da análise dos dados foi possível perceber as perspetivas de formadores e 

de estudantes sobre o lugar que a investigação ocupa nos programas de formação inicial 

de professores em que lecionam/estudam. Como anteriormente referido, começamos por 

recorrer ao modelo desenvolvido por Healey (ver Figura 1) para dar conta do modo como 

o ensino e a investigação se relacionam no currículo.  

No contexto Português a maioria das formadoras destaca na organização do 

currículo a ênfase atribuída à investigação através dos resultados da investigação 

(quadrante A do modelo de Healey): o currículo realmente traduz os resultados da 

investigação e a aprendizagem visa a transmissão desses resultados da investigação 

(Flora, formadora PT). Mesmo as formadoras que enfatizam a componente de discussão 

e debate referem que muitos desses trabalhos se baseiam em resultados de investigação - 

essa discussão e realização de trabalhos também acaba por ir pegar um bocado nos 

resultados de investigação (Benedita, formadora PT) - pelo que esta é uma dimensão 

bastante valorizada nos discursos das formadoras portuguesas. 

No entanto, é curioso perceber que os/as estudantes da mesma instituição têm 

opiniões contrárias. Se, por um lado, alguns consideram que os quatro modelos se 

 
24 Os excertos ingleses foram sujeitos a tradução livre por parte dos/as autores/as. 
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articulam entre si no decorrer do curso, outros consideram que o ensino assenta 

essencialmente na transmissão (em especial durante os três anos da licenciatura), e só 

mais tarde na ideia dos estudantes enquanto investigadores: esse [modelo D] para mim é 

o que é menos real. O mais comum para mim é o primeiro, […] agora no mestrado, acho 

que começamos na parte ‘os estudantes aprendem enquanto investigadores’ (Luísa, 

estudante PT). 

Esta situação permite identificar as diferentes perceções que se podem ter sobre o 

mesmo programa de formação. Enquanto os formadores e formadoras são capazes de 

percecionar a presença da componente de investigação durante todo o processo formativo, 

os/as estudantes percecionam uma distinção clara entre os dois ciclos de estudo, detetando 

uma presença da investigação mais preponderante no 2º ciclo: acho que houve disciplinas 

em que já fazíamos investigação sem sabermos que era isso que estávamos a fazer (…) 

Mais formal […] no mestrado. (Filipe, estudante PT). 

Esta separação entre os dois ciclos de estudo é uma questão que levanta 

preocupações. Por um lado, no contexto português, o nível de mestrado implica uma 

qualificação mais elevada que contribui também para a elevação do estatuto da profissão 

docente (Lopes, 2013); por outro, a forma como os dois ciclos são organizados pode 

contribuir para uma separação entre os conteúdos que são desenvolvidos em cada ciclo 

aumentando, por exemplo, o fosso entre a teoria e a prática.    

No contexto inglês, entre os formadores e formadoras é clara a ideia de que o 

currículo é o resultado da articulação entre os quatro vetores: Penso que, realmente, é um 

pouco de todos eles (Beatrice, formadora ING). Apesar disso, a maioria dos formadores 

e formadoras considera que o currículo promove a aprendizagem com base na discussão 

e realização de trabalhos em pequenos grupos, assim como com base na transmissão de 

conteúdo sustentada em resultados de investigação. Os formadores e as formadoras 

também referem a ideia de os estudantes serem investigadores durante o curso: De facto 

esperamos que [...] façam as suas próprias pesquisas em torno do tema, não 

necessariamente recolhendo os seus próprios dados, mas investigando efetivamente 

sobre a temática de cada módulo (Cathlyn, formadora ING).  

  Os/as estudantes ingleses apresentam as mesmas perspetivas que os seus 

formadores. No entanto, a ideia de os/as estudantes aprenderem enquanto investigadores 

é a menos mencionada uma vez que a realização de um trabalho de investigação per se 
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só ocorre no último ano do curso - Não diria que fizemos muita investigação, mas, 

obviamente, como agora estamos no nosso terceiro ano, estamos a trabalhar nas nossas 

dissertações (Amy, estudante ING). O momento em que a investigação surge no 

programa de FIP levanta algumas questões e queixas: Teria sido útil se tivéssemos feito 

um pouco mais [de investigação] antes; o expectável era que entrássemos numa escola 

no nosso último ano para realizar uma investigação para a dissertação, mas nunca 

tivemos qualquer experiência formal de fazer investigação antes (Samantha, estudante 

ING). 

No contexto inglês, a FIP encontra-se organizada de acordo com o modelo 

integrado, um modelo em que a prática pedagógica está presente desde o início do curso. 

Se esta situação pode contribuir para uma articulação mais equilibrada entre a teoria e a 

prática, não contribui para que a investigação seja mais significativa, pois reduz-se à 

realização do projeto final. Tal como acontece no contexto português, esta ideia é mais 

marcada nos discursos dos/das estudantes. A partir da presente análise, é possível 

perceber que embora a inclusão da investigação nos currículos de formação inicial de 

professores tenha ganhado grande aceitação na FIP, a natureza, o objetivo e o momento 

desse envolvimento com a investigação são tópicos a estudar mais aprofundadamente 

(Sousa et al., 2018). 

 

A investigação na formação e profissão docente 

Esta dimensão de análise permite identificar as perspetivas dos formadores e de 

estudantes sobre a articulação entre o ensino e a investigação, assim como a relevância e 

o contributo dessa articulação para a atividade profissional.               

A maioria dos formadores e formadoras valoriza a investigação que contribui 

diretamente para a melhoria da sua prática pedagógica. Em ambos os contextos a 

investigação é valorizada como um elemento que aperfeiçoa a prática pedagógica, que 

beneficia os/as estudantes e, consequentemente, o campo da formação de professores: a 

investigação que desenvolvi, aquela com a qual tenho estado mais satisfeita, é a 

investigação (...) [que] melhora a minha forma de ensinar nas unidades curriculares 

(Beatrice, formadora ING). 
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O valor que é atribuído à investigação enquanto recurso para melhorar o ensino é 

evidente nas declarações dos formadores e das formadoras; contudo, nos participantes de 

Inglaterra, o tipo de investigação que não esteja diretamente relacionado com este 

propósito não é considerado relevante: E a investigação que fiz foi para me tornar uma 

professora melhor (...) Não estou interessada numa investigação mais ampla (Cathlyn, 

formadora ING). Estes formadores e formadoras também associam a investigação que 

desenvolvem com o seu desenvolvimento profissional e rejeitam tipos formalizados de 

reconhecimento da investigação. Com efeito, a conclusão de mestrados, doutoramentos 

ou outros estudos de pós-graduação é interrogada na sua relevância para a formação de 

professores ou para o ensino de forma geral: Penso que fazer algo como um mestrado ou 

um doutoramento pode, de facto, impedir-te de melhorar a tua prática (Charlie, formador 

ING). 

No caso português, a investigação está presente no dia-a-dia profissional das 

formadoras, não podendo para elas estes dois papéis estar dissociados: eu não consigo 

ver o papel do professor sem o papel do investigador. Eu sempre fui e sempre serei e 

quero ensinar a ser professor-investigador (…) é nesta dualidade que eu me revejo e 

identifico (Mariana, formadora PT). A enfâse que é atribuída ao papel da investigação no 

discurso das formadoras portuguesas está também relacionada (e pode ser justificada) 

pelo seu envolvimento em projetos de investigação e publicações científicas - publicar 

artigos que é aquilo que nós também fazemos mais e que é mais valorizado (Mariana, 

formadora PT) - uma realidade com a qual têm que lidar e que, na sua opinião, embora 

importante, nem sempre beneficia diretamente o ensino: em relação às publicações (…) 

acho que os sítios onde publicamos, onde somos quase que obrigados a publicar nunca 

chegarão aos professores e não vão provocar mudanças de práticas (Dalila, formadora 

PT). 

Embora o ensino superior tente promover o desenvolvimento de competências de 

resolução de problemas e de reflexão crítica, os formadores e formadoras entrevistados 

referem uma tendência geral por parte dos/das estudantes para procurarem respostas 

rápidas para os problemas de ensino que encontram, parecendo partilhar uma perspetiva 

tecnicista do papel do professor (Korthagen, Loughran, & Russell, 2006). Esta 

interpretação é especialmente evidenciada pelas formadoras portuguesas: eles procuram 

muito as receitas porque eles sentem-se inseguros (…) eles pensam que há receitas que 

são possíveis de colocar em prática e resolver todos os assuntos (Teresa, formadora PT). 
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A investigação pode ser uma forma de contrariar esta tendência (Sousa et al. 2018), 

destacando-se a importância da formação inicial de professores enfatizar a relação entre 

o ensino e a investigação. 

 Relativamente à perceção que estudantes têm relativamente à importância da 

articulação entre investigação e ensino, uma das referências mais proeminentes prende-

se com a necessidade crescente de se ser um profissional reflexivo - Penso que é relevante 

ter competências para poder desenvolver e refletir sobre o seu próprio ensino (Mary, 

estudante ING).  

Percebe-se no discurso dos/as estudantes como é considerado crucial desenvolver 

competências que lhes permitam refletir sobre a prática, mas também sobre a educação 

de uma maneira mais ampla: o currículo está sempre a mudar (...) por isso é claro que 

precisamos de continuar a investigar porque precisamos de estar envolvidos e cientes do 

que está lá fora (...) precisamos de estar equipados e preparados quando estamos a 

ensinar (Bethany, estudante ING).  

A investigação surge como algo que está interligado ao ensino e ao ser professor, 

no sentido de que é através da investigação - sua ou de outra pessoa - que os professores 

e professoras desenvolvem e atualizam os seus conhecimentos: o professor é sempre um 

investigador. E o seu local de investigação, o laboratório, é a sala de aula ou a sala de 

atividades (Patrícia, estudante PT); eu acho que sim (…) acho que é indissociável, um 

professor se não for investigador vai parar no tempo e não vai conseguir acompanhar as 

gerações (Filipe, estudante PT). 

As perspetivas de formadores e de estudantes neste tópico parecem contraditórias. 

Na verdade, embora os formadores e formadoras tenham a opinião de que os/as estudantes 

atualmente parecem ter uma maior resistência à reflexão, a verdade é que os/as estudantes 

entrevistados defendem a necessidade de ter um posicionamento crítico e reflexivo. 

Importa, contudo, considerar que os/as estudantes entrevistados participaram no estudo 

de forma voluntária o que pode ser evidência de uma maior predisposição e interesse por 

estes temas comparativamente aos seus/suas colegas.  

 

Investigação e relação pedagógica: formadores e estudantes 
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A análise dos dados permitiu também tirar algumas ilações relativamente à tríade 

“estudantes, formadores e investigação”. Aqui pretende-se identificar se e de que forma 

estudantes e formadores se relacionam no âmbito da investigação. 

As formadoras portuguesas revelam um esforço em motivar os/as seus/suas 

estudantes a participar em eventos científicos como assistentes ou para partilhar os seus 

trabalhos. Este esforço mostra uma preocupação por parte das formadoras em darem a 

conhecer aos/às seus/suas estudantes outras realidades e contextos de atuação que vão 

para além das salas de aula. Também o facto de grande parte dos trabalhos de mestrado 

desenvolvidos serem no âmbito das áreas de interesse dos formadores e formadoras que 

os orientam permite que os/as estudantes fiquem a par do tópico de investigação que os 

seus formadores e formadoras trabalham: as nossas alunas no âmbito da formação nos 

mestrados (…) sabem aquilo que nós estamos a fazer porque nós também procuramos 

sempre articular com os nossos interesses de investigação (Mariana, formadora PT). No 

entanto, algumas formadoras portuguesas levantam algumas questões relativamente à 

perceção que os/as estudantes têm sobre o trabalho que é desenvolvido por elas: o que já 

me aconteceu foi os alunos estarem a citar-me e não saberem que era eu” (Mariana, 

formadora PT); Eu sinto-me como professora-investigadora, mas não sei se os alunos 

têm essa perceção. Talvez porque me tenham a muitas disciplinas me vejam mais como 

professora (Benedita, formadora PT). 

No caso inglês, o papel da investigação no que concerne a relação entre 

formadores e estudantes surge como o elemento chave que permite aos formadores e 

formadoras estarem atualizados e poderem melhorar a sua prática, o que, 

consequentemente, trará benefícios para os/as estudantes: o meu foco é ensinar os 

estudantes, por isso preciso de estar atualizada (...) para que possa usar isso no meu 

ensino. Mas também pensar na minha própria investigação e em como isso tem impacto 

na forma como trabalho com os estudantes (Cathlyn, formadora ING). São vários os 

casos em que os formadores e formadoras afirmam partilhar com os/as estudantes a suas 

idas a eventos científicos ou a publicação de artigos que, por vezes, usam nas aulas: Esta 

semana apoiei os meus estudantes no processo de escrever uma revisão bibliográfica (...) 

E disponibilizei-lhes uma revisão de um dos meus trabalhos (Samuel, formador ING). No 

entanto, esta parece não ser prática comum da instituição, dependendo mais das 

características individuais de cada formador ou formadora. 
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Na perspetiva dos/das estudantes portugueses, a relação que se estabelece entre 

formadores, estudantes e investigação nem sempre é clara e parte mais de um interesse 

individual dos/das estudantes em questionarem os formadores e formadoras sobre as suas 

atividades de investigação: eu apercebi-me que eles têm de publicar anualmente, só para 

estarem como professores da universidade, um x número de artigos (Madalena, estudante 

PT). Este comentário relativamente à publicação dos seus formadores e formadoras 

articula-se em grande parte com a preocupação destes e destas em que os/as estudantes 

publiquem: [uma professora] queria que nós participássemos numa conferência. 

Tivemos um professor agora que, para fazer um trabalho, quer que nós façamos a 

publicação de um artigo (…) mas não são todos que pedem isso (Luísa, estudante 

português). Os/as estudantes ingleses referem estar a par das atividades de investigação 

desenvolvidas pelos seus formadores e formadoras, nomeadamente no âmbito das 

respetivas dissertações de mestrado. Contudo, mais do que saber que tipo de investigação 

é desenvolvida pelos seus formadores e formadoras, os/as estudantes têm noção do 

trabalho que é realizado no dia-a-dia: obviamente que eles [formadores/as] terão de 

investigar porque nos estão a ensinar e, como tudo está a mudar, eles têm de fazer 

investigação para estarem atualizados (Bethany, estudante ING). 

A análise parece indicar que existe um certo desconhecimento dos estudantes em 

relação ao trabalho de investigação desenvolvido pelos seus professores, especialmente 

nos seus primeiros anos, pelo que é importante promover esta relação entre estudantes, 

formadores e investigação como parte integrante do seu percurso de aprendizagem (Fung, 

2017). Efetivamente, é importante que se promovam programas de FIP que permitam 

incluir e envolver os estudantes na e com a investigação criando uma verdadeira parceria 

de co-aprendizagem, co-investigação, co-desenvolvimento, co-design e co-criação 

(Healey et al., 2014; Sterenberg et al., 2018). 

 

Conclusões e perspetivas 

Este artigo pretende ser um contributo para um progressivo esclarecimento do 

lugar efetivamente dado à investigação na formação de professores e relacionar esse lugar 

com algumas variáveis contextuais e organizativas.  

Quando invocada no contexto da formação de professores e da profissão docente, 

a investigação é vista como via para o desenvolvimento profissional contínuo, 
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nomeadamente nas suas formas mais associadas à melhoria do ensino, através de 

processos de investigação-ação ou de uma praxeologia informada pela reflexão. A 

formação e as escolas têm, no entanto, sentido dificuldades em passar à prática as 

intenções subjacentes a essa problematização. 

No caso da formação inicial de professores as dificuldades relacionam-se com 

questões estruturais e organizativas associadas à história da formação e aos seus modelos, 

por um lado, e com o ensino superior, suas culturas e práticas mais comuns, por outro. 

Entre as dimensões estruturais e organizativas associadas à história da formação 

inicial de professores encontram-se o tema da relação entre a teoria e a prática, as 

conceções de ensino e de aprendizagem priorizadas, e o maior ou menor peso da dimensão 

moral e normativa, sobretudo nos níveis de ensino mais iniciais como é o caso neste 

estudo. Entre as dimensões associadas ao ensino superior encontra-se a visão elitista da 

investigação e o desinteresse pela pedagogia, a ainda forte limitação da investigação à 

formação avançada e a profissionalidade académica em tempos de performatividade, 

excessivamente centrada na quantidade dos produtos e menos na qualidade e nos 

processos.  

Por mais desadequada que seja a distinção entre teoria e prática, que persiste como 

se se tratasse de dois campos incomunicáveis (cf. Boyd, 2013), ela serve ainda, e 

infelizmente bastante bem, para alimentar posicionamentos e combates politico-

ideológicos; a questão está no “quanto” e no “quando” de uma e de outra. Os modelos 

estendem-se da transmissão (mais adequado seria dizer do modo coletivo de trabalho 

pedagógico) ao construtivismo e socio-construtivismo, que chamam a uma visão da 

aprendizagem baseada no sentido, na ação concreta e no envolvimento. A dimensão moral 

e normativa, por sua vez, é um caso sério na formação de professores - a história prova-o 

(a dimensão moral sempre serviu o controlo e a pequenez dos direitos dos professores) e 

a formação docente em Portugal, mas também, em muitos países, continua a ditar-se por 

normas sem fundamento, discussão e prova. E como dizíamos num texto de 2016 (Lopes, 

Pereira Thomas Dotta & Sousa, 2016), mesmo quando as intenções individuais ou até de 

grupo se baseiam em conhecimento avisado, chegado o momento da classificação final, 

tudo volta a reger-se pelo “sucesso académico” – formamos então bons estudantes, mas 

não bons professores. 
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A integração da formação de professores dos primeiros níveis de ensino no ensino 

superior traz alguma frescura a este ambiente, mas cria outros perigos, o maior dos quais, 

dizem os mais críticos, é a valorização da cultura académica, baseada no conhecimento 

abstrato, na despreocupação com a relevância imediata, e também numa visão elitista e 

referida à restrição da investigação à formação avançada.  

Apesar de estas serem questões em que formadores e professores de diferentes 

países se reconhecem, devido a aspetos culturais e históricos elas não têm exatamente a 

mesma dinâmica em contextos nacionais diferentes: o artigo deixa claro como os debates 

são diferentes nos exemplos de Portugal e Inglaterra. Portugal está num processo de 

valorização do contributo da academia para a imagem social da profissão docente e a 

qualificação efetiva dos professores. Inglaterra está muito preocupada em controlar os 

formadores e as universidades para dar espaço a diversas iniciativas privadas e 

multinacionais que tendem a convencer que um professor se faz apenas na prática e em 

contexto. É claro, por um lado, o intuito de desvalorizar o conhecimento profissional dos 

professores e das universidades na sua formação e, por outro, o de favorecer a abertura à 

iniciativa privada. Este é já um dos aspetos em que este artigo nos ajuda a compreender 

a dinâmica que subjaz hoje à formação inicial de professores, à educação e à profissão 

docente Mas não são apenas os contextos nacionais que estão em causa, pois os resultados 

dependem também do tipo de instituições de formação dos participantes no estudo: uma 

“teaching-led university” em Inglaterra e uma universidade em Portugal (por contraste 

com o Politécnico – o outro contexto em que os educadores de infância e os professores 

do 1º e 2º ciclos podem ser formados). Para além de, no contexto de Bolonha, em 

Portugal, a certificação dos docentes implicar o grau de mestre, os formadores na 

universidade portuguesa devem fazer carreira como qualquer outro académico – o 

doutoramento, a pertença a centros de investigação, a dinâmica científica e a publicação 

são obrigatórios. Não é o mesmo que se passa no contexto inglês estudado. A pressão 

para produzir investigação publicável é menor, tal como o workload dos formadores, 

ainda que se escutem também discursos que afirmam a dificuldade de driblar todas as 

tarefas que os formadores são chamados a realizar (Sousa et al., 2018). A certificação tem 

o nível de “Bachelor” e surge ao fim de três anos de formação - tal como acontecia em 

Portugal na década de 1970 após o 25 de abril e até à criação das licenciaturas de 4 anos 

em ensino pré-escolar e primário (nos Magistérios primários e depois nas Escolas 

Superiores de Educação). 



  

195 
 

Estas são variáveis provavelmente associadas à postura, visível nos dados, de 

estudantes e formadores de um e outro contexto. Com efeito, se nos reportarmos ao 

esquema de Healey (2005) como um possível organizador das perspetivas sobre a 

articulação entre o ensino e a investigação nos currículos do ensino superior, podemos 

afirmar que, aos testemunhos dos participantes de Portugal, subjaz uma visão dessa 

articulação baseada no quadrante A, ou seja, relativa ao modo como os conteúdos de 

formação são informados pelos resultados da investigação. Os participantes de Inglaterra 

parecem articular mais os modelos de todos os quadrantes, mas com um discurso em que, 

sobretudo, tudo é mais experiencial. 

Curiosamente esta diferença não tem qualquer tradução no modo como os 

participantes de ambos os contextos valorizam a relação entre a investigação e a prática 

de ensino - a atual dos formadores ou a futura dos professores em formação. Para todos 

eles, e curiosamente para professores e estudantes, a investigação aperfeiçoa a prática e é 

uma forma de ensinar bem. 

Já a investigação formal, ligada aos diplomas e à publicação, e também ao estatuto 

objetivo, é percecionada de forma muito diferente pelos participantes de um e outro 

contexto (sobretudo os formadores). Os formadores de Inglaterra não a consideram 

absolutamente necessária e recusam a sua faceta contraproducente no que respeita à 

qualidade da prática. Os formadores portugueses não a recusam, valorizam-na como 

expressão da dimensão investigativa da profissão - curiosamente, os estudantes referem-

se ao seu envolvimento em processos de publicação com os professores - mas são contra 

o facto de a publicação não se relacionar com a prática em termos de conteúdo e processo. 

São contra o facto de a publicação não ser ela própria sobre o ensino e a aprendizagem, e 

orientada por procedimentos e métodos que contribuam para a formação de qualidade dos 

futuros professores. Defendem, por isso, publicações de outra ordem, avaliadas por 

critérios de outra ordem. Os estudantes parecem perceber esta questão de forma clara e 

defendem que a investigação apareça mais cedo no curriculum, como um modo de 

aprender em formação. 

Nestes resultados conjugam-se duas perspetivas já patentes noutros estudos sobre 

o lugar da investigação na formação de professores e outras profissões vocacionais 

(Lopes, Boyd, Andrew & Pereira, 2014b). Rasmussen e Bayer (2014), por exemplo, ao 

compararem a presença da investigação nos cursos de formação de professores na 
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Finlândia, no Canadá, em Singapura e na Dinamarca (dos três, o país com resultados 

inferiores no PISA), concluem, por um lado, que a ênfase dada à investigação faz a 

diferença.  A formação em investigação surge como condição de um agir profissional 

liberto de pré-conceitos pseudocientíficos e enraizado numa atitude de indagação e 

decisão cuidadosa. Esta formação é um antídoto ao paroquialismo de ambientes 

educativos sem horizonte de criação e inovação. Mas a integração da investigação na 

formação pode assumir contornos mais associados às práticas de ensino ou não em função 

dos países, suas culturas, geografias e histórias. Com efeito, Rasmussen e Bayer (2014) 

concluem também que há diferenças entre os países do “mundo velho” (Finlândia) e os 

do “mundo novo” (Canadá e Singapura) no modo como a investigação é integrada nos 

programas de formação.  No primeiro caso, a formação sendo evidence-based não 

combina necessariamente o conhecimento research-based com o practice based; no 

segundo, o conhecimento profissional evidence-based combina o conhecimento 

research-based e o conhecimento practice-based. 

Precisamos portanto de aprofundar a análise das diferenças entre a formação com 

e sem investigação e entre processos formativos em investigação diferenciados. 

Precisamos também de saber mais sobre as conceções de investigação e de prática de 

ensino que estão subjacentes a discursos aparentemente concordantes. Com efeito, são 

ainda muitas as questões a abordar e a problematizar em estudos futuros. 
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4. Sobre o real e o ideal  na formação inicial de professores em 

Portugal – estudo quantitativo 

 

Como foi explicitado na secção relativa à metodologia (ver ‘Percurso 

Metodológico’) o trabalho de investigação desenvolvido assumiu uma natureza mista, 

combinando técnicas de recolha de dados qualitativas e quantitativas. Embora o objetivo 

desta investigação, enquanto estudo de caso, não tenha sido o de chegar a generalizações 

mas sim às particularidades de cada um dos casos (Amado, 2013), recorremos a técnicas 

quantitativas como complemento das técnicas qualitativas. Idealmente, a dimensão 

quantitativa do estudo teria permitido obter dados do contexto português e inglês, no 

entanto, e por motivos já enunciados só foi possível obter dados de formadores 

portugueses. 

Após um total de 141 pedidos de colaboração enviados, a directores de curso e, 

em alguns casos, diretamente a formadores, foi possível contabilizar 81 respostas válidas. 

A maioria dos formadores inquiridos identificou-se como sendo do género feminino 

(72%). No que diz respeito à idade dos formadores de professores que responderam ao 

questionário, 35,8% encontrava-se na faixa etária dos 36-45 anos de idade, seguindo-se a 

faixa etária dos 46-55 anos (33,3%) e dos 56-65 anos de idade (25,9%). No que concerne 

o grau académico, a maioria dos formadores detinha, à data, o grau académico de Doutor 

(85,2%). Este dado pode ser interessante na medida em que a realização de um 

doutoramento implica um envolvimento mais próximo com a investigação o que poderá, 

eventualmente, justificar algumas das respostas relativamente à perspetiva dos 

formadores sobre a importância da investigação. 

No que diz respeito à situação profissional, a maioria dos inquiridos trabalhava 

numa instituição de ensino politécnico (84%), no sector público (84,1%), com um vínculo 

profissional a tempo inteiro (90,2%), e inseridos num centro de investigação (85,4%). 

Os formadores de professores foram inquiridos a dois níveis: i) sobre aquela que 

seria por eles considerada uma situação ideal no que diz respeito a um conjunto de aspetos 

sobre a formação inicial de professores, e ii) sobre a situação real da sua prática 

profissional (ver apêndice 3). Num primeiro nível – o ideal – foram colocadas questões 

relativas a três grandes áreas: 1) o papel e a presença da investigação na formação inicial 
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de professores; 2) a relação entre investigação, formadores e estudantes nos cursos de 

FIP; e 3) a relevância da investigação para a profissão de professor em contextos da 

prática. Para cada um destes temas, foi pedido aos formadores que respondessem a um 

conjunto de questões mais específicas posicionando-se numa escala Likert de 1 a 5 (sendo 

que 1 correspondia a ‘discordo totalmente’ e 5 a ‘concordo totalmente’). 

Relativamente ao papel e à presença da investigação na formação inicial de 

professores, foram apresentados 5 tópicos sobre os quais foi solicitada a opinião dos 

formadores, nomeadamente: 

1.1. A investigação deve ser uma dimensão relevante nos programas de 

formação inicial de professores 

1.2. O currículo dos cursos de formação de professores deve incluir o ensino 

de metodologias de investigação 

1.3. O currículo dos cursos de formação de professores deve promover uma 

postura investigativa nos seus estudantes 

1.4. As referências utilizadas nas aulas ou seminários devem incluir materiais 

(livros, artigos, relatórios) que apresentem resultados de investigação na área de educação 

1.5. Uma formação de professores sustentada na investigação contribui para a 

(melhor) aprendizagem dos estudantes  

 

Estas afirmações apresentavam diferentes cenários em que a investigação é 

considerada relevante nos programas de FIP, quer através da sua presença no currículo, 

quer através da utilização de recursos ligados à investigação na prática dos formadores. 

A partir da análise do Gráfico 1 pode-se facilmente constatar que a grande maioria dos 

formadores concordou totalmente com as afirmações que lhe foram apresentadas. Desta 

forma, num plano ideal, a investigação deveria ser uma componente presente dos 

programas de FIP, estando os estudantes familiarizados com esta dimensão. 
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Gráfico 1. O papel e a presença da investigação na formação inicial de professores – 

ideal 

 

No que concerne a perspetiva dos formadores sobre o que seria ideal na relação 

que se estabelece entre investigação, formadores e estudantes nos cursos de FIP, é 

perentório o posicionamento dos formadores de professores (Gráfico 2). A maioria 

concorda totalmente com as afirmações apresentadas:  

2.1. Os formadores de professores devem conduzir a sua própria investigação. 

2.2. Publicar sobre educação deve ser uma dimensão importante do trabalho 

dos formadores de professores. 

2.3. Os formadores de professores devem partilhar os seus resultados de 

investigação com os estudantes. 

2.4. Os formadores de professores devem integrar centros de investigação. 

2.5. Os formadores de professores devem estar envolvidos em projetos de 

investigação com a comunidade. 

2.6. Os estudantes devem ter oportunidades de participar em investigações 

realizadas pelos formadores de professores da sua instituição de ensino. 
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2.7. Formadores de professores e estudantes devem integrar as mesmas 

comunidades de aprendizagem. 

Gráfico 2. A relação entre investigação, formadores e estudantes nos cursos de FIP - 

ideal 

 

De destacar, particularmente, a concordância com as afirmações “2.2. Publicar 

sobre educação deve ser uma dimensão importante do trabalho dos formadores de 

professores” e “2.4. Os formadores de professores devem integrar centros de 

investigação”. Na verdade a maioria dos formadores que responderam ao questionário 

integram centros de investigação (85,4%), o que pode justificar a importância deste aspeto 

para os formadores; por outro lado, a perspetiva da publicação enquanto componente 

importante no trabalho dos formadores pode estar também associada à pressão que muitos 

destes formadores sentem para publicar no âmbito do ensino superior atual, tornando-se 

essa pressão uma constante da sua prática profissional quotidiana (ver Sousa, Lopes & 

Boyd, 2018; 2020).  

Embora a maioria concorde com as afirmações apresentadas, as duas últimas - 

nomeadamente “2.6. Os estudantes devem ter oportunidades de participar em 

investigações realizadas pelos formadores de professores da sua instituição de ensino” e 
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“2.7. Formadores de professores e estudantes devem integrar as mesmas comunidades de 

aprendizagem” -, são aquelas que exibem maior dispersão no tipo de respostas dadas. 

Esta última afirmação é a que reúne maior distribuição no tipo de respostas dadas pelos 

formadores, sendo que é também a única em que a resposta ‘concordo totalmente’ não é 

a que reúne o maior número de respostas. Curiosamente, são os dois tópicos que 

mencionam a possibilidade de os estudantes adotarem (ou onde lhes seria dada a 

possibilidade de adotarem) uma postura mais ativa e onde existiria uma relação mais 

horizontal entre formadores e estudantes. 

Ainda no plano ideal, foi pedido aos formadores que refletissem relativamente à 

relevância da investigação para a profissão de professor (Gráfico 3). Para isso, foram 

apresentadas as seguintes afirmações sobre as quais os formadores deveriam posicionar-

se:  

3.1. A investigação deve ser uma componente relevante da prática profissional 

quotidiana dos professores. 

3.2. Conhecimentos e competências relacionadas com a investigação são úteis 

na prática profissional dos professores. 

3.3. A investigação é crucial para ajudar os professores a lidar com os 

problemas da sua prática profissional. 

3.4. Um professor que investiga é melhor professor. 

Gráfico 3. A relevância da investigação para a profissão de professor - ideal 

No plano do ideal, este terceiro tema é aquele em que as opiniões variam mais 

sendo que, em especial na primeira e última afirmação – “3.1. A investigação deve ser 

uma componente relevante da prática profissional quotidiana dos professores” e “3.4. Um 

professor que investiga é melhor professor” – há maior aproximação das respostas, isto 
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é, a diferença entre ‘concordo totalmente ‘ e ‘concordo’ é mais esbatida sendo que na 

última é mesmo inexistente, para além de que surgem também formadores que não 

concordam com o que lhes é apresentado. Importa refletir em especial sobre o 

posicionamento dos formadores relativamente à importância da investigação para a 

prática profissional dos professores em contextos da prática. O facto de existir maior 

aproximação entre as respostas e até alguns ‘não concordo’ pode ser justificado pelo lugar 

que a investigação, no imaginário dos formadores, ocupa nas instituições de ensino 

superior. 

Os formadores de professores foram também inquiridos sobre o que seria a 

situação real da sua prática profissional enquanto formadores de professores. À 

semelhança do que aconteceu no primeiro nível – o ideal - foram colocadas questões 

relativas a quatro grandes áreas: 1) O papel e a presença da investigação no curso de 

formação inicial de professores; 2) A prática profissional quotidiana enquanto formador 

de professores; 3) A articulação que se estabelece entre investigação, formadores de 

professores e estudantes no curso de formação inicial de professores; e 4) A relação que 

se estabelece entre investigação e os professores dos contextos da prática. Para cada um 

destes temas, foi pedido aos formadores que respondessem a um conjunto de questões 

mais específicas posicionando-se numa escala de Likert de 1 a 5 (sendo que 1 

correspondia a ‘discordo totalmente’ e 5 a ‘concordo totalmente’), considerando sempre 

o contexto em que lecionam.  

Relativamente à opinião dos formadores sobre o papel e a presença da 

investigação no curso de formação inicial de professores onde lecionam há uma maior 

dispersão das respostas nas três dimensões que foram inquiridas: 

1.1. A investigação é uma dimensão presente no curso onde leciona. 

1.2. O currículo do curso fomenta as metodologias de investigação e promove 

uma postura investigativa nos seus estudantes. 

1.3. O curso permite que os estudantes contactem e aprendam a lidar com 

problemas da prática educativa através da realização de trabalhos de investigação.  

No entanto, a maioria dos formadores ‘concorda’ com as afirmações que foram 

apresentadas (Gráfico 4), sendo a questão sobre se o currículo do curso fomenta as 
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metodologias de investigação e promove uma postura investigativa nos seus estudantes 

aquela que reúne maior consonância entre os inquiridos. 

Gráfico 4. O papel e a presença da investigação no curso de formação inicial de 

professores - real 

Os formadores foram também convidados a posicionarem-se relativamente à sua 

própria prática profissional através das seguintes afirmações:  

2.1. Desenvolve a sua própria investigação. 

2.2. Partilha com os estudantes os seus trabalhos de investigação. 

2.3. Está envolvido em projetos de investigação com a comunidade. 

2.4. Costuma publicar (artigos, capítulos de livros, etc.) sobre educação. 

2.5. Costuma participar em congressos/ seminários/ conferências. 

2.6. Procura atualizar os seus conhecimentos/ saberes com frequência. 

2.7. As referências que utiliza nas aulas ou seminários incluem materiais 

(livros, artigos, relatórios) que apresentem resultados de investigação na área da 

educação. 

2.8. Procura estar a par da realidade prática dos contextos escolares. 

2.9. Sente constrangimentos relativamente ao seu envolvimento em atividades 

de investigação. 

2.10. Sente pressão para publicar. 

As respostas a este conjunto de afirmações que contemplam aspetos como o 

desenvolvimento da própria investigação, a partilha de trabalhos de investigação com 
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estudantes, a publicação de artigos, entre outros, permitiu ter uma ideia clara da perspetiva 

dos formadores relativamente à sua prática e de que forma a investigação está presente. 

Na sua maioria, os formadores concordam totalmente com as afirmações que lhe foram 

apresentadas (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. A prática profissional quotidiana enquanto formador de professores - real 

 

No entanto, existem 3 dimensões em específico onde existe uma maior dispersão 

das opiniões dos formadores, nomeadamente “2.3. Está envolvido em projetos de 

investigação com a comunidade”, “2.9. Sente constrangimentos relativamente ao seu 

envolvimento em atividades de investigação” e “2.10. Sente pressão para publicar”. 

Sobre a articulação que se estabelece entre investigação, formadores de 

professores e estudantes, os formadores inquiridos apresentaram a sua perspetiva em 

relação a três temas: 

3.1. Os seus estudantes participam em investigações realizadas por si e/ou 

pelos seus colegas. 
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3.2. Os seus estudantes estão familiarizados com os trabalhos de investigação 

que realiza. 

3.3. Integra e/ou desenvolve comunidades de aprendizagem em conjunto com 

os seus estudantes. 

 

Também aqui, a dispersão das opiniões é maior (Gráfico 6). Além da maior 

variação, é o primeiro tema em que a maioria das respostas alterna entre ‘concordo’ ou 

‘não concordo nem discordo’, com uma maior prevalência de respostas enquadradas nesta 

última categoria relativamente à questão “3.3. Integra e/ou desenvolve comunidades de 

aprendizagem em conjunto com estudantes”. Estes dados acabam por corroborar aqueles 

que encontramos através da dimensão qualitativa do estudo, onde, apesar de existir um 

conhecimento generalizado por parte dos estudantes em relação aos trabalhos de 

investigação dos seus formadores, era parca a colaboração directa entre docentes e 

estudantes. 

 

 

Gráfico 6. A articulação entre investigação, formadores de professores e estudantes no 

curso de formação inicial de professores – real 

 

Por fim, no que concerne a relação que se estabelece entre investigação e os 

professores dos contextos da prática, foi questionado aos formadores se consideravam 

que:  

4.1. Os professores dos contextos da prática (professores do ensino básico) se 

interessam pela investigação académica produzida. 
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4.2. A investigação é relevante para os professores dos contextos da prática. 

 4.3. Uma investigação-ação colaborativa constitui um contributo para o 

desenvolvimento profissional dos professores dos contextos da prática.  

Interessa, neste ponto, destacar a variação das respostas para cada uma das 

afirmações apresentadas (Gráfico 7). Se, por um lado, os formadores oscilam entre o 

“discordo” e o “não concordo nem discordo” relativamente ao possível interesse dos 

professores dos contextos da prática relativamente à investigação académica, por outro, 

concordam e concordam totalmente com a importância da investigação para a prática e o 

para o desenvolvimento profissional dos professores dos contextos da prática, o que 

parece indicar um desinteresse generalizado dos professores da prática em relação à 

investigação que se produz e pratica nas instituições de ensino superior, pelo menos na 

perspetiva dos formadores. 

 

Gráfico 7. A relação que se estabelece entre investigação e os professores dos contextos 

da prática – real 

 

Com o objetivo de aprofundar a análise considerando os objetivos do estudo, 

tronou-se pertinente tentar perceber se existiam diferenças significativas relativamente às 

respostas dadas entre os formadores que, por um lado, pertenciam a uma universidade e 

os que pertenciam a um instituto politécnico, e, por outro, entre os formadores que 

pertenciam a um centro de investigação e aqueles que não pertenciam. Deste modo, foram 

realizados testes não paramétricos, nomeadamente o teste Mann-Whitney. Os testes não-

paramétricos não se traduzem numa ausência completa de “parameters but that the 

number and nature of the parameters are flexible and not fixed in advance. Therefore, 

nonparametric tests are also called distribution free” (Nachar, 2008: 13). O teste Mann-



  

212 
 

Whitney (teste U) é a alternativa não paramétrica ao teste T para amostras independentes 

e é normalmente utilizado quando se trabalha com amostras mais pequenas ou quando a 

amostra tem uma distribuição que não é igual, isto é, uma amostra que não é 

uniformemente distribuída, permitindo comparar a mediana entre dois grupos (Nachar, 

2008). Neste caso em concreto optámos por realizar testes não paramétricos porque a 

amostra não só não era uniformemente distribuída como um dos grupos era sempre muito 

reduzido para permitir fazer testes paramétricos. Nestes casos, “The null hypothesis is 

rejected if one group is significantly larger than the other group, without specifying the 

direction of this differenc”e (Nachar, 2008). Na análise estatística foram utilizados como 

referência para aceitar ou rejeitar a hipótese nula um nível de significância (α) ≤ 0,05. 

Ao recorrer ao teste não paramétrico Mann-Whitney para amostras independentes, 

podemos rejeitar a hipótese nula relativamente às diferenças entre o tipo de instituição -  

Politécnico e Universidade - e entre quem está integrado num centro de investigação e 

quem não está integrado. 

Para o tipo de instituição – pertencer a universidade ou politécnico - encontramos 

diferenças nas seguintes questões: 

- O currículo dos cursos de formação de professores deve incluir o ensino de metodologias 

de investigação (Mann–Whitney U = 254.5.0, n1 = 12, n2 = 69, P = 0.01), com os 

formadores do politécnico a concordarem mais com esta afirmação; 

- Publicar sobre educação deve ser uma dimensão importante do trabalho dos formadores 

de professores (Mann–Whitney U = 258.0, n1 = 67, n2 = 12, P = 0.02), com os formadores 

do politécnico a concordarem mais com esta afirmação; 

- Os formadores de professores devem estar envolvidos em projetos de investigação com 

a comunidade (Mann–Whitney U = 240.0, n1 = 67, n2 = 12, P = 0.01), com os formadores 

do politécnico a concordarem mais com esta afirmacao; 

- Os estudantes devem ter oportunidades de participar em investigações realizadas pelos 

formadores de professores da sua instituição de ensino (Mann–Whitney U = 249.0, n1 = 

67, n2 = 12, P = 0.02), com os formadores do politécnico a concordarem mais com esta 

afirmacao; 
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- O currículo do curso fomenta as metodologias de investigação e promove uma postura 

investigativa nos seus estudantes (Mann–Whitney U = 247.0, n1 = 67, n2 = 12, P = 0.02), 

com os formadores do politécnico a concordarem mais com esta afirmacao;  

Sobre o impacto que pertencer a um centro de investigação pode ter na valorização 

da investigação, é possível perceber que existe uma maior concordância por parte dos 

formadores integrados em centros de investigação em relação às seguintes questões: 

- Os formadores de professores devem conduzir a sua própria investigação (Mann–

Whitney U = 260.0, n1 = 12, n2 = 69, P = 0.02); 

- Publicar sobre educação deve ser uma dimensão importante do trabalho dos formadores 

de professores (Mann–Whitney U = 283.5, n1 = 12, n2 = 69, P = 0.04); 

- Os formadores de professores devem integrar centros de investigação (Mann–Whitney 

U = 103.5, n1 = 12, n2 = 69, P < 0.01); 

- A investigação é crucial para ajudar os professores a lidar com os problemas da sua 

prática profissional (Mann–Whitney U = 268.0, n1 = 12, n2 = 69, P = 0.03); 

- Desenvolve a sua propria investigacao (Mann–Whitney U = 237.0, n1 = 12, n2 = 69, P 

= 0.01),  

- Partilha com os seus estudantes os seus trabalhos de investigacao (Mann–Whitney U = 

255.5, n1 = 12, n2 = 69, P = 0.02),  

- Esta envolvido em projetos de investigacao com a comunidade (Mann–Whitney U = 

202.5, n1 = 12, n2 = 69, P < 0.01),  

- Costuma publicar (artigos, capitulos de livros, etc) sobre educacao (Mann–Whitney U 

= 225.5, n1 = 12, n2 = 69, P < 0.01),  

- Os seus estudantes estão familiarizados com os trabalhos de investigação que realiza 

(Mann–Whitney U = 261.5, n1 = 12, n2 = 69, P = 0.03),  

 Os resultados obtidos através dos inquéritos por questionário permitem identificar 

um posicionamento favorável relativamente à investigação por parte dos formadores de 

professores que lecionam no sector politécnico, seja em relação à importância de publicar 

sobre educação ou estar envolvido em projetos de investigação com a comunidade, seja 

através da importância que atribuem à presença da componente de investigação no 
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currículo. Esta conclusão não deixa de ser curiosa na medida em que, à partida, seriam os 

formadores do sector universitário, com maior tradição académica, a valorizar a dimensão 

da investigação quando comparados com os seus colegas do politécnico. Por outro lado, 

esta valorização da investigação por parte dos formadores do politécnico pode ser 

justificada pela ‘academização’ (Lopes et al., 2006; Lopes, 2014) e pelas exigências e 

desafios com que lidam, nomeadamente com as exigências que são feitas ao nível da 

investigação (Lopes et al., 2014b). 

 Podemos também pereceber a clara valorização da investigação por parte dos 

formadores que estavam integrados num centro de investigação, assim como um maior 

envolvimento destes em atividades relacionadas com a investigação – publicações e/ou 

projetos de investigação. Também parece haver um maior conhecimento por parte dos 

estudantes relativamente ao trabalho de investigação desenvolvido pelos formadores que 

integram centros de investigação, no entanto, isto não se traduz obrigatoriamente numa 

maior colaboração entre formadores e estudantes.  

 Embora estes resultados sejam ricos ao espelhar a perspetiva de formadores de 

professores portugueses, termos conseguido recolher dados quantitativos também do 

contexto inglês acrescentaria uma maior robustez, para além de enriquecer e poder 

esclarecer alguns aspetos relativos à forma como os contextos influenciam a valorização 

da investigação na FIP. 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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‘Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam’ 

(José Saramago, 2008) 

 

 

Chegar ao último capítulo de um trabalho não é tarefa fácil por variados motivos: 

pelo processo em si, e todos os altos e baixos que o compõem; e por se saber que há um 

conjunto de janelas que se abrem e que nos fazem refletir sobre caminhos futuros. 

A investigação a que se reporta este trabalho teve como objetivo geral identificar 

o sentido que formadores e estudantes atribuem à relação entre o ensino e a investigação 

enquanto estratégia de ensino e de aprendizagem na FIP, considerando especificidades do 

próprio campo profissional, dos sistemas educativos e dos contextos nacionais e 

institucionais. Para a concretização deste objetivo, foram delineados outros mais 

específicos, nomeadamente: identificar as perspetivas de formadores e de estudantes, em 

Portugal e em Inglaterra, sobre o lugar e o sentido atribuídos à investigação como 

estratégia de formação; identificar as distâncias e as proximidades entre os discursos e as 

perspetivas de professores e de estudantes; e estabelecer os aspetos em que as situações 

em estudo (Portugal e Inglaterra) se assemelham e se diferenciam. 

Importa, por isso, referir que o trabalho de investigação desenvolvido permitiu: 

- Identificar diferenças significativas na forma como a FIP se organiza no contexto 

português e no contexto inglês, que acabam por ter impacto na articulação entre ensino e 

investigação, existindo uma relação mais ténue com a investigação no contexto inglês; 

- Identificar diferenças nas perspetivas que professores e estudantes detêm sobre 

o lugar e o sentido atribuídos à investigação nos programas de FIP, com os estudantes a 

atribuírem, de forma geral, uma maior importância à componente prática dos cursos; 

- Determinar a existência de uma tendência para não integrar estudantes e 

formadores nas mesmas comunidades de prática, pelo menos de uma forma concertada e 

estruturada. 

 Este capítulo pretende, neste sentido, voltar a estes objetivos e explorar algumas 

conclusões que permitam refletir e contribuir para o debate académico em Ciências da 

Educação. 
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Os resultados deste trabalho de investigação apontam para que, quando invocada 

no contexto da formação inicial de professores e da profissão docente, a investigação seja 

vista como via para o desenvolvimento profissional contínuo, nomeadamente nas suas 

formas mais associadas à melhoria do ensino, através de processos de investigação-ação 

ou de uma praxeologia informada pela reflexão. A formação e as escolas têm, no entanto, 

sentido dificuldades em passar à prática as intenções subjacentes a essa problematização. 

No caso da formação inicial de professores as dificuldades relacionam-se com i) 

dimensões estruturais e organizativas associadas à história da formação e aos seus 

modelos; e ii) dimensões associadas ao ensino superior, suas culturas e práticas mais 

comuns. 

Entre as dimensões estruturais e organizativas associadas à história da formação 

inicial de professores encontram-se o tema da relação entre a teoria e a prática, e as 

conceções de ensino e de aprendizagem priorizadas. A presença da investigação nos 

discursos sobre a formação inicial de professores e a profissão docente são uma realidade, 

situação que pode ser justificada pela chegada desta área ao ensino superior. A 

‘academização’ (Lopes et al., 2006; Lopes, 2014) de que a FIP tem sido alvo nos últimos 

anos em alguns países – como é o caso português - poderia traduzir-se numa maior 

preocupação com o lugar que a investigação ocupa e de que forma os formadores de 

professores se relacionam com esta dimensão do trabalho académico. Por outro lado, a 

aproximação dos programas de FIP aos contextos práticos - como é o caso inglês - poderia 

levantar questões sobre que tipo de investigação se está a falar quando nos referimos ao 

campo da formação inicial de professores. A polarização entre o ‘académico puro’ e o 

‘prático puro’ comporta entre si um conjunto de outras possibilidades.  

Formadores de professores vinculados a universidades – portanto com uma 

dimensão mais académica – podem favorecer conteúdos teóricos e com base em 

evidências científicas enquanto os seus estudantes, e, possivelmente, os professores dos 

contextos da prática, podem favorecer outro tipo de conhecimento, mais associado à 

realidade do contexto profissional (Joram, 2007; Boyd, Szplit & Zbróg, 2014). Esta 

dicotomia entre teoria e prática, tão familiar ao campo da formação de professores, 

apresenta aqui uma forma da sua expressão: não são só os conteúdos que podem ser mais 

teóricos ou mais práticos, mas o próprio saber (e consequentemente o tipo de pedagogia 
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que lhe é vinculada), tendo em conta o contexto a que nos reportamos, pode ser 

considerado teórico ou prático. No entanto, um problema associado a esta argumentação 

reside na própri ideia de “teoria” e de “prática” como entidades separadas: “‘gap’ 

metaphor […] assumes that there are two distinct bodies of knowledge, one is ‘theory’ 

and one is ‘practice’” (Boyd, 2014: 54). De acordo com Boyd (2014), uma possível 

alternativa a esta dicotomia é a metáfora já mencionada neste trabalho, em que  

teachers’ professional learning is an ‘interplay’ between vertical public 

(published) knowledge and horizontal practical wisdom (…) the vertical domain 

of professional knowing is hierarchically organised through the peer reviewed 

publication process and includes learning theory, research evidence, professional 

guidance and policy. The horizontal domain of professional knowing is focused 

on ways of working in particular educational workplace settings such as schools 

or teacher education departments in universities. This horizontal domain 

captures and values the situated and social nature of teachers’ knowing (ibidem: 

55) 

 

 Segundo este autor, o conhecimento profissional dos professores é influenciado 

pela cultura do contexto profissional em que estão inseridos e pelos colegas com quem 

trabalham, mas também pelo conhecimento que é produzido e pelas políticas que 

orientam este campo profissional. Neste sentido, importa que professores, mas também 

formadores de professores sejam capazes de refletir sobre o tipo de conhecimento que 

privilegiam (Boyd, 2014) uma vez que isso vai influenciar a sua prática pedagógica e, 

consequentemente, a própria pedagogia da FIP.  

Também Korthagen, Loughran e Russell (2006) refletiam sobre a questão da 

pedagogia na formação de professores, afirmado que corremos um risco ao dicotomizar 

saberes: 

 in thinking about fundamental change in the pedagogy of teacher education, there is a 

risk of making the same mistake as in preparing teachers: innovators may try to 

restructure teacher education either on the basis of research focusing on isolated issues 

(a research-based approach) or on the basis of practical circumstances within teacher 

education institutes (a practice-oriented approach) (Korthagen, Loughran & Russell, 

2006: 1022). 
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O percurso académico dos formadores é, também, um factor que pode influenciar 

as suas perspetivas sobre a importância da investigação. Os resultados deste trabalho 

corroboram esta afirmação, na medida em que os formadores de professores que 

evidenciaram maior envolvimento com a investigação são aqueles cujo grau académico 

é mais elevado (tendencialmente no contexto português). Esta é uma questão que se pode 

transpor também para os professores dos contextos da prática, uma vez que muitos 

professores podem considerar a ‘investigação’ como algo abstrato e inacessível (Gore & 

Gitlin, 2004), embora aqueles que completaram o grau de mestrado possam adotar uma 

postura mais questionadora e reflexiva (Kowalczuk-Walędziak, Lopes, Underwood, 

Daniela & Clipa, 2019; Kowalczuk-Walędziak, Clipa & Daniela, 2017; Turner & Simon, 

2013). Também a pertença a um centro de investigação pode ser factor diferenciador na 

forma como se valoriza a investigação e no tipo de relação e envolvimento que se tem em 

atividades relacionadas com a mesma – premissa que é confirmada através dos dados 

quantitativos. 

Entre as dimensões associadas ao ensino superior encontra-se a visão elitista da 

investigação e o desinteresse pela pedagogia, a ainda forte limitação da investigação à 

formação avançada e a profissionalidade académica em tempos de performatividade, 

excessivamente centrada na quantidade dos produtos e menos na qualidade e nos 

processos. Como já foi referido, a integração da formação de professores dos primeiros 

níveis de ensino no ensino superior cria alguns perigos, o maior dos quais, dizem os mais 

críticos, é a valorização da cultura académica, baseada no conhecimento abstrato, na 

despreocupação com a relevância imediata, mas também o é a visão elitista e restrita à 

formação avançada de investigação.  

Apesar de estas serem questões em que formadores e professores de diferentes 

países se reconhecem, devido a aspetos culturais e históricos elas não têm exatamente a 

mesma dinâmica em contextos nacionais diferentes: esta investigação e os seus resultados 

deixam claro como os debates são diferentes nos exemplos de Portugal e Inglaterra. 

Portugal encontra-se num processo de valorização do contributo da academia para a 

imagem social da profissão docente e a qualificação efetiva dos professores. Inglaterra 

está, aparentemente, mais preocupada em controlar os formadores e as universidades para 
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dar espaço a diversas iniciativas privadas e multinacionais que tendem a convencer que 

um professor se faz apenas na prática e em contexto (Childes & Menter, 2013).  

Para além dos contextos nacionais, também os contextos institucionais têm 

influência nos resultados: uma “teaching-led university” em Inglaterra e uma 

universidade e um politécnico em Portugal. No contexto de Bolonha, em Portugal, a 

certificação dos docentes implica o grau de mestre. Também o Regime Jurídico das 

Instituições do Ensino Superior (2009) cria também nos professores do politécnico a 

pressão para fazer carreira – o doutoramento, a pertença a centros de investigação, a 

dinâmica científica e a publicação. 

 Não é o mesmo que se passa no contexto inglês estudado. A pressão para produzir 

investigação publicável é menor, tal como o workload dos formadores, ainda que se 

escutem também discursos que afirmam a dificuldade de driblar todas as tarefas que os 

formadores são chamados a realizar (Sousa et al., 2018). A certificação tem o nível de 

“Bachelor Degree” e surge ao fim de três anos de formação - tal como acontecia em 

Portugal na década de 1970 após o 25 de abril e até à criação das licenciaturas de 4 anos 

em ensino pré-escolar e primário (nos Magistérios Primários e depois nas Escolas 

Superiores de Educação). 

Curiosamente esta diferença não tem qualquer tradução no modo como os 

participantes de ambos os contextos valorizam a relação entre a investigação e a prática 

de ensino - a atual dos formadores ou a futura dos professores em formação. Para todos 

eles, e curiosamente para professores e estudantes, a investigação aperfeiçoa a prática e é 

uma forma de ensinar bem. 

Já a investigação formal, ligada aos diplomas e à publicação, é percecionada de 

forma muito diferente pelos participantes de um e outro contexto (sobretudo entre os 

formadores). Os formadores de Inglaterra não a consideram absolutamente necessária e 

recusam a sua faceta contraproducente no que respeita à qualidade da prática. Os 

formadores portugueses não a recusam, valorizam-na como expressão da dimensão 

investigativa da profissão - curiosamente, os estudantes referem-se ao seu envolvimento 

em processos de publicação com os professores - mas são contra o facto de a publicação 

não se relacionar com a prática em termos de conteúdo e processo. São contra o facto de 

a publicação não ser ela própria sobre o ensino e a aprendizagem, e orientada por 

procedimentos e métodos que contribuam para a formação de qualidade dos futuros 
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professores. Defendem, por isso, publicações de outra ordem, avaliadas por critérios de 

outra ordem. Os estudantes parecem perceber esta questão de forma clara e defendem que 

a investigação deve aparecer mais cedo nos programas de formação. 

Como mencionado no início desta secção, foi possível identificar diferenças entre 

as perspetivas de formadores e de estudantes sobre o lugar que a investigação ocupa e a 

importância que lhe é atribuída nos programas de FIP. Em primeiro lugar, foi possível 

perceber que, em relação aos estudantes, a investigação não surge como, ou relacionada 

com, atividades relevantes no âmbito dos programas de FIP, pelo menos não como um 

momento crucial para o seu processo de aprendizagem. Isto permite-nos concluir que, 

embora existam diferenças significativas entre os programas de FIP escolhidos para este 

estudo, é transversal a todos os estudantes a ideia de que a investigação parece estar 

fracamente inserida nas atividades de ensino (ver também Griffiths, 2004). São vários os 

autores que defendem a importância do desenvolvimento de competências de 

investigação na formação inicial de professores (Hargreaves, 1997; Zeichner, 2003; 

Murray, Campbell, Hextall, Hulme, Mahony, Menter & Wall, 2009; Lopes et al., 2014b; 

Bokdam et al., 2014) pelos benefícios que trazem aos estudantes enquanto futuros 

professores. Neste sentido, torna-se responsabilidade dos programas de FIP integrar 

momentos relacionados com a investigação e dos formadores desenvolver, de forma ativa 

e consistente, competências de investigação nos seus estudantes e integrá-los em 

comunidades de investigação.  

De facto, os contextos nacionais e institucionais podem desempenhar um papel 

significativo na forma como a FIP está organizada, afirmação que já foi explorada e 

debatida ao longo deste trabalho; contudo, para além disso, também diferentes 

experiências de ensino e de aprendizagem podem influenciar a forma como a investigação 

é valorizada e, consequentemente, a forma como os estudantes estão envolvidos com e 

em investigação.  

 No âmbito deste trabalho, tornou-se pertinente compreender e refletir sobre as 

diferentes formas como os estudantes são envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem, nomeadamente em atividades de investigação, da sua instituição de 

ensino. A partir dos dados, pode perceber-se que o envolvimento de estudantes de forma 

mais significativa em atividades de investigação ocorre apenas no seu último ano e 

associado a um tipo de investigação mais académico – a escrita de um trabalho de 
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investigação. Isto sugere que, embora a inclusão da investigação nos currículos de 

formação de professores tenha ganhado ampla aceitação no seio da comunidade de 

formação de professores (Reis-Jorge, 2005), a natureza, o objetivo, e o calendário desse 

envolvimento com a investigação é um tópico para estudos futuros (Sousa et al., 2018). 

De forma geral, os estudantes revelaram algumas práticas de colaboração entre pares. 

Contudo, para além da importância de repensar estas práticas de colaboração - uma vez 

que na maioria dos casos surgem no âmbito da realização de trabalhos de grupo 

obrigatórios associados a processos de avaliação - é também importante promover 

modelos de envolvimento significativo dos estudantes que vão além da colaboração entre 

estudantes e que possam contribuir para "an inclusive academic community where 

learners, teachers and researchers are all seen as scholars and collaborators in the common 

pursuit of knowledge” (Taylor & Wilding, 2009: 3). Em relação a este último aspeto, os 

resultados deste trabalham revelam uma tendência geral para não se considerar 

formadores e estudantes como parceiros. 

 Acredita-se que um ambiente sustentado na investigação contribui de várias 

formas para uma melhor experiência de aprendizagem. Se a investigação estiver pouco 

integrada no ensino - o que constitui uma das conclusões deste trabalho -, os estudantes 

estarão, consequentemente, menos envolvidos ou serão menos considerados como 

parceiros de investigação. Pode também ter consequências na forma como os estudantes 

poderão percecionar a importância da investigação na sua atividade profissional futura. 

O envolvimento de estudantes como parceiros implica uma mudança significativa na 

mentalidade que ainda prevalece em muitas instituições de ensino superior onde o 

processo de aprendizagem está centrado no professor. De facto, aos professores e 

investigadores menos abertos pode faltar a vontade de implementar métodos que 

melhorem a aprendizagem dos estudantes através da investigação. A própria instituição 

desempenha também um papel significativo e precisa de ter e promover oportunidades 

para envolver os estudantes em acividades de investigação. Neste sentido, uma forma de 

promover a articulação entre ensino e investigação passa, por um lado, pela introdução 

da componente de investigação mais cedo e de forma mais concreta nos programas de 

formação e, por outro, pela promoção de relações mais próximas entre formadores e 

estudantes através de comunidades de prática de investigação em que, no caso concreto 

da FIP, se discutam cientificamente exemplos práticos dos contextos escolares. 
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Importa, portanto, criar sinergias e proximidades entre os contextos e seus atores 

– académico e profissional – e os saberes – teóricos e práticos – criando comunidades de 

prática de investigação que integrem formadores de professores, estudantes e professores 

dos contextos da prática, permitindo desenvolver um tipo de investigação que seja 

relevante ao nível da formação e que faça ressonância com aquilo que é a prática real dos 

contextos. De acordo com Boyd, Allan e Reale (2010), as comunidades de prática estão 

associadas à ideia de exercício da docência de forma coletiva e partilhada, o que 

contribuiria para diluir as diferenças entre os sujeitos que as integram uma vez que todos 

assumem um papel de co-praticantes e de co-aprendentes. 

Nestes resultados conjugam-se duas perspetivas já patentes noutros estudos sobre 

o lugar da investigação na formação de professores e outras profissões vocacionais 

(Lopes, Boyd, Andrew & Pereira, 2014b). Rasmussen e Bayer (2014), por exemplo, ao 

compararem a presença da investigação nos cursos de formação de professores na 

Finlândia, em estados do Canadá, em Singapura e na Dinamarca (dos quatro, o país com 

resultados inferiores no PISA), concluem, por um lado, que a ênfase dada à investigação 

faz a diferença no tipo de formação e, consequentemente, acrescentaríamos nós, no tipo 

de profissional a formar. A formação em investigação surge como condição de um agir 

profissional liberto de pré-conceitos pseudocientíficos e enraizado numa atitude de 

indagação e decisão cuidadosa. Esta formação é um antídoto ao paroquialismo de 

ambientes educativos sem horizonte de criação e inovação. Mas a integração da 

investigação na formação pode assumir contornos mais associados às práticas de ensino 

ou não em função dos países, suas culturas, geografias e histórias.  

Embora não possamos negar ou recusar a extrema importância da componente 

prática na FIP, e da aproximação das instituições formadoras aos contextos profissionais, 

para aquela que será a prática profissional dos futuros professores, parece-nos no mínimo 

perigoso e pouco responsável se negligenciarmos a componente de investigação 

reduzindo-a a uma presença residual nos programas de FIP. Importa criar sinergias entre 

contextos práticos e contextos académicos em que não se anule a força de um em 

detrimento de outro, mas sim em que se beneficie das potencialidades de cada um dos 

contextos na formação de profissionais mais competentes. 

Apesar da necessidade clara de aproximar as instituições de ensino superior do 

mundo ‘real’ para que não se tornem locais totalmente descontextualizados das 
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necessidades da sociedade, importa não esquecer o papel formativo que as caracteriza, 

nomeadamente, de um ensino que se quer superior na formação de profissionais capazes 

de dar resposta às exigências que lhes são colocadas. Neste sentido, parece crucial a 

atenção que deve ser dada à dimensão pedagógico-didática e ao papel que a investigação 

pode assumir de modo a promover formas de ensino e de aprendizagem adequadas às 

novas realidades. 

Precisamos portanto de aprofundar a análise das diferenças entre a formação com 

e sem investigação e entre processos formativos em investigação diferenciados. 

Precisamos também de saber mais sobre as conceções de investigação e de prática de 

ensino que estão subjacentes a discursos aparentemente concordantes. Com efeito, são 

ainda muitas as questões a abordar e a problematizar em estudos futuros.  
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Apêndice 1 

Guião para recolha de dados - Formadores 

  



  

 
 

Guião para recolha de dados 

= Formadores = 

 

Bloco Objetivo Possíveis questões 
Investigação -perceber o tipo de atividades 

que está mais presente no dia-
a-dia dos formadores 
atualmente. Desta forma, ao 
apresentar determinadas 
funções caractarísticas da 
profissão docente, será 
possível fazer o paralelismo 
com as 4 dimensões da 
actividade docente (ensino, 
investigação, gestão, 
extensão) e perceber a qual 
destas é atribído mais valor, 
qual está mais presente.  
 
-compreender o significado 
que os participantes atribuem 
ao conceito de “investigação”. 
Pretende-se, assim, perceber 
que tipo de actividades 
desenvolvidas no dia-a-dia são 
associadas à investigação. 
 

Que atividades mais associam 
com a vossa profissão hoje em 
dia? De que forma articulam ou 
conjugam as diferentes 
atividades? 
 
 
 
 

Qual é a primeira coisa que lhe 
vem à cabeça quando pensa em 
investigação? 
 
 
 
 

De que forma a investigação 
está presente no vosso dia-a-dia 
profissional? Que tipo de 
investigação realizam? 

Bom Professor -identificar as concepções que 
os participantes têm do que é 
ser um “bom professor”.  
- identificar os elementos que 
caracterizam um bom 
professor e de que forma se 
relacionam com a 
investigação. 

Que elementos caracterizam um 
bom formador de professores? 

Ensino e Aprendizagem - identificar o valor que é 
atribuído à investigação na 
FIP, por relação com a prática 
pedagógica. Assim, serão 
apresentados 4 modelos (que 
representam os 4 modelos de 
Healey) e será pedido aos 
participantes que 
identifiquem aquele que, para 
eles, está mais presente hoje 
em dia e com o qual mais se 
identificam.  
-perceber qual a opinião dos 
participantes relativamente ao 

Como é que os vossos 
estudantes estudam/ 
aprendem? 
 
 
 
 

Qual dos seguintes modelos 
aqui representados (Healey) 
considera estar mais presente 
no programa de FIP onde 
leciona? 



  

 
 

lugar que a investigação ocupa 
no processo de ensino 
aprendizagem assim como o 
lugar que os estudantes têm 
nesse processo.  

Articulação Enino e 
Investigação 

- esclarecer aspetos sobre a 
relação que se estabelece 
entre o ensino e a 
investigação (alguns destes 
aspetos podem ter sido já 
explorados em questões 
anteriores) 

Existe relação entre as 
atividades de ensino e a 
investigação que realizam? Sim? 
Porquê? Não? O que a impede? 
 

Os vossos estudantes estão a 
par dos vossos projetos de 
investigação/ da investigação 
que realizam? 
 

Sentem-se professores/as ou 
investigadores/as? 
 

 

  



  

 
 

Apêndice 2 

Guião para recolha de dados - Estudantes 

  



  

 
 

Guião para recolha de dados 

= Estudantes = 

 

Bloco Objetivo Possíveis questões 
Experiência Formativa -identificar os momentos que 

são mais valorizados por parte 
dos estudantes no seu 
percurso formativo 
-identificar quais os aspectos 
que consideram mais 
relevantes para a sua futura 
prática profissional 
-compreender qual o 
contributo dos formadores no 
processo de ensino e 
aprendizagem 

Quais foram as aprendizagens 
ou os momentos mais 
marcantes no decorrer do vosso 
percurso formativo no que diz 
respeito à vossa aprendizagem e 
crescimento profissional? 
 
 

Qual o papel ou o contributo 
dos vossos professores para a 
vossa aprendizagem? 

Ensino e Aprendizagem -perceber se os estudantes 
identificam diferenças na 
prática pedagógica dos 
formadores entre o 1º e 2º 
ciclo do programa FIP; 
-identificar estratégias e 
recursos utilizados pelos 
formadores e sua relação com 
a investigação; 
-perceber qual a opinião dos 
participantes relativamente ao 
lugar que a investigação ocupa 
no processo de ensino 
aprendizagem assim como o 
lugar ocupam nesse processo. 
 

Como ensinam os formadores? 

Há diferenças na forma como os 
formadores ensinam na 
licenciatura e o mestrado? 
 

Como é que vocês estudam? 

Qual dos seguintes modelos 
aqui representados (Healey) 
consideram estar mais presente 
no programa de FIP onde 
estudam? 

Investigação -compreender o significado 
que os participantes atribuem 
ao conceito de “investigação”. 
- perceber a presença da 
investigação no seu percurso 
formativo. 
 

Qual é a primeira coisa que vos 
vem à cabeça quando pensam 
em investigação? 
 

Já realizaram investigação em 
alguma unidade curricular ao 
longo do curso? O que fizeram e 
como?  
 

Consideram que essa 
experiência contribuiu para a 
vossa aprendizagem? Como 
apreciam essa forma de 
aprender? 
 



  

 
 

Investigação e Prática 
Profissional 

-perceber o papel e 
importância atribuídas à 
investigação em contexto da 
prática; 

A investigação tem algum lugar 
no exercício da profissão de 
professor? A investigação é 
importante no contexto de 
trabalho? 
 

Acham que um professor é um 
investigador? 
 
 

Em que poderia a investigação 
ajudar um professor? Como 
seria essa investigação? 
 

Os professores investigadores 
são melhores professores? Sim? 
Não? Porquê? 

Formadores de 
Professores  

-identificar as perspetivas que 
os estudantes têm sobre as 
atividades em que os 
formadores de professores 
estão envolvidos; perceber se 
identificam atividades 
relacionadas com a 
investigação. 
-identificar as concepções que 
os participantes têm do que é 
ser um “bom formador”.  
- identificar os elementos que 
caracterizam um bom 
formador e de que forma se 
relacionam com a 
investigação. 

Quais as funções/atividades dos 
vossos formadores? 

Que elementos apontariam para 
caracterizar um bom formador 
de professores? 

Articulação Enino e 
Investigação 

- esclarecer aspetos sobre a 
relação que se estabelece 
entre o ensino e a 
investigação (alguns destes 
aspetos podem ter sido já 
explorados em questões 
anteriores) 

Que tipo de envolvimento 
pensam ter com investigação 
depois de terminar o curso?  

Sentiram-se integrados ou 
fizeram parte de trabalhos de 
investigação dos vossos 
professores? De que forma? 

Que atividades relacionadas 
com investigação 
desenvolveram durante o curso? 

 

  



  

 
 

Apêndice 3 

Inquérito por Questionário (versão portuguesa e inglesa) 

  



  

 
 

A RELEVÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO NOS 

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES E NA PROFISSÃO 

Este questionário surge no âmbito do nosso projeto de doutoramento em Ciências da Educação 

na FPCEUP (SFRH/BD/52468/2014), que tem como objetivo compreender as perspetivas de 

formadores de professores sobre a importância da investigação para a atividade docente e na 

formação de professores.  
O questionário apresenta dois blocos de questões: no primeiro bloco pedimos-lhe para 

responder em função do que seria uma situação ideal, e no segundo em função do que é a sua 

prática ou experiência real. 

As respostas solicitadas respeitam os princípios da ética da investigação e são, por isso, 

voluntárias, anónimas e confidenciais. Se precisar de mais informação relativa a esta solicitação, 

por favor recorra ao email ritasousa@fpce.up.pt. 

O seu contributo é fundamental para a concretização desta investigação, pelo que agradecemos 

a sua colaboração e disponibilidade.  

*Obrigatório 

1. Género * 

 

2. Idade * 

Marcar apenas uma oval.  

menos de 25 anos 

 25-35 anos 

 36-45 anos 

 46-55 anos  

56-65 anos  

mais de 65 

anos 

3. Grau Académico * Marcar apenas uma oval. 

 Licenciatura 

 Mestrado  

Doutoramento 

Outra:  

4. Formação inicial de base * 

 

5. Número de anos como formador de professores * 



  

 
 

6 Vínculo profissional * 

Marcar apenas uma oval. 

 Tempo inteiro 

 Tempo parcial 

7. Mantém o vínculo profissional com alguma instituição de ensino básico ou secundário? 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

8. Antes de ser formador de professores no Ensino Superior, foi professor em contexto da 

prática * 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

9. Tipo de instituição de Ensino onde trabalha 
(universidade, politécnico…) * 

 

10. A instituição onde trabalha é * Marcar apenas uma oval. 

 Pública 

 Privada 

11. Está inserido em algum centro de investigação * Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 

A. NESTE BLOCO DE QUESTÕES PEDIMOS QUE RESPONDA DE 

ACORDO COM AQUILO QUE CONSIDERA SER O IDEAL EM CADA UM 

DOS TÓPICOS APRESENTADOS (considere 1 para 'discordo 

totalmente' e 5 para 'concordo totalmente') 
 

 

 

12 Tendo em conta a sua perspetiva sobre o que seria ideal relativamente ao papel e à 

presença da investigação nos programas de formação inicial de professores, considera 
que (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente): * Marcar 

tudo o que for aplicável. 



  

 
 

         1 2 3 4 5 

A investigação deve ser uma 

dimensão relevante nos 

programas de formação inicial de 

professores 

 
O currículo dos cursos de 

formação de professores deve 

incluir o ensino de metodologias 
de investigação 

 
O currículo dos cursos de 

formação de professores deve 

promover uma postura 

investigativa nos seus estudantes  

 

As referências utilizadas nas 

aulas ou seminários devem 

incluir materiais (livros, artigos, 

relatórios) que apresentem 

resultados de investigação na 

área de educação 

 
Uma formação de professores 

sustentada na investigação 

contribui para a (melhor) 

aprendizagem dos estudantes 

13. Tendo em conta a sua perspetiva sobre o que seria ideal na relação que se estabelece 

entre investigação, formadores de professores e estudantes nos cursos de formação de 

professores, considera que (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente): * Marcar 

apenas uma oval por linha. 

    1 2 3 4 5 

Os formadores de professores devem 

conduzir a sua própria investigação 
 

Publicar sobre educação deve 

ser uma dimensão importante do 

trabalho dos formadores de 

professores 
 

Os formadores de professores 

devem partilhar os seus 

resultados de investigação com 

os estudantes 
 

Os formadores de professores 

devem integrar centros de 

investigação 
 

Os formadores de professores devem 

estar envolvidos em 
projetos de investigação com a 

comunidade 
 

Os estudantes devem ter oportunidades de 

participar em investigações realizadas pelos 

formadores de professores da sua instituição 

de ensino  

 

Formadores de professores e 



  

 
 

estudantes devem integrar as 

mesmas comunidades de 

aprendizagem 
 

14 Tendo em conta a sua perspetiva sobre o que seria ideal relativamente à relevância da 

investigação para a profissão de professor em contextos da prática, considera que (1 

discordo totalmente; 5 - concordo totalmente): * Marcar apenas uma oval por linha. 

    1 2 3 4 5 

A investigação deve ser uma 

componente relevante da prática 

profissional quotidiana dos 

professores 
 

Conhecimentos e competências 

relacionadas com a investigação 

são úteis na prática profissional 

dos professores 
 

A investigação é crucial para 

ajudar os professores a lidar com 

os problemas da sua prática 

profissional 

 
Um professor que investiga é 

melhor professor 

NESTE BLOCO DE QUESTÕES PEDIMOS QUE RESPONDA 

DE ACORDO COM A SUA EXPERIÊNCIA E A REALIDADE DA 

SUA 

PRÁTICA PROFISSIONAL QUOTIDIANA (considere 1 para 'discordo 

totalmente' e 5 para 'concordo totalmente') 

15. Relativamente ao papel e presença da investigação no curso de formação inicial de 

professores onde leciona, considera que (1 - discordo totalmente; 5 - concordo 

totalmente): * 

Marcar apenas uma oval por linha. 

    1 2 3 4 5 

A investigação é uma dimensão 

presente no curso onde leciona  

 

O currículo do curso fomenta as 

metodologias de investigação e 

promove uma postura 

investigativa nos seus 

estudantes 

  

O curso permite que os 

estudantes contactem e 
aprendam a lidar com problemas 

da prática educativa através da 

realização de trabalhos de 

investigação 



  

 
 

 

16 Relativamente à sua prática profissional quotidiana enquanto formador de professores no 

curso de formação inicial de professores onde leciona, considera que (1 - discordo 

totalmente; 5 - concordo totalmente): * Marcar apenas uma oval por linha. 

    1 2 3 4 5 

Desenvolve a sua própria investigação 
 

Partilha com os estudantes os 

seus trabalhos de investigação  

 

Está envolvido em projetos de 

investigação com a comunidade  

 

Costuma publicar (artigos, 
capítulos de livros, etc.) sobre 

educação 

Costuma participar em 

congressos/ seminários/ 

conferências 
 

Procura atualizar os seus 

conhecimentos/ saberes com 

frequência 
 

As referências que utiliza nas 

aulas ou seminários incluem 

materiais (livros, artigos, 

relatórios) que apresentem 

resultados de investigação na 

área da educação 
 

Procura estar a par da realidade 

prática dos contextos escolares  

 

Sente constrangimentos 

relativamente ao seu 

envolvimento em atividades de 

investigação 
 

Sente pressão para publicar 

17. Relativamente à articulação que se estabelece entre investigação, formadores de 

professores e estudantes no curso de formação inicial de professores onde leciona, 

considera que (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente): * Marcar apenas 

uma oval por linha.     1 2 3 4 5 

Os seus estudantes participam 

em investigações realizadas por 

si e/ou pelos seus colegas  

 

Os seus estudantes estão 

familiarizados com os trabalhos 

de investigação que realiza  

 

Os seus estudantes estão 

familiarizados com os trabalhos 

de investigação que realiza 

 



  

 
 

 Integra e/ou desenvolve 

comunidades de aprendizagem 

em conjunto com os seus 

estudantes 
 

18 No que concerne a relação que se estabelece entre investigação e os professores dos 

contextos da prática, considera que (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente): * 

Marcar apenas uma oval por linha. 

    1 2 3 4 5 

Os professores dos contextos da 

prática (professores do ensino 

básico) se interessam pela 

investigação académica 

produzida? 

 
A investigação é relevante para 

os professores dos contextos da 

prática 
 

Uma investigação-ação 

colaborativa constitui um 

contributo para o 

desenvolvimento profissional dos 

professores dos contextos da 

prática 

19. Escreva cinco palavras-chave que associe ao conceito de investigação * 

 

20. No espaço abaixo, comente livremente sobre qualquer aspeto da relação entre 

investigação e formação de professores que considere pertinente. Pode desejar 

acrescentar algo relativamente a uma questão deste questionário ou apenas referir algo 

que não tenha sido abordado e que considere relevante 

 

 

Com tecnologia 

  

  

  

  

  

  



  

 
 

 
  



  

 
 

Apêndice 4 

Consentimentos Informados (versão portuguesa e inglesa) 

  



  

 
 

Consentimento Informado 

Articulação entre o ensino e a investigação como estratégia de formação de competências de 

trabalho: um estudo no ensino superior em Portugal e Inglaterra 

 

Sobre o estudo: 

A investigação que aqui se propõe intitulada “Articulação entre o ensino e a investigação como 

estratégia de formação de competências de trabalho: um estudo no ensino superior em Portugal 

e Inglaterra” e financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem como objetivo geral 

identificar o sentido que os diversos intervenientes da formação superior atribuem à 

investigação como estratégia de ensino-aprendizagem e fonte de competências para o trabalho. 

 

Sobre a participação no estudo: 

Enquanto formador/a de professores a sua participação constitui um contributo fundamental 

para a concretização desta investigação. A colaboração que lhe solicitamos consiste na 

participação num grupo de discussão focalizada enquanto formador/a de professores, o qual 

terá a duração máxima de duas horas, e será realizado em horário que lhe seja adequado. A 

partir da sua participação no grupo de discussão focalizada será possível compreender as 

perspetivas que detém sobre a importância e o lugar que a investigação ocupa na formação de 

professores assim como quais os factores facilitadores e/ou inibidores da relação entre o ensino 

e a investigação no ensino superior. 

Os dados recolhidos serão confidenciais pelo que o anonimato dos participantes e da instituição 

a que pertencem estará salvaguardado. 

 

A sua participação é totalmente voluntária pelo que é livre para desistir do estudo a qualquer 

momento. 

 

Sobre o acesso aos dados: 

Os dados resultantes deste projeto de investigação serão disseminados através da participação 

em encontros científicos, da publicação de artigos científicos e, em última instância, através da 

tese de doutoramento. 

 

Para mais informações: 

Se tiver alguma questão que queira ver respondida, por favor contacte: ritasousa@fpce.up.pt 

 

 

 



  

 
 

A sua assinatura certifica que aceita participar voluntariamente neste projeto de investigação e 

que compreende e aceita a informação apresentada neste documento. 

 

Assinatura do/a Participante: ...........................................................…... Data: ............................. 

 

Assinatura do/a Investigador/a: ............................................................. Data: .............................. 

 

  



  

 
 

 
 

“The research-teaching nexus as a source of skills for work: a study 
in Higher Education in Portugal and England” 

 

Participant Information Sheet 
 

 
About the study 
The research is investigating the Research-Teaching Nexus in Higher Education, 
focusing on the value placed on different kinds of knowledge, including research, in 
Teacher Education. The main purpose is to identify the meaning that various actors 
involved in Teacher Education confide to research as a strategy for teaching and learning 
and as a source of skills for work considering different contexts – Portugal and England. 

 
Some questions you may have about the research project: 

 
Why have you asked me to take part and what will I be required to do?  
As a Teacher Educator, your participation in this focus group is fundamental for the 
development of my research project. Through the focus group discussion I will be able 
to understand the perspective you, and other Teacher Educators, have regarding the 
importance and place of research in Teacher Education and its contribution to teachers 
expertise and knowledge. The focus group will will have the duration of, approximatedly, 
1h30 hours. 
 
What if I do not wish to take part or change my mind during the study? 
Your participation in the study is entirely voluntary. You are free to withdraw from the 
study at any time without having to provide a reason for doing so. 
 
What happens to the research data? 
All participants are protected so their responses will not jeopardize them legally, 
emotionally or personally. Both confidentiality and anonymity of participants are assure 
so any data you provide cannot be traced back to you. Each participant will be assigned 
a code number to protect his or her identity.  
 
How will the research be reported? 
The research will be reported through presentations at conferences and seminars, 
publications and, ultimately, through the doctoral thesis.  
 
How can I find out more information? 
If you have any doubts please do not hesitate in contact me. My email is 
ritasousa@fpce.up.pt and I am available for any further clarification. 
 
  
 
 
 
 
 
Your signature will certify that you have voluntarily decided to take part in this research 
study having read and understood the information in the sheet for participants.  
 
 

mailto:ritasousa@fpce.up.pt


  

 
 

 
 
Signature of participant:...................................................... Date:........................ 
 
 
 
Signature of investigator:......................................... Date:................. 
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Anexo 1 

Email de aceitação para publicação 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

 
 

Anexo 3 

Protocolo de colaboração entre Cumbria e UP 

  



  

 
 

 



  

 
 

Anexo 3 

Research Work Plan 

  



  

 
 

  



  

 
 

  



  

 
 

  



  

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


