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«Os professores têm coração e corpo, assim como cabeça e 

mãos, apesar de a natureza profunda e incontrolável dos seus 

corações ser dirigida pelas suas cabeças, pelo sentido de 

responsabilidade moral que têm em relação aos alunos e pela 

integridade dos conteúdos da sua disciplina, os quais constituem 

o centro da sua identidade profissional. Eles não podem ensinar 

bem de um destes elementos se “desliga” durante muito tempo.» 

(Nias, J., 1996) 
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Resumo 

Num contexto desafiante de modernidade a que a educação não é alheia, os 

professores deparam-se com novos desafios e injunções que anunciam à partida 

reconversões identitárias aparentemente inevitáveis. É neste cenário que se insere este 

estudo, em que analisamos a construção e reconstrução da identidade das diferentes 

gerações de professores do 3º CEB e ensino secundário, num contexto orientado pelo 

ideal europeu ao nível da educação, e que consequentemente tem produzido alterações 

no conceito de profissionalidade docente e na sua prática letiva. 

Este estudo começa por olhar para trás do tempo para perceber como a profissão 

do professor se foi desenrolando desde o período da Antiguidade Clássica até aos 

nossos dias. E porque atualmente se vive sob o baluarte da qualidade do ensino, 

influência de uma europa em mudança, muito se tem especulado sobre a 

profissionalidade do professor. Por isso revisitamos alguns documentos legais nacionais 

e europeus que preconizam um ideal de professor europeu, responsável pela formação 

dos futuros cidadãos europeus. Sendo o professor o alvo em análise, tratamos de 

explorar o conceito de identidade docente, tanto numa ótica individual como também 

geracional, para assim conseguirmos compreender como se tem processado a 

construção e reconstrução da identidade profissional dos professores na sua prática 

laboral. Atentamos ainda sobre a crise e reconstrução da identidade docente fruto de um 

panorama de mudança que insiste em desafiar a profissionalidade do professor, e da 

pessoa do professor, direcionando-o para uma nova configuração da profissão.  

Na perspetiva de conhecermos e compreendermos em profundidade o nosso 

objeto de estudo, de carácter humano, optamos por uma metodologia qualitativa, 

desenhada na linha de orientação da pesquisa narrativa. O que nos levou ao uso de 

entrevistas biográficas a professores de diferentes gerações. 

O estudo realizado permite reconhecer que de facto existem características que 

são próprias e distintivas de cada geração de professores: principiantes; experientes e 

seniores. Porém, constatamos que, na qualidade de profissionais, os professores das 

diferentes gerações se assemelham mais do que se distinguem, sendo por isso visível 

um núcleo de identidade docente consistente, que a própria crise torna mais explícito. 
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Abstract 

 

Teachers are confronted with new challenges and injunctions, which forecast 

apparently inevitable identity reconversions within the context of modernity that has also 

reached the educational system. This study is embedded into this scenario and it will 

include an analysis of the building and rebuilding of various different generation identities 

from teachers of junior high-school (3rd Basic Studies Cycle in Portugal) and high-school; 

the analysis will be conducted within the framework of the European educational ideal 

which has led to changes in the concepts of teaching careers and teaching practices. 

The study starts with a historic account in order to understand how a career in 

teaching has evolved from the antique classical period until our time. And since the 

current paradigm --influenced by European reforms-- emphasizes teaching quality, there 

has been a lot of speculation around the professional skills of teachers. Hence, some 

documents from the national and European legislations will be revisited which defend a 

view of an ideal European teacher responsible for the education of future European 

citizens. Since the analysis is targeted towards teachers, the concept of teaching identity 

is explored from the points of view of the individuals and their generations, in order to 

comprehend how the building and rebuilding of the teacher's career identity has taken 

place. The discussion will also focus on the crisis and reconstruction of the teacher's 

identity, which has been triggered by a climate of change  posing challenges to teachers 

and their careers and directing them towards new career options. 

A qualitative methodology oriented towards narrative research has been chosen in 

order to attain the goal of a deep knowledge and understanding of the study subject, with 

its human character. That led to the use of biographical interviews with teachers of 

different generations. 

This study concludes with the realization that there are in fact three distinctive 

classes that characterize each generation of teachers: beginner, experienced and senior. 

However, the results show that regarding their profession, there are more similarities than 

differences among teachers from different generations; therefore, there is a clear 

conscious teacher profile which is made even more explicit by the crisis. 
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Résumé 

 

Dans un contexte de modernité parsemé d’enjeux, auxquels l’éducation n’est pas 

étrangère, les professeurs se trouvent confrontés à de nouveaux défis et injonctions qui 

annoncent, semble-t-il, des reconversions identitaires apparemment inévitables. C’est 

dans ce cadre que s’insère cette étude où sont analysées la construction et la 

reconstruction de l’identité de différentes générations de professeurs de l’Enseignement 

Secondaire (collèges et lycées) dans un contexte orienté par un idéal européen 

d’éducation, un idéal qui, logiquement, se trouve à l’origine de l’altération du concept de 

professionnalité et de pratique enseignantes. 

Cette étude débute par un retour dans le temps visant à comprendre comment la 

profession de professeur a évolué depuis la période de l’Antiquité Classique jusqu’à 

aujourd’hui. C’est parce que nous vivons actuellement sous la tutelle de la qualité de 

l’enseignement, influence émanant d’une Europe en changement, que l’on spécule 

abondamment sur la professionnalité du professeur. Nous avons ainsi revisité certains 

documents légaux, nationaux et européens, préconisant un idéal de professeur européen, 

lui même responsable de la formation de futurs citoyens européens. Le professeur se 

trouvant au cœur de notre analyse, nous avons essayé d’explorer le concept d’identité 

enseignante tant dans une optique individuelle que générationnelle afin de comprendre la 

manière dont a évolué le processus de construction et de reconstruction de l’identité 

professionnelle des professeurs dans leur pratique professionnelle. De même, nous nous 

sommes attardés sur la crise et la reconstruction de l’identité enseignante, fruit d’un 

panorama de changement qui persiste à défier la professionnalité du professeur et celle 

de la personne enseignante, amenant celle-ci à une nouvelle configuration de sa 

profession. 

Afin de connaître et de comprendre en profondeur l’objet de notre étude, dont le 

caractère est avant tout humain, nous avons choisi une méthodologie qualitative, 

ébauchée à partir d’une ligne de recherche narrative, nous amenant   à réaliser des 

entretiens biographiques auprès de professeurs de différentes générations. 
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L’étude réalisée a permis, de fait, de mettre en évidence l’existence de 

caractéristiques propres et distinctives pour chaque génération de professeurs : 

débutants, expérimentés et âgés. Cependant, nous avons pu constater que, en tant que 

professionnels, les professeurs des différentes générations étudiées se ressemblent plus 

qu’ils ne se distinguent. Ainsi, un noyau consistant de l’identité enseignante a pu être 

identifié, un noyau devenu, avec la crise, plus saillant.     

 

Mots-clés : identité enseignante ; construction de l’identité ; génération ; modernité et 

changement.  
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A crescente erosão da docência como profissão e o desgaste da sua imagem na 

paisagem escolar e social têm produzido um mal-estar que se reflete numa crise de 

identidade profissional. A atual agenda da performatividade preconiza a qualidade no 

ensino baseada num ideal de produção de resultados e numa lógica de competências 

mensuráveis, o que quer dizer que passam a ser exigidas mais competências ao 

professor ao mesmo tempo que o seu trabalho se intensifica e diversifica. É nesse 

sentido que Loureiro (2001) fala da «tensão entre profissionalização/proletarização na 

docência» (Ibidem:67). 

A própria atividade dos professores está a ser diretamente afetada pela 

intervenção governamental através de alterações curriculares; de exames nacionais; de 

critérios para medir a qualidade das escolas; e da apresentação pública dos resultados. 

Tudo com consequências que se fazem sentir na sobrecarga de trabalho dos professores 

e na redução da sua autonomia profissional, que por sua vez se traduzem num desafio à 

identidade profissional docente, assim como à sua identidade pessoal. 

No quadro europeu, a estas mudanças associam-se outras relativas à construção 

do professor europeu, uma ideia explícita e implicitamente subjacente a diversas políticas 

europeias e nacionais, mas que raramente é abordada em si mesma. 

É neste enquadramento que emerge o nosso interesse em conhecer mais 

profundamente, e compreender melhor, de que modo se tem processado a construção 

identitária dos professores neste clima de mudança da prática em contexto escolar e de 

ambiguidade e alargamento no que toca à definição da sua profissionalidade. 

A dimensão subjetiva e afetiva da profissão ocupa, no caminho que decidimos 

seguir, um lugar de destaque. Com efeito, a profissão docente, diferentemente das ditas 

profissões estabelecidas, possui uma envolvente emocional de cariz pessoal, o que quer 

dizer que o comprometimento do professor com a profissão varia de acordo com o seu 

envolvimento emocional. Como afirma Nias (1996) 

os professores estão emocionalmente comprometidos com 

muitos aspetos do seu trabalho. Isto não é um luxo mas sim uma 

necessidade profissional. Sem sentimento, sem a liberdade de se 
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enfrentarem a si mesmos, de ser pessoas completas em sala de aula, 

explodem ou abandonam o ensino (Nias, 1996: 305). 

Na medida em que as mudanças que estão a ocorrer terão significados diferentes 

para os professores, consoante a experiência anterior que possuam ou a identidade de 

partida, com base na literatura (Dubar, 2006; Day, 2001; Elliott, 1993; Huberman, 1989) a 

consideramos a possibilidade de que a vivência da crise possa serdiferentes para 

professores em diferentes estádios de desenvolvimento profissional ou pertencentes a 

diferentes gerações. 

Tomando o conceito de identidade, procura-se então analisar como se processa a 

construção da identidade de professores do 3º CEB e do Ensino Secundário em tempos 

de mudança em função da sua pertença hipotética a diferentes gerações. 

No desenvolvimento do trabalho perseguimos, entretanto, os seguintes objetivos 

específicos: 

- Conhecer de que modo, a identidade dos professores é desafiada num contexto 

de mudança, que preconiza a performatividade na educação e quais as consequências 

para a sua profissionalidade. 

- Perceber como as diferentes gerações de professores, que trabalham numa 

mesma paisagem escolar, vão reconstruindo quotidianamente a sua identidade 

profissional. 

- Identificar as fontes de mal-estar e de crise de identidade e compreender o que 

sentem e como sentem os professores essa crise. 
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Organização do estudo 

 

A exposição a seguir apresenta os sete capítulos que compõem este estudo, na 

respetiva sequência. Assim, o capítulo I, denominado “Profissão e profissionalidade do 

professor”, num primeiro momento, vai proceder a uma breve contextualização histórico-

social da profissão de professor. Começa-se na Antiguidade Clássica; passa-se pela 

Idade Média; seguindo-se a Idade Moderna em Portugal; depois a República; o Estado 

Novo; e por fim o Regime Democrático. Assim se percebe que o professor sempre teve 

um papel específico na sociedade, ainda que numas épocas goze de mais prestígio que 

noutras. No entanto, a docência foi sempre uma profissão mal remunerada e sempre se 

esperou que o professor ensinasse determinados conteúdos que tivessem utilidade para 

a sociedade, e que fosse uma pessoa capaz de inspirar os seus alunos.  

Num segundo momento, analisaremos a profissão e a profissionalidade dos 

professores nos nossos dias. Começaremos por explorar os conceitos de profissão e 

profissionalidade recorrendo a um enquadramento teórico, com autores como Loureiro 

(2001), Sacristán (1999), Lopes (2001), Formosinho e Joaquim (2007) e Perrenoud el al 

(2008). Predomina a ideia de que existe um debate aceso sobre a definição da 

profissionalidade docente, a qual se tem ressentido de grandes mudanças e se apresenta 

agora multifuncional. 

Num terceiro momento, iremos concentrar-nos sobre a influência das políticas 

educativas e respetivo impacto no perfil e na profissionalidade dos professores. 

Abordaremos alguns diplomas legais, como por exemplo a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, o Decreto-Lei nº 240/2001 que especifica o perfil geral do desempenho do 

professor do 3 CEB e Ensino Secundário, e os Decretos-Lei nº 15/2007 e nº 75/2010 

referentes ao estatuto da carreira docente. Abordaremos também as diretivas europeias 

sobre a educação, os professores e a sua formação, analisando as perspetivas 

apresentadas no Green Paper on Teacher Education in Europe (2000) e no ENTEP 

(Achratz, 2005), e procedendo a algumas reflexões sobre a sua influência nas políticas 

educativas nacionais. 
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No Capítulo II, designado por “Identidade docente e gerações de professores”, 

num primeiro momento, começaremos por tecer algumas considerações em torno do 

conceito de identidade. Assim, recorrendo principalmente a Erikson (1976) e Lopes 

(1993), começaremos por analisar a noção geral de identidade e seu desenvolvimento de 

um ponto de vista psicológico. Avançaremos para outras etapas com contributos da 

perspetiva sociológica de Dubar (1997) e Lopes (2001), que salientam a importância da 

construção da identidade (profissional) como processo de socialização. O capítulo 

desenvolve-se, depois, focando a noção de construção da identidade docente como 

constructo ecológico de Lopes (2008) e, com base em Bolívar (2006), noção de 

identidade docente como identidade narrativa. 

Num segundo momento, iremos concentrar a nossa atenção no conceito de 

geração, com autores como Donnison (2007); Edmunds e Turner (2002); Machado Pais 

(1998) e Lopes (2007), que consideram a idade cronológica insuficiente para definir o 

conceito, mas reconhecem que ela serve de elemento complementar da definição, 

porque facilita a sua operacionalização. De seguida, procedemos à articulação do 

conceito de geração com os ciclos de vida profissional dos professores de Huberman, 

através do próprio Huberman (1989) e de Bolívar (1999), e com os modelos de 

desenvolvimento profissional apresentados por Elliott (1993) e Day (2001). Da 

conjugação destas perspetivas, emergiu, com caráter hipotético, o nosso conceito de 

geração de professores, o qual faz uma correspondência entre gerações de professores, 

estádios dos ciclos de vida profissional de Huberman e fases do desenvolvimento 

profissional de Elliott (1993). Tínhamos consciência de que assim iríamos trabalhar com 

um pressuposto teórico, que não é determinativo, é apenas um referencial teórico 

orientador de utilidade na compreensão do fenómeno em estudo. 

O Capítulo III, intitulado “Construção da identidade docente em contexto de 

mudança”, remete-nos, num primeiro momento, para uma discussão dos conceitos de 

Self e crise de identidade. Deste modo, recorremos às concepções de Lopes (2001a), 

Dubar (2006) e de Grinnberg e Grinnberg (1976). A crise de identidade acontece quando 

o Self se depara com mudanças que lhe causam sentimentos de angústia, motivados 

pela “fantasia da perda” (Ibidem) ou pelo sentimento de “aniquilação da sua identidade” 

(Ibidem). Já na análise do conceito de crise de identidade profissional, orientamo-nos por 
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Lopes (2001), Dubar (2006) e Bolívar (2006) que nos falam dos sintomas e 

consequências da crise de identidade docente. 

Num segundo momento, procuraremos enquadrar a crise de identidade num 

contexto de modernidade, que, na opinião de Dubar (2006: 86), é “mais destrutiva que 

criadora”. Com Giddens (1994) e Bolívar (2006) defendemos que a crise de identidade, 

provocada pela mudança, transformou o Eu num projeto reflexivo, que se constrói e 

reconstrói nas trajetórias de vida individuais. Com Vieira (1999), acrescenta-se que a 

atual mudança permanente implica novas práticas e novas representações, o que se 

reflete numa dialética entre “o velho e o novo” (Ibidem), com que também os professores 

são confrontados. 

Num terceiro momento, incidiremos sobre os desafios e consequências da 

mudança na profissionalidade docente. Segundo Dubar (2006), assiste-se a uma nova 

concepção de trabalho que se baseia na lógica das competências, que implica 

investimento na formação ao longo da vida para fazer face à instabilidade de um mercado 

de emprego competitivo, a que o sistema de ensino não é alheio. Também Sachs (2003) 

e Day (2007) referem que as políticas educativas que se sustentam numa nova agenda 

de performatividade, preconizam uma identidade profissional empresarial, que diz 

respeito ao professor “eficiente, responsável e responsabilizável” (Ibidem). Com Bolívar 

(2006) expõe-se que se percecionam alterações nas estratégias identitárias que tendem 

a um maior individualismo e que por isso importa compreender como a identidade dos 

professores se constrói no dia-a-dia. Na perspetiva de Hargreaves (1998), Flores; Day; 

Viana (2007), Loureiro (2001) e Vieira (1999), uma das consequências da mudança 

prende-se com a intensificação do trabalho dos professores. Com Formosinho e 

Machado (2007), aborda-se a possibilidade de verticalização da carreira docente e o 

impacto da primeira tentativa que foi feita nesse sentido nas identidades dos professores. 

O Capítulo IV prende-se com o desenho da metodologia do estudo empírico 

realizado. Optamos pela pesquisa biográfico-narrativa por ser nossa intenção entender 

como os professores vão construindo a sua identidade através das suas próprias vozes. 

Por isso, privilegiamos as orientações de autores como: Clandinin e Connelly (2011), 

Bolívar (2008), Moreira (2011) e Dubar (2006), que argumentam que este é o método 

adequado, se o que se pretende é compreender os sentimentos dos professores. E foi 
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por meio de entrevistas biográficas, tal como as concebe Bolívar (1999), que procurámos 

escutar os professores, atentar sobre fragmentos significativos das suas histórias de vida, 

e conhecer o modo como os sentem e interpretam. 

No Capítulo V, designado “identidades que se (re)constroem e se compreendem 

nas vozes de professores de diferentes gerações”, relativo à análise das narrativas, 

escutam-se as vozes dos professores, por gerações e em geral, sobre: motivação para 

opção pela profissão docente; experiências vivenciadas na formação inicial; ajustamento 

à profissão; concepções pessoais sobre a identidade docente; desafios sentidos face às 

políticas baseadas nas orientações europeias; sentimentos positivos e negativos face às 

atuais políticas que desafiam os professores e a profissão. 

O Capítulo VI, apresenta e sistematiza os resultados da análise e expõe reflexões 

emergentes das considerações que foram sendo feitas ao longo do trabalho empírico. 

Termina-se com as “Reflexões e considerações finais”. Aí, sintetizam-se as ideias 

desenvolvidas ao longo do estudo e tecem-se considerações finais, tendo em mente que: 

«aquilo que se exige de uma teoria não é que seja verdadeira, mas que seja útil para 

apresentar claramente os factos observados» (Leyens, 1979 cit. in Vieira, 1999: 373). 
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CAPÍTULO I - A PROFISSÃO E PROFISSIONALIDADE DE 

PROFESSOR 
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Introdução 

Neste capítulo vamos abordar a profissão e profissionalidade de professor em duas 

partes. Na primeira parte vamos fazer uma breve caracterização histórica da profissão de 

professor desde a Antiguidade Clássica até à Idade contemporânea. Na segunda parte 

vamos analisar os conceitos de profissão e profissionalidade; quais as Influências das 

políticas educativas no perfil e profissionalidade dos professores; e também vamos 

analisar as orientações da U. E. sobre o perfil e profissionalidade do professor em 

contexto europeu  

 

1.1. A profissão de professor em determinados contextos histórico-

sociais marcantes 

 

1.1.1 A profissão de professor na Antiguidade clássica 

O professor teve sempre um papel preponderante nas sociedades ao longo da 

história universal da humanidade, pois que a organização social e seu desenvolvimento, 

sempre dependeu dos ensinamentos dos mestres. Por isso é justificável observar quais 

os tipos de perfis de professor que foram sendo definidos em determinados contextos 

socioculturais mais marcantes ao longo da história, e de que modo eram reconhecidos. 

Podemos considerar que na Grécia Antiga existiam dois tipos de professores, os 

artesãos e os mestres. Os primeiros, eram em muitos casos familiares dos seus 

discípulos e ensinavam a arte do ofício em contexto de oficina, sendo o objetivo a 

profissionalização dos jovens no ofício que, mais tarde, passariam, por sua vez essa arte 

do ofício para outros.   

Os mestres, assumiam o papel de precetores a quem eram entregues os filhos da 

elite, e tinham como missão preparar os jovens ao nível da mestria militar, desportiva, 

artística e intelectual. Este modelo de ensino preconizava a formação aristocrática do 

homem individual e do cidadão, e sustentava-se no ideal educativo designado de Paideia, 

isto é, na ideia de que a formação geral tem por tarefa construir o homem como homem 
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individual e como cidadão, cidadão perfeito, que é aquele que aprende a mandar e a 

obedecer, tendo a justiça como fundamento. 

Foi com os sofistas que surgiu um tipo de educação superior, em que o ensino 

passou a ser concebido uma arte ou técnica que pode ser ensinada por mestres aos seus 

alunos em troca de dinheiro. Estes professores ficaram conhecidos pela mestria da 

argumentação, da retórica, a arte de bem falar. Era comum haver discussões públicas na 

ágora (praça) da Polis onde se debatiam as questões essenciais para o homem, ideias 

de teor filosófico e político, acreditava-se que todas as decisões na governação da Polis 

diziam respeito a todos os cidadãos. Daí a argumentação do discurso ser tão importante.1 

Nas sociedades do Império Romano o ensino, na fase inicial, era assegurado pela 

família. Porém, antes de o jovem ingressar no serviço militar, era encaminhado para a 

tutela de um familiar ancião notável com o intuito de o instruir sobre a “aprendizagem da 

vida pública” (Melo, 2006). E, esta realidade começa a perder significado com a 

aderência cada vez mais sólida à Paideia grega na educação e o ensino começa a 

disseminar-se por escolas. Contudo, as famílias mais abastadas optam por precetores 

que integram no seu seio familiar. 

Parte dos professores eram escravos gregos, o que mostra a importância da 

influência Helénica na educação, em particular depois de a Grécia ter sido invadida e 

anexada ao Império Romano. Por isso não se estranha o facto de alguns gregos: 

preceptores; gramáticos; retóricos; e filósofos, afugentados pela guerra ou atraídos pela 

aristocrata clientela romana, viessem a ser os mestres de jovens romanos pertencentes 

às elites e de adultos. Com efeito os políticos romanos reconheciam na retórica e na 

formação literária ateniense uma mais-valia no apetrechamento dos seus discursos para 

as multidões.  

                                                        

1 Na opinião de Paschoalino (2009:32), concordando com Gauthier e Mautineu, «na atualidade o 

professor continua tendo a tarefa de seduzir ou persuadir. Este trabalho emocional do professor, 

subentende ouvir o outro, seu aluno, e estimulá-lo a falar, a utilizar o seu raciocínio para ir construindo 

conhecimentos» 
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O professor gozava de grande autoridade nas aulas e podia ser severo e aplicar 

castigos corporais se achasse que os alunos não se estavam a esforçar nas lições.  

Muitos destes professores exerciam em simultâneo outra profissão, porque o 

salário de professor ou era inexistente ou muito precário, o que estava de acordo com o 

baixo status social que detinha. Situação um pouco melhor era a dos professores do 

ensino médio e superior. 

Importa realçar que as escolas sempre estiveram, direta ou indiretamente, sob a 

vigília do Estado romano, chegando mesmo a existir uma espécie de fiscal que tinha 

como função observar o que se ensinava nas escolas, com poder de controlo para 

impedir a exaltação de ideias contrárias à ideologia do império.   

A profissão de mestre era tida como uma profissão de utilidade pública e por isso 

os mestres do ensino secundário e superior usufruíam de alguns benefícios ao nível de 

incentivos fiscais, chegando mesmo a ser elaborado o Código de Constantino que 

sustentava esta prática. Também a remuneração destes mestres era distribuída de 

acordo com a importância da área lecionada, sendo beneficiados os filósofos em relação 

aos retóricos. 

Paulatinamente os imperadores foram tendo um papel mais interventivo no 

controlo da educação, abriram mais escolas públicas e fixaram a remuneração dos 

horários dos professores. Havia a preocupação de impedir que os cristãos se 

apoderassem do ensino, por isso os professores passaram a ser nomeados pelo Estado, 

assim como também passaram a estar a seu cargo. 

Partilhando a ideia de Anibal Ponce (1991), diz-nos Melo (2006) que 

oficializando-se a tutela estatal do ensino, de forma que o imperador 

escolhia cuidadosamente professores do mesmo modo que escolhia seus 

oficiais, não tardou a aparecer a comparação do ensino com o exército: o quadro 

de professores era um regimento que defendia, como o militar, os interesses do 

Estado, ou seja, caminhava na mesma marcha e em busca dos mesmos 

objetivos  (Melo, 2006: 17). 
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É a comparação dos professores aos capitães, que faz com que lhes estejam 

destinados lugares de posição estratégica em sectores dominantes. Por isso, cabe aos 

professores a tarefa de suavizar e ao mesmo tempo desconjuntar movimentos rebeldes, 

potenciais focos de desestabilização da ideologia do Império.  

Neste enquadramento a educação é perspetivada como um meio para resolver os 

problemas sociais do Império e é com este espírito que a educação foi direcionada para a 

formação de “funcionários” (Ibidem) que respondiam às necessidades do Império 

burocratizado, criando-se assim as condições para os professores acederem a uma 

carreira dentro da burocracia imperial.  

 

1.1.2. A profissão de professor na Idade Média  

Tal como na Antiguidade Clássica, encontramos nas sociedades da Idade Média 

dois tipos de ensino: o ensino especializado ministrado pelos artesãos e o ensino 

intelectual dirigido para as elites. 

Embora se tenha verificado um considerável avanço nas especializações dos 

artesãos, aliado ao facto de já se organizarem em corporações onde o ofício era 

ensinado pelo mestre no trabalho, estes não eram mestres intelectuais. Este tipo de 

ensino era dirigido aos filhos da classe trabalhadora, continuando a predominar a ideia de 

que o trabalho era uma atividade sem “nobreza”, (Paschoalino, 2009). 

Num outro âmbito encontramos o ensino destinado à elite da sociedade, 

ministrado sob a orientação da Igreja Católica. O professor é também um homem da 

Igreja versando o seu ensino sobre as artes da educação aliado ao ensino da doutrina 

religiosa. Nesta abordagem, o professor caracterizava-se por ser um homem devoto e 

com vocação, assumindo a tarefa de professar uma fé e sendo detentor de uma verdade 

única. A reafirmar esta ideia diz Paschoalino (2009: 33) que «a profissão docente era 

vocação, que significa “chamar”, no Ocidente considerado um “chamado de Deus”. A 

vocação passa a ser condição essencial para o exercício da docência»  

Com a disseminação de Colégios Jesuítas por diversos recantos do mundo, 

impunha-se a uniformização do ensino com regras bem definidas, tanto sobre a 
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organização dos Colégios, como das práticas de bem ensinar. Essas Regras foram 

fixadas no documento Ratio Studiorum. 

A primeira grande preocupação na formação dos professores apontava para a sua 

formação moral e religiosa, por isso o aprendiz do ofício de professor passava 

inicialmente por uma fase de exercícios espirituais, que tinha por objetivo liberta-lo de 

tudo aquilo que o impedisse de chegar a Deus. Ele teria de “entregar a sua inteligência e 

liberdade à vontade de Deus e servi-lo incondicionalmente” (Sousa, 2000), ignorando a 

sua própria vontade, combatendo a vaidade, o prazer, o interesse e a aversão. Só assim 

atingiria o estado de purificação. A preocupação seguinte tinha a ver com a formação 

intelectual, cuja finalidade era atingir a maturidade do espírito. Tinha início com o curso 

humanista de duração de cinco anos, seguiam-se dois anos a aprender línguas clássicas, 

depois; três anos a estudar filosofia; mais quatro anos de magistério no ensino superior, 

orientados para o estudo da teologia; e por fim mais dois anos de estudo dedicados à 

disciplina em que se pretendia especializar. Depois de concretizar os seus estudos e 

consoante o nível que pretendia lecionar, o formando era orientado por um docendi 

peritíssimo que o ajudava na fase de indução no ensino. 

Sousa traça o perfil do professor como sendo principalmente um homem de Deus, 

obediente, sem reservas e sem dúvidas, aos valores instituídos pela Igreja. Era também 

conservador, resistia à mudança e rejeitava a inovação, pois se assim não fosse seria 

excluído do ensino. Demonstrava um grande autocontrolo, sobre os seus impulsos, aos 

quais não ousava dar expressão sob pena de severos castigos. Revelava também um 

comportamento muito disciplinado e reservado, que respeitava as aprendizagens 

adquiridas através dos Exercícios espirituais de Loyola e das Regras da Ratio Studiorum. 

Era portanto um professor que nas palavras de Sousa (2000: 60) se definiria como «um 

verdadeiro gentleman, com savoir-faire, a diplomacia e as boas maneiras do cortesão.»  

 

1.1.3. A profissão de professor na Idade Moderna em Portugal 

O ensino escolástico permaneceu inalterável em Portugal até serem 

implementadas as reformas de Marquês de Pombal em meados do século XVIII. Estas 

reformas tinham como propósito retirar poder aos Jesuítas e o caminho seguido foi 
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secularizar o ensino. Por isso criou-se uma nova rede escolar com professores 

nomeados pelo Estado. 

Existia, já nesta altura, um significativo grupo de professores que considerava o 

ensino a sua ocupação principal e a exercia a tempo inteiro, mas como nos diz Nóvoa 

(1999), é só com a intervenção do Estado que se legitima a profissão do professor como 

um corpo profissional, homogéneo, unificado e hierarquizado a nível nacional.  

Tal controlo absoluto do ensino pelo Estado ficou perfeitamente claro no Alvará 

Régio de 28 de Junho de 1759, citado por Sousa (2000, 66): «A partir de 1 de Outubro, 

ninguém poderá ministrar quer ensino público quer privado, sem autorização adequada, 

sob pena de ser punido na medida da sua falta e de não mais exercer no Reino». 

A partir de então o professor para ensinar precisa de possuir uma licença do 

Estado, que é obtida através de um exame, adicionando um conjunto de requisitos, como 

as habilitações e a conduta moral, entre outros.  

No olhar de Sousa (2000: 66) este professor era «alguém que teria de passar por 

um crivo altamente minucioso e perscrutador não só de todo um passado privado que se 

desejava sem mácula, como da sua história pessoal em termos de eficácia alcançada no 

ensino» 

A implementação da licença afigura-se como um marco importante, porque é ela 

que vai definir a profissionalização da atividade do professor, uma vez que contém em si 

um perfil de competências técnicas. Ao mesmo tempo confere um título, que se por um 

lado representa o apoio do estado, por outro permite o reconhecimento social da 

profissão. É também com base no perfil defendido neste documento que se vai proceder 

à seleção de candidatos e ao delinear da carreira profissional docente. No entender de 

Nóvoa, «este documento constitui um verdadeiro suporte legal ao exercício da atividade 

docente, na medida em que contribui para a delimitação do campo profissional do ensino 

e para a atribuição ao professorado do direito exclusivo de intervenção nesta área.» 

(Nóvoa, 1999:17) 

No seguimento desta reforma do ensino, assume particular relevância a figura de 

Diretor de Estudos, que era aquele que deveria escolher os professores, que poderiam 
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ser ou não religiosos, mas que teriam de ser os “melhores”. Os critérios de seleção 

centravam-se em aspetos, tais como: uma avaliação exaustiva da conduta moral, social e 

política irrepreensível; sólidos conhecimentos dos conteúdos a lecionar; informação sobre 

os resultados obtidos pelos alunos; e visitas surpresa à sala de aula.  

O professor continuou a manter um lugar de prestígio na sociedade, mas era 

acima de tudo um funcionário crente nos ideais ideológicos e políticos, obediente e 

respeitar na íntegra as diretivas emanadas do Estado, Paisagem que não abria espaço 

nem liberdade para introduzir a inovação pedagógica (Sousa, 2000). A acrescentar a esta 

ideia, diz-nos Nóvoa que 

os professores são funcionários, mas de um tipo particular, pois a sua 

ação está impregnada de uma forte intencionalidade política, devido aos 

projetos e às finalidades sociais de que são portadores. No momento em que 

a escola se impõe como instrumento privilegiado da estratificação social, os 

professores passam a ocupar um lugar-charneira nos percursos de ascensão 

social, personificando as esperanças de mobilidade de diversas camadas da 

população: agentes culturais, os professores são também, inevitavelmente, 

agentes políticos. (Nóvoa, 1999: 17) 

Em finais do século XVIII, com o fim da monarquia absoluta e a disseminação dos 

ideais da Revolução francesa, predominava a ideologia de um governo fundado sobre o 

contrato social. É neste cenário que o ensino popular conheceu em Portugal um maior 

desenvolvimento. Criou-se o Regulamento Geral de Instrução Primária em 1923 (Sousa, 

2000), que proclamava a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino, assim como também 

se procedeu à implementação das primeiras Escolas Normais. 

Na versão de Nóvoa (1999), o surgimento das escolas normais afigurou-se como 

uma conquista fundamental para os professores, porque só através da formação se pode 

instituir e reproduzir um corpo de saberes científicos e pedagógicos, uma ideologia 

própria, e o estabelecimento de um conjunto de normas específicas do profissional 

docente. Afirma ainda o autor que «mais do que formar professores (a título individual), 

as escolas normais produzem a profissão docente (a nível coletivo), contribuindo para a 

socialização dos seus membros e para a génese de uma cultura profissional. (Nóvoa, 

1999: 18) 
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Os professores eram bastante reconhecidos socialmente, pois havia a crença de 

que eram eles os responsáveis pela construção das bases da educação pública, que se 

traduziria no desenvolvimento da Nação. Por isso se investiu na formação de 

professores, ao mesmo tempo que também lhes eram oferecidas algumas 

compensações, monetárias e outras.  

Acreditava-se que o ensino era a saída da ignorância e a via para o sucesso, de 

modo que um mestre ativo, profícuo e consciente da sua missão prepararia bem os seus 

alunos, que sairiam beneficiados. Neste encadeamento de ideais, pressente-se um 

“professor apóstolo” (Sousa, 2000) com uma ilustre missão e, agente de transformação. 

Porque embora fosse controlado pelo Estado, o professor dispunha de alguma liberdade 

no sentido de promover uma “lição” (Ibidem) pública, por exemplo.  

Porém a imagem do professor desenha-se num espaço ambíguo, pois que se o 

professor não é burguês, também não pertence ao povo; não deve ser intelectual, mas 

deve possuir sólidos conhecimentos de base; não é um notável local, mas é uma “figura 

influente” (Nóvoa, 1999); não deve assumir um estilo de vida carenciado, mas também 

não deve ser exibicionista e, deve ter a capacidade de conseguir comunicar com todas as 

frações sociais sem demonstrar preferência por nenhuma. 

 

1.1.4. A profissão de professor na Idade Contemporânea em Portugal 

A educação foi a grande prioridade da República que defendia o ideal de que um 

povo instruído engrandeceria a Nação. É neste contexto que o ensino primário vai ser 

alvo de grande interesse, uma vez que o grande objetivo era combater o analfabetismo. 

Ao mesmo tempo consagra-se o desenvolvimento integral da pessoa, quer aos níveis 

psíquico; intelectual e moral, com vista a formar o cidadão que contribuirá para manter a 

coesão social. 

O professor primário, de entre os demais, é o que goza de maior prestígio, é 

considerado o “grande obreiro da civilização”, e é a nele que recai a responsabilidade de 

ser o “árbitro dos destinos morais da pátria”. (Sousa, 2000) Daí ser-lhe exigida elevada 

competência ao nível dos conteúdos e uma conduta moral irrepreensível. Este é o 
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professor da Escola Nova, que privilegia um ensino essencialmente prático, utilitário e 

intuitivo o suficiente; ao mesmo tempo que revela valores morais como a justiça, a 

dignidade, a solidariedade a liberdade, a responsabilidade, etc. 

É nesta linha de pensamento que Sousa descreve a pessoa do professor como um 

«cidadão responsável pelo desenvolvimento integral dos alunos e pelo progresso da 

sociedade. Guia dos portugueses. Obreiro da civilização» (Sousa, 2000: 96). Ao encontro 

desta conceção afirma Nóvoa (1999) que neste início do século XX acredita-se que a 

escola é o motor de expansão da sociedade, e o professor é respetivamente carregado 

de grande “poder simbólico” (Ibidem), uma vez que os professores são aqueles que 

ensinam, logo são os agentes do progresso. Esta é portanto, na perspetiva do autor, a 

“época de glória do modelo escolar” (Ibidem) que é quase o mesmo que dizer, que é o 

“período de ouro da profissão docente” (Ibidem). 

A ideologia do regime do Estado Novo sustentava-se na subordinação dos direitos 

dos cidadãos aos “interesses do Estado” (Sousa, 2000), e fazia valer os “princípios de 

unidade, ordem e nacionalismo” (Ibidem) por meio do reconhecimento da tríade de 

“Deus, Pátria e Família” (Ibidem). 

Prevaleciam os valores espirituais tradicionais e o ensino da religião católica foi de 

novo introduzida nos currículos escolares da escola pública, ao mesmo tempo que se 

criaram colégios privados de carácter religioso.  

A duração do ensino primário foi reduzida e pressupunha-se que a base do ensino 

se circunscrevia a ensinar a ler, escrever e contar corretamente, pois tudo o que fosse 

além era desnecessário. Veja-se o seguinte discurso de Alfredo Pimenta: 

Ensinar o povo português a ler e escrever, para tomar conhecimento 

das doutrinas corrosivas e panfletários sem escrúpulos ou das facécias 

malcheirosas que no seu beco escuro vomita todos os dias qualquer garoto 

da vida airada, ou das mentiras criminosas dos foliculários políticos – é 

inadmissível. Logo, concluo eu: para a péssima educação que possui e para 

a natureza de instrução que lhe vão dar, o povo português já sabe demais 

[…]. Um dos fatores principais da criminalidade é a instrução (Pimenta, 1932, 

cit. in Sousa, 2000:88). 
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Foram criados os postos escolares juntamente com um novo modelo de professor, 

denominados de regentes escolares, que possuíam como habilitação só a 4ª classe, e 

tinham apenas de dominar os conteúdos a ensinar. Neste quadro, Sousa desenha o 

professor como sendo «uma pessoa dentro dos parâmetros da moralidade cristã, 

abnegada e com grande espírito de sacrifício, pois “a vida do professorado primário é 

uma vida de dificuldades e a primeira lição é exatamente a de saberem sacrificar-se 

[…]”» (Sousa, 2000:91). 

Nóvoa (1999) refere, que nesta época se assistiu à aplicação de uma “política de 

desvalorização do professorado” (Ibidem), que teve como consequência a 

desprofissionalização do professor. Na mesma linha de orientação diz-nos Loureiro 

(2001) que a fraca remuneração dos professores, aliada à proibição da possibilidade de 

se criar uma associação profissional e ao recrutamento de pessoal sem habilitações, 

levaram à desvalorização da profissão. Soma sendo ainda o facto de ter sido uma 

profissão que sofreu um enorme controlo ideológico por parte do Estado, ficando assim 

vedada qualquer hipótese de emancipação da profissão.  

O professor teria de apresentar um perfil adequado, por isso deveria pautar-se por 

um comportamento exemplar ao nível da conduta moral; as professoras só poderiam 

casar, com a autorização do Ministério da Educação Nacional; e deveria ser um apóstolo, 

sempre disponível na escola e fora da escola, para colaborar em qualquer atividade de 

âmbito social ou político. 

Igualmente importante era o requisito da saúde mental e física do professor: teria 

que ser robusto fisicamente, ser vacinado; não ser portador de nenhuma doença 

contagiosa, passando no exame de sanidade mental, por não possuir nenhum dos 

defeitos da lista de saúde imposta pelo Estado. 

Neste contexto, sendo sua função passar os ideais do Estado Novo, o professor 

era tratado com desconfiança, sendo obrigado a assinar um documento com o seguinte 

teor: «Declaro, por minha honra, que estou integrado na ordem social estabelecida pela 

Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias 

subversivas.» (Sousa, 2000: 92) 
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Deveria o professor incentivar o ardor cívico do aluno, incutir a veneração pela 

Pátria, o respeito pela tradição e pela família, e demonstrar a importância da associação. 

Como “modelador de almas”, consequentemente, pesa sobre ele a responsabilidade da 

estabilidade do regime. (Ibidem: 93) Foi com base neste pressuposto que o Deputado 

Pinto da Mota, em 1938, proferiu o seguinte discurso: 

Deformar o espírito de quem aprende é a maior das desgraças; é melhor 

deixá-los analfabetos do que com o espírito deformado (…). Se nós queremos 

entregar estes 1 600 000 analfabetos nas mãos de qualquer professor, esses 

homens podem vir a transformar-se em inimigos da sociedade. (in Sousa, 2000: 

93) 

 

Com a Revolução do 25 de Abril de 1974, instala-se o regime democrático que 

teve reflexos imediatos na educação, ou seja, um sistema de ensino de elite é trocado 

por um sistema de ensino de massas sustentado numa ideologia de igualdade de 

oportunidades e anti meritocrática.  

A criação da escola de massas obrigou a um aumento quantitativo significativo do 

recrutamento de professores, que, por sua vez, também se traduziu num aumento 

quantitativo da qualidade de ensino. O que quer dizer que a massificação do ensino levou 

a uma diminuição da exigência ao nível das qualificações académicas dos professores, e 

isso acabou por ter o efeito perverso de deteriorar o perfil docente, como nos diz Loureiro 

(2001). O mesmo raciocínio apresentam Formosinho e Machado ao afirmarem que «do 

lado dos professores […] numa primeira fase, a expansão escolar obrigou a alargar a sua 

base de recrutamento (habilitações académicas e profissionais), conduziu à diminuição 

do perfil da função docente e ao abaixamento do nível médio geral de qualificação dos 

professores» (Formosinho e Machado, 2007: 72) 

Assistiu-se assim a uma grande heterogeneidade do grupo docente. A expansão 

de escolas em diversos espaços geográficos com características sociais próprias; bem 

como o aumento da mobilidade dos professores, implicou o aparecimento de novas 

formas de interação entre as escolas e o meio, sendo o professor o agente mediador.  
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Explica Cavaco (1999) que este contexto favoreceu uma gestão democrática nas 

escolas, ao mesmo tempo que facilitou a emergência de sindicatos autónomos, e que, 

por isso, se registaram melhorias significativas na situação profissional dos professores. 

 

1.2. A profissão do Professor  

Explorar o conceito de profissão não é tarefa fácil, quer pela complexidade que o 

caracteriza, quer pela sua grande ambiguidade. Optamos por isso por percorrer algumas 

definições que nos parecem ser as que melhor enquadram a discussão dos teóricos que 

se têm debruçado sobre esta problemática. 

Noção de simples compreensão foi a apresentada por Carr-Saunders (1928), 

citado por Loureiro (2001) na qual afirma que, «uma profissão pode talvez ser referida 

como uma ocupação baseada num estudo e num treino intelectuais especializados, cujo 

objetivo é fornecer a outrem serviços ou conselhos altamente qualificados a troco de 

determinados horários ou salários» (Carr-Saunders, 1928 cit. in Loureiro, 2001: 28). 

Alguns destes critérios são também referidos no pensamento de Lemose (1989, in 

Loureiro, 2001) que compreende a profissão como sendo uma atividade: intelectual, 

porque lega a responsabilidade a quem a exerce; sábia, porque tem a ver com a 

autonomia e o desafio; prática, porque foge do campo teórico em deferência ao 

experiencial; técnica, porque a sua aprendizagem implica tempo e formação; é exercida 

por um grupo coeso; e tem uma natureza altruísta que beneficia a sociedade.  

Loureiro (2001) refere que os investigadores funcionalistas basearam as suas 

análises a partir dos próprios grupos profissionais e ignoraram o seu lugar na estrutura 

social, e por isso recorre à perspetiva mais alargada de Dubar (1997), de “tipo ideal 

profissional”. Defende que a profissão assenta numa competência técnica e científica; 

exige uma formação de longa duração e especializada; possui um código ético 

deontológico; caracteriza-se por um relacionamento em rede e de controlo entre 

indivíduos que possuem as mesmas competências; é reconhecida e regulada 

institucionalmente; manifesta uma identidade de grupo que perfilha interesses comuns; e 

revela posição de status hierárquica.  
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Constatamos assim que há duas dimensões que estão sempre presentes nas 

diferentes definições, a que se prende com o saber especializado e a do ideal de serviço, 

que demonstra a utilidade da profissão para a sociedade.  

O debate agudiza-se quando se observa a constante evolução das profissões, que 

obrigatoriamente acompanham a mudança social. Assim, se, por um lado, o recurso a 

uma dimensão estática é limitadora mas facilita o reconhecimento das profissões com 

base num conjunto de critérios; por outro lado, recorrer a uma dimensão que privilegia a 

noção de profissão como um constructo social é estar-se preparado para discutir sobre o 

seu significado social (Freidson, 2001; Evetts, 2003).   

Verifica-se assim que a profissão é uma noção que não emerge de um facto 

garantido nem de um fenómeno estável, mas que, pelo contrário, desenvolve-se dentro 

de um quadro onde se percebem várias componentes: a dimensão histórica, económica e 

social; a intervenção do Estado; e ações dos grupos profissionais (Freidson, 2001; Evetts, 

2003; Lopes, 2004).   

Continuando nesta linha de pensamento, diz-nos Loureiro (2001) que: 

partindo do principio de que o conceito de profissão seja uma 

categoria especificamente histórica que apresenta conteúdos descontínuos, 

ela é, no entanto, portadora de elementos definidores que a podem 

configurar como uma estrutura permanente, pois ao estabelecer a articulação 

entre o conhecimento formal e o saber especializado e credenciado, com a 

prática ocupacional, corporiza a organização, distribuição e utilização social 

deste saber (Loureiro, 2001: 38). 

  

Nesta perspetiva, ao se optar por um conceito genérico, assente num construto de 

padrões, não se resolve o problema de base, que diz respeito ao conceito como construto 

social no contexto histórico. Porque tal conduziria a uma excessiva complexidade que 

poderia ser geradora de confusão e de difícil operacionalização conceptual.  

O modo de se poder observar o desenvolvimento das profissões consiste em 

atentar sobre a profissionalização, que não é mais do que o processo formativo através 
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do qual os indivíduos promovem a sua performance profissional. Porém, este termo não 

se refere apenas aos conhecimentos e destreza de competências, implica também a 

apresentação de um discurso e um conjunto de normas do grupo profissional, com o 

intuito de melhorar o estatuto social da profissão. 

Refere Lopes (2001a) que a socialização profissional nos contextos de trabalho é 

essencial na construção de identidades profissionais e é nesse sentido que «a 

profissionalização é um processo interno e situado de comunicação, reconhecimento, 

decisão e co-operação; o seu produto são identidades profissionais individuais e 

coletivas, onde a realização pessoal e a criatividade social se constroem mutuamente 

(Lopes, 2001a: 2). 

 Interiorizar o profissionalismo mais não é do que acatar as diretivas emanadas 

pelas associações profissionais com o objetivo de se proceder à institucionalização do 

conhecimento especializado e do reconhecimento social. 

Sacristán (1999) baseando-se na perspetiva de “ofício de professor” de Tom 

(1984, 1987), analisa algumas componentes do ensino que lhe conferem o estatuto de 

atividade profissional:  

a) o ensino como ofício composto de saberes práticos adquiridos pela 

experiência; b) o ensino como uma derivação do conhecimento, isto é, como a 

aplicação de uma ciência; c) o ensino como uma arte que exprime a 

criatividade individual de quem o realiza; d) o ensino como um empenhamento 

moral, sublinhando a dimensão ética da atividade docente (Sacristán, 1999: 

78).  

 

Assim, no paradigma clássico, o ensino é encarado como um ofício que se 

fundamenta num conjunto de conhecimentos obtidos através da experiência, sendo os 

professores os detentores de um “saber-fazer”. Por isso o professor é concebido como o 

“artesão” que domina a arte do ofício que é o ensino. Fica assim legitimado o estatuto de 

profissionalidade. Começa a identificar-se, assim, uma profissionalidade específica de 

professor. Assim como é definido por Lopes, o profissionalismo «refere-se a um sujeito 
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de performances em lugares de trabalho burocráticos gestionários e hierárquicos» 

(Lopes, 2007: 119). 

Já numa abordagem mais atual e defendida por Sacristán (1999), encara-se o 

ensino como uma atividade em que se aplica o conhecimento científico e favorece a 

capacitação reflexiva. Trata-se de transmitir uma série de conhecimentos produzidos por 

diferentes ciências, sendo a realidade entendida como um espaço de aplicação, tendo a 

prática uma importância relativa.  

Segundo Sacristán (1999), a conceção da atividade dos professores como ação 

artística, privilegia a capacidade de criar, exigindo um contributo pessoal do professor, 

mas que não tem a ver com espontaneidade, pois que se fundamenta nos conhecimentos 

de base. É uma perspetiva que procede a partir da prática e por isso o conhecimento 

transmitido assenta na reflexão sobre a prática preexistente, a qual pode ser analisada a 

partir de um enfoque teórico. Aceita-se que o ensino contém uma expressão ética que 

subjaz responsabilidades para todos os intervenientes porque é uma prática que se 

fundamenta em critérios de valor. A função do professor consiste em tomar decisões 

perante conflitos que têm a ver com opções morais, escolhas de entre percursos 

alternativos com base nos parâmetros de valor instituídos. O professor é um de gestor de 

dilemas. 

 

1.2.1. A profissionalidade do professor 

A noção de profissionalidade refere-se ao processo de desenvolvimento das 

competências indispensáveis para o desempenho de um ofício na sociedade, executado 

normalmente por um profissional. Nesta orientação refere Sacristán (1999) que, em 

relação aos professores, a profissionalidade é um conceito que compreende o que é 

específico na prática docente, pois que se trata de uma panóplia de condutas, 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores que definem concretamente o ser 

professor.  

A completar esta ideia, refere Loureiro (2001) que a profissionalidade se refere  
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à natureza mais ou menos elevada e racionalizada dos saberes e das 

capacidades utilizadas no exercício profissional, protagonizada quer pelo 

Estado quer pelas associações profissionais, que não visa senão aumentar a 

eficácia de intervenção dos autores, mais do que elevar o estatuto da 

profissão (Loureiro, 2001: 32). 

Significativa é também a concepção de Lopes (2001) que alega que é na 

construção de identidades que emergem as profissionalidades, originando formas 

identitárias que se traduzem em profissionalidades diferentes de pessoas ou de grupos.  

No entender de Sarmento (1996) a profissionalidade docente define-se como «o 

conjunto maior ou menor de saberes e de capacidades (e de valores?) de que dispõe o 

professor e o conjunto do grupo profissional dos professores no desempenho das suas 

atividades, num dado momento histórico» (Sarmento,1996, cit. in Formosinho e Joaquim, 

2007: 77) 

Afirmação que, na perspetiva de Formosinho e Joaquim (2007), induz a um 

“conhecimento docente praxeológico”; o docente constrói o conhecimento na sua prática 

letiva articulando a teoria com a prática, através das interpretações e interrogações que 

faz e do modo como desenvolve esse conhecimento.  

No encadeamento deste raciocínio explicam Perrenoud e colegas (2008) que os 

professores são indivíduos que executam um ofício, ou seja, são profissionais. Por isso 

definem o professor profissional como sendo  

uma pessoa autónoma, dotada de competências específicas e 

especializadas que repousam sobre uma base de conhecimentos racionais, 

reconhecidos, oriundos da ciência, legitimados pela Universidade, ou de 

conhecimentos explicitados, oriundos da prática. Quando a sua origem é uma 

prática contextualizada, esses conhecimentos passam a ser autónomos e 

professados, isto é, explicitados oralmente de maneira racional, e o professor 

é capaz de relatá-los (Perrenoud et al., 2008: 25). 

 



41 

 

Em suma, os autores falam no modo como o professor racionaliza a sua prática, 

que planifica e recorre a estratégias com o intuito de ser bem sucedido numa situação 

específica. Argumentam que o professor tem a capacidade de aplicar as suas 

competências nas mais variadas situações, é o “homem da situação” (Ibidem), é aquele 

que possui a destreza de “refletir em ação” (Ibidem), de interpretar os acontecimentos e 

dar resposta a novos desafios. 

Seguindo de perto a tese de Popkewitz (1986), Sacristán (1999) refere que o termo 

profissionalidade deve ser equacionado como estando em constante construção, pois 

que tem lugar num determinado momento histórico e social, que o sistema educativo 

tenciona legitimar. E também deve ser explicado dentro de um quadro ecológico da 

prática profissional porque há que ter em conta os diferentes níveis que estão interligados 

entre si: “contexto pedagógico” (Ibidem); “contexto profissional dos professores” (Ibidem); 

e o “contexto sociocultural” (Ibidem), para assim se conhecer a prática pedagógica e as 

possibilidades de mudança.  

O autor fala-nos ainda de que a função dos professores é determinada pelas 

expectativas que a sociedade coloca sobre o sistema de ensino. Daí que a 

“profissionalidade ideal” (Sacristán, 1999) será aquela que é compatível com determinado 

conjunto de valores; respeita os currículos estabelecidos; e adota uma metodologia 

pedagógica e de avaliação de acordo. No entanto, as exigências da sociedade sobre a 

escola têm vindo a aumentar continuamente, e consequentemente as funções dos 

professores também, o que tem como resultado um cenário de indefinição e especulação 

sobre as funções dos professores.  

Defende ainda a ideia de que a profissionalidade docente é uma “profissionalidade 

dividida” (Ibidem), porque mesmo sendo a educação especializada a competência dos 

professores, na realidade, eles não têm a seu cargo a totalidade da atividade educativa. 

São vários os fatores que intervêm, tais como: o contexto político, económico e cultural; a 

condição atual de desprofissionalização do professorado; a formação de professores; a 

legislação externa que regula o trabalho do professor; não é detentor da produção do 

conhecimento que reproduz; as estratégias e práticas de ação que aplica vêm de 

diretivas externas; a sua prática pedagógica não se resume ao processo de ensino-

aprendizagem, comporta muitos outros aspetos menos visíveis. É neste sentido que 
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Sacristán (1999) reclama o alargamento do conceito de “prática”, porque ela já não se 

circunscreve ao campo metodológico nem ao espaço escolar, e acrescenta que a prática 

não se limita às ações dos docentes.  

No desenvolvimento desta teoria, Sacristán (1999) apresenta um “sistema de 

práticas educativas aninhadas”, que consiste num esquema que exibe um conjunto de 

dimensões contidas umas dentro das outras. Assim, partindo do núcleo, temos a sala de 

aula; a escola; o sistema educativo; e o sistema social, que são todos os sistemas que 

influenciam as práticas do professor. Além das práticas didáticas educativas, são também 

responsabilidade do professor as práticas concorrentes, que se encontram fora do 

sistema educativo e podem não ser exclusivamente de âmbito pedagógico. É neste 

enquadramento que o autor afirma que:  

uma correta compreensão do profissionalismo docente implica 

relacioná-lo com todos os contextos que definem a prática educativa. O 

professor é responsável pela modelação da prática, mas esta é a interseção 

de diferentes contextos. O docente não define a prática, mas sim o papel que 

aí ocupa, é através da sua atuação que se difundem e concretizam as 

múltiplas determinações provenientes dos contextos em que participa 

(Sacristán, 1999: 74). 

Quadro que torna apropriado considerar a profissão do professor com uma 

semiprofissão, uma vez que está subjugada às diretivas político-administrativas do 

Estado, mesmo no que toca às condições de trabalho. Embora na prática letiva o 

professor possua alguma autonomia, tem de obedecer aos regulamentos 

organizacionais, e é por isso que Sacristán (1999) manifesta que a compreensão da 

dialética entre as expectativas externas e os projetos internos permite-nos evitar a 

afirmação ingénua da autonomia e da criatividade profissional dos professores, mas 

também o princípio da sua irresponsabilidade em relação à prática docente (Sacristán, 

1999: 71). 

Quer isto dizer que conjugar os projetos internos do professor com as expectativas 

sociais que sobre ele recaem condiciona a sua autonomia e a sua criatividade, por isso 
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se pode afirmar que a autonomia do professor é sempre relativa, e então será legítimo 

pressupor que ele não é o único responsável pela prática docente. 

Observam Perrenoud e seus colegas (2008) que os modelos de profissionalismo 

têm evoluído ao longo dos tempos, foram-se alterando as competências profissionais e 

os conteúdos a transmitir. O professor “Magíster ou Mago” (Ibidem) foi o modelo que 

vigorou na Antiguidade; ele era aquele que sabia, e por isso não precisava de formação 

porque era possuidor de uma personalidade carismática e dominava a retórica. O 

professor “Técnico” (Ibidem) é o típico professor das Escolas Normais, que adquire as 

competências técnicas na formação para o ofício, e aprende a prática através da imitação 

e repetição para depois reproduzir a teoria. O professor “Engenheiro ou Tecnológico” 

(Ibidem) preocupa-se com o planeamento pedagógico e a didática, racionaliza a prática 

que tenta adequar à teoria que transmite. O professor “Profissional ou Reflexivo” (Ibidem) 

possui a capacidade de pensar sobre as suas práticas, resolver problemas e decidir 

estratégias; procura desenvolver uma atitude de “ação-conhecimento-problema” (Ibidem) 

perante as situações experienciadas.  

A concepção dos autores (Perrenoud et al. (2008), privilegia a aceção do professor 

reflexivo, por considerarem que é aquele que apresenta algumas habilidades 

fundamentais como a de ter a capacidade de avaliar e de autoavaliar; possui uma atitude 

crítica; é capaz de tomar decisões; pondera sobre as estratégias a aplicar de acordo com 

as situações e objetivos pretendidos; respeita princípios éticos, e é sobretudo através da 

reflexão sobre a avaliação que consegue aprender ao longo do seu percurso académico. 

Alegam que o professor é um “praticante reflexivo”, porque «ele revê mentalmente o seu 

trabalho e a situação por ele organizada e vivenciada, ou que está sendo preparada para 

otimizar o conjunto dos seus atos […] ele retorna, sempre em pensamento, para 

contemplar-se dentro da situação criada» (Perrenoud et al., 2008: 44). 

Neste âmbito, Holly (1992) é de opinião que atualmente prevalecem duas 

representações de professores: os técnicos e os profissionais. A ideia do professor 

técnico é aquela que é aprendida durante o período de formação e é confirmada pelas 

avaliações que certificam a sua competência. Este professor centra-se na aplicação do 

currículo estandardizado, o ensino cinge-se à instrução e avaliação formal. A premissa 

base é que os alunos obtenham determinadas competências. Por sua vez, o professor 



44 

 

profissional é o professor-investigador, é aquele que empreende uma “investigação 

autocritica sistemática” (Ibidem) com o objetivo de definir o problema e resolvê-lo. 

Desenvolve um currículo mais aberto, encara o conhecimento como um processo que vai 

sendo construído em colaboração e por descoberta e tende a relacionar os conteúdos 

com a vida quotidiana. É, também, um gestor de relacionamentos e abre espaço nas 

aulas para a negociação porque interessa atender às características e culturas dos 

alunos 

Toda a especulação gerada à volta da profissionalidade do professor recai sobre 

os objetivos e as práticas do sistema educativo, levantando questões que têm a ver com 

o tipo de competências e conhecimentos que dizem respeito ao ofício de professor. Por 

isso importa atentar sobre a questão da profissionalidade, que se relaciona com um 

conjunto de regras que devem ser seguidas e que dizem respeitos a determinado tipo de 

“saberes” e de “saber-fazer”. Porém, parte destas regras podem ser ambíguas e os 

professores recriam-nas constantemente; o que acontece por exemplo na aplicação do 

conhecimento pedagógico, que apresenta uma natureza elástica no modo de organizar a 

prática. Além do mais, refere Sacristán (1999) que a profissionalidade espelha-se num 

vasto panorama de funções do professor: preparar aulas; ensinar; ordenar o estudo; 

apoiar os alunos; gerir relacionamentos; organizar atividades; avaliar, entre outras.  

É na análise da especificidade da profissão de professor que se compreende uma 

“prática relacional finalizada” (Perrenoud et al., 2008), visto o professor ensinar através 

da comunicação verbal e assim fomentar a discussão científica no diálogo como os 

alunos, ao mesmo tempo que recorre a diversos meios que facilitem a aprendizagem. Ou 

seja, o professor é em primeiro lugar «um profissional da articulação do processo ensino-

aprendizagem em uma determinada situação, um profissional da interação das 

significações partilhadas» (Ibidem). A reforçar esta ideia ainda referem os autores que «o 

professor é um profissional da aprendizagem, da gestão de condições de aprendizagem 

e da regulação interativa em sala de aula» (Ibidem). 

Interessa também analisar qual é a representação do professor que se deseja ser, 

ou nas palavras de Perrenoud e colegas (2008), no “mestre reconhecido”. Aqui está-se a 

pôr a tónica sobre a crença do que é o ofício do professor, que se percebe como um 

“personagem reconhecido” (Ibidem) no sentido em que antes de ser conhecido como um 
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indivíduo em particular, com um estilo próprio no modo de fazer e de ser, ele trás consigo 

a herança dos professores com quem contactou no passado escolar. É neste sentido que 

os autores esclarecem que «o mestre – (re)conhecido – está em relação com o professor 

desejado por ele e/ou temido, rejeitado, admirado. A representação do ofício – do mestre 

em seu ofício – coloca-se e funciona como a fonte e como objetivo das motivações a 

ensinar» (Ibidem). 

O professor na sua prática aplica um conjunto de competências que abrangem o 

conhecimento dos conteúdos; têm aplicação prática; criam significação dos conteúdos; e 

são de caráter afetivo. Portanto, estas competências podem-se dividir em duas 

dimensões: uma de teor “técnico e didático” (Perrenoud et al., 2008), que se prende com 

o estudo e elaboração dos materiais para as aulas; e outra de teor “relacional, 

pedagógica e social” (Ibidem) na gestão das interações em contexto de sala de aula. O 

mesmo será dizer que as competências profissionais dos professores são «o conjunto 

formado por conhecimentos, savoir-faire e posturas, mas também as ações e as atitudes 

necessárias ao exercício necessárias ao exercício da profissão» (Ibidem: 28)  

Nesta sequência, os autores (Perrenoud et al., 2008) compreendem as 

competências como uma componente intrínseca do “tríptico de base”, a que se adicionam 

ainda as componentes: projetos e atos. Ou seja, as competências só ganham expressão 

quando mobilizadas através dos atos assumidas pelo professor em contexto profissional; 

e quando perspetivam a consecução dos objetivos dos projetos definidos pelo próprio 

professor.  

No mesmo quadro teórico aceita-se a opinião de Sacristán (1999) quando afirma 

que  

a competência docente não é tanto uma técnica composta por uma 

série de destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, 

nem uma simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um 

improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento 

e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos 

preexistentes (Sacristán, 1999: 74). 
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Tendo como referência a aprendizagem ao longo da vida, Alonso (2007) é da 

opinião de que há um conjunto de competências que são fundamentais, tanto ao nível 

cognitivo como social, porque permitem o aprender a aprender e possibilitam a 

autonomia na procura do conhecimento; fomentando o conhecimento e uma atitude mais 

interventiva a nível social. Normalmente são designadas de competências transversais, 

onde, além da competência aprender a aprender, há que ter em conta também a 

reflexão, a flexibilidade, a pesquisa, a comunicação, o trabalho em equipa, o respeito pela 

diferença, a abertura à inovação. Assim é possível haver comunicação e partilha de 

saberes em contextos diferentes. É neste sentido que a autora (Alonso, 2007) fala numa 

“escola que aprende”, onde o papel dos professores como agentes de mediação é fulcral 

no desenvolvimento de um “projeto para a sociedade cognitiva ou educativa” (Ibidem). 

Por conseguinte, Alonso (2007) concordando com Fullan (1993), advoga que na 

sociedade de aprendizagem há competências que são essenciais dominar: 

a necessária combinação do desenvolvimento intelectual (educação 

para a compreensão e reflexão) e do desenvolvimento social (aprendizagem 

da solidariedade e colaboração) torna-se mais do que evidente […]. 

Atravessando estas duas dimensões aparece uma terceira – a disposição 

positiva para confrontar a mudança constante e a complexidade social, ou 

seja a capacidade para aprender a lidar com a mudança (Alonso, 2007: 112). 

 

Neste cenário, Perrenoud (2000) especula sobre o facto de se caminhar para uma 

nova profissão ou então de se conceber duas profissões em uma; por isso analisa o 

“movimento da profissão” (Ibidem) dentro de um contexto cada vez mais exigente ao 

nível da especialização, para assim captar as competências “emergentes” (Ibidem) ou 

existentes da profissão; defende que a tendência é para a profissão se tornar integral, ser 

ao mesmo tempo autónoma e responsável fundamentada numa prática reflexiva; no 

entanto admite que as competências “clássicas” (Ibidem) continuam a ter uma 

importância significativa, mesmo já não sendo as predominantes, elas são mais umas 

componentes entre outras.  
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A atual paisagem de mudança e complexidade da escola de massas, que coexiste 

com uma multiplicidade de profissionalidades docentes e o alargamento de funções, tem 

tido implicações profundas no modo como os professores se envolvem no seu trabalho, 

na sua identidade profissional e no modo como se projetam na sociedade. Formosinho e 

Joaquim (2007) especulam sobre a adequação do atual modelo da carreira docente, que 

se caracteriza por ser até certo ponto “horizontal”, mas também “vertical”.  

Levanta-se a questão da diferenciação da profissionalidade docente, que tem 

implícito uma categorização profissional e respetiva diferenciação salarial. Formosinho e 

Joaquim (2007) discutem a questão em função de perspetivas contrárias. Se, por um 

lado, a diferenciação poderia implicar um reforço no trabalho de equipa, valorizar os 

saberes dos docentes, facilitar o crescimento profissional, incrementar uma promoção 

fundamentada na qualidade docente; e melhorar a organização da escola de massas, por 

outro lado, poderia ser um forte obstáculo à boa consecução do trabalho em equipa, por 

defraudar o espírito de colaboração. Os autores deixam este debate na mesa. 

 

 1.2.2. Influência das políticas educativas no perfil e profissionalidade dos 

professores 

Há todo um conjunto de normativos legais emanados pelo Estado que determinam, 

e/ou influenciam o perfil e profissionalidade dos professores e que afetam a prática letiva 

em contexto escolar e as relações com todos os intervenientes do processo educativo. 

Procedemos assim a uma breve análise dos diplomas mais expressivos neste âmbito, e 

análise das intencionalidades que subjazem as políticas implementadas. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo é a lei que define o quadro geral do sistema 

de ensino nacional. É constituída por nove capítulos, que correspondem aos seguintes 

assuntos: I-âmbito e princípios; II-organização do sistema educativo; III-apoios e 

complementos educativos; IV-recursos humanos; V-recursos materiais; VI-administração 

do sistema educativo; VII-desenvolvimento e avaliação do sistema educativo; VIII-ensino 

particular e cooperativo; IX-disposições finais e transitórias. Foi aprovada pela Lei nº 

46/86, de 14 de Outubro, e alterada pelas Leis nº 115/97, de 19 de Setembro; nº 49/ 

2005, de 30 de Agosto; e nº 85/ 2009, de 27 de Agosto. 
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Prestamos particular atenção ao capítulo IV, que diz respeito aos recursos 

humanos; e em concreto, aos artigos nº33 - princípios gerais sobre a formação de 

educadores e professores; e nº34 - formação inicial de educadores de infância e de 

professores dos ensinos básico e secundário. 

O artigo nº33, ponto 1, refere os princípios que a formação de professores deve 

atender, os quais passamos a transcrever: formação inicial ser de nível superior; 

formação contínua; formação flexível; formação integrada; formação em práticas 

metodológicas; formação em referência à realidade social; formação que favoreça e 

estimule a inovação e a investigação; e formação participada. O ponto 2 esclarece que os 

professores devem possuir um diploma que confira a sua formação profissional 

específica. 

O artigo nº34, dividido em sete pontos, destaca a importância da qualificação dos 

professores que deve cumprir os seguintes requisitos: ser adquirida pela frequência de 

cursos superiores; respeitar o perfil de competências e formação de professores que é 

definido em decreto-lei próprio; ser a formação de professores do 3º CEB e ensino 

secundário concretizada em escolas superiores de educação, e a formação dos 

professores do ensino secundário, em estabelecimentos de ensino universitário; os 

professores de disciplinas de cariz profissional, vocacional ou artístico, obterem 

qualificação profissional mediante curso de licenciatura adicionada a uma formação 

pedagógica de acordo; os professores do ensino secundário demonstrarem qualificação 

profissional através de curso de licenciatura numa área científica específica aliada a uma 

formação pedagógica adequada. 

O Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de Agosto, define o perfil geral de desempenho 

dos professores, em que neste caso destacamos o professor do 3 CEB e do ensino 

secundário português. Verificamos que este decreto-lei se fundamenta em quatro 

dimensões que definem as premissas essenciais que devem caracterizar o desempenho 

profissional docente. São a dimensão profissional; a dimensão de desenvolvimento do 

ensino aprendizagem; a dimensão de participação na escola e de relação com a 

comunidade; e a dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida 
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Assim, a dimensão profissional, social e ética centra-se na principal atividade do 

professor, o ensino baseado no saber científico e na capacidade reflexiva ao nível da 

transmissão de conhecimentos. Deve também assumir a escola como inclusiva e facilitar 

um conjunto de aprendizagens diversificadas que integram o currículo, garantindo o 

desenvolvimento integral dos estudantes. Deve, ainda, assumir um código de conduta 

irrepreensível a nível ético e deontológico, revelando uma postura cívica e formativa, 

como por exemplo perceber e respeitar culturas diferentes, procurar integrar os saberes 

dessas culturas, lutar contra a discriminação e criar situações de integração dos 

estudantes permitindo o desenvolvimento pessoal e cultural de todos. 

Já a dimensão de desenvolvimento do ensino aprendizagem refere que o 

professor deve ser um facilitador de aprendizagens e do desenvolvimento de 

competências, recorrendo a diversos recursos e a linguagens de saberes diferentes, tais 

como as novas tecnologias da informação e comunicação. Deve orientar os estudantes 

na sua produção intelectual ensinando-lhes metodologias de trabalho, ajudá-los no 

desenvolvimento da sua comunicação e incentivá-los a serem agentes no seu próprio 

processo de aprendizagem. 

A dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade exige que o 

professor tenha como referência a educação para a cidadania democrática e que 

promova a “educação inclusiva e de intervenção social” (Dec. Lei nº40/2001, 5571), 

utilizando, por isso, como mais um recurso de ensino aprendizagem o espaço 

comunitário. Deve mesmo, adaptar o currículo ao contexto sociocultural da região onde a 

escola está inserida, incluindo saberes e práticas sociais desta, de modo a facilitar aos 

estudantes um melhor conhecimento e compreensão da sua própria comunidade.   

Deve ainda participar na elaboração e aplicação do projeto educativo da escola e 

outros projetos, como também incentivar a participação das famílias com a escola e ainda 

colaborar com diversas instituições da região em projetos que tanto beneficiam a escola 

como a comunidade.  

Por último, a dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida, no 

sentido de promover o seu desenvolvimento e melhoramento do seu projeto de formação 

continuamente e, assim, ser crítico no seu desempenho profissional, avaliando as suas 



50 

 

práticas com base na sua experiência pessoal. É este assumir de uma postura de 

aprendente permanente que lhe possibilitará interpretar a diversidade cultural da nossa 

sociedade e das sociedades internacionais, nomeadamente das da União Europeia. 

O Decreto-Lei nº 43/ 2007, de 22 de Fevereiro, aprova o regime jurídico da 

qualificação profissional dos professores. Esclarece que possuem habilitação profissional, 

os professores que forem titulares do grau de licenciatura ou o grau de mestre em 

determinada área científica. Neste diploma a prioridade política é a melhoria da qualidade 

de ensino e por isso aumenta a exigência sobre a qualificação dos professores. Assenta 

na conjetura de que um corpo docente de qualidade e com elevada qualificação induz a 

um ensino de qualidade, que se traduzirá em melhores resultados dos alunos, e por sua 

vez dará resposta ao desafio do aumento das qualificações dos portugueses. 

No contexto do Processo de Bolonha, o grau de qualificação exigido aos 

professores é o de mestrado. Tal revela a elevação da exigência ao nível da habilitação 

profissional, e consequentemente a valorização do estatuto socioprofissional.  

Outros dois diplomas legais, a Portaria nº 350/2008 e a Portaria nº 841/ 2009, 

incentivam a formação contínua ao longo da vida, e por isso oferecem a possibilidade aos 

docentes de poderem aceder a formações especializas e de longa duração.  

É neste sentido que a Portaria nº 350/ 2008, de 5 e Maio esclarece que os 

professores do 3º CEB e ensino secundário podem beneficiar de licença sabática que se 

destine quer à realização de um Projeto de investigação/ação; ou de uma dissertação de 

mestrado; ou ainda uma tese de doutoramento. 

Define esta portaria como licença sabática a  

dispensa da atividade docente com vista à valorização de 

competências dos docentes nas várias áreas disciplinares e aprofundamento 

dos conhecimentos didáticos e curricular em estreita articulação com o 

desempenho profissional adequado às situações de sala de aula, escola e 

nas relações desta com a comunidade (Portaria nº 350/ 208, de 5 e Maio: 

artigo 2º). 
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Na mesma orientação, a Portaria nº 841/ 2009, de 3 de Agosto, elucida que os 

professores podem usufruir da equiparação a bolseiro caso pretendam concretizar uma 

tese de doutoramento; ou uma dissertação de mestrado; ou então desenvolverem um 

projeto de investigação/ação. 

A noção de equiparação a bolseiro é expressa nesta portaria como a  

dispensa de serviço, permitindo proporcionar aos docentes condições 

que promovam a valorização de conhecimentos e competências adequadas 

ao seu desempenho profissional e potenciadores do sucesso escolar 

(Portaria nº 841/ 2009, de 3 de Agosto: artigo 2º). 

Percebe-se a preocupação destas portarias com o aumento da qualidade da 

formação dos docentes, que consideram ser uma variável essencial na melhoria do 

desempenho profissional, e desenvolvimento de competências que respondam aos novos 

desafios da sociedade do conhecimento. No entanto, poder-se á argumentar que estas 

portarias valem mais pela intencionalidade, porque em contexto real são muito poucos os 

professores que conseguem obter tal benefício, devido a todo um conjunto de 

dificuldades encontradas de caráter institucional e burocrático. 

O Decreto-Lei nº 15/ 2007, de 19 de Janeiro, referente ao Estatuto Carreira 

Docente considera que o professor tem um papel fundamental como agente de 

educação, ao mesmo tempo é encarado como um recurso de que a sociedade dispõe. 

Porque dele depende o sucesso dos alunos, e também tem a responsabilidade de 

promover uma aprendizagem de qualidade, e prevenir o abandono escolar precoce.  

Defende-se neste diploma que a valorização do trabalho dos professores deve ser 

uma condição do Estatuto da Carreira Docente e por isso a intencionalidade de estruturar 

a carreira de modo a favorecer o reconhecimento do corpo docente, com maior 

experiencia, mais autoridade e elevada formação correspondente a funções de maior 

responsabilidade e se traduza a uma categoria diferenciada. 

Opta-se pela diferenciação visível em duas categorias, designando-se a categoria 

superior por professor titular, que terá a seu cargo funções de coordenação e supervisão. 
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Aposta num regime de avaliação de desempenho mais exigente, que tem em 

conta a autoavaliação do professor, sendo no entanto o procedimento de avaliação 

principal é a que fica incumbida a colegas que exerçam cargos de coordenação dos 

departamentos curriculares, ou dos conselhos de docentes, ou ainda os órgão de direção 

executiva das escolas. Procedimento que recorre a uma gama diversificada de 

instrumentos da avaliação, como por exemplo a observação de aulas e os resultados 

escolares dos alunos. 

Porém, este decreto-lei veio a ser alterado pelo Decreto-Lei nº 75/2010, de 23 de 

Junho. O qual justifica que se procede à reformulação do sistema de avaliação de 

desempenho porque se pretende valorizar o trabalho docente, tendo por base objetivos 

essenciais, que são: garantir uma efetiva avaliação do desempenho docente, com 

consequências na carreira e a valorização do mérito. Modificações que preconizam uma 

melhoria da qualidade da escola pública, e também a instaurar um clima de tranquilidade 

nas escolas e a todos os intervenientes no processo educativo, de modo a permitir a 

concretização da missão da escola pública. 

Uma das alterações introduzidas prende-se com o pôr fim à carreira docente 

diferenciada, que passa a estruturar -se numa única categoria, deixando de haver a 

distinção entre professores e professores titulares. E em simultâneo, prevê a manutenção 

da prova pública e período probatório como mecanismos de seleção para ingresso na 

profissão, uma vez que se perspetiva ser uma profissão cada vez mais exigente. 

É vontade deste diploma é reforçar a avaliação de desempenho articulada com a 

progressão na carreira, e por isso estabelece alguns princípios, os quais passamos a 

referir; os professores com melhores resultados na avaliação de desempenho são 

recompensados com uma bonificação de tempo de serviço; os professores que alcancem 

menções qualitativas de Muito Bom ou de Excelente, terão acesso aos 5º e 7º escalões; 

constitui-se a modalidade de supervisão da prática docente, e valorizam-se os 

professores seniores em fim de carreira com a possibilidade de se dedicarem a outras 

funções. 

Fica presente neste diploma a intencionalidade do Estado em garantir a avaliação 

de desempenho dos professores, valorizando o mérito profissional que se refletirá na 
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progressão da carreira. Perspetiva que se fundamenta na melhoria da qualidade da 

escola pública, que assenta na qualidade profissional dos professores e seu 

reconhecimento, assegurando assim um ensino de qualidade que vai de encontro ao 

interesse das escolas, das famílias e da sociedade portuguesa. 

 

1.2.3. Orientações da U. E. sobre o perfil e profissionalidade do professor em 

contexto europeu  

O Green Paper on Teacher Education in Europe, manifesta-se sobre a educação 

na Europa e preconiza o aumento da qualidade na educação com base no investimento 

na formação profissional dos professores, pois que professores com uma boa formação 

de base promovem o aumento da qualidade da educação que ministram e influenciam 

diretamente a formação académica e pessoal dos seus estudantes, futuros cidadãos 

Europeus.  

As sociedades Europeias desde há algumas décadas que se têm deparado com 

grandes desafios, rápidas e constantes mudanças, aos níveis social, cultural, económico 

e tecnológico. E é na educação que podemos encontrar a melhor forma de responder a 

estes novos desafios e mudanças, pois que é nos bancos da escola que vamos encontrar 

o capital humano, os recursos humanos da futura EU, que devem estar preparados para 

responder proactivamente e tirar o máximo partido da conjuntura que se apresenta, de 

modo a tornar a Europa um espaço de prosperidade que fomenta a realização 

profissional e pessoal dos seus cidadãos.  

É nesta ordem de ideias que a educação, ou melhor, a política educativa é cada 

vez mais integrada na política económica e social, uma vez que recursos humanos 

qualificados potenciam nas sociedades da informação a prosperidade económica e social 

dessas mesmas sociedades e promovem o bem-estar.  

Seguindo o mesmo propósito, a ENTEP - European Network on Teacher Education 

Policies (Achratz, 2005), tem como funções: promover a cooperação dos Estados 

membros da U.E. em políticas de educação, sendo as suas principais preocupações o 

aumento da qualidade da educação dos professores, incentivando a aprendizagem 
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durante toda a vida e baseada no conhecimento da sociedade; desenvolver a nível 

Europeu programas educativos da formação de professores; melhorar a imagem pública 

dos professores através de qualificações reconhecidas pelos diferentes Estados 

membros; e promover a mobilidade dos professores no espaço Europeu. Para tal, tem 

analisado e comparado as políticas e programas dos diferentes Estados membros, de 

modo a eleger as boas práticas realizadas em diversos tipos de atividades e apresentá-

las como ideais a seguir, juntamente com outras sugestões.  

Fica subjacente a ideia de que para se atingir a alta qualidade da educação e 

formação prática há que trabalhar na construção de uma Europa do conhecimento e 

apostar na aprendizagem como meio de dinamizar as sociedades, incentivando a 

prosperidade económica e a coesão social, de modo a haver uma plena integração 

Europeia.  

Um outro aspeto a considerar na política de educação tem a ver com a aposta na 

reforma em educação, especialmente na qualidade da formação de professores que 

acabará por se traduzir na alta qualidade da educação, o que atualmente é uma 

prioridade uma vez que vivemos tempos de rápidas mudanças e grandes desafios e há 

que ter capacidade de dar respostas eficientes e eficazes. Assim há que pensar na 

reforma das estruturas de organização dos diferentes setores da educação e na reforma 

curricular, particularmente no que toca à introdução das novas tecnologias da informação 

e comunicação e nos processos de aprendizagem que se devem basear na investigação 

e resolução de problemas.  

Ao mesmo tempo, a formação de professores deve ter a função de promover o 

desenvolvimento dos professores ao longo da sua carreira profissional, partindo da 

formação inicial, da própria indução e durante todo o período de atividade profissional. E 

isto porque a formação contínua assente na investigação sobre educação e na aceitação 

da inovação permite o melhoramento das escolas.  

A influência Europeia desempenha um papel decisivo no desenvolvimento de uma 

rede comum da formação dos professores dos Estados membros com vista a aumentar a 

qualidade da formação do professor que equivale a um aumento da qualidade da 

educação, imprescindível às sociedades de conhecimento em franca expansão.  
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O estabelecimento da formação de professores como um sistema aberto, dinâmico 

e contínuo proporciona uma aproximação integrada das diferenças dos Estados 

membros. Assim a análise da formação inicial e contínua que sustentam o 

desenvolvimento profissional e a investigação comparativa dos “fatores sociais, culturais, 

políticos e económicos” dos diferentes países Europeus tem contribuído para uma maior 

compreensão das diferenças entre estes. O que por sua vez facilita o estabelecimento de 

uma base comum a todos, ou seja a adesão a novas temáticas essenciais na formação 

de professores e a aceitação de sugestões de estratégias e reformas a aplicar no sentido 

de um melhoramento na educação. 

É nesta ordem de ideias que o Green Paper on Teacher Education in Europe 

defende que um dos objetivos a serem atingidos, será o trabalho em rede dos Estados 

membros em investigação e desenvolvimento, no sentido de se concretizar um outro 

objetivo que é o de promover a alta qualidade da formação dos professores Europeus 

que se traduzirá na alta qualidade na educação e formação.  

Ideia também defendida pela ENTEP (Achratz, 2005) que nos diz que não 

podemos esquecer que os professores têm a responsabilidade de preparar as futuras 

gerações de Europeus. Por isso propõe o desenvolvimento da formação dos professores 

numa dimensão Europeia, pois, apesar de os professores trabalharem num contexto 

Europeu, observam-se diferentes conceções sobre o que constitui um professor com o 

profissionalismo Europeu.  

Sem que se pretenda criar um modelo único, estandardizado, portanto não 

ignorando particularidades nacionais importantes, interessa no entanto elaborar o 

profissionalismo do professor a trabalhar no contexto Europeu. 

A necessidade absoluta da profissionalização dos professores prende-se com o 

facto de contrariar o atual panorama da maior parte dos Estados membros, tendo em 

conta variadíssima situações que explanamos de seguida: 

 A observação dos poucos resultados ao nível da eficácia e eficiência 

revelados pelos modelos tradicionais de professores; 

 A urgência em proceder à reforma da educação; 
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 A necessidade de dar uma resposta adequada aos novos desafios 

no campo da educação, tais como a promoção da igualdade de oportunidades e a 

educação secundária para todos; 

 Confiar nos benefícios da modernidade aceitando o potencial do 

conhecimento científico e adotados as novas tecnologias da informação e da 

comunicação; 

 Assumir toda formação de professores na educação universitária 

pautada por uma formação académica comparável à medicina e à engenharia. 

Quando pensamos na formação de professores, temos em conta os aspetos 

sociais de profissionalismo juntamente com os pedagógicos. Então podemos deduzir que 

a profissionalização do professor requer: uma investigação e um conhecimento de base 

do ensino; um sólido conhecimento científico; um vasto reportório empiricamente validado 

por práticas educativas do ensino aprendizagem; competências pedagógicas; autonomia; 

competências intelectuais críticas; responsabilidade; e boa conduta ética.  

Acresce ainda que os professores profissionais devem aceitar e tirar partido das 

transformações ao nível do conhecimento científico, investir na investigação, adotar 

práticas válidas de ensino aprendizagem de casos em concreto que tenham a ver com as 

realidades dos seus estudantes, como por exemplo a educação especial, e prestar 

atenção aos interesses dos seus estudantes.  

No entanto, não há um consenso no que concerne o tipo ideal de professor para o 

séc. XXI por parte dos Estados membros. Fica a ideia de que o professor Europeu deve 

ter as mesmas capacidades que um bom professor, ou seja, deve possuir sólidos 

conhecimentos científicos da sua área disciplinar e deve ter capacidades para ensinar 

com sucesso.  

Concordando com Perrenoud (1999), a ENTEP (Achratz, 2005) considera que os 

professores devem ser detentores de determinadas capacidades, tais como:  

Organizar uma aprendizagem de oportunidades dos estudantes; gerir 

a progressão da aprendizagem dos estudantes; lidar com a heterogeneidade 

dos estudantes; desenvolver nos estudantes o compromisso de trabalharem 

e estudarem; trabalhar em equipa; participar no currículo da escola e 
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organizar o seu desenvolvimento; promover o comprometimento dos pais e 

da comunidade com a escola; usar as novas tecnologias na sua prática 

diária; lidar diplomaticamente com as obrigações profissionais e dilemas 

éticos; gerir o seu próprio desenvolvimento profissional» (Ibidem, 2005: 2). 

 

Ainda há a adicionar o facto de que o professor deverá pesquisar 

permanentemente e deve estar sempre atualizado sobre as mudanças sociais no geral, 

pois que o seu conhecimento científico e o desenvolvimento das suas capacidades 

assentam na sua contínua aprendizagem.  

Verificamos que nos últimos anos a maior parte dos Estados membros procederam 

a algumas mudanças significativas nos seus currículos, onde integraram temáticas sobre: 

o ambiente, tendências sociais gerais e tendências do mercado laboral.  

Porém prevê-se que mais mudanças serão igualmente exigidas num futuro 

próximo. Assim terá de se pensar em novos objetivos da aprendizagem, fortalecendo a 

componente da educação da cidadania e apostar no desenvolvimento de competências 

dos estudantes e orientá-los para a aprendizagem ao longo da vida.   

Enquanto o discurso político dos anos 1960 apelava para o ensino secundário 

obrigatório2 para todos, já nos anos 1990 apelava para a educação universitária para 

todos e a aprendizagem ao longo da vida. São cinco os argumentos que sustentam esta 

ideia: o desenvolvimento de todos os recursos humanos, com altas qualificações potencia 

o desenvolvimento económico; as rápidas mudanças tecnológicas e sociais, obrigam a 

um maior esforço por parte das universidades na educação contínua a um número cada 

vez maior de pessoas; o aumento da procura de educação e formação de qualidade; o 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação e a sua integração 

no processo educativo, permitindo uma aprendizagem aberta e distante como a 

teleaprendizagem; e as universidades virtuais, facilitando um acesso mais alargado à 

                                                        

2 Em Portugal a situação era bastante diferente, nos anos 60 apenas o ciclo preparatório era obrigatório e 

só a partir de 1968. 
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educação e levando à aceitação da educação não formal superior como complemento e 

aumento de conhecimentos.  

O “Europeismo” (Achratz, 2005) na profissão docente pensado na política 

educativa não visa a criação do “superprofessor Europeu”, mas sugere algumas 

temáticas Europeias de interesse a serem abordadas nos currículos dos diferentes 

países: 

 Considera-se que o professor Europeu não é apenas um professor 

nacional; embora esteja bem enraizado na cultura do seu país, deve ao mesmo 

tempo: pertencer a uma grande Europa como um todo, deve assumir a 

coexistência da identidade nacional com a identidade Europeia, demonstrando 

assim capacidade para gerir a heterogeneidade; deve ter a mente aberta ao 

mundo Europeu e compreender que a diversidade e a unidade são os postulados 

do desenvolvimento das sociedades Europeias.  

 Espera-se que o professor Europeu possua conhecimentos sobre 

outros sistemas de educação dos outros Estados membros, e o conhecimento dos 

acontecimentos mais marcantes da Europa, deve ter conhecimento da história 

Europeia e entender a sua influência nas sociedades de hoje.  

 O professor Europeu deve ser sensível à temática do 

multiculturalismo, deve aceitar as culturas que o rodeiam sem preconceitos 

respeitando as diferenças, deve sentir-se confortável a trabalhar com grupos 

heterogéneos e trabalhar na promoção da igualdade de oportunidades.  

 A competência na língua europeia exigida ao professor implica o 

domínio de mais do que uma língua pois que deverá estar habilitado a ensinar em 

outras línguas que não a sua de origem e a comunicar em outras línguas com 

colegas e pessoas de outros países.  

 O profissionalismo Europeu, assenta no pressuposto de que o 

professor Europeu tem de estar habilitado a ensinar em qualquer outro país dos 

Estados membros, deve estar a par dos conteúdos curriculares transversais numa 

perspetiva Europeia e estabelecer contactos com colegas de outros países com o 

objetivo de trocar conteúdos e metodologias. A formação de professores deverá, 

por isso, ser orientada numa perspetiva Europeia, deverá integrar temas sobre a 
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história da Europa e adicionar programas de outras instituições de formação de 

professores de outros países Europeus.  

 Confia-se que o professor Europeu aja como um cidadão Europeu, 

que perante culturas diferentes demonstre respeito pelos valores e solidariedade, 

respeito pelos direitos humanos e defenda a democracia e a liberdade. Na sua 

prática letiva deve empreender o desenvolvimento de ativos cidadão da Europa do 

futuro, incentivando o desenvolvimento de competências como a autonomia e a 

responsabilidade.  

 Acredita-se que a avaliação da qualidade Europeia sobre os 

sistemas de educação e características dos professores, se processe através da 

comparação formal e da informal, como pode vir a acontecer, o intercâmbio 

através de visitas culturais. Já com o processo de Bolonha se procedeu à 

comparação académica e ao enquadramento das qualificações ao nível Europeu. 

(Achratz, 2005) 

É cada vez mais premente criar ambientes poderosos de aprendizagem, tais como 

os centros de trabalho para professores e professores Orientadores que permitam um 

bom desenvolvimento do conhecimento base e ministrem o ensino da profissão que trará 

como resultado melhoramentos substanciais na formação dos professores e no seu 

desempenho profissional.  

A indução nas culturas profissionais das escolas ainda não é uma prática adotada 

pela maior parte das escolas dos Estados membros, porém é fácil de perceber que 

induções bem sucedidas favorecem uma boa ligação entre o professor principiante e a 

escola e contribui para o desenvolvimento profissional do professor e melhoramento da 

escola.  

Os professores qualificados devem apoiar a indução dos professores principiantes, 

mas este acompanhamento deve ser feito por professores especialistas em educação de 

modo a insistirem na alta qualidade da formação e no desenvolvimento de um vasto 

reportório de competências.  

Os programas de acreditação da formação de professores são sistemas externos 

que são orientados no sentido de darem ao público a segurança da adequação da 
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formação inicial de professes. Podem também funcionar como um fator de mobilidade 

profissional dentro da U.E.; servem como encorajamento no melhoramento dos 

programas de formação e ainda devem contribuir para a construção do novo professor 

profissionalizado. 

A facilidade de mobilidade dos professores Europeus é um objetivo a atingir que se 

consegue através da realização da deslocação para outros países para aí estudar, 

aprender as línguas e contactar de perto com culturas diferentes. Podem mesmo lecionar 

noutros países e aproveitar o intercâmbio de programas disponibilizados pela EU. Assim 

se criará uma Europa de diferentes línguas e culturas tornando realidade a harmonia 

entre os cidadãos nacionais e os cidadãos Europeus.  

Constatamos que as políticas do sistema educativo português seguem a maior 

parte das diretivas da U. E., sugeridas quer pelo Green Paper quer pelo ENTEP (Achratz, 

2005), como por exemplo: o conceito de educação de qualidade; a valorização da 

qualificação docente e aumento da qualidade do trabalho docente; a ideia da formação 

ao longo da vida; a introdução no currículo do multiculturalismo, das novas tecnologias da 

informação e comunicação; e o desenvolvimento de projetos articulados com a 

comunidade local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – IDENTIDADES E GERAÇÕES DE PROFESSORES 
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INTRODUÇÃO 

Neste capítulo vamos abordar a profissão e profissionalidade de professor em duas 

partes. Na primeira parte vamos proceder à clarificação do conceito de identidade e de 

identidade profissional dos professores; nas perspetivas, psicológica, sociológica, 

ecológica, e biográfico-narrativa. Na segunda parte vamos analisar: o conceito de 

gerações; alguns modelos de ciclos de desenvolvimento profissional; a nossa hipótese de 

trabalho. E, terminamos com uma discussão sobre gerações de professores em contexto 

de mudança. 

 

 

2.1. Explorando o Conceito de identidade 

Num sentido amplo identidade refere-se a um conjunto de características 

próprias e exclusivas que diferenciam as pessoas umas das outras, quer dentro de 

grupos heterogéneos quer dentro de grupos semelhantes. 

A noção de identidade de Erikson (1976) fala no “elemento egóico”, e é neste que 

assenta a base da identidade. Porque em cada pessoa é o ego que lhe confere um “estilo 

de individualidade” (Lopes, 1993), que se revela constante e contínuo no modo de agir e 

em simultâneo em permanente negociação com o Eu no mundo social.  

A identidade é composta pela identidade do ego, que é inconsciente, e pela 

identidade do Eu, que é consciente. A identidade do Eu é a que resulta da negociação 

entre o que o Eu quer e o Ego concorda, e é esta identidade do Eu que é difundida e que 

obtém reconhecimento social. O Eu observa os Eus dos outros e compara-os com os 

seus eus, projetando-se depois nos papéis que assume e no modo como se integra na 

sociedade. É neste contexto que o «o Eu reflete vários eus que se conjugam para formar 

o Eu-mesmo – Self composto e coeso que se define como o Eu integrado a olhar para si 

mesmo» (Lopes, 1993: 79, baseando-se em Erikson).  

Percebe-se assim que a identidade pessoal é a identidade do Eu, um sentimento 

consciente de si mesmo, que é apresentado aos outros e reconhecido como tal - é a 



63 

 

“representação do Eu” (Lopes, 1993). Ou seja, a identidade do Eu manifesta-se como um 

sentimento de “estar em casa” (Ibidem), de “saber para onde se vai” (Ibidem) com a 

segurança de ser reconhecido. 

Para Stryker e Statham (1985 in Lopes, 1993) que enquadram-se na teoria 

estrutural de papel, na qual a sociedade é concebida como uma rede organizada de 

instituições interdependentes que garantem as necessidades de sobrevivência, em torno 

de um sistema que se desenha através das interações entre os indivíduos e os grupos. É 

por isso que os conceitos de posição e papel assumem aqui especial interesse: a posição 

refere-se ao lugar na escala social a que se pertence, e os papéis assentam num 

conjunto de valores que cria expectativas na sociedade, a mesma que compensa ou 

sanciona. Na tentativa de se ultrapassar uma visão do homem sobressocializado a teoria 

do papel integra o conceito de construção de papel por influência do interacionismo 

simbólico, onde já se prevê espaço para o ator social que é agente da sua ação e que 

pode modificar a estrutura social usando a criatividade e provocando a inovação, o que 

não invalida que subsista em simultâneo um núcleo de estabilidade ou core Self  

(Ibidem). 

Sob o olhar dos defensores do Interacionismo Simbólico, para Gecas e Mortimer 

(1987 in Lopes 1993) a identidade faz parte do autoconceito, que diz respeito aos 

variados aspetos pelos quais as pessoas se caracterizam e reconhecem a si mesmas, a 

nível de valores, atitudes e experiências. Assim sendo, os autores referidos preconizam 

que o autoconceito se subdivide entre a identidade e a autoavaliação, incidindo esta 

última na valoração que é dada ao autoconceito, ou seja na ponderação feita com base 

nos sentimentos face à a autoestima, à autoeficácia e à autenticidade. Já a identidade é a 

que dá significação, configuração e constância ao autoconceito e desse modo “ancora o 

Self no sistema social” (Lopes, 1993: 102). Portanto é a maneira como o indivíduo se 

autoanalisa a partir do seu self e dos outros. É por isso que os autores, para melhor 

operacionalizarem o conceito, referem três dimensões da identidade: a identidade de 

caráter ou situada; a identidade de papel ou social; e a identidade existencial ou pessoal.  

Na perspetiva de Sarbin e Allen (1968 in Lopes, 1993) a identidade social é uma 

componente do Self e tem a ver com os conhecimentos adquiridos pela pessoa através 

dos movimentos realizados através dos papéis desempenhados na ecologia social. Por 
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isso chamam a atenção para três vertentes da identidade social que se compreendem na 

posição do estatuto social, no valor atribuído ao papel assumido e no investimento na 

implicação ou saliência de papel demonstrado. Sendo assim, a identidade é 

consequência da ação do indivíduo e do lugar que ele ocupa na sociedade.  

A identidade social na ideia de Stryker (1987, in Lopes, 1993) é analisada sob a 

ótica de uma versão estrutural do interacionismo simbólico e parte da premissa de que a 

estrutura social influencia o Self e a interação social. Neste raciocínio o meio age 

coercivamente sobre o indivíduo, mas este pode reagir através da negação, da rejeição 

ou da modificação; por isso a questão que se levanta é a de perceber em que 

circunstâncias o comportamento do indivíduo é constrangido ou construído. Tendo em 

conta que o indivíduo busca condições na interação que facilitem a saliência da sua 

identidade, a qual assenta numa hierarquia de compromissos correspondente aos papeis 

que assume, interessa perceber a estrutura social mais com uma influência na 

construção do que no constrangimento da identidade.  

O autor McCall (1977, in Lopes, 1993) ao estudar a identidade salienta a 

importância da cumplicidade entre o Self e a estrutura social, por isso argumenta que 

falar em identidade social é falar de identidade de papel ou “máscara” (Ibidem). Assim, a 

identidade de papel ou “máscara” emerge de um “Self que se olha ao espelho” (Cooley, 

1902, In Lopes, 1993: 109), ou seja, é a capacidade que o indivíduo tem de olhar para si 

próprio depois de observar o modo como os outros lhe reagem, e assim atuar sobre si 

como se estivesse a lidar com outro indivíduo. Deste modo ao longo do processo de 

socialização o indivíduo cria conceitos sobre si próprio, baseados em imagens e ideias 

que usa como “máscaras” que lhe servem para desempenhar o papel que espera ver 

reconhecido pelos outros. E tendo em conta que na sociedade representa vários papéis 

em simultâneo, também as identidades sociais são várias; daí o ajustamento das 

“máscaras” que se apresentam num esquema hierárquico de importância face a essas 

identidades sociais. Ao elaborar o projeto de si que pretende concretizar, aceita o papel 

que contém exigências da situação e também exigências da sua própria personalidade. 

Uma vez construída a sua identidade de papel, procura depois o reconhecimento pelos 

outros para então confirmar a sua própria visão de Self. 
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A teoria da identidade situada de Wiley e Alexander (1987, in Lopes, 1993) 

enfatiza a ligação do Self com a estrutura social onde a atividade realizada adquire 

significado para o ator que a realiza e para os outros que o monitorizam. Portanto a 

identidade situada prende-se com as atribuições realizadas pelo ator no desenvolvimento 

de uma atividade num contexto específico. Porém essas atribuições são definidas na 

interação: organizam as ações, limitam a diversidade e facilitam a previsão, havendo 

assim permanência, constância e previsibilidade no meio interpessoal.  

É a partir das identidades situadas que se criam uma série de atividades sociais 

estruturadas que respeitam as disposições emanadas da estrutura social. É esta 

premissa que orienta as relações Self e identidade de papel, e assim tanto os selves, 

como as identidades situadas, como os papéis, são considerados schemata, onde se 

distinguem as posições sociais. 

É ao observar na estrutura o conjunto de situações, ações, papéis e selves que se 

pode compreender o efeito que os modelos socializados baseados em requisitos estáveis 

e duradouros possuem na aceitação ou rejeição de papéis sociais, e também perceber as 

características de um papel individual que ficam convertidas ao Self. Consegue-se então 

ter a perceção de como o Self é modificado no assumir de identidades de papel em 

situações concretas. 

Na ideia de Hewitt (1991, in Lopes, 1993), as sociedades atuais caracterizam-se 

pela sua complexidade e diversidade que se revelam no novo tipo de relações que se 

estabelecem entre as pessoas e a sociedade; normalmente as pessoas trabalham fora 

das suas comunidades e convivem no dia-a-dia com estranhos amigáveis e nem sempre 

convivem no dia-a-dia com os que não lhes são estranhos. No entanto a comunidade 

ainda é o local privilegiado de identificação dos indivíduos; o que difere é o modo como 

se geram e mantêm as identidades, pois que o indivíduo é autoconsciente e pode 

escolher quem quer ser e o que quer fazer; o único senão é saber o que escolher na 

imensidão de opções.  

Na conceção de Turner (1987 in Lopes, 1993) é principalmente por meio do 

processo de autoafirmação que o indivíduo se conduz a si próprio; o Self apresenta um 

carácter autónomo e é socialmente construído numa base negociada entre a estrutura 
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social e a criatividade do indivíduo. Nas sociedades atuais a criatividade dos indivíduos 

suplanta a estrutura social; por isso o Self serve-se dos papéis como meio de se realizar 

e ao mesmo tempo estes são o suporte referencial de interações. Quando o indivíduo se 

sente genuíno é porque a sua identidade social é valorizada e está de acordo com as 

suas capacidades pessoais; é por exemplo o caso de alguém referir que está satisfeito 

por ser professor. 

Já quando as atitudes e comportamentos do indivíduo coincidem com o papel, a 

interação com o Self é harmoniosa e há também um maior controle sobre o meio social. 

Estamos assim perante o rôle person merger de que nos falam Stryker e Statham (1985, 

in Lopes, 1993). Assim, havendo um maior controle sobre a estrutura social, há também 

uma maior autonomia e satisfação pessoal retirada do desempenho dos múltiplos papéis, 

que por sua vez leva a uma maior implicação e investimento do indivíduo, pois se revê 

como ator desses papéis.  

Atualmente defende-se a ideia do “Self mutável” (McCall, 1977; Turner, 1987; 

Yardley, 1987 in Lopes, 1993) porque a identidade apresenta uma tendência mais para a 

mudança do que para a estabilidade, uma vez que faz parte de uma sociedade onde não 

há uma base cultural que sustente identidades fixas, sendo agora estas identidades 

definidas nas inter-relações entre autores e audiências.  

 

2.1.1. Socialização como processo de construção da identidade 

A partir do momento que equacionamos a profissão de professor, estamos a 

pensar naquele que é agora agente de socialização e que também ele próprio passou por 

um processo de socialização profissional depois de ter passado por uma socialização 

primária, e que no entanto ainda se encontra num processo de socialização contínua e de 

desenvolvimento pessoal na prática profissional. 

É através da socialização primária que o indivíduo vai adquirir um certo número de 

conhecimentos, de mecanismos e de respostas para fazer face às diversas 

circunstâncias da vida social, sendo assim possível adaptar-se às exigências da vida 

coletiva e integrar-se nas suas estruturas. Esta aprendizagem tem como resultado a sua 
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inserção social na sociedade de forma mais ou menos adaptada, pois que o homem não 

é passivo, ele próprio é agente da socialização. 

Por isso diz Dubar (1997) que a socialização tem um papel fundamental na 

formação dos indivíduos. Ela consiste num processo pelo qual se dá a inculcação dos 

“modos de ser” (Ibidem), se vão estabelecendo as suas maneiras de sentir, pensar e agir 

face ao grupo, se vai construindo a visão do mundo, se vão incorporando os valores 

culturais; e se vão desenvolvendo as atitudes, sempre num processo contínuo. 

É neste sentido que na perspetiva de Habermas(1981) citado por Dubar (1997) «a 

socialização é definida, simultaneamente, como “individualização do recém-nascido” e 

como “movimento de construção do mundo social”. Esta relação entre o desenvolvimento 

dos indivíduos, conducente a “identidades sociais” e a estruturação dos sistemas sociais, 

que servem de suporte a “mundos sociais”.» (Ibidem: 80) Fica assim expressa a ideia de 

que só através do processo de socialização o indivíduo constrói a sua individualização, a 

sua identidade.  

A reforçar esta perspetiva temos a dialética da interação marcada pelo 

pensamento de Hegel (1973 in Dubar, 1997) que refere que a identidade do eu só é 

reconhecida através da relação que se estabelece com o outro, porque o eu e o outro são 

iguais até se distinguirem um do outro, quando o outro reconhece que o eu é diferente, 

havendo aí o reconhecimento da identidade do eu que é distinta do outro, momento do 

próprio conhecimento do eu. 

Importa também ter em conta a opinião de Habermas (1981 in Dubar, 1997) que 

se refere a dois sistemas de atividade básicos das sociedades: a atividade instrumental e 

a atividade comunicacional; enquanto a primeira, também designada de estratégica, gira 

à volta dos processos de trabalho, de objetivos económicos, de recursos técnicos e 

organizacionais, a segunda é a base de interação entre os indivíduos, ou seja, diz 

respeito à sua identidade, que se afirma por meio da linguagem. Daí que a socialização 

se desenvolva na combinação entre o trabalho e a interação, o que é o mesmo que dizer 

que se desenvolve entre as atividades instrumentais, que têm a ver com as ações dos 

indivíduos com um determinado objetivo; e as atividades comunicacionais, que se 
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caracterizam pelos sistemas de poder e legitimidade e ao mesmo tempo de libertação e 

reciprocidade (na conceção Weberiana).  

Nas palavras de Dubar (1997), o autor Habermas (1981) defende que «a questão 

da socialização desenrola-se precisamente […] nesta relação entre trabalho e interação, 

isto é, entre processos ou “sistemas” de produção e processos ou “mundos vividos” das 

relações sociais, sem que, de forma alguma, os segundos possam reduzir-se aos 

primeiros» (Dubar, 1997: 84). 

Na mesma linha de pensamento, defende Weber (1971 in Dubar, 1997), que a 

interação é determinante na conceção do social, porque este se caracteriza pelo conjunto 

das ações humanas impregnadas de um “sentido subjetivo” (Ibidem) que se articula face 

à ação do outro que determina o seu comportamento. Também mantém integradas as 

estruturas, Estados, empresas e outras instituições pois considera que estas são 

sustentadas pelas atividades das pessoas, que lhes dão um significado específico. O que 

quer dizer que a socialização está diretamente implicada com as atividades das pessoas 

e, em especial, com as ações do indivíduo face às ações do outro.  

Na opinião de Dubar (1997) é na obra de Mead (1934, in Dubar, 1997) que vamos 

encontrar a definição de socialização «como construção de uma identidade social […] na 

e pela interação - ou comunicação – com os outros» (Dubar,1997: 91). Há aqui a 

preocupação de colocar o “agir comunicacional” (Ibidem) como sustentáculo do processo 

de socialização, tendo em conta o peso das instituições na socialização do indivíduo, na 

construção do Eu, e também das relações comunitárias que se estabelecem entre o 

indivíduo e os agentes de socialização. Assim, no entender de Dubar (1997), tanto Weber 

como Mead perfilham a ideia de que o ato social que permite as interações das 

instituições facilita o reconhecimento recíproco das regras que orientam os 

comportamentos sociais.  

Em Mead (1934), diz-nos Dubar (1997), a socialização é uma «construção 

progressiva da comunicação do Eu como membro de uma comunidade que participa 

ativamente na sua existência e, portanto, na sua mudança.» (Ibidem: 92) Por isso nos diz 

que numa primeira fase de socialização a criança desempenha papéis das pessoas que a 

rodeiam, que ele designa de “outros significativos” (Ibidem). É nesta imitação dos papéis 
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dos “outros significativos” nas brincadeiras infantis que ela organiza e treina os 

comportamentos inerentes aos diferentes papéis. Ao brincar em grupo vai ter a perceção 

do “papel organizado” (Ibidem), pois as regras do jogo que são fundamentadas numa 

espécie de organização fora do grupo, permitindo-lhe aceder ao significado do «grupo 

que dá ao indivíduo a unidade do Eu”, ou seja “o outro generalizado” (Ibidem). É então 

que a criança se vê a si própria como membro do grupo, identificando-se aos “outros 

generalizados” (Ibidem) e assumindo os valores do grupo, ao mesmo tempo que 

desempenha determinado papel que é reconhecido pelos outros. Há um desdobramento 

entre o Eu como um elemento do grupo e o Eu que assume um papel ativo dentro do 

grupo. É por meio desta articulação que se constrói a identidade social, ou seja, que se 

vai sedimentando o processo de socialização. É neste sentido que socialização e 

individualização são simultâneas: «quanto mais se é Eu-próprio, melhor se é integrado no 

grupo» (ibidem). 

 

 Socialização secundária  

Berger e Luckmann (1966) distinguem a socialização primária da secundária e que 

Dubar (1997), define a socialização primária como sendo a «imersão dos indivíduos 

naquilo que se chama o “mundo vivido”, o qual é, simultaneamente, um “universo 

simbólico e cultural” e um “saber sobre este mundo”» (Dubar, 1997: 94). Isto porque a 

criança perceciona o mundo que a rodeia e desenvolve um saber de base que tem a ver 

com uma aprendizagem primária da língua e algumas condutas que ela percebe como 

“modelos predefinidos de condutas típicas” (Ibidem: 94), assim como alguma simbologia 

das interações sociais estabelecidas em situações específicas que vai absorvendo no 

seu mundo social, da família, da escola e com os adultos com quem se relaciona. 

A socialização secundária, entretanto, configura-se como a «“Interiorização de 

submundos institucionais especializados” e “aquisição de saberes específicos e de 

papéis direta ou indiretamente enraizados na divisão do trabalho”» (Ibidem: 96). 

Compreendemos que a absorção destes saberes profissionais assenta num determinado 

vocabulário regras e procedimentos inerentes a um “universo simbólico” caracterizado 

por uma conceção do mundo específica.  
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Porém pode acontecer que, ao se caminhar de uma socialização primária para 

uma socialização secundária, haja uma rutura, quando o mundo pré-estabelecido é 

divergente do mundo agora encontrado. Neste caso surgem vários “choques biográficos”  

(Ibidem) que fragmentam a conceção do mundo vivido, ou seja, assiste-se a «um duplo 

processo de “mudança de mundo” e de “desestruturação/reestruturação de identidade”» 

(Ibidem: 96) 

Reforçando e acrescentando esta ideia, diz-nos Lopes (2001a) que «a 

socialização secundária depende também da qualidade da socialização primária. Para 

quem a socialização primária foi problemática, a secundária é uma possibilidade de 

atingir uma identidade satisfatória. Noutros casos, em que a socialização primária foi bem 

sucedida, as novas disponibilidades fragilizam as identificações anteriores e 

acompanham-se da tomada de consciência da diversidade de mundos.» (Lopes, 2001a: 

189) 

Constatamos que as mudanças ao nível das organizações do trabalho e produção 

podem provocar várias socializações secundárias através da ação comunicacional, 

baseada em mudanças de relações sociais, assim se questionando as hierarquias e os 

conhecimentos da socialização primária. 

Se analisarmos o fenómeno identitário fruto da socialização numa perspetiva 

compreensiva, depressa compreendemos que é através da interpretação das realidades 

construídas mentalmente pelos indivíduos, baseadas nas suas próprias experiências, que 

se podem perceber as identidades específicas pertencentes a determinado campo social. 

É no contexto social que os indivíduos inscrevem as suas práticas sociais 

“especializadas” (Dubar, 1997), caracterizadas por um vocabulário específico vinculado a 

um conjunto de “receitas” (Ibidem) que obedecem a um “programa” (Ibidem), que é o 

mesmo que dizer que a posse de um saber legítimo facilita a aplicação de “estratégias 

práticas” (Ibidem) e assegura uma “identidade reconhecida” (Ibidem). 

Por isso nos diz Lopes (2001a) que «a transformação da identidade depende da 

articulação durável de um “aparelho de legitimação” e de uma “reinterpretação da 

biografia passada” em torno de uma estrutura tipo cujo protótipo é “antes pensava que 

[…] agora penso que”; para tal o trabalho biográfico (trabalho do ator) deve poder inserir-
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se no quadro de um “aparelho de conversão” ele mesmo inserido numa estrutura (lugar) 

legitimante de plausibilidade» (Lopes, 2001a: 189). 

Assim as identidades sociais são construídas a partir do agir social, que envolve 

uma ação instrumental “estratégica” que se baseia uma certa conceção do mundo, e de 

um agir comunicacional “expressivo” que implica o uso de uma linguagem e de um código 

nas relações entre os indivíduos; e é por isso que podemos afirmar que elas são 

relativamente estáveis e provisórias dentro de um processo de socialização. 

 

2.1.2. Conceito de identidade numa perspetiva sociológica  

A noção de identidade vista numa perspetiva sociológica que aceita uma dimensão 

subjetiva, vivida e psíquica, baseia-se no raciocínio de Erikson (1968), tal como nos 

explica Dubar (1997), o qual define a identidade do Eu como um «sentimento subjetivo e 

tónico de uma unidade pessoal […] e de uma continuidade temporal que constitui o 

princípio mais profundo de qualquer determinação à ação e para o pensamento que eu 

possuo» (Ibidem: 104); é nesta linha de ideias que o autor defende que a identidade 

nunca está acabada, porque o Eu é instável e passa frequentemente por crises 

identitárias associadas a “fissuras do eu” (Ibidem). 

Ainda na peugada de Erikson (1968) fica assente que a identidade para si e a 

identidade para o outro estão interligadas de um modo complexo, pois que a identidade 

para si só é reconhecida no contacto com o outro e a experiência do outro nunca é vivida 

pelo Eu. Daí ser necessária uma base de apoio na comunicação para melhor se 

conhecer o Outro, o Outro que atribui uma identidade ao Eu e que é reconhecida pelo Eu 

como a sua própria identidade. No entanto a identidade não é um produto acabado, está 

sempre a ser (re)construída. O Eu nunca tem a certeza se a sua identidade para si é a 

mesma identidade do Eu reconhecida pelo Outro, pois que o Eu pode tentar pôr-se no 

lugar do Outro mas é-lhe  inacessível pôr-se na pele do Outro; daí que a identidade do Eu 

seja construída na incerteza.  

Sintetizando, podemos dizer que a construção de identidade, analisada no 

processo de socialização, «não é mais do que o resultado simultaneamente estável e 
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provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, em conjunto constroem os indivíduos e definem as 

instituições» (Dubar,1997: 104). 

A desenvolver esta ideia temos o contributo de Habermas (1973). Nas palavras de 

Lopes (2001a) a 

«racionalização do mundo vivido corresponde, em Habermas (1973), à 

reinstitucionalização do reconhecimento recíproco, fenómeno [….] essencial à 

formação de identidades “saudáveis”, e a que corresponde um equilíbrio 

particular – que a noção de espaço potencial expressa bem – entre 

mecanismos de identificação e de diferenciação, relacionados por sua vez com 

os sentimentos de continuidade e unidade de si» (Lopes, 2001a: 190). 

 

As identidades sociais dizem respeito à pertença a determinados grupos, à 

identificação dos próprios atributos do indivíduo dentro do grupo e também à 

classificação da sua posição social através do seu papel identitário dentro de 

determinado grupo. 

Interessa a propósito proceder à distinção entre identidades sociais, identidades 

pessoais e autoconceito (Self). As identidades sociais são aquelas que são atribuídas aos 

outros de modo a colocá-los como “objetos sociais”, por isso se espera que os 

professores satisfaçam as expectativas sociais demonstrando determinados 

comportamentos e atitudes. Já as identidades pessoais, têm a ver com o significado dado 

ao eu (Self) pelo próprio indivíduo; estas podem ou não ser concordantes com as 

identidades sociais. Por último, o autoconceito abarca o ser físico, social e moral, ao 

mesmo tempo que mistura as identidades idealizadas com as identidades sociais 

atribuídas.  

Os estudos realizados sobre a identidade pessoal têm posto a tónica nas 

trajetórias biográficas, que não são mais do que realidades singulares de modelos 

sociais, que revelam a exteriorização de regras e representações sociais que foram 

interiorizadas durante a socialização. 



73 

 

Seguindo a perspetiva interacionista, na análise das profissões, podemos inferir 

que os grupos profissionais, e os indivíduos que deles fazem parte, são influenciados e 

moldados pelas organizações onde desenrolam as suas atividades. De modo que o 

indivíduo vai construindo o seu processo biográfico identitário numa relação de 

interdependência com o grupo profissional, procurando também obter o reconhecimento 

dos outros; este procedimento não é mais do que a conjugação entre a identidade para si 

e a identidade para os outros.  

Interessa pois analisar a ideia de Erikson (1975 in Bolívar, 2006), que diz que a 

identidade é composta por um carácter subjetivista de si mesmo e de continuidade, é o 

modo de estar como pessoa singular, é a autoperceção do indivíduo como um todo vivido 

no passado, mais a vivência no presente e a visualização de si no futuro. Assim, na 

opinião de Bolívar (2006), esta perceção traz como contributo significativo a premissa do 

sentimento na identidade; porém, o sentido de si mesmo e de continuidade já não se 

coadunam com a nossa realidade atual, pois que a identidade estaria francamente 

ameaçada pela instabilidade.  

Ainda na esteira de Erikson, importa perceber o conceito de “crise” (Ibidem), que 

ele justifica na incerteza estabelecia entre o eu e a nova situação social ou profissional, 

porque há que tomar novas opções e os critérios são confusos; há que adotar novas 

práticas adequadas a novos e imprevisíveis contextos, o que de certo modo deixa em 

suspenso a identidade até agora assumida.  

Bolívar (2006) partilha da conceção do enfoque culturalista de Hegel e de Taylor, 

quando estes defendem que a pertença a um grupo é determinante na construção da 

identidade do indivíduo e que, em simultâneo, o grupo pode assumir uma identidade 

coletiva particular. Está aqui em causa a necessidade dos indivíduos e dos grupos 

diferenciados de serem reconhecidos pelos outros, até porque são as descrições que 

fazemos de nós próprios, com que nos assumimos socialmente, que constituem a nossa 

identidade narrativa.  
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 Dupla transação identitária 

Realmente, é através das relações que se estabelecem com os outros, contendo 

um sentido e/ou uma justificação, deixando claro a dualidade social, que o indivíduo é 

identificado e é orientado a assumir ou a rejeitar as identificações que recebe dos outros 

ou das instituições. Estas identificações recorrem a categorias sociais mais ou menos 

legítimas, como por exemplo as denominações oficiais do Estado, étnicas, regionais, 

profissionais, entre outras. Podem ser várias as identidades atribuídas pelos outros, quer 

se trate das identidades numéricas, que dizem respeito ao estado civil e outros índices de 

identificação, das identidades genéricas que classificam os indivíduos em determinados 

grupos ou classes, das identidades desviantes que contrariam a cultura dominante, etc.  

O “princípio da predição criativa” (Dubar, 1997) é o princípio segundo o qual os 

indivíduos aceitam certas situações como verdadeiras; elas revelam-se verdadeiras nas 

suas ações, produzindo-se então as etiquetagens (labelling), que modelam o indivíduo 

sobre a imagem que os outros possuem dele e do modo como o identificam; mas tal não 

é sempre determinante, depende também da transação entre a identidade atribuída e a 

identidade aceite ou recusada pelo próprio indivíduo.  

O indivíduo atua dentro de um sistema onde estabelece relações com outros 

indivíduos. É no desempenho do seu papel que lhe é atribuída pela instituição e pelos 

outros uma identidade virtual, na designação de Goffman (1963, in Dubar, 1997) ou seja, 

há a expectativa de que no desenrolar das suas ações ele venha a desenvolver 

determinada identidade; esta pode-se considerar uma outra forma de etiquetagem, a qual 

ele pode vir a assumir ou não.  

Deparamos com uma situação inversa quando é o próprio indivíduo que durante a 

sua trajetória social, por opção sua, incorpora uma identidade adequada ao grupo de 

referência (que pode ser diferente do seu grupo de pertença), ou seja, ele “constrói uma 

identidade para si” (Ibidem), que não é mais do que o que ele revela de si aos outros e é 

aquilo que ele é; neste caso, estamos na presença da identidade social real; a partir do 

momento que o indivíduo define a sua identidade para si, ele está a legitimar 

subjetivamente a sua identidade, que deste modo passa a ser legítima para o grupo.    
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De modo a minimizar o desacordo entre as duas identidades os indivíduos 

desenvolvem “estratégias identitárias” (Dubar, 1997) que se podem revelar de duas 

maneiras, uma designada de “transação objetiva” (Ibidem), quando nas “transações 

externas” (Ibidem) entre o indivíduo e os outros se procura adequar a identidade para si à 

identidade para o outro; a outra designada de “transação subjetiva” (Ibidem), que se 

refere às “transações internas” (Ibidem) ao indivíduo, quando ele deseja manter algumas 

das suas identidades herdadas do passado e ao mesmo tempo espera construir no futuro 

identidades visadas, tentando adaptar a “identidade-para-outro” (Ibidem) à “identidade-

para-si” (Ibidem).  

 As «formas identitárias constituem configurações socialmente pertinentes e 

subjetivamente significativas de novas categorizações indígenas permitindo aos 

indivíduos definirem-se a eles próprios e identificar o outro quando a categorias oficiais se 

tornam problemáticas» (Dubar, 1992, cit in Lopes, 2001a, p. 200). Elas são o resultado da 

dupla transação que estrutura a socialização profissional dos indivíduos: “a transação 

biográfica” (Ibidem) reenvia ao processo temporal de construção de uma identidade 

social; a transação “relacional” ou “estrutural” (Ibidem) concerne às relações entre atores, 

no seio de um espaço estruturado por regras, e reenvia ao processo de reconhecimento 

da identidade profissional e à sua evolução.   

A construção de identidades desenvolve-se na relação entre os “sistemas de ação” 

(Ibidem) que promovem identidades virtuais emergentes das trajetórias vivida, dentro das 

quais se moldam as “identidades reais” (Ibidem). Por isso a construção de identidades 

pode ser observada quer no prolongamento, quer na rutura entre a identidade herdada e 

a identidade visada. Também pode ser o resultado de acordos e desacordos entre a 

identidade virtual, sugerida ou apresentada pelo outro, e a identidade real, incorporada ou 

exteriorizada pelo indivíduo. Assim, há uma relativa autonomia e uma relação entre estas 

transações: «as configurações identitárias constituem então formas relativamente 

estáveis mas sempre evolutivas de compromissos entre os resultados destas duas 

transações diversamente articuladas» (Dubar, 1997: 107). 
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 Construção da identidade como construto ecológico 

Adotamos o conceito de construção de identidade como constructo ecológico 

(Lopes, 2008 e 2009) para dar ênfase ao carácter ativo dos indivíduos e às inter-relações 

dentro de um sistema de interações desenhado em diferentes níveis, tendo em conta que 

cada nível possui especificidades importantes que se refletem em todos os outros. Para 

dar conta deste constructo, Lopes (2008 e 2009), da abordagem de Doise (2002), realça 

os níveis de análise do social do ponto de vista de uma Psicologia Societal centrada na 

articulação de explicações de ordem individual e societal; da abordagem de 

Bronfenbrenner (1979) capta-se a ideia de “ambiente ecológico” que prevê um conjunto 

de estruturas encaixadas, cada uma dentro da seguinte como uma boneca russa e 

também o enfoque dado às interações dentro e entre cada nível do sistema ecológico.  

Ao nível individual, procura-se encontrar uma identidade capaz de se expor, de 

confrontar o conflito, de cooperar e de construir novos consensos. Pode-se assim dizer 

que o nível individual é o lugar da compreensão pela interpretação de Lopes (2008), que 

tem por modo de construção a reflexão, fonte de novos entendimentos, mas também de 

novas intencionalidades. Ou seja, ao nível individual procura-se construir uma identidade 

capaz de confrontar o conflito, de cooperar e de, por discussão ou desejo, construir novos 

consensos. Por isso, este nível de identidade se revela por meio de uma dupla transação 

que se estabelece de si para si, como um outro.  

Ao nível interpessoal, ou do pequeno grupo, encontramos o lugar eleito da 

“experiência significante”, (Lopes, 2008) pois o outro só tem significado quando próximo e 

a identidade individual só se identifica na compreensão do outro, com quem partilhamos 

espaços, tempos, projetos e ansiedades. Para a construção de novas identidades, o 

pequeno grupo funciona como “casulo protetor” (Ibidem), fonte de estrutura, legitimação e 

troca. Aqui as subjetividades podem mostrar-se sem receio de lhe ser negado o 

reconhecimento, porque se por um lado há a exposição por outro lado há o apoio afetivo. 

Portanto é a articulação entre identidade querida e identidade oferecida que constituem a 

dupla transação que se desenrola na discussão comunicativa, que integra o sofrimento 

articulando expressividade individual e construção de uma comunidade. 



77 

 

Ao nível organizacional ou institucional pretende-se obter novas regras e novas 

formas de organizar o trabalho, procura-se uma nova justiça que deve ser também 

oferecida pela estrutura global (Lopes, 2008). No que diz respeito à escola traduz-se no 

projeto educativo, elaborado por todos, dando espaço à discussão comunicativa e ao 

reconhecimento de todos. Afigura-se a dupla transação na negociação deste acordo 

através da discussão comunicativa com uma liderança que facilite a implementação do 

projeto de modo que ele funcione como estruturante e integrador; portanto, que respeite o 

princípio da diversidade e a consequente complementaridade de todos os indivíduos que 

participaram na construção do projeto. Favorece-se assim a criação de um clima 

organizacional unido por uma “partilha de sentimentos” (Shotter in Lopes, 2008) que 

sustenta a construção da identidade coletiva. 

No parecer de Lopes (2008) ao nível societal, deparamos com o modo como as 

políticas educativas têm influenciado a formação e a construção de identidades dos 

professores, que se revelam em contextos caracterizados pela imposição mudança; 

tendo por consequência dinâmicas identitárias defensivas e o sofrimento dos professores. 

Esta situação apela a uma dupla transação identitária baseada numa negociação franca 

ao nível das políticas educativas, a que Lopes (2008) chama “política pedagógica”.  

 

2.1.3. Identidade numa perspetiva biográfica – narrativa 

A identidade do eu é uma identidade narrativa, porque quando se procura 

responder à questão “quem?”, está-se a “contar a história de uma vida”; a narrativa da 

história expõe o ser de quem a conta. É esta a ideia de Ricoeur (1996) que Bolívar (2006) 

acata e explica da seguinte forma: As pessoas constroem […] a sua identidade individual 

fazendo um autorrelato, que não é só a recordação do passado mas sim um modo de 

recriá-lo, é uma intenção de descobrir um sentido e inventar o eu, em formas que podem 

ser socialmente reconhecíveis. Desta maneira, nós fazemo-nos a nós próprios nos 

modos como chegamos a viver os nossos relatos» (Bolívar; 2006: 34). 

É neste sentido que a identidade se funde no relato porque é a reconstrução das 

situações vividas e os sentimentos inerentes a elas que o indivíduo expressa, havendo 

também unidade, continuidade temporal, personagem e situação. O indivíduo ao contar a 
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história da sua vida está a fazer a autointerpretação do seu Eu, está a pôr-se em cena 

através do seu discurso, logo, ele é em si mesmo a narrativa que faz dele próprio, ele é a 

sua autointerpretação.  

Visto que as narrativas vividas são manifestadas através da linguagem, que é 

entendida pela comunidade, e se “os limites da linguagem são os limites de mim no 

mundo”, como o afirma Wittgenstein citado por Bolívar (2006: 37), então elas delimitam 

também a identidade do narrador; se assim é, podemos deduzir que não há outra forma 

de compreender a identidade dos indivíduos, senão por meio do relato que eles fazem 

sobre si e sobre as suas relações.  

Sublinhando esta ideia afirma Kelchtermans (2009) que  

a linguagem narrativa parece ser a forma através da qual os professores 

tendem a falar espontaneamente do seu trabalho. De facto, fazem-no sempre: 

nas salas de professores, durante os cursos de formação contínua (os 

intervalos para café, são particularmente, tempos interessantes para ouvir), em 

festas familiares, etc.. Sempre que os professores se encontram, contam 

histórias. Kelchtermans (2009: 92)   

Isto acontece porque os professores estão sempre comprometidos com o seu 

trabalho, o que vai para além do contrato, e é nas suas narrativas que expressam a sua 

autocompreensão dos diferentes aspetos da profissão e também expõem as suas 

vulnerabilidades. 

A dar continuidade a esta explanação, refere Lopes (2001a: 193) que «a 

identidade é atingível através da expressão individual (pela linguagem) dos mundos 

subjetivos que são ao mesmo tempo mundos vividos e mundos expressos e portanto 

atingíveis empiricamente». 

A interrogação da identidade sobre si própria está embrincada na trajetória 

biográfica que o próprio sujeito foi gerindo e desenvolvendo. A identidade da pessoa não 

se define no seu comportamento nem nos relacionamentos que estabelece com os 

outros, mas sim na capacidade de desenrolar uma “crónica” particular. É neste sentido 

que Giddens (1994: 67) diz que «nós somos não o que somos mas sim o que fazemos de 

nós. Não seria verdade dizer que o Self é entendido como inteiramente vazio de 
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conteúdo, pois há processos psicológicos de autoformação, e necessidades psicológicas, 

que fornecem os parâmetros para a reorganização do Self.» Fica assim subjacente a 

ideia de que o sujeito se torna na pessoa que é não apenas com base numa reflexão 

sobre quem é mas por todo o esforço que desenvolve na sua construção e reconstrução 

identitária que visa um sentimento recompensador. 

Diz Bolívar, (2006) que a identidade profissional do professor define-se na crónica 

de si próprio, na narrativa que faz da sua história a qual está profundamente ligada às 

diferentes experiências vivenciadas pelo sujeito durante a sua socialização primária 

referente à infância, como também na sua socialização secundária relativa à vida adulta e 

profissional. A sua autoidentidade reflete-se no modo como conta como foi construindo e 

tem construído a sua trajetória de vida, as diversas paisagens que descreve tanto do 

passado como as expectativas que possui face à profissão.  

Constata-se que tanto o “processo biográfico” (Dubar, 1997) como o “processo 

relacional, sistemático, comunicacional” (Ibidem), recorrem, na construção das 

identidades, a esquemas de tipificação que se baseiam em tipos identitários oferecidos 

pela sociedade numa tentativa de articular harmonicamente “identificações fragmentárias” 

(Ibidem). 

Dentro destas categorias sociais temos por exemplo as categorias 

socioprofissionais que classificam os indivíduos com base na pertença a uma “posição 

profissional” (Ibidem: 11) associada às habilitações escolares, que legitimam a pertença a 

determinada categoria e ao mesmo tempo contribuem para o processo de construção das 

identidades para si.  

A completar esta explicação, fala Sainsaulieu (1988), que as identidades de 

trabalho se referem simultaneamente à «permanência dos meios sociais de 

reconhecimento e a possibilidade para o sujeito se conferir um sentido durável para a sua 

existência» (Ibidem, in Lopes, 2001a: 196) Ao que Lopes (2001a) acrescenta, que «do 

jogo entre o espaço de poder oferecido e o espaço de poder reivindicado – inseparável 

da legitimidade suposta ou imposta das categorias utilizadas – emergem espaços de 

identificação mínima, lugares onde pelo jogo particular de identificações se adquire o 

reconhecimento possível ou suficiente.» (Ibidem: 196) 
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A construção de uma identidade “profissional de base” (Dubar, 1997)  não se 

traduz apenas numa identidade no trabalho mas é também uma exposição de si, é o 

antever de uma trajetória profissional no futuro que implica o investimento na formação. 

Normalmente designada por “occupational identity” (Ibidem) esta construção da 

identidade para si do indivíduo quando concorre ao mercado de trabalho defronta-se com 

a precariedade e o desemprego que se reflete no risco de exclusão social de um 

emprego estável para um significativo volume de jovens. Este cenário designado de 

“drama social de trabalho” (Ibidem), obriga a um esforço de criatividade por parte dos 

jovens na “apresentação de si” (Ibidem), no “aprender a vender-se” (Ibidem) no mercado 

de emprego; já não se trata apenas da escolha do ofício ou da aquisição de diplomas, 

mas é também a aposta numa estratégia identitária que coloca em destaque a imagem 

do eu, as suas competências e a obtenção dos seus desejos.  

A apoiar este parecer citamos Lopes (2001a) que nos diz que  

no domínio profissional, assume relevância a identidade profissional de base. 

Ela corresponde a uma trajetória e a uma estratégia: ela é uma projeção de si, 

do passado no presente e do presente para o futuro, pondo em jogo a imagem 

de si, a apreciação das suas capacidades, a realização de desejos. Interessa 

saber como ela se foi iludindo e desiludindo em contextos profissionais, cada 

vez mais marcados pela incerteza, pela surpresa e pela discrepância (Lopes, 

2001a: 194). 

 

Tendo em conta as constantes transformações tecnológicas, organizacionais e de 

gestão das instituições empregadoras, esta primeira “identidade profissional para si” 

(Dubar,1997) não é uma identidade final, acabada, antes pelo contrário, será permeável a 

ajustamentos e reconversões constantes.  

Nas palavras de Lopes «a identidade profissional é uma identidade social 

particular (entre outras identidades sociais da pessoa), particularidade que decorre do 

lugar das profissões e do trabalho no conjunto social e, mais especificamente, do lugar de 

certa profissão e de um certo trabalho na estrutura da identidade pessoal e no estilo de 

vida do ator.» (Lopes: 2001a: 188) 
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Para Dubar (1997) as identidades profissionais equivalem a “identidades 

especializadas” (Ibidem), porque se referem a “atividades especializadas” (Ibidem), uma 

vez que abarcam “mundos institucionais especializados” (Ibidem), compostos por papéis 

assentes em determinados saberes que se espelham na divisão social do trabalho. É na 

prática de atividades coletivas dentro das organizações, onde se estabelecem as 

relações de trabalho, que os indivíduos constroem a sua identidade profissional 

biográfica, também ela social, onde a identidade se move dentro de um campo de 

relações entre pares e de poder. A completar esta ideia diz-nos Dubar que «as relações 

de trabalho são o “lugar” onde se experimenta “o confronto dos desejos de 

reconhecimento num contexto de acesso desigual, movediço e complexo”» (Dubar, 1997: 

115). 

Assim, o “processo biográfico de construção do eu” apela também a um “processo 

relacional de investimento do eu” (Dubar, 1997) que se fundamenta no estabelecimento 

de relações duráveis que legitimam o reconhecimento partilhado entre os indivíduos. 

Defendendo a mesma linha de raciocínio de Sainsaulieu, diz-nos Dubar que «o 

investimento privilegiado num espaço de reconhecimento identitário está intimamente 

dependente da natureza das relações de poder nesse espaço, do lugar que o indivíduo 

ocupa e do seu grupo de pertença» (Dubar, 1997: 117); por isso, o local de trabalho e a 

função desempenhada não são os únicos fatores de reconhecimento da identidade 

social, pois que este reconhecimento é feito com base nas categorias usadas para 

classificar os indivíduos: «o espaço de reconhecimento das identidades é inseparável dos 

espaços de legitimação dos saberes e competências associados às identidades» (Ibidem: 

117). 

A atribuição de categorias aos indivíduos geralmente depende da atividade 

profissional desempenhada, que por si só contém categorias próprias, sendo assim 

possível inferir a identidade virtual do indivíduo. As categorias de identificação têm um 

carácter subjetivo e só podem ser percebidas através das “trajetórias sociais dos 

indivíduos” (Ibidem), que não são mais do que as “identidades sociais reais” (Ibidem), 

identidades para si, que se baseiam nas histórias pessoais relatadas pelos próprios. É 

deste modo que as categorias ganham legitimidade para o indivíduo e para o grupo e 

pertença.   
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2.1.4. Identidade profissional dos professores 

Nós somos o que fazemos, por isso a identidade profissional é fundamental no 

modo como estamos na sociedade. É através da atividade profissional que se reflete nas 

nossas práticas sociais, revelando os nossos conhecimentos, as nossas competências, a 

nossa satisfação, a nossa identificação com o trabalho, o nosso estatuto social, etc.. A 

sociedade articula-se essencialmente em torno das atividades desenvolvidas pelo 

trabalho, sendo aqui que a identidade para os outros projeta um conjunto de atributos que 

permitem a diferenciação de um grupo de outro, estabelecendo categorias socialmente 

reconhecidas ao nível profissional. É neste sentido que a identidade profissional dos 

professores pode ser entendida como resultante da interação entre a vivência pessoal, a 

sua trajetória biográfica, e o contexto social, cultural e institucional, em que os 

professores desempenham as suas tarefas quotidianas. Geralmente exprimem a forma 

de ser e agir durante o seu percurso profissional, oferecendo uma imagem coerente a 

nível identitário. Por isso nos diz Bolívar que «a identidade profissional é uma das 

dimensões da “identidade social” e da “identidade pessoal» (Bolívar, 2006: 47). 

Esta posição é apoiada por Lopes ao dizer que  

a identidade para si é essencialmente um problema de geração. Nela incluem-

se as relações precoces formadoras da primeira identidade, […] determinante 

nos sentimentos básicos da identidade e correlativos da “força do eu”, e 

também toda a restante história de identificação com professores e colegas, 

parentes e amigos, nos domínios escolares, profissional, familiar e social em 

geral (Lopes, 2001a:193). 

 

Assim, a “identidade como espaço-tempo geracional” (Dubar, 1997) tem a ver com 

o facto de a identidade social só ser em parte “transmitida” (Ibidem) de uma geração para 

a outra porque cada geração constrói a sua identidade sustentada em “categorias e 

posições herdadas” (Ibidem) da geração anterior, mas, ao mesmo tempo, recorre a 

“estratégias identitárias” (Ibidem)  encenadas nas organizações onde os indivíduos 

atuam. São especialmente as áreas do trabalho, do emprego e da formação que 
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legitimam o reconhecimento da identidade social, que por sua vez confere determinado 

estatuto social aos indivíduos.   

A completar este raciocínio defende Bolívar (2006: 51) que a «identidade 

profissional docente se caracteriza por um conjunto de saberes e competências 

necessárias para a prática do ofício do ensino e que, como tais, são reconhecidos 

socialmente». O que quer dizer que a profissão é normalmente identificada por um 

conjunto de características que têm a ver com a identidade profissional, neste caso, a 

identidade comum a todos os professores, sem no entanto deixar de haver lugar para 

identidades profissionais diferenciadas. Vemos assim que a “definição de si” (Ibidem) do 

professor é dada pela sua identidade profissional mesmo que a sua identidade não se 

resuma à sua prática profissional, pois engloba também a pertença do indivíduo a outros 

grupos sociais nos quais lhe é reconhecido um conjunto de atributos que lhe conferem 

determinado estatuto social.  

Em profissões como a de professor, a questão da identidade é particularmente 

importante porque a autoimagem e o que o professor é e como se sente estão vinculadas 

à sua prática profissional. O valor que dão à sua profissão e o valor que lhes é atribuído 

pelos outros enformam o modo como se comprometem com o seu trabalho. Tal como o 

afirma Nias (1989), parafraseada por Bolívar (2006: 50): «os professores estão 

emocionalmente comprometidos com muitos aspetos do seu trabalho. Este não é um 

luxo, mas uma necessidade profissional». 

É num longo processo de socialização que se constrói a identidade profissional 

docente. Ela é o resultado de um acumular de experiências ao ir exercendo a profissão e 

também o adotar de uma cultura profissional que lhe dá reconhecimento, ou seja, a 

socialização na profissão permite o desenvolvimento da identidade profissional, incluindo 

elementos emocionais e elementos de relação simbólica, que levam a que se encare e 

viva como professor e a querer protagonizar uma carreira no ensino. 

De acordo com esta ideia está Zevenbergen (2006) que, seguindo a teorização de 

Bourdieu, refere que o professor realmente toma consciência da sua identidade 

profissional quando entra na profissão em contexto real; é quando passa para a sala de 

aula, para a escola, que ele sente que é professor. Essa noção tem particularmente a ver 
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com a forma como atuam os conceitos “habitus” e “campo” no sentido que Bourdieu lhes 

dá, ou seja, em contexto real o professor percebe a escola como um meio de 

contradições face à ideia que trazia da sua formação na faculdade. Neste sentido, o 

“habitus” é um constructo central na identidade do professor, porque o “habitus é um 

sistema durável de disposições transponíveis” (Zevenbergen, 2006: 617, baseado em 

Bourdieu, 1979) que predispõem o agente a sentir, pensar e agir de maneiras muito 

próprias, as suas. Porém diz-nos Zevenbergen que Bourdieu admite que o “habitus” pode 

mudar ao longo do tempo mediante as circunstâncias, pois que se o “habitus” é produto 

da história é também é produtor de práticas individuais e coletivas; por isso há sempre 

uma interdependência entre o “habitus” e o “campo”. De modo que para o autor o 

primeiro “habitus” profissional vai sendo modelado no “campo” durante os primeiros doze 

anos sensivelmente; é o tempo que o professor precisa para inculcar esse “habitus” 

profissional. Essa internalização será remodelada por um “habitus” secundário que está 

em consonância com as expectativas do professor face à sua profissão. O “habitus” 

tende a ser reforçado pelo “campo” mas pode acontecer haver resistência e 

predominância do primeiro “habitus” e nesse caso a identidade não será remodelada 

significativamente pela experiência em “campo”. Até porque o “campo” é um espaço 

estruturado de posições definidas entre os agentes, que compartilham interesses 

comuns, disputam por recompensas específicas mas que não dispõem dos mesmos 

recursos. Deduz-se assim que o desenvolvimento da identidade do professor é 

fortemente influenciado pelas dinâmicas das práticas subjetivas e objetivas que se 

estabelecem dentro do campo.  

 

 Componentes da identidade profissional dos professores 

A autoimagem profissional tem a ver com o modo como o professor olha para si 

mesmo, o que ele pensa acerca de si próprio, quais os atributos que ele considera 

possuir que o distinguem ou assemelham aos colegas. É também uma ideia parcial sobre 

o que os outros pensam dele, ou que ele acredita que seja a imagem que têm dele. Cada 

professor tem uma opinião sobre si próprio enquanto profissional; portanto, a autoimagem 

prende-se com a identidade pessoal atribuída ao eu (Self) pelo próprio indivíduo, que 

pode estar de acordo ou não com a identidade social. Até porque o modo como o 
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professor se vê a si próprio é sustentada numa apreciação feita sobre a perceção dos 

outros que não é mais do que um reflexo parcial do que os outros pensam dele, ou mais 

concretamente, o que ele pensa que os outros pensam dele.  

O reconhecimento social na profissão docente é em primeira instância intrínseca 

ao próprio trabalho e prende-se com o sucesso dos alunos ao atingirem as metas 

propostas pelo professor. Porém esta avaliação é diferida no tempo.  

Numa outra perspetiva temos a imagem social que o professor tem  da sua 

profissão, contendo as suas expectativas, estereótipos, condições de trabalho, entre 

outras, que se refletem diretamente no autoconceito e na sua autoestima, mas que pode 

não coincidir com o esperado, sendo possível mesmo haver choque com a realidade ou 

crise posterior, deixando fluir sentimentos de falta de reconhecimento profissional. 

É ainda no contexto social que a imagem do professor é avaliada e nos últimos 

tempos tem sido alvo de muitas críticas, especialmente por parte da comunicação social 

que tem apresentado uma imagem negativa do ensino e da prestação dos professores, 

sendo os professores do ensino secundário os mais afetados. Acompanhando este 

raciocínio diz-nos Bolívar (2006) que «os professores têm um sentimento de 

“vulnerabilidade” no seu trabalho, quando a falta deste reconhecimento social se 

incrementa por desvalorização do seu estatuto social e das condições de exercício da 

docência» (Bolívar, 2006: 134). 

A satisfação no trabalho provoca uma atitude positiva nos professores em relação 

à sua atividade laboral, tendo como efeito imediato um maior envolvimento no seu 

trabalho ao mesmo tempo que proporciona bem-estar pessoal.  

Usualmente mede-se a satisfação (Graça Seco, 2002) por indicadores como a 

motivação, atitude positiva, estado emocional gratificante, etc.. Pelo lado oposto, mede-

se a insatisfação por indicadores como a desmotivação, o retraimento, o stress, o mal-

estar, a angústia, etc.. É através de indicadores deste tipo que se pode inferir o grau de 

satisfação maior ou menor dos docentes na realização do seu trabalho, que também não 

se desprende das crenças e das experiências relativas à sua atividade. Em síntese, 

podemos afirmar que o grau de satisfação, mesmo sendo um elemento subjetivo de 
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análise, não deixa dúvidas de que é uma influência de peso no desempenho profissional 

dos professores.  

As relações sociais com o meio escolar afiguram-se de extrema importância no 

desenrolar da atividade docente porque a escola é o lugar privilegiado de ação, é onde o 

professor pratica o seu ofício e testa as suas capacidades; as relações que mantém com 

todos os outros são fundamentais na promoção de um maior envolvimento e satisfação 

na sua prática profissional.  

O meio escolar descreve-se por um conjunto de relações sociais que se 

estabelecem entre os membros da escola, alunos, pais e outros parceiros da comunidade 

envolvente. Dentro da escola encontramos uma estrutura departamental que tem como 

resultado o trabalho em pequenos grupos de professores isolados dos demais (Fullan e 

Hargreaves, 1992), que se assumem como unidades de identidade profissional específica 

afetando a prática docente e a comunicação com os outros grupos. O ideal seria 

promover um sentido global da comunidade que permitisse desenvolver sentimentos de 

pertença possibilitando a ação coletiva com base numa identidade institucional dinâmica 

e encorajadora de uma ação educativa conjunta.  

Perante a mudança, os professores têm uma de duas atitudes, a recetividade ou a 

resistência, atitude esta que é inerente às crenças dos indivíduos e suas perceções sobre 

a mudança, tendo em linha de conta o impacto que esta pode provocar nas suas vidas e 

no meio educativo onde lecionam. Deste modo, a atitude face à inovação vai jogar com 

as crenças sobre a incerteza e praticabilidade, com os sentimentos sobre expectativas de 

apoios percebidos, e com a avaliação dos custos. Isto porque, segundo Bolívar (2006: 

154), «os professores valorizam, de acordo com uma moral do que para eles é 

“praticável” na mudança proposta. A congruência ou não da “cultura” da inovação 

curricular e dos professores pode explicar parte dos diferentes usos da inovação.»  

Refere também Day (2007: 53) em acordo com Woods que as identidades dos 

professores estão profundamente implicadas com as suas “aspirações e os seus valores 

profissionais e pessoais” (Ibidem), e por isso resistem à mudança quando ela põe em 

causa os seus valores, daí a dificuldade em se ajustarem a novos papeis e a uma 

organização do trabalho diferente. 
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As competências profissionais dos professores manifestam-se pelo seu 

conhecimento profissional, sendo esta uma das dimensões da sua identidade que tem a 

ver com a forma como o docente se vê a si mesmo e como pensa ser reconhecido pelos 

outros. Saber ensinar e ser portador de conhecimentos são capacidades essenciais no 

desenvolvimento da sua prática letiva.  

Constatando que vivemos num contexto de mudança, pretende-se que os 

professores sejam capazes de dar resposta a novos desafios. É neste sentido que 

Bolívar (2006), concordando com Perrenoud (2000), defende que hoje em dia o novo 

ofício de professor deve assentar em determinadas competências, ou seja, os 

professores devem dominar algumas competências que são fundamentais na sua prática 

quotidiana, que são: escolher métodos e criar atividades que facilitem o ensino 

aprendizagem; acompanhar a evolução dos estudantes no seu processo de 

aprendizagem, aceitar e trabalhar com a heterogeneidade; conseguir comprometer os 

estudantes na sua própria aprendizagem; facilitar o trabalho em equipa; procurar a 

aproximação e apoio das famílias; recorrer ao uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação; gerir as suas obrigações profissionais e refletir sobre os problemas éticos; 

e apostar na sua formação contínua.  

As expectativas de futuro pessoal e profissional traduzem-se numa possível 

trajetória, por isso representam situações desejadas que motivam e orientam as ações do 

indivíduo, conferindo-lhe a energia com que se envolve nas situações presentes com o 

objetivo de vir a alcançar as desejadas. Podemos pensar em exemplos como a 

progressão na carreira e todo um conjunto de recompensas que possa auferir. No 

entanto, também podemos falar de expectativas frustradas, tal é o caso da falta de 

motivação do aluno que por sua vez desmotiva o professor, e de todo um conjunto de 

situações que estão na origem de um certo mal-estar na profissão, como a escassez de 

meios e recursos na implementação da reforma; a falta de apoio social; a inadequada 

administração do trabalho educativo; a desvalorização da profissão e as fracas 

expectativas de promoção profissional.  
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 Construção e reconstrução da Identidade Profissional dos professores 

Ao equacionarmos a identidade profissional do professor não podemos pensar 

num processo estático e pré-determinado, mas antes num processo de construção 

contínua, nunca acabado, moldado pela biografia do professor e por influências culturais 

e sociais nas instituições em determinadas circunstâncias. É neste sentido que importa 

olhar as trajetórias de vida dos professores que nas palavras de Bolívar (2006) são  

a maneira como os indivíduos reconstroem subjetivamente os 

acontecimentos que estimam significativos na sua biografia, com suas 

ruturas e continuidade. Assim as experiências familiares e escolares, a 

socialização “profissional”, a formação inicial, os anos de carreira, as escolas 

que tenham percorrido, a instalação na profissão, etc. Esta trajetória de vida, 

como narração pessoal sobre o passado, sempre conta os feitos desde a 

perspetiva temporal, projetando-a no futuro (Bolívar, 2006: 176).  

 

No percurso da vida dos indivíduos há sempre acontecimentos que se destacam e 

experiências sentidas que influenciam o seu processo de socialização; são os 

sentimentos positivos ou negativos face a determinados acontecimentos que servem de 

orientadores no desenrolar da trajetória de vida desejada a alcançar.  

Ao analisar um pedaço da trajetória de vida do professor do secundário, diz Bolívar 

(2006) que depressa se constata o que mais parece uma “retrato-robô”, pois que a 

trajetória de um se assemelha à de muitos, de modo que a poderíamos descrever da 

seguinte forma: optou por uma licenciatura por interesse em determinada área disciplinar, 

não tinha a certeza de vir a ser professor, jogou com as ofertas do mercado de emprego, 

procura criar o gosto pelo ofício porque precisa de trabalhar e, como ainda não tem uma 

vocação definida para o ensino, tenta criá-la.  

Tanto durante a formação inicial como durante a prática quotidiana, desenvolve-se 

a socialização secundária onde a identidade profissional vai sendo produzida; esta por 

sua vez está conectada com o sentimento de pertença do professor aos grupos durante 

toda a sua trajetória. Assim, a história de vida do professor como profissional é marcada 

por toda a formação e trabalho anterior.  
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Concordando com Bolívar (2006), podemos facilmente descrever a história 

profissional tipo do professor do secundário por algumas etapas comuns à maior parte 

deles: nos primeiros três a seis anos vive situações instáveis de precariedade passando 

por diversas escolas; depois, quando obtém uma posição, passa entre quatro e dez anos 

a percorrer as escolas do país até ficar colocado numa escola; e verdadeira integração 

do professor na sua escola, o que implica um compromisso diferente que se pauta por 

um maior envolvimento no meio. 

A formação é essencial na construção da identidade profissional, mas também 

todas as experiências que foi colecionando ao longo da sua vida, tais como as situações 

que ocorreram na infância ou os modelos de professores que observou no seu percurso 

escolar. Estes permitem-lhe ter uma conceção do ensino própria que se reflete na forma 

como orienta a sua atividade. 

Bolívar (2006) refere por isso a importância da «socialização secundária”, a 

incorporação de saberes especializados ou saberes profissionais, normalmente na 

formação universitária, que junto a um domínio em conceitos e competências, vincula ao 

mesmo tempo uma conceção do mundo e um modo de situar-se nele.  

A entrada no mundo do trabalho implica para o jovem professor iniciante a 

transição da faculdade para a escola, depois de ter sido sujeito a uma “socialização 

antecipatória” (Esteve,1984) no período de formação inicial, período em que, 

normalmente, se destacam os aspetos positivos da profissão e as práticas ideais.  

Para Assunção Flores (1999), as primeiras experiências profissionais 

correspondem ao «chamado período de indução [...] na medida em que o neófito 

compreende os valores, as atitudes, os conhecimentos e os comportamentos associados 

a determinada profissão» (Ibidem: 171). 

Quando o professor principiante assume efetivamente as suas funções, e embora 

acredite que conhece relativamente bem “aquilo em que se vai meter” (Arends, 1995), até 

porque a maior parte da sua vida passou-a na escola, pode vir a experimentar o choque 

da realidade (Lopes, 2006), que se baseia num conjunto de surpresas em relação com o 

imaginado. Isaacson (1981), citada por Arends, refere-se da seguinte forma a esse 

conjunto de surpresas: «a surpresa pela dificuldade em chegar ao aluno do liceu; 
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subestimação das dificuldades para os motivar; sobrestimação das suas próprias 

competências como agentes de disciplina; fracasso na antecipação do tempo e do 

trabalho necessário para conseguir realizar o trabalho diário; surpresa em relação ao 

volume de tarefas burocráticas; desgaste emocional e físico que o deixa com pouca 

energia para fazer outras coisas da sua vida; dor pela hostilidade não provocada 

manifestada pelos alunos e pelo desdém que mostram os alunos em relação à disciplina 

que o professor tanto aprecia.» (Isaacson 1981, in Arends, 1995: 486) 

Muitas destas surpresas podem ser imputadas à ambiguidade e extensão da atual 

representação do papel do professor, por um lado, e à formação inicial, por outro. 

Na formação inicial a grande aposta deve versar sobre a valorização da pessoa 

humana. A formação de professores é a fase ideal de investimento no crescimento 

pessoal, implicando a alteração de atitudes e comportamentos de modo consciente com 

o objetivo de alcançar etapas mais elevadas de realização pessoal. E, como diz Sousa 

(2000), «a dimensão pessoal não se outorga, ela adquire-se, ela conquista-se, ela forja-

se pelo exercício de valores humanos, em cumplicidade com os outros”.» (Sousa, 2000: 

257)  

Acontece que a formação inicial tem obedecido a diferentes formas organizativas e 

tem-se orientado por diferentes modelos (Esteves, 2006), em diferentes universidades e 

cursos, por exemplo de Letras ou Ciências. Por outro lado, nos professores do 3º CEB e 

do Ensino Secundário a ambiguidade em relação ao papel do professor na atualidade é 

mais intensa, uma vez que, nesses casos, o professor ainda define a sua identidade, em 

primeiro lugar, em função da matéria a ensinar, ou seja, da disciplina que leciona (Lopes, 

2004). Também os estudos sobre o mal-estar docente indicam que o choque da realidade 

pode variar em função das áreas de ensino (Lopes, 2001b). 

A crise de identidade profissional dá-se quando se passa de uma situação 

profissional relativamente estável, onde o professor sabe o lugar a que pertence e como 

deve atuar, para um situação de incerteza - que põe em causa a sua identidade 

profissional, as suas práticas antes reconhecidas socialmente, todo um conjunto de 

formas de ser e agir que caracterizaram toda a sua vida profissional - o que o deixa num 

impasse desconfortável.  
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Se juntarmos vários fatores como a “desvalorização do estatuto profissional 

(Bolívar, 2006), deterioração do exercício da prática letiva, modificação do público 

escolar, metas educativas plurais e contraditórias” (Ibidem), entre outros, constatamos 

haver uma desestabilização nos fundamentos chave da atividade docente, que provoca o 

sentimento de perda de legitimidade do professor como profissional do ensino.  

Atualmente espera-se que o professor, especialmente o professor do secundário, 

assuma também o papel de educador, que promova atividades que se destinem a 

orientar a vida dos alunos. É quase como se houvesse uma “reconversão profissional” 

(Ibidem) que de certo modo contribui para a crise de identidade profissional. De facto 

quando as formas de desempenho profissional se alteram, havendo um acréscimo de 

funções, tarefas e responsabilidades, pode-se pensar numa reconversão profissional, até 

porque a formação recebida incidiu sobre o saber profissional, daí a dificuldade de dar 

resposta às novas exigências, o que resulta na crise identitária profissional que se reflete 

na resistência à mudança, na ansiedade sentida e no ceticismo demonstrado.  

Refere Lopes (2001a), citando Sainsaulieu (1996), que a crise de identidade no 

trabalho «sublinha a nova forma de dependência insidiosa e invisível que mina as 

capacidades de ação e liberdade mais aparentemente confirmadas e que toca a 

compreensão do jogo das relações entre os atores» (Ibidem: 200). E tem consequências 

«na questão do funcionamento realmente coletivo da sua gestão e da sua articulação 

entre projetos pessoais e coletivos» (Ibidem: 200).  

Do ponto de vista humanista o mal-estar docente (Lopes, 1993) é analisado num 

perspetiva compreensiva da interação entre o Self e o social no campo educacional. Se 

por um lado temos um Self bastante diferenciado e complexo e principalmente “narcísico” 

(Ibidem), por outro lado, a realidade social é difusa e “alienante” (Ibidem), o que provoca 

sentimentos de ansiedade geradores de ações de proteção do Self em contextos 

concretos. As opções profissionais são fruto do “Eu Verdadeiro” (Ibidem), mas é o “Falso 

Eu” (Ibidem) munido das defesas necessárias que entra em cena na interação com os 

outros, isto porque o meio escolar se lhe apresenta pouco claro, particularmente no que 

toca ao exercício da autoridade. Além disso, também há que ter em conta o grupo de 

colegas, integrante do “Self grupal” (Ibidem), que troca entre si crenças, valores, regras e 

atitudes. É nesta interação entre o “Self individual” (Ibidem) e o “Self grupal” (Ibidem) que 
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se criam os mecanismos de controlo da ansiedade sobre as situações escolares (ibidem). 

A realidade escolar que produz um “Self público” (Ibidem) não deixa muito espaço para a 

integração do “Self ideal” (Ibidem), daí que o “Self atual” (Ibidem) venha a ter sentimentos 

de insatisfação que finge não ter, adotando por isso, uma imagem estereotipada que 

tenta manter com muito esforço. 

Numa época de incertezas, quer a sociedade quer a escola balançam entre a 

opção por modelos tradicionais e modelos modernos na educação: enquanto que os 

primeiros revelam ser ineficazes num contexto sociocultural em constante mutação, mas 

se mantêm funcionais no contexto escolar; os segundos modelos, mais inovadores e à 

partida mais operacionais face ao meio sociocultural, acabam por não vingar no contexto 

escolar. Constatamos assim que, ao nível da atuação do professor, existem 

ambivalências e indecisões que vêm a determinar a sua prática profissional, de modo que 

recorre aos modelos tradicionais na sua prática letiva mas defende uma teoria que se 

enquadra nos modelos novos. Esta contradição não é mais do que uma forma de defesa 

que pode ser ainda mais agudizada se o trabalho docente se continuar a pautar pelo 

individualismo e isolamento característico do modelo tradicional. 

A desvalorização da imagem social do professor que advém principalmente da 

falta de clareza da definição das tarefas docentes e sua crescente multifuncionalidade, 

adicionada ao facto de ele ter deixado de ser o único agente detentor do saber devido à 

concorrência de novos agentes do saber, são também situações que mexem com a 

estabilidade da identidade profissional, ocasionando mal-estar. 

É na relação com os alunos que a situação se revela mais sensível, pois que este 

é o contexto propício para apresentar o modelo idealizado de professor. Mas se tal não 

acontecer, torna-se fonte de mal-estar profissional. Isto porque os alunos de hoje 

procuram nos professores uma atitude mais humana e mais próxima e desafiam o 

professor tradicional ao limite, expondo a sua imagem real.  

As relações com os superiores hierárquicos da escola e externos também podem 

provocar sentimentos de mal-estar porque ao avaliarem o trabalho dos professores 

podem vir a aniquilar a imagem do professor. Também nas relações com os colegas se 

verificam situações de mal-estar: os jovens sentem-se desintegrados e percebem a 
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pouca recetividade às suas ideias; os mais experientes sentem-se ameaçados por verem 

o equilíbrio da cultura da escola afetado e por temerem não conseguir acompanhar a 

mudança. 

A formação pode atenuar estas dificuldades, mas muitas vezes é, também ela, 

causa de mal-estar (Lopes, 2002) devido sobretudo à distância entre a formação e a 

prática. 

 

 

2.2. Explorando o conceito de gerações 

Comummente quando se fala em gerações está-se a pensar na geração baby  

boomer, na geração X e na geração Y ou digital, de que faremos uma breve exposição 

para clarificar os conceitos. 

O termo geração Digital pode ser facilmente substituído por outros que são 

igualmente usados, tais como: geração Y; geração Net; geração Nintendo: geração Ciber, 

geração Conectada, entre mais alguns. 

A geração digital, tal como é designada por Donnison (2007), compreende o 

conjunto de pessoas que nasceram nos anos 1980, numa sociedade que passava por 

grandes mudanças ao nível social, tecnológico e cultural. O impacto das novas 

tecnologias foi de tal modo envolvente que tornou-se parte integral na vida de todos e foi 

neste contexto que nasceu esta geração; os seus membros cresceram com os 

computadores e consideram-nos indispensáveis nas suas práticas quotidianas. Esta 

geração é conhecida pela sua proficiência com as novas tecnologias; exibem 

características digitais e criaram a imagem de pensadores não lineares. Podemos ainda 

dizer que possuem características muito particulares, pois que acompanharam a 

revolução tecnológica desde pequenos. Ligaram-se desde muito cedo com o mundo 

digital e aprenderam desde logo a incorporar no seu quotidiano as novas tecnologias e 

por isso desenvolveram competências diferentes das gerações anteriores. 
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As tecnologias criadas na década de 1980 foram-se tornando cada vez mais 

sofisticadas e popularizadas, nomeadamente o computador, a internet e o telemóvel. A 

internet passou a ser um novo meio de comunicação e o seu impacto ao nível dos 

comportamentos foi profundo; manifestou-se claramente na vida quotidiana de todos, 

especialmente dos jovens (Carli et al., 2011; Oliveira, 2010). A internet oferece um mundo 

de infinitas possibilidades, é uma ferramenta que possibilita explorar uma imensidão de 

assuntos, o que por sua vez agudiza a curiosidade que leva os mais jovens a mexerem 

com as novas tenologias e, assim, consequentemente a desenvolvem as suas 

capacidades nesta área. Outra consequência foi o proporcionar uma maior 

independência, uma vez que os mais jovens encontram facilmente e rapidamente 

respostas para as suas dúvidas. A internet também possibilita a participação em debates 

em tempo real com pessoas de qualquer parte do mundo através de fóruns e toda uma 

variada gama de redes sociais, o que permite que eles questionem, desafiem, discordem, 

isto é, que sejam mais críticos e não se contentem com explicações simples. Por outro 

lado, a preferência pelo convívio online pode levar à perda de habilidades sociais de 

carácter face a face. 

São da Geração X os nascidos entre as décadas de 1960 e 1970, que inicialmente 

nos Estados Unidos foram denominados de geração pós-baby boom, porque nesse 

período de tempo os casais começaram a ter menos filhos. No entanto a expressão X 

popularizou-se devido ao romance “geração X: contos para uma cultura acelerada” de 

Douglas Coupland (2009), onde retratava os jovens e respetivos estilos de vida. Era uma 

geração de jovens que não esperavam pelo casamento para libertarem a sua vida sexual, 

não eram muito religiosos e não veneravam a autoridade dos pais. Viveram numa época 

em que prevalecia a descrença na liderança política e revelam uma certa apatia política. 

Em vez disso começam a preocupar-se com a destruição ambiental e as questões 

ecológicas. Também se verificou um aumento de divórcios e um crescente número de 

mães chefes de família que ganharam o seu espaço na sociedade. Foi também uma 

época marcada pelo aparecimento da internet e o fim da Guerra Fria. Na opinião de Jay 

Conger (1998: 129), eles «apreciam o trabalho em equipa. Conhecem os computadores 

por dentro e por fora. Gostam de dinheiro, mas também procuram equilíbrio com a vida 

pessoal».  
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São da Geração Baby Boomer ou geração da TV, aqueles que nasceram entre as 

décadas de 1950 e 1960. O termo Baby boomer é utilizado para apontar os “filhos” do 

baby boom, que se refere à explosão demográfica pós Segunda Guerra Mundial (Jay 

Conger, 1998). Mas mais do que a explosão demográfica, o que realmente caracterizou 

esta geração foi a profunda transformação cultural provocada pelo aparecimento da 

televisão que teve grande impacto nos comportamentos e atitudes dos mais jovens. Foi a 

geração que participou na revolução dos anos 1960, foi também a geração que redefiniu 

o papel das mulheres na sociedade e também deu outro significado ao papel dos jovens. 

Foi uma geração que desenvolveu uma cultura própria, deixando claro o fosso que os 

separava dos seus pais; os seus membros criaram um estilo de vida próprio e a TV era 

para eles o seu principal meio de comunicação. Esta geração foi a grande impulsionadora 

dos ideais da liberdade, do feminismo, dos movimentos antirracismo e homofobia 

também foi nesta época que surgiu o movimento hippie aliado aos protestos contra a 

Guerra-Fria e a Guerra do Vietname.  

 

2.2.1. Conceito de gerações numa perspetiva sociológica  

A expressão geração num sentido lato abrange todos os membros de um grupo 

que obrigatoriamente têm as mesmas características, nomeadamente valores, 

comportamentos e atitudes. 

Para compreender melhor as semelhanças e diferenças que caracterizam pessoas 

que nasceram no mesmo período de tempo, Donnison (2007) recorre aos conceitos de 

“geração por local”, “geração por realidade”, e “geração por unidades”.  

A “geração por local” (Ibidem) contém todos aqueles que nasceram no mesmo 

período cronológico, na mesma sociedade, envolvidos na mesma cultura, sujeitos ao 

mesmo contexto histórico, vivenciaram o mesmo leque de experiências, discursos de 

oportunidades e de mudanças de vida. O conceito “geração por realidade” (Ibidem) 

refere-se a todos os que nasceram na mesma altura, no mesmo lugar e que viveram e 

responderam aos fenómenos históricos como membros pertencentes a uma mesma 

sociedade. Já o termo “geração por unidades” (Ibidem) refere-se a grupos de indivíduos 

que se encontram dentro da geração por realidade e que por isso participam dentro do 
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mesmo contexto social, mas possuem experiências diferentes e fazem escolhas 

específicas. Portanto a “geração local” engloba em si a “geração por realidade” e a 

“geração por unidades”, pois que se desenha numa mesma paisagem de vivências e 

oportunidades de vida, onde há uma partilha dum contexto histórico e social dos 

membros que se articulam no mesmo espaço e dão resposta às solicitações. 

Machado Pais (1998) refere que, quando pensamos em gerações, imediatamente 

lhe associamos a ideia de classes etárias, o que considera ser uma noção insuficiente 

quando se propõe debater o conceito num âmbito mais sociológico: por isso, segue a 

peugada de Mannheim (1990) ao repescar o conceito de “gerações efetivas” (Ibidem, in 

Machado Pais, 1998) num cenário instável de mudança social. 

Explica que na ideia de Mannheim (1990, in Machado Pais, 1998) as rápidas 

transformações sociais impulsionam a conversão de uma “geração potencial” (Ibidem) 

numa “geração efetiva” (Ibidem), na medida em que a “geração potencial”, sustentada no 

carácter biológico, só em situações históricas particulares, que mexem com as estruturas 

da sociedade, é que se torna numa “geração efetiva”. Acrescenta ainda que a rapidez 

com que ocorrem as mudanças sociais a montante e a jusante do surgimento das 

gerações efetivas, está ligada a novas formas de se obter a cultura pelos mais jovens. É 

neste sentido que Machado Pais questiona de que forma as alterações provocadas na 

sociedade portuguesa pelo 25 de Abril não terão influenciado os jovens da altura, 

acercando-os da geração efetiva. Ele considera que de facto a revolução do 25 de Abril 

afetou os jovens de então, pois que a montante da geração sofreu influências dos 

movimentos estudantis do Maio de 68 e dos movimentos contra a Guerra Colonial; e a 

jusante da geração os jovens depararam com o quadro da liberalização política da 

sociedade em substituição da ditadura. Assim, na premissa das “gerações efetivas” no 

sentido que lhe dá Mannheim (Ibidem: 25) “as novas oportunidades de acesso à cultura”, 

manifestam-se na sociedade portuguesa logo depois do 25 de Abril, quando se 

implementa a escola de massas. 

Continuando o autor a acompanhar o raciocínio de Mannheim (1990), Machado 

Pais (1998) expõe a ideia de que os jovens fazem parte de um processo histórico que 

facilita a emergência de grupos específicos de jovens que em nada se parecem com os 

seus ancestrais; por isso estes jovens enformam uma geração de mudança, uma geração 
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produtora de mudança; está-lhes associado um “efeito intergeracinal” (Ibidem) que se 

afigura numa renovação de gerações. 

Neste esquema a idade é utilizada como uma função explicativa que na verdade 

não tem, e situações há em que não é suficiente para dar a conhecer os fenómenos em 

análise. Os “efeitos de idade” só em parte podem ser separados dos “efeitos de período” 

e dos “efeitos de geração”, sento esta última olhada numa perspetiva sociológica 

(Machado Pais, 1998). No âmbito dos “efeitos de idade” os comportamentos progridem 

consoante a idade, no decorrer da trajetória de vida. Os “efeitos geracionais” 

proporcionam observar de que modo uma geração abraça todo um conjunto de valores 

que a definem com uma geração com identidade própria cultural e socialmente. Também 

se pode constatar que num primeiro momento um conjunto de valores e atitudes parecem 

ser consequência de um efeito de geração ou de idade, e na realidade são o resultado de 

“efeitos de período”, uma vez que respondem a circunstâncias concretas da estrutura 

social. Assim  explica Machado Pais: 

o efeito de idade exprime uma influência (de idade) – definida como uma 

posição determinada no curso de vida – sobre as atitudes, valores, 

comportamentos. O efeito de período exprime a influência de um dado 

contexto ou período sobre o conjunto da população vivendo sob o efeito 

dessa influência. O efeito de geração é usado para salientar traços 

específicos que fomentam uma relativa identidade social e cultural entre uma 

geração demográfica. Por vezes, há uma interligação ou uma influência 

recíproca entre estes vários efeitos. É o que acontece quando avaliamos o 

impacto de acontecimentos de grande magnitude social – como a grande 

Guerra ou a Grande Depressão – nas trajetórias dos indivíduos (Machado 

Pais, 1998: 26). 

 

A interposição de um “tempo social” (Ibidem) em “tempos individuais” (Ibidem) 

ligados a percursos de vida fundamenta o suporte da noção de gerações sociais e 

apresenta um caráter sociológico diferente daquele que se dirige à definição das 

gerações tendo em conta o tempo físico e biológico (Ibidem). Em algumas situações, os 

efeitos de idade ou de geração são “efeitos de outros efeitos” (Ibidem, tal é por exemplo o 
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caso da aderência dos jovens aos movimentos ambientais, que não pode ser só 

analisada como um efeito de idade ou de geração, mas acrescentar também um “efeito 

de classe social de origem” (Ibidem). É neste sentido que Machado Pais defende a ideia 

de que, 

em termos sociológicos, pertencer a uma geração ou suceder-lhe não é ter a 

mesma idade ou ser mais ou manos jovem, mas possuir uma 

contemporaneidade de ideias, de influências, de saberes, de filiações 

identitárias, de valores. As influências recebidas e exercidas é que criam uma 

sequência de gerações. Estas não são, portanto, assimiláveis a “vagões de 

comboio”, uns aos outros atrelados, num processo de deslocação temporal a 

que chamamos História. (Machado Pais, 1998: 27) 

Na opinião do Machado Pais (1998), estudar as gerações a partir de “cohortes 

etários” não deixa de ser bastante restritivo a nível metodológico, até porque, segundo 

ele, em nenhum período histórico se conseguiu delimitar a noção de jovens por meio de 

conceções somente biológicas ou jurídicas. É por isso que as classes de idade só 

poderão corresponder às gerações num entendimento demográfico. Argumenta ainda 

que a idade é uma variável contínua que só ficticiamente se poderá tornar variável 

discreta quando se trabalha na noção dos diversos grupos etários. 

 

2.2.2. Modelos de desenvolvimento profissional e fases de carreira 

Ser um professor velho ou jovem pode significar que a idade remete o professor 

para uma categoria social que não tem só a ver com a questão biológica mas também 

social e cultura, e é disso que nos fala Lopes (2007), num estudo realizado a professoras 

primárias. Por isso, refere que em relação às professoras que participaram no estudo, 

observou que eram «também subgrupos de idade. A idade é então muito mais que uma 

categoria biológica, ela é também uma categoria social. Assim, ela é uma dimensão em 

torno da qual se organizam as distinções sociais e a luta pelo reconhecimento.» 

Interessa atentar sobre as razões que sustentam a idade como um grupo social, 

com determinadas atitudes a nível profissional e pedagógico, e em simultâneo perceber 

como se processa a afirmação de identidade do grupo. É na continuidade deste 
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pensamento que se nota uma certa oposição entre os subgrupos etários porque possuem 

projetos profissionais diferentes e utilizam pedagogias diferentes; e também o facto de 

haver, ou não haver, estabilidade profissional que permita o acompanhamento de 

projetos na escola se reflete nas posturas diferentes assumidas pelos grupos, o que 

acaba por ser uma entrave à mudança. 

Na opinião de Bolívar (1999), a vida humana pode ser percebida em função de um 

conjunto de etapas e por isso a idade considerada dentro de um percurso de vida 

representa uma certa maneira de viver que geralmente está ligada a certas etapas 

cronológicas da vida, que podemos denominar de ciclos de vida. Estas etapas podem ter 

um enquadramento social específico mas tal não é determinante, porque as pessoas têm 

liberdade de fazerem opções, gerirem os acontecimentos da sua vida e traçarem a sua 

própria trajetória de vida. Esta mesma conceção é aplicável à trajetória profissional do 

professor, de modo a melhor compreender a carreira, o desenvolvimento profissional e 

também o grau de compromisso e implicação com a mudança e a inovação. Na 

continuidade desta ideia, o conceito de carreira profissional caracteriza-se num sentido 

global, incluindo-se como significantes as experiências escolares desde a infância, o 

período de indução na profissão, os diferentes ciclos até à reforma. Por isso considera 

(Ibidem) que o modelo de ciclos de vida dos docentes pode perfeitamente ser usado do 

ponto de vista heurístico, uma vez que fornece uma ideia esclarecedora sobre o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos professores. 

A nível conceptual há muitas formas de estruturar a vida profissional dos 

professores, no entanto a perspetiva clássica de carreira será a mais indicada por ser 

aquela que permite observar uma série de sequências que perpassam a carreira de 

professores diferentes dentro da mesma profissão. Mas tal não implica que essas 

sequências sejam experienciadas sempre pela mesma ordem, nem que todos os 

professores as experienciem todas. 

Atentando sobre o modelo de ciclos de vida profissional dos professores de 

HubermaM (1989), constatamos que este foi edificado sob o conceito de carreira. Que na 

opinião do autor, este conceito tem a virtualidade de ser fácil operacionalizar, porque 

possibilita a comparação de indivíduos de diferentes profissões, e é também mais 

focalizado do que um estudo de vida. A mesma opinião defende Nóvoa (1992) ao referir 
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que a noção de carreira «comporta uma abordagem a um tempo psicológico e 

sociológico. Trata-se com efeito, de estudar o percurso de uma pessoa numa 

organização (ou numa série de organizações) e bem assim de compreender como as 

características dessa pessoa exercem influência sobre a organização e são, ao mesmo 

tempo, influenciadas por ela.» (Ibidem: 38) 

O modelo de ciclos de vida profissional dos professores de Huberman (1989) 

desenvolve-se através de fases sequenciais que passamos a apresentar: 

Fase da entrada na carreira - é o entrar em cena, na sala de aula e o assumir de 

responsabilidades como profissional autónomo nos primeiros anos de ensino. Esta fase é 

normalmente caracterizada por dois fatores que são experienciados paralelamente: a 

“sobrevivência” ou “choque do real” (Ibidem) e a “descoberta” (Ibidem); sendo este último 

que torna suportável o primeiro, porque sustenta a motivação inicial do professor, de 

querer ser professor.  

Fase da estabilização - ocorre normalmente depois dos 8 a 10 anos no ensino, é o 

momento do comprometimento com a profissão quer a nível pessoal quer a nível oficial. 

Fase da diversificação - na qual os professores testam algumas inovações, 

diversificam materiais didáticos e metodologias pedagógicas.   

Fase do pôr-se em questão - que geralmente acontece a meio da carreira, entre os 

15 e os 25 anos de ensino; chegando mesmo a ser para alguns professores, a fase do 

desencanto com a profissão.  

Fase da serenidade e distanciamento afetivo - é aquela que espelha o “estado de 

alma” (Ibidem) dos professores de 44 anos a 55 anos de idade; quando eles se sentem 

mais confiantes e serenos. Já não os incomoda a avaliação dos outros, há como que 

uma reconciliação entre o “eu ideal” (Ibidem) e o “eu real” (Ibidem).  

Fase do conservadorismo e lamentações - que diz respeito ao período entre os 50 

e 60 anos; é quando encontramos mais professores “rezingões” (Ibidem), que 

apresentam uma postura mais rígida e dogmática. São os que mais resistem à mudança 

e evocam a nostalgia do passado.  
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 Fase do desinvestimento - que tem precisamente a ver com o final da carreira. Os 

professores começam a desligar-se progressivamente da escola, e dispersam os seus 

interesses por outras áreas mais de carácter pessoal e reflexivo. 

Apesar de este modelo apresentar uma sequência de fases com um traçado linear, 

não quer dizer que não possam ocorrer alterações e o modelo ser adaptado. Até porque 

se pode verificar que nem todos os professores passem pelas mesmas fases nos 

referidos momentos, pode acontecer que alguns professores nem vivenciem algumas das 

fases referidas. No entanto não podemos excluir a ideia de que é um modelo 

relativamente consistente e de fácil manuseamento na articulação e interpretação na 

pesquisa dos ciclos de vida dos professores. 

Na opinião de Bolivar (1999), o modelo de Huberman (1989), tem a vantagem de 

articular os ciclos de vida da carreira do professor, que incidem sobre os anos de 

experiência dos professores, do que sobre as idades. Sustenta Bolívar (1999), este 

modelo dá-nos uma sucessão de fases mais ou menos normativas, que contêm as suas 

crises próprias cujo desenrolar de descreverá no modo como se vivenciarem as fases 

seguintes. Por isso, considera que o modelo de Huberman (1989) é válido quando 

pensamos em “tendências centrais” (Bolívar, 1999); pois que é no seguimento destes 

ciclos de vida profissional que Huberman (1989) apresenta uma tipologia de professores; 

fundamenta a forma como os professores se sentem em relação à carreira. Adverte 

Bolívar (1999) que estamos então a falar da carreira harmoniosa; harmonia adquirida; 

repensar e reequacionar; e, carreira difícil. 

Day (2001) também destaca o modelo desenvolvido por Huberman (1989), por 

considerar que é um dos estudos mais representativos sobre os ciclos da carreira do 

professor. No entanto, argumenta  que este modelo falha na falta de adequação entre os 

níveis de desenvolvimento e respetivas necessidades dos professores. 

Analisar os ciclos de vida profissional de professores é uma preocupação 

fundamental porque só assim se poderá diagnosticar como cada fase influencia o próprio 

desenvolvimento profissional, e deste modo apurar que dimensões formativas serão 

adequadas aos professores em determinados períodos da sua carreira (Bolívar, 1999) .  
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Na concepção de Bolívar (1999), o desenvolvimento profissional do professor 

conjuga em si um desenvolvimento pessoal, que assenta na pessoa do professor; e 

também um desenvolvimento profissional ligado ao professor, ou seja, há uma mescla 

entre os aspetos profissionais e não profissionais na vida e pessoa do professor, “o 

público e o privado”, “vida e trabalho”. Por isso defende o autor que deve haver uma 

continuidade na formação do professor que satisfaça necessidades profissionais ou 

pessoais e que seja significativa para ele. 

A abordagem de ciclos de Levinson de que nos fala Bolívar (1999) e que foi 

utilizada por Sikes et al. (1985, in Bolívar: 1999) apresenta um conjunto de cinco etapas 

que correspondem a grupos de idades, as quais se apresentam na seguinte ordem:  

 Entrada na profissão entre os 21 e 28 anos;  

 Transição/crise entre os 28 e 33 anos;  

 Estabilização e compromisso entre os 30 e 40 anos;  

 Crise na metade da carreira entre os 40 e 55 anos; e  

 Período de recapitulação da carreira que acontece 

depois dos 55 anos.  

 

Nos estudos realizados por estes investigadores concluiu-se que, embora tendo 

em conta as exceções, de facto existem padrões comuns associados às idades. E 

também verificaram que a construção da identidade do professor depende das 

expectativas ou limites da progressão na carreira, do contexto escolar a que pertencem e 

do reconhecimento social.  

Na mesma orientação de ideias, Day (2001) ainda indica mais alguns modelos que 

estruturam a carreira dos professores em “fases-chave”. Aqui apenas vamos expor os 

que mais facilmente se articulam com os explanados antes. O autor refere o modelo de 

Kremer-Hayon e Fessler (1991) que apontam nove fases do ciclo de carreira:  

1- pré-serviço;  

2- indução;  
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3- competência;  

4- construção;  

5- entusiasmo e crescimento;  

6- frustração na carreira;  

7- estabilidade e estagnação;  

8- declínio na carreira;  

 9- saída da carreira (Day, 2001: 101). 

 

E, alude também ao modelo de Bolam (1990) que caracteriza 5 estádios:  

 1-estádio de preparação;  

 2- estádio de procurar um lugar para trabalhar; 

 3- estádio de indução;  

 4- estádio de serviço numa determinada função; 

 5-estádio de transição [promoção, emprego noutro sector, reforma] (Day, 2001: 

101). 

 

Nestas conceções prevalece a ideia de que as necessidades dos professores 

estão diretamente relacionadas com indicadores como a idade, e a escola onde estão 

inseridos.  

No entanto, Day (2001) chama a atenção para o facto de os modelos de 

desenvolvimento profissional dos professores que se apresentam como um “continuum 

linear” serem extremamente simplistas e impraticáveis porque assentam numa visão do 

“professor como empregado” e ignoram o “professor como pessoa”. Qualquer 

conceptualização que trate do desenvolvimento profissional dos professores deve ter em 

linha de conta os “contextos históricos e organizacionais e culturais” (Ibidem) onde o 

professor exerce o seu ofício. Assim como também devem estar abertos àqueles 
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professores que não revelam uma trajetória de vida e profissional linear, devendo 

considerar-se as descontinuidades, regressões e outros fatores que possam ser 

significativos. Porem também afirma que os modelos podem ter utilidade porque «existem 

argumentos persuasivos para proporcionar determinadas oportunidades de 

aprendizagem –formais e informais- aos professores em fases que constituem “marcos” 

de desenvolvimento intelectual, da experiência, da carreira ou da sua função» (Day, 

2001: 114). 

Atentando sobre o contributo de um outro investigador, Elliott (1993), que recorre 

ao modelo de Dreyfus (1981) para desenvolver a sua teoria. Assim apresenta tipificadas 

em quatro as capacidades do professor:  

 Reconhecimento de vários aspetos numa circunstância específica em contexto 

de prática letiva; 

 Reconhecimento da saliência de alguns aspetos que devem ser tidos em conta 

na prossecução de determinado objetivo;  

 Reconhecimento da situação no global, que é a capacidade de sintetizar todos 

os aspetos salientes de determinada circunstância e alcançar uma 

compreensão total;  

 Tomada de decisão, que se traduz na capacidade de decidir e pronunciar a 

resposta adequada. (Elliott, 1993:72) 

 

No modelo de Dreyfus (1981) deparamos com algumas fases de aprendizagem 

profissional dos professores, que são: 1- professor iniciante; 2- professor iniciante 

avançado; 3- professor competente; 4- professor proficiente; 5- professor especialista. É 

de referir que estas fases não são estanques. Pois que de facto uma fase contém sempre 

duas, porque se considera que a passagem de uma fase para a seguinte acontece 

gradualmente; daí termos apresentado uma terminologia de cinco tipos de professores 

que correspondem a quatro fases.  
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Articulando estas fases de aprendizagem profissional dos professores referente ao 

seu percurso profissional com as suas capacidades intelectuais dos professores, teremos 

o cenário que a seguir se apresenta (Elliott: 1993: 75). 

Na fase do professor iniciante - constatamos que a sua componente de 

reconhecimento é não situacional; não possui reconhecimento de saliência; o seu 

“reconhecimento da situação no global é analítico, e a sua tomada de decisão é 

racional.  

Na fase do professor iniciante avançado - verificamos que a sua componente 

de reconhecimento é situacional; não possui reconhecimento de saliência; o seu 

reconhecimento da situação no global é analítico; e a sua tomada de decisão é 

racional.  

Na fase do professor competente - vemos que a sua componente de 

reconhecimento é situacional; tem presente o reconhecimento de saliência; o seu 

reconhecimento da situação no global é analítico; e a sua tomada de decisão é 

racional.  

Na fase do professor proficiente - percebemos que a sua componente de 

reconhecimento é situacional; tem presente o reconhecimento de saliência; o seu 

reconhecimento da situação no global é intuitivo; e a sua tomada de decisão é 

racional.  

Na fase do professor especialista - observamos que a sua componente de 

reconhecimento é situacional; tem presente o reconhecimento de saliência; o seu 

reconhecimento da situação no global é intuitiva; e a sua tomada de decisão é intuitiva 

(Elliott: 1993: 75). 

 

Sintetizando esta ideia, compreendemos que as capacidades do professor 

vão evoluindo ao longo do seu percurso académico. Assim, olhando mais 

detalhadamente para as fases de aprendizagem profissional do modelo de Dreyfus 

(1981) podemos perceber quais as aprendizagens que o professor como 

aprendente precisa de desenvolver em cada estádio. 
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Na fase do professor iniciante avançado – fase do iniciante ao iniciante avançado: 

os professores aprendentes devem perceber esta fase como um momento de 

conhecimento, de pesquisa observacional porque precisam de desenvolver a capacidade 

de discernimento com base na observação do contexto que é essencial no processo de 

virem a tomar decisões mais consentâneas. Devem também aprofundar os conceitos 

teóricos e ideias que lhes permitam fazer uma análise mais reflexiva das diferentes 

situações com que têm de lidar normalmente. 

Na fase do professor competente – fase do iniciante avançado para o competente: 

os professores aprendentes já se sentem à vontade para escolherem caminhos de ação 

a seguir e objetivos a atingir. Porém necessitam de desenvolver a capacidade de 

diagnóstico, para fazerem um melhor entendimento das situações que se apresentam 

como problemáticas, e refletirem sobre estratégias de ação. 

Na fase do professor proficiente – fase do competente para o proficiente: os 

professores aprendentes já possuem muita experiência e distinguem dentro da situação 

global os potenciais aspetos relevantes que podem discriminar em função dos seus 

objetivos. No entanto precisam de aprender a focar-se na decisão tomada como processo 

em si mesmo, ou seja abastecerem-se de um pacote de alternativas de ações 

estratégicas e analisarem o seu impacto. É portanto a fase em que desenvolvem a 

capacidade de autoavaliação das ações e decisões tomadas. 

Na fase do professor especialista - do proficiente ao especialista: os professores 

aprendentes são portadores de uma vasta experiência acumulada que se reflete na 

tomada de decisões inteligentes baseadas apenas na intuição. O progresso nesta fase 

depende apenas da quantidade de situações de tomada de decisão com que se 

deparam. 

Em qualquer uma das fases, o progresso dos professores pode não ser linear, pois 

que depende da frequência de situações novas com que o professor terá de lidar, que 

cada vez acontece mais porque as instituições têm de dar resposta à descontínua e 

fragmentada mudança social. Por isso as competências, a proficiência e a experiência 

adquiridas no passado podem não estar adequadas à resolução de situações novas, e, 

quando tal acontece, o professor aprendente deve regredir para a fase anterior e investir 
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a reaprendizagem. Prevê-se mesmo que no futuro será mais difícil para os professores 

alcançarem a fase do professor especialista, porque num contexto de mudanças sociais 

contínuas o desenvolvimento profissional é cada vez mais encarado como uma carreira 

de longo curso. 

Elliott (1993) é de opinião de que o modelo de estádios apresentado por Dreyfus 

(1981) é bastante consistente para a construção da teoria da “prática da ciência”, mas 

peca por falar pouco dos relacionamentos entre o desenvolvimento das capacidades dos 

professores e o entendimento das situações tendo em conta os seus valores. Por isso o 

autor propõe-se clarificar como ele entende o modelo de Dreyfus (1981) atravessado 

pelos relacionamentos e os valores profissionais dos professores. 

A questão dos valores levanta-se a partir da fase do professor competente, 

quando este já possui capacidade de delinear percursos de ação e objetivos a atingir; os 

objetivos podem ser encarados como o foco de ação, ação esta que será moldada pelos 

valores dos professores. Isto porque as estratégias de ação escolhidas pelos professores 

para alcançarem objetivos específicos trazem em si a natureza dos valores do professor 

face à educação e a relação dessas estratégias com esses valores. 

De maneira que, partindo do modelo de Dreyfus (1981), Elliot (1993) sugere 

alguns desenvolvimentos em cada uma das fases do modelo nas quais destaca tipos 

específicos de aprendizagem, pretendendo deste modo criar uma base de 

conceptualização consistente que possa servir de referência no currículo da formação de 

professores, uma vez que ele preconiza a progressão dos professores aliada à formação 

ao longo da vida. É nesta linha de raciocínio que ele apresenta a sua teoria, que 

denomina de “perspetiva da ciência prática”. Assim, ele explica que em cada fase do 

modelo são percetíveis “imagens do profissionalismo” do professor: na fase do professor 

iniciante avançado a imagem sugestiva é a de “professores como investigadores”; na 

fase do professor competente insinua-se a imagem do “professor praticante reflexivo”; na 

fase do professor proficiente adivinha-se a imagem da “autoavaliação do professor”; e 

acrescenta a imagem “pesquisa ação” que se pressente nas fases do professor 

competente e do professor proficiente. São então estas as premissas defendidas pelo 

autor (Elliott, 1993) que enriqueceriam um currículo de ciência prática para a formação de 

professores. 
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 Day (2001) considera que o modelo defendido por Dreyfus e Dreyfus (1986), é um 

dos modelos mais pertinente no que toca ao desenvolvimento do saber-fazer profissional 

dos professores, porque este modelo baseia-se na ideia de que a perceção e a 

compreensão se sustentam na capacidade dos professores para aprenderem, não 

regras, mas estilos flexíveis de comportamento consoante a situação. Por isso Day 

(2001) interpreta sucintamente o modelo da seguinte forma:  

Principiante – adesão rígida a regras ou planos aprendidos; fraca perceção 

da situação; ausência de juízo discricionário.  

Principiante avançado – linhas de orientação para a ação baseadas em 

atributos ou aspetos específicos (aspetos são características globais de 

situações reconhecíveis apenas após alguma experiência prévia), a perceção 

da situação é ainda limitada; todos os atributos e aspetos são tratados 

separadamente e é-lhes concedida igual importância.  

Competente – lida bem com a existência de muitos alunos; vê agora as suas 

ações, pelo menos parcialmente, em termos de objetivos a longo prazo; 

planificação deliberada e consciente; procedimentos estandardizados e 

rotinizados.  

Proficiente - vê o que é mais importante numa situação; apercebe-se de 

desvios do padrão normal; a tomada de decisões é menos trabalhada; usa 

máximas para se orientar, cujo significado varia de acordo com a situação; 

encara as situações de uma forma holística em vez de considerar apenas 

alguns aspetos.  

Perito – já não se baseia em regras, princípios gerais ou máximas; 

compreensão intuitiva das situações baseada num entendimento tácito 

profundo; usa abordagens analíticas apenas numa situação nova ou quando 

ocorrem problemas; possui uma visão apenas daquilo que é possível. (Day, 

2001: 89) 

 

Na análise de Day (2001), este modelo tem de positivo o facto de salientar aspetos 

como a perceção, a compreensão e a intuição. Porém, Day (2001) considera que tomar a 

experiência como elemento chave da aprendizagem dos professores não chega a ser 
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suficiente, porque há que se considerar também os desafios contínuos da prática 

quotidiana dos professores; os diversos ritmos dos diferentes professores aprendentes. O 

modelo, deve também incluir momentos de reflexão “na” e “sobre” a experiência (Ibidem) 

de modo a tirar ilações que poderão vir a ser úteis. É no seguimento desta linha de 

pensamento que Day (2001) cita Osher (1993) «a experiência não é coerente […] não 

vem em embalagens ordenadas de encontros predeterminados. Isto não quer dizer que 

não possui significado, mas apenas que o significado é, muitas vezes, múltiplo, às vezes 

contraditório e, embora temporariamente suscetível de ser fixo, tem sempre um carácter 

hesitante e um excesso de significado.» (Ibidem: 90) 

Day (2001) reconhece que a abordagem de Elliott (1993) sobre o desenvolvimento 

contínuo da aprendizagem dos professores é muito mais “interacionista”, prevendo a 

necessidade de os professores desenvolverem capacidades ao nível pessoal, 

profissional, organizacional e político para conseguirem gerir a mudança. Explica Day 

(2001) que o modelo de Elliott (1993), desenvolvido a partir do modelo de Dreyfus (1981), 

apresenta os mesmos níveis, que são “níveis” (Day, 2001) que se compreendem como 

fases interativas e justapostas e que, embora à partida se apresente numa sequência 

linear, tal pode ser alterado porque se há a possibilidade de os professores progredirem, 

mas também podem acontecer que regridam. Deste modo Day (2001) exibe o modelo de 

Elliott (1993) sucintamente da seguinte forma: 

A fase 1 inclui o principiante e o principiante avançado e focar-se-ia, em 

termos de desenvolvimento, na promoção da ideia de autoavaliação do 

professor.  

A fase 2 – principiante avançado a competente – focar-se-ia nos professores 

como “práticos reflexivos”, refletido sobre a problemática das situações que 

enfrentam.  

A fase 3 – competente a proficiente – focar-se-ia no desenvolvimento da 

capacidade dos professores de autoavaliarem ações e decisões.  

A fase 4 – proficiente a perito – reconhece que o desenvolvimento da 

experiência e a intuição dificultam a deliberação consciente. (Day, 2001: 90) 
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Este modelo considera a possibilidade de os professores progredirem ou 

regredirem entre as diferentes fases durante a sua trajetória profissional, por diversas 

razões, quer pessoais, quer por aspetos psicológicos e sociais. E atingir o nível de perito 

não quer dizer que se seja detentor do conhecimento absoluto, e é neste sentido que Day 

(2001) concordando com Elliott (1993) defende que o professor é sempre um “inquiridor” 

ao longo da sua vida. 

Embora tanto Day (2001) como Elliott (1993) aceitem o modelo de Dreyfus (1981; 

1986) como uma explicação consistente sobre o facto de que o desenvolvimento da 

aprendizagem do professor não depende apenas da racionalidade - é um modelo de 

desenvolvimento de capacidades em que a compreensão da situação é bastante 

importante - ambos criticam neste modelo a ênfase dada à experiência direta como 

sendo o suporte dessa aprendizagem. Na ideia de Day (2001) a experiência «tem de ser 

assimilada, examinada, analisada, considerada e negociada de modo a transformar-se 

em conhecimento» (Aitchinson e Graham, in Day, 2001: 91)  

Day (2001) critica o facto de o modelo de Dreyfus e Dreyfus (1986) esquecer 

outros tipos de experiência que se prendem com a observação direta sobre o 

desempenho de colegas e da experiência “indireta” por meio de estudos de caso. E ainda 

levanta a questão de o modelo indicar como finalidade última a ascensão a professor 

perito, tendo por garantida a ideia de que o perito será aquele que é infalível. 

 

2.2.3. Ciclos de vida e as gerações de professores: uma hipótese de trabalho  

Este estudo trata também de analisar as diferentes etapas de desenvolvimento 

profissional de professores, e foi com essa intenção que optamos por diferenciá-los por 

gerações segundo os anos de serviço: principiantes; experientes; e seniores. Assim, 

embora tenhamos presente a idade cronológica dos professores, ela não é uma 

referência-chave; mas são as fases de carreira (Huberman, 1989; Bolívar, 1999) a que se 

adicionam os respetivos contextos profissionais nas suas diversas vertentes (Huberman, 

1989; Dreyfus: 1981), e também as capacidades de desenvolvimento (Elliott, 1993). 

Assim, consideramos hipoteticamente a existência de uma relação entre três etapas de 

desenvolvimento profissional, a partir do modelo de Huberman e do modelo de Elliott 
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(baseado em Dreyfus), e três diferentes gerações, tal como discutidas e apresentadas na 

literatura relacionada: a dos professores principiantes, correspondente à geração Y e 

integrando a etapas de “entrada na carreira” de Hubeman (1989) ou as fases do 

“iniciante” e do iniciante avançado” de Elliott (1993); a dos professores experientes, 

correspondente à geração X e às etapas de “estabilização”, “diversificação” e de “pôr-se 

em questão” de Huberman (1989), que dizem respeito às fases do “professor 

competente” e do “professor proficiente” de Elliot (1993); e a dos professores seniores, 

correspondente à geração baby boomer e às etapas “serenidade e distanciamento”, 

“conservadorismo e lamentações”, e “desinvestimento” de Huberman (1989), que se 

relacionam com as fases do “professor especialista ou perito” de Elliott (1993). 

Enquadramento que esquematizamos no quadro que se segue: 

 

Quadro I - Ciclos de vida e Gerações de Professores 

Gerações: Gerações de 
professores 

Idades:  
anos 

Carreira:  
anos 

Modelo de Huberman:  
fases 

Modelo de Dreyfus: 
 fases 

 

Y 

 

Principiante 

 

25 - 34 

 

1 a 5 

 

- Entrada na carreira 

 

-Iniciante 

 

-Iniciante  

avançado 

 

X 

 

Experiente 

 

31 - 52 

 

10 a 23 

-Estabilização 

 

-Diversificação 

 

-Pôr-se em questão 

 

-Competente 

 

-Proficiente 

 

Baby  

boomer 

 

Sénior 

 

50 - 61 

 

29 a 40 

-Serenidade e  

distanciamento afetivo 

 

-Conservadorismo e  

Lamentações 

 

-Desinvestimento 

 

-Especialista 

 

Com base nos modelos de desenvolvimento profissional dos professores 

constatamos que os ciclos apresentados correspondentes a cada geração não variam 

muito de autor para autor, antes detetamos mais semelhanças do que diferenças. Na 

impossibilidade de recorrer a todos os modelos que consultamos, selecionamos estes 
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que aqui apresentamos, por considerarmos serem aqueles que melhor se adequam ao 

nosso estudo; e que, serviram de apoio conceptual no decurso de toda a pesquisa. 

Constatamos que todos os modelos que analisamos, se revelam um bom 

contributo no aprofundamento de conhecimentos sobre as fases de vida profissional dos 

professores; porque, dão visibilidade ao modo como os professores vão construindo a 

sua identidade ao longo da sua trajetória profissional, que é também pessoal. 

 

  



113 

 

2.2.4. Gerações de professores em contexto de mudança 

As questões mais prementes em tempos de reformas e mudanças nos sistemas 

de ensino no geral prendem-se com o modo como os professores reagem, se resistem à 

reforma ou se aderem. Por isso é frequente depararmos com o discurso do “velho versus 

novo” (Beck e Hansen: 2009). 

A socialização organizacional é um processo de interiorização das rotinas, dos 

hábitos, dos valores e das formas de interpretação por parte dos professores mais novos 

até aprenderem a pensar e a agir de acordo com a cultura instituída, sentindo-se então 

parte integrante da mesma. Se este processo de socialização passa por assimilar os 

valores da cultura organizacional existente, será mais difícil para os jovens professores 

romperem com os pressupostos básicos existentes. 

As mudanças sociais inevitavelmente acabam por se refletir no papel do professor, 

mas o tipo de evolução da mudança mais moroso não é tanto ao nível dos 

conhecimentos ou metodologias pedagógicas, mas sim ao nível das mentalidades dos 

professores, assim o afirmam ” Beck e Hansen (2009).  

Os autores (Beck e Hansen, 2009) referem que, num contexto de reforma que 

obriga a uma mudança de valores e de metodologias pedagógicas de modo a haver uma 

adequação aos novos pressupostos, são os professores mais jovens, que já foram 

socializados num ambiente de mudança, que aderem com mais facilidade a estes 

desafios. Consideram os autores que eles são os pioneiros da “reforma avant-garde”.  

O sistema político pressiona o sistema de ensino para a mudança através da 

aplicação de reformas estruturantes que procuram a mudança cultural e trazem 

implicações na reconstrução identitária do professor porque induzem a alterações de 

valores e crenças pessoais. Por isso, Beck e Hansen (2009: 4) são de opinião de que os 

professores mais novos, como se encontram no início da mudança, são mais recetivos a 

ela do que os professores experientes e os seniores, que interiorizaram durante muitos 

anos um conjunto de rotinas, hábitos, crenças e valores de que sentem alguma 

dificuldade em se desprenderem. 
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Quando os professores das diferentes gerações são confrontados sobre o tipo de 

ensino que valorizam, a “aprendizagem reprodutiva” ou a “aprendizagem produtiva”, 

constata-se que quase não há diferenças na sua forma de pensar. Pois que se a 

“aprendizagem reprodutiva” é aquela que se foca no objeto do conhecimento, a 

“aprendizagem produtiva” é mais orientada para o desenvolvimento de competências, e 

pode também aliar a vertente do desenvolvimento da criatividade (Beck e Hansen, 2009). 

Dado que numa sociedade moderna se preconiza um tipo de aprendizagem mais 

independente e ativa, então o ideal instituído baseia-se na combinação de todas estas 

dimensões no processo de ensino-aprendizagem. Acaba por ser interessante verificar 

que os professores das diferentes gerações não se posicionam favoravelmente em 

relação a uma face à outra, antes privilegiam a combinação dos diferentes modelos, 

embora os professores seniores revelem ser mais positivos face à “aprendizagem 

reprodutiva” (Ibidem). 

Relativamente à “aprendizagem individual e social” (Ibidem), já a visão por parte 

dos professores é diferente segundo a sua geração de pertença. Considera-se 

“aprendizagem individual” como sendo aquela que se centra na transmissão de 

conhecimentos baseada no estímulo e resposta, que prevê uma avaliação formal ao nível 

individual, mesmo quando o ensino decorreu em coletivo; a “aprendizagem social” incide 

sobre os grupos, onde os aprendentes aprendem entre si. Neste cenário os professores 

mais novos demonstram uma posição mais negativa face à “aprendizagem individual”. 

Porém em relação à “aprendizagem social”, as perspetivas das diferentes gerações é 

mais semelhante, embora os professores mais novos destaquem a sua preferência por 

este tipo de aprendizagem. Dizem mesmo os autores(Beck e Hansen, 2009)  que os 

professores mais novos empurram os professores mais velhos a assumirem uma prática 

mais construtivista.  

No que toca à avaliação do desenvolvimento dos estudantes, os professores das 

diferentes gerações apresentam posições diferentes, pois que, ao contrário dos 

professores experientes e seniores, os mais novos referem que a avaliação por 

competências é mais significativa e mais positiva, embora reconheçam que com este tipo 

de avaliação os estudantes perdem alguns aspetos materiais do ensino, mas por outro 
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lado ganham mais a nível de capacidades que lhes facilitam a compreensão e o uso dos 

conhecimentos obtidos. 

Agora quanto ao modo como os professores das diferentes geração reagem às 

mudanças provocadas pelas reformas aplicadas na cultura da escola, os autores (Beck e 

Hansen, 2009) não têm dúvidas de que os professores mais novos são mais amigos da 

mudança, as suas ideias orientam-se na linha do construtivismo social e, embora se 

inspirem no ensino formal, eles são mais pragmáticos, defendem um ensino mais 

orientado para a prática. A completar esta ideia, diz-nos Donnison (2007) que os 

professores principiantes «expressam uma atitude bastante positiva acerca deles 

próprios, em parte devido ao seu envolvimento com as novas tecnologias digitais, e 

também sentem que têm capacidade de virem a realizar mudanças positivas no futuro» 

(Ibidem: 8). 

Referem Day e Gu (2009), que é diferente a atitude demonstrada pelos 

professores veteranos. Os professores que lecionam há mais de vinte e quatro anos, 

sentem mais dificuldade em manterem a motivação porque deparam com mudanças 

profundas que afetam a sua identidade. Falam das políticas externas que continuam a 

exercer um forte impacto negativo no seu sentido de eficácia; a alteração constante das 

diretivas do poder central que tem afetado a sua carreira; o comportamento dos alunos 

entre outros aspetos. Os professores que lecionam há mais de trinta e um anos também 

demonstram uma perceção negativa nesta fase de vida profissional. Expressam que o 

que os desmotiva são as políticas do governo, o excesso de burocracia para justificar 

resultados; o aumento da carga de trabalho, o comportamento dos alunos, e adicionam o 

facto de já não serem novos e terem uma saúde precária. 

Constatamos assim que na opinião destes autores, os professores principiantes 

são aqueles que à partida reagem melhor à mudança, porque ainda sentem motivação 

por estarem no inicio da carreira e pensarem que ainda podem fazer algo de positivo no 

futuro; aliado ao facto, de sentirem que dominam as novas tenologias e que isso favorece 

no seu desempenho profissional. Já os professores do meio e do fim da carreira 

mostram-se desapontados face às mudanças que têm influenciado a sua prática 

profissional, e não escondem a conceção negativa que sentem nestas fases da sua vida 

profissional. 
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INTRODUÇÃO 

Neste capítulo vamos atentar sobre a construção da identidade docente em três 

partes. Na primeira parte vamos analisar os conceitos de Self e crise de identidade. Na 

segunda parte vamos focar a nossa atenção sobre a crise de identidade em contexto de 

mudança. Na terceira parte vamos tentar perceber o impacto dos desafios, e 

consequências da mudança na profissionalidade docente. 

 

 

3.1. O Sefl e a crise de identidade 

O Self mantém um “vínculo de integração temporal” (Grinberg e Grinber, 1976), 

que integra o encadeamento das várias representações de si ao longo do tempo, 

compreendendo-se assim como autêntico. É por recordar as suas experiências 

passadas, interiorizadas e automatizadas, que o indivíduo processa a aprendizagem de 

novas experiências que passam também a ser recordadas pelo sujeito, ao mesmo tempo 

que se imagina no futuro. Deste modo ele percebe que é único, sabe quem foi e quem 

será. A trajetória de vida de um indivíduo é marcada por crises consecutivas, que 

Grinberg e Grinberg designam de “crises evolutivas” (1976) que correspondem às 

seguintes fases: “desmame; situação edipiana, adolescências, meia-idade, velhice. A 

estas, juntam-se as “crises” vitais (Ibidem), específicas de cada indivíduo consoante a 

sua história de vida. Por isso os autores, na esteira de Erikson (1971), definem crise 

como «algo que designa um momento crucial, um ponto crítico necessário, no qual o 

desenvolvimento deve seguir uma ou outra direção, acumulando recursos de 

crescimento, recuperação e diferenciação posterior.» (Grinberg e Grinberg, 1976: 56) 

A capacidade de o indivíduo permanecer ele próprio depois de ter experienciado 

várias mudanças, constrói a base emocional da identidade, que pode revelar-se como um 

sentimento de angústia relativamente à mudança, causada, principalmente, por “fantasias 

de perda” (Ibidem) ou “aniquilação da sua identidade” (Ibidem). As crises de identidade 

não têm a ver apenas com o vínculo temporal, mas ainda com o espacial e o social; e 

desenvolvem a necessidade de se fazer lutos pelas situações passadas, por causa da 
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inevitável alteração sofrida que provocou perdas no Self. Por isso a importância de se 

fazer um luto adequado, que permitirá ao indivíduo solidificar o sentimento de que possui 

uma identidade real e diferenciada, com existência temporal, que se move num 

determinado espaço, e capaz de gerir o presente com base nas experiências passadas. 

Mas caso o indivíduo não consiga fazer o luto perante a mudança, consequentemente, 

sofrerá de angústia e resistirá à mudança. Com efeito, a mudança implica sempre uma 

incursão no desconhecido, no assumir de compromissos na base da incerteza, e a 

responsabilidade sobre possíveis consequências. É neste sentido que Grinberg e 

Grinberg, afirmam que «face às mudanças, o indivíduo reage não apenas com angústia 

perante a nova situação mas também com sentimentos depressivos, já que a mudança 

significa a perda de vínculos anteriores (luto pelo objeto) e a perda dos aspetos do 

próprio Self (luto pelo Self)» (Grinberg e Grinberg, 1976: 77). 

A angústia subjetivamente pode ser experienciada como um sentimento 

desagradável, de incerteza e desamparo, que muitas vezes se pode revelar em estados 

de mau humor, irritabilidade excessiva ou agressividade. Em casos extremos, quando 

muito intensa, pode tornar-se num estado emotivo de pânico que leva ao descontrole do 

indivíduo e o instiga à fuga desesperada. Quando não pode fugir poderá sofrer uma crise 

psicótica.  

Normalmente relaciona-se a angústia com a depressão, mas são conceitos 

diferentes. No caso da angústia, o Eu quando confrontado com um perigo revela-se pela 

sua vontade de sobreviver e reage, lutando ou fugindo. Em estado depressivo, o Eu fica 

paralisado, sem força para lidar com o perigo, fica apático, infeliz e, em caso extremo, 

manifesta desejo de morrer.  

A angústia face à mudança pode revelar-se não somente em relação a 

sentimentos de insegurança do próprio indivíduo mas também estar ligada ao modo 

como gere a sua identidade social num contexto de incerteza. Normalmente o indivíduo 

tem presente a sua unicidade e permanência mesmo confrontado com as mudanças e 

vicissitudes exteriores a si. Porém há situações novas que ele não consegue suportar, 

que o agridem emocionalmente por questionarem o seu “sentimento de identidade de 

Self” (Grinberg e Grinberg, 1976), e lhe provocam grande angústia. Daí procurar manter 
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tudo igual, de modo a proteger o seu sentimento de identidade que se encontra 

ameaçado pela mudança e por tudo o que lhe é desconhecido.  

Situações que envolvam mudanças sociais significativas podem implicar reações 

de angústia, porque se apresentam como ameaças de perda de partes significativas da 

identidade do Self. O antever de mudanças sociais pode assim levar os indivíduos a 

oferecerem “resistência” (Ibidem), forma de combaterem a angústia sentida, daí que 

mobilizem estratégias de forma a conservarem as estruturas existentes e oporem-se à 

sua alteração.  

Bolívar (2006) começa por explicar que a identidade é definida no campo onde age 

e interage com os outros e pauta-se por uma visão do mundo comum, mas quando se 

verificam alterações e tudo passa a ser incerto surge a crise de identidade perante a 

expectativa de ver frustradas certos aspetos tomados como garantidos anteriormente. É 

esta situação que se pode descrever como «uma forma de desorientação, que as 

pessoas geralmente expressam em termos de não saberem quem são, mas que também 

se pode perceber como uma desconcertante incerteza face ao lugar em que se 

encontram» (Bolívar, 2006:21).  

O autor (Ibidem),: 2006), concordando com Castells (1998), acredita que a 

identidade se tem tornado a principal fonte de significado para as pessoas, pois que elas 

orientam mais as suas vidas, sobre o que pensam ser e não tanto pela a profissão que 

exercem. A completar esta ideia, Bolívar socorre-se de Gergen (1992), ao dizer que num 

contexto marcadamente pós-moderno as pessoas vivenciam uma constante construção e 

reconstrução das suas identidades. Por isso refere que «a identidade como identidade 

fixa é sob o ponto de vista moderno um processo de desmoronamento, à medida que se 

vai erodindo a ideia do eu pessoal, aumenta a perceção das distintas maneiras em que 

se cria e recria a identidade pessoal nas relações» (Bolívar, 2006: 20). 

A identidade já não se baseia na essência da pessoa em si, é antes o 

resultado das relações que estabelece no meio, havendo quase uma junção entre a 

sua trajetória biográfica pessoal e as relações que mantém com o exterior, de que 

deriva uma identidade vulnerável e fragmentada. A completar esta ideia refere Marta 

que  
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a formação da identidade tem uma função dupla: a psicológica – a construção 

da identidade surge da necessidade de o indivíduo organizar e compreender a 

sua individualidade de uma forma consistente e sem contradições; e a social – 

ela é um processo social que surge de pressões externas para que o indivíduo 

escolha e invista em papéis familiares, profissionais e sociais, que resultam em 

estatuto e posição na sociedade (Marta, 2011: 205) 

 

A noção de crise é definida por Dubar (2006) como sendo uma «fase difícil vivida 

por um grupo ou um indivíduo» (Dubar, 2006: 14). Nesta ideia fica implícita uma rotura da 

estabilidade que se vivia, e no caso da crise de identidade assiste-se à desestabilização 

de relações mais ou menos harmoniosas com os outros dentro da profissão e, em 

simultâneo, com o modo como o indivíduo se categoriza a si mesmo e aos outros.  

Dubar (2006) é de opinião de que a “crise dos modos de identificação” não se 

pode dissociar da crise económica que afeta o mundo ocidental. Não é possível prever o 

significado de “mutação” enquanto não se perceber que cenário económico e social, mais 

ou menos permanente, substituirá o cenário anterior. Considera, porém, que é verosímil 

que esta “crise” não seja comparável às crises que se lhe antecederam, tratando-se 

antes de uma crise diferente, quer pela sua duração, quer pela forma como se tem 

revelado ao nível do desemprego, da inflação, e da recessão.  As populações cujos 

recursos e níveis de vida se têm vindo a degradar progressivamente espelham uma “crise 

de vínculo social”, daí que o conceito “nova pobreza” seja trocado pelo da “exclusão” 

porque já não significa somente uma degradação de recursos económicos, mas sim uma 

modificação e um romper das relações sociais anteriores. Em especial das relações mais 

próximas, as familiares e as profissionais, porque qualquer deceção dentro destas 

representa uma rotura objetiva nas relações pessoais que anteriormente estabeleciam 

laços face às relações sociais.  

Numa visão simplificada, podem-se assumir estas roturas como um reflexo da 

crise económica; do desemprego; da fraca permeabilidade do mercado de trabalho; da 

diminuição e extinção de subsídios sociais; da capacidade deficiente das instituições 

sociais, que se repercutem numa “crise da relação social”. (Dubar, 2006). Assim, na 

interpretação do autor, esta é uma crise de ampla dimensão, que em determinados 
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períodos pode conduzir a “roturas” (Ibidem), nos sistemas económicos vigentes e a 

“fraturas” (Ibidem), dos laços sociais tradicionais.   

O autor Dubar (2006) acrescenta que se está perante uma crise de caráter 

“antropológico” porque se manifesta em simultâneo ao nível dos “comportamentos 

económicos”; das “relações sociais” e das “subjetividades individuais”. É neste campo 

que se especula sobre as identidades como formas de identificação dos indivíduos entre 

si e de cada um face a si próprio. Num contexto económico, político e social 

relativamente estável, definido por um conjunto de princípios objetivos, aliado a um 

referencial simbólico de categorização compreendido por todos, entra em crise quando 

há rutura desta estabilidade, porque se traduz numa desestabilização de um quadro 

simbólico referencial previamente interiorizado. É neste cenário que entram em jogo a 

subjetividade dos indivíduos e as relações sociais, que se manifestam na “crise 

existencial da subjetividade” (Ibidem), e na “crise das relações sociais” (Ibidem). 

Não cabe na definição de identidade profissional de Dubar (2006) a ideia de que 

as categorias socioprofissionais refletem a posição dos indivíduos respeitante à sua 

função profissional; nem o modo como os indivíduos se posicionam a si próprios 

mediante a profissão que exercem. O autor designa de identidades profissionais as 

“formas identitárias” articuladas entre o Eu e o Nós que se podem observar nos locais de 

trabalho remunerado. São, por isso, diz o autor recorrendo às palavras de Sainsaulieu 

(1985), “modelos culturais” ou “lógicas de atores em organização”. Assim, completa a 

ideia referindo que as identidades profissionais não se circunscrevem às relações 

estabelecidas no locar de trabalho, porque são também biográficas, pois que descrevem 

trajetórias profissionais das vidas dos indivíduos. Deste modo, «as identidades 

profissionais são maneiras socialmente reconhecidas para os indivíduos se identificarem 

uns aos outros, no campo do trabalho e do emprego» (Dubar, 2006: 85). 

Para Dubar (2006) a noção de crise profissional pode assumir vários significados 

mediante a perspetiva em que é analisada: emprego; trabalho; ou relações de classe. 

Noção que enquadrada num contexto capitalista gera uma “destruição criadora” através 

de um “processo de racionalização” que influencia as mudanças no trabalho. É assim que 

o autor, seguindo de perto o raciocínio de Schumpeter (1965), refere que a destruição 

criadora é um  
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processo que consiste, através do capital e dos seus detentores, em destruir 

constantemente as antigas formas de produção e de troca para as substituir 

por formas mais “inovadoras”, isto é, ao mesmo tempo tecnicamente mais 

eficazes e financeiramente mais rentáveis. É o que hoje em dia se chama de 

forma corrente modernização. (Dubar, 2006: 86) 

 

3.2. Crise de identidade em contexto de modernidade 

No entender de Dubar (2006) o termo modernização é uma conceção 

abrangente, diz respeito a vários aspetos, como por exemplo a privatização, a 

rentabilidade financeira; a contenção de custos nas organizações, que passa 

também pela redução dos recursos humanos. No entanto, a modernização tem à 

primeira vista uma conotação económica que privilegia a “racionalidade 

instrumental”, causa direta do desenvolvimento económico e aumento da 

produtividade. Assim, sob a vigência do capitalismo, que se pauta pela lógica de 

mercado e da livre concorrência, o empresário torna-se o protagonista da 

modernidade, e aposta na competitividade em busca da maximização do 

rendimento financeiro. É neste contexto que Dubar afirma que a modernidade 

parece ser «mais destrutiva que criadora, mais incontrolável do que dominada, mais 

perigosa do que promissora» (Dubar, 2006: 87). 

A instrumentalização da racionalização visa o lucro mais elevado que só se 

consegue através de uma posição competitiva no mercado que depende da 

inovação. E é por isso que as empresas se vêm forçadas a procederem a 

investimento técnicos, envolvendo também a organização e os recursos humanos. 

Deste modo, a inovação técnica e a humana não são mais do que os meios 

produtivos e essenciais da “racionalização capitalista moderna” (Ibidem). Neste 

sentido pode-se falar de uma “destruição criadora” (Ibidem), porque dela emergem 

novas maneiras de ação que se registam na organização, no processo e na 

produção.  

Há quem especule que o “ultraliberalismo” está a triunfar, porque já não são 

os Estados-Nação os que mais exercem influência no destino da humanidade mas 
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sim os grupos industriais financeiros. E, neste sentido, a inovação assume um papel 

de destruição porque compactua com a ideologia de maximização do lucro e da livre 

concorrência. O conceito de inovação alterou-se, já não é mais pertença de um 

inventor, é agora fruto de investigação científica numa perspetiva de produção. É 

orientada de forma instrumental que serve uma lógica de rentabilidade financeira 

privada e satisfaz estratégias políticas e económicas. A reforçar esta ideia diz Dubar 

que  

a questão das políticas económicas, dos objetivos de ação pública está pois no 

seio da modernização que tem como desafio principal o “saber produzir”. O domínio 

das tecnologias e da organização é pois o futuro. Não é só um assunto das empresas 

ou de mercado, é também um assunto político, um assunto de Estado (Dubar, 2006: 

88). 

É esta fase do processo de modernização que normalmente é designada por 

“mundialização”. (Dubar, 2006) que se refere ao domínio dos mercados financeiros 

ao nível das transações comerciais a uma escala mundial e se associa com o poder 

das tecnologias e da inovação, geradoras de riqueza e maximização da produção. 

Corroborando esta ideia, Giddens (2007) fala-nos da “globalização”, que não é 

apenas um fenómeno económico (transações económicas que cruzam fronteiras e 

mercados), abrange também as dimensões sociais, políticas, culturais, religiosas e 

jurídicas. Giddens (2007) argumenta que a era global surgiu no fim dos anos 1960 

ou início dos anos 1970, com a instalação do primeiro sistema de satélites a 

pairarem sobre o planeta, que possibilitaram a comunicação instantânea entre 

lugares diferentes do globo. Nos anos 1990, o acesso fácil à Internet ampliou este 

fenómeno, fazendo com que muitas facetas da vida social e económica das nações 

fossem alteradas. Assim, na opinião do autor “a globalização é um conjunto 

recíproco de processos” (Giddens, 2007: 25). Não se trata de um fenómeno que 

surja apenas do exterior, pois sempre que se recorra à Internet, se ligue a televisão 

ou a rádio, está-se a ser um instrumento do processo de globalização ao mesmo 

tempo que se faz uso dela.  

Chama a atenção para a dimensão subjetiva em transformação, Bolívar 

(2006) acata o termo “modernidade líquida”, na perspetiva defendida por Bauman 
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(2003). O estável e o durável são conceitos ultrapassados, e por isso a 

impossibilidade de existir um “Eu unificado” (Bolívar, 2006) da identidade.  

Na sociedade pós-moderna deparamos com um “Eu descentrado” (Ibidem: 20) que 

narra pequenos relatos da sua vida, as identidades parciais dissipam-se dentro duma 

paisagem de possíveis histórias e relatos múltiplos, donde advém o esforço para alcançar 

um discurso particular, uma identidade. Porém, a identidade ao deixar de ser uma 

categoria fixa, sendo antes um efeito e produto de um processo, também encontra ao seu 

dispor mais alternativas de realização.  

Numa lógica de capitalismo “flexível”, a identidade profissional sofreu profundas 

modificações, deixou de ser um projeto sólido, tornando-se em algo “fugitivo”, segundo a 

terminologia de Sennett (2000) e usada por Bolívar (2006). Assim, a identidade assente 

na premissa de que “somos o que fazemos” (Bolívar, 2006: 20), desaparece. A mudança 

que arrasta em si o trabalho flexível, afeta profundamente a estabilidade e a integridade 

que definiam anteriormente as relações do indivíduo com o trabalho, e agora o obrigam a 

se reinventar constantemente.  

Neste novo cenário, a continuidade progressiva da carreira profissional perde-se, 

tornando-se flexível e precária, tendo consequências ao nível da identidade profissional e 

pessoal que se desintegra. Esta situação que afeta particularmente os professores, que 

adotaram uma profissão “para toda a vida” (Ibidem) e agora se encontram numa situação 

de incerteza.  

Explica Bolívar, citando Giddens (1995), que na modernidade tardia, a identidade 

torna-se num «projeto de autorreflexão, consistente na manutenção de uma crónica 

biográfica coerente, continuamente revista» (Bolívar, 2006: 21), que tem implicações 

diretas na “transformação da intimidade”, o que quer dizer que há a possibilidade de 

escolher diversas vias de realização pessoal, porque o Eu, é um “projeto reflexivo”, que 

se constrói e reconstrói nas trajetórias individuais por meio de uma “política de 

emancipação”.  

Argumenta Giddens (1994) que a reflexividade da modernidade incute-se no seio 

do Self, ou seja, o Self transforma-se num “projeto reflexivo” (Ibidem) na medida em que 
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tem de ser modificado, analisado e construído através de um processo reflexivo que 

possibilite o entendimento entre a mudança individual e a mudança social.  

Para Giddens (1994) o mundo da modernidade tardia é um mundo cheio de riscos 

e perigos, o que cria as condições para a existência de uma situação de crise mais ou 

menos permanente e contínua. É uma crise que «penetra profundamente no coração da 

autoidentidade e dos sentimentos pessoais» Giddens (1994: 11). A emergência de um 

“novo sentido de identidade” (Ibidem), imposta pelas pressões sociais da modernidade, 

reflete a urgência da necessidade de “encontrar-se a si mesmo” (Ibidem), numa 

identidade transformada. Neste âmbito, o autor concorda com o termo “sociedade de 

risco” de Beck (1986 in Giddens, 1994), caracterizada pelo aparecimento de novos 

perigos que desafiam os indivíduos; ao mesmo tempo que os impele a adotarem uma 

atitude calculista face às opções de escolha, positivas ou negativas, que surgem 

continuamente em contexto social. Até porque o distanciamento do espaço-tempo 

originado pela modernidade tardia tornou-se muito vasto, obrigando assim o Self e a 

“sociedade” a se interligarem num contexto global. 

A partir do momento em que o Eu se torna num projeto reflexivo, os indivíduos 

passam a construir as suas identidades por meio de um processo que exalta o desejo de 

individualização, em consonância com o que acreditam fazer sentido para si próprios, 

deixando as instituições a que pertencem de ser importantes. Porque estas já não são o 

suporte de um projeto de vida estável, e as relações sociais revelam-se débeis, a 

identidade revela-se em identificações contingentes, diversificadas de acordo com as 

situações sociais e percursos individuais, sensíveis à formação de várias configurações 

identitárias. Consequentemente (Bolívar, 2006), as instituições, e neste caso concreto a 

escola, já não oferece uma identidade aos professores nem assegura uma carreira 

estável.  

Bolívar (2006), na mesma sintonia de pensamento que Beck (1998), explica que a 

individualização diz respeito à biografia individual de um indivíduo e que o diferencia em 

contexto social, porque é o indivíduo que decide como agir, é ele o produtor da sua 

biografia, que mais não é do que uma biografia autoreflexiva em permanente construção.  
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Na esfera da profissionalidade docente na atualidade, assiste-se a uma nova 

maneira de gerir os seus percursos individuais dentro da ação coletiva, que na 

designação de Beck (1998) e adotada por Bolívar (2006) é o “individualismo 

institucionalizado”, pois que são as próprias instituições que criam as condições para os 

indivíduos auto-organizarem as suas vidas. Neste momento, o mundo ocidental 

apresenta um cenário em que a grande aspiração coletiva é a de manter uma vida 

própria individualizada, ou seja, a procura da realização pessoal é a máxima da 

sociedade moderna. Por isso nos diz Bolívar (2006) que «os indivíduos converteram-se 

em atores, construtores, cenógrafos, das suas próprias identidades biográficas e 

identidades e também os seus vínculos e redes sociais» (Ibidem :22).  

A individualização docente obriga a procurar soluções biográficas dentro das 

contradições do sistema e, em simultâneo, os problemas sociais, como os provocados 

pelas políticas educativas, são experienciados com sentimentos de culpa. Face aos 

novos padrões de organização social sustentados na individualização, os indivíduos 

sentem-se forçados a construírem a sua própria biografia, quando a maior parte das 

vezes estão desvinculados das instituições em que trabalham; tentam assim reinventar 

novas formas de vida, ou seja, apesar dos problemas sociais se manterem, o modo de os 

gerir é individualizado e biográfico. Portanto, a vida de cada indivíduo é uma vida 

reflexiva. 

Mais do que nunca o indivíduo precisa de gerir ativamente a sua vida para fazer 

frente a um contexto de exigências em conflito, e numa dimensão de contingência global. 

A “autorrealização” e a “autodeterminação” (Bolívar, 2006) são aspirações individuais a 

alcançar e normalmente são também propostas oferecidas pela estrutura global.  

A crise de princípios e valores que caracteriza a modernidade, reflete-se nas 

instituições como a escola. É nesse sentido que Bolívar (2006) recorre à noção de 

“programa institucional” de Dubet (2006), o qual refere que o tipo de relação entre 

professor e aluno, assente no estatuto do professor que vigorava anteriormente, já não se 

enquadra neste panorama. Agora o professor precisa de legitimar o seu papel, através de 

uma construção permanente no modo como realiza o seu ofício. Agora as instituições, e 

em especial a escola, são forçadas a construírem-se de outra forma, a escola já não 

detém o controlo sobre os papéis e expectativas de alunos e professores, ao que se 
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aliam o facto de a crise que se vive não ser passageira e a impossibilidade de fazer parar 

a mudança.  

No entanto, verifica-se que, perante um cenário de mudanças sociais e novas 

exigências, a organização das escolas se manteve quase igual, quer ao nível curricular, 

quer ao nível pedagógico. Ou seja, a escola continuou a funcionar do mesmo modo face 

a um novo público escolar, havendo assim um desajustamento que se refletiu na 

sobrecarga de trabalho dos professores. Situação que Bolívar descreve servindo-se das 

palavras de Giddens (2000): «a concha exterior permanece, mas por dentro mudou. São 

o que designo de instituições concha. São instituições que se tornam inadequadas para 

as tarefas que são obrigadas a cumprir” (Giddens, 2000 in Bolívar, 2006: 24) 

Também Vieira (1999) refere que a sociedade se encontra permanentemente em 

mudança, seja por meio da descoberta e da invenção, seja pela difusão, criando assim 

novas práticas e novas representações sociais. E, dependendo da base cultural, os 

indivíduos posicionam-se, ou aderem à mudança ou apresentam uma postura mais 

tradicional, há sempre esta dialética entre “o velho e o novo” (Vieira, 1999: 96). Exemplos 

não faltam ao nível do contexto da educação, que revelam as dificuldades de adaptação 

à mudança tecnológica e cultural. Os professores possuidores dum conjunto de valores 

incorporados durante a sua trajetória pessoal reagem de várias maneiras aos normativos 

emanados pelo Estado no sentido de provocarem a mudança; se uns aderem porque os 

interpretam como uma melhoria, outros no entanto resistem porque os consideram um 

retrocesso. Portanto, o novo, a inovação, só é aceite quando está de acordo com os 

padrões culturais vigentes. Até porque as pessoas quando confrontadas com o “novo” 

(Ibidem) perguntam porque deverão abandonar o “velho” (Ibidem), porque devem mudar 

se o que faziam e como o faziam lhes dava satisfação.  

Perante o cenário de desenvolvimento tecnológico, emerge o fenómeno de 

heterocultura, que se descreve por haver ao mesmo tempo duas matrizes culturais: uma 

baseada na tradição e outra na modernidade. Matrizes estas que definem ideias que os 

seus defensores consideram fundamentais e que por isso por vezes causam mal-

entendidos, como é o exemplo dos conflitos de gerações.  
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O processo educativo concebe a mudança na mente das pessoas, quer nos que 

aprendem como nos que ensinam. Porém não é fácil a relação entre ensino e inovação, 

porque o ensino destina-se à compreensão e interiorização de conhecimentos anteriores, 

revelando assim uma função de reprodução, o que é insuficiente porque os alunos 

necessitam de aprender todo um conjunto de competências que lhes permitam saber dar 

resposta aos novos desafios da mudança. Na mesma linha de pensamento que Toffler 

(1971), Vieira (1999) é da opinião de que a escola, ao centrar-se no passado, acaba por 

falsear a visão do futuro, e consequentemente está a construir “candidatos para o choque 

do futuro” (Vieira, 1999: 97), porque cria neles uma clivagem entre a imagem que têm de 

si próprios e as expectativas que projetam na mudança social. 

Argumenta Vieira (1999) que as pessoas não mudam se não compreenderem a 

razão da mudança, ou seja, trocar o novo pelo velho só acontece se houver uma prática 

pessoal e profissional reflexiva que facilite a consciência da desatualização ou 

obsolescência do sistema anterior. É nesta orientação de ideias que o autor comenta que 

as reformas no ensino não são bem-sucedidas porque 

 os sujeitos intervenientes no terreno, professores, alunos e pais, conhecem mal 

a mudança proposta. E terão eventualmente refletido também pouco sobre as 

práticas pedagógicas usadas. Eventualmente conhecem a regulamentação 

normativa e jurídica, os aspetos técnicos e administrativos, mas não 

compreendem verdadeiramente a alteração humana e pedagógica proposta. 

Isso implica comparar o que se faz e pensa, com o que se propõe que se passe 

a fazer e a pensar. É por isso que muitos estão assim perante uma mudança 

proposta do exterior – uma reforma – sem ser desejada (Vieira, 1999: 98). 

Percebe-se que há mudança sempre que se observem modificações numa 

organização, instituição ou indivíduo num determinado espaço de tempo, mas estas não 

têm de ser necessariamente radicais, até porque a mudança contém alguma 

continuidade, ela não arreda necessariamente o antigo. É a este propósito que Vieira 

recorre às palavras de Silva (1994) ao afirmar que a mudança social pode ser 

percecionada «como uma renovação de tradições» (Silva, 1991cit. in Vieira, 1999: 98).  

A mudança surge naturalmente e tem caráter global, porque integra a inovação, a 

renovação e a reforma. No contexto escolar, a mudança insinua-se ao nível da estrutura, 
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das práticas e interações entre os seus atores; no entanto, nem sempre se compreende o 

que é preciso modificar e quais os objetivos pretendidos. Refere Vieira (1999) que na 

perspetiva de Benavente (1993) as mudanças impostas pelo estado à escola prendem-se 

com algumas preocupações, tais como: modernizar; dar resposta aos novos desafios do 

mercado de trabalho; acompanhar as alterações sociais e culturais, entre outras. Isto 

implica que não se pode ignorar que no âmbito de atitudes, comportamentos, rotinas e 

representações, a mudança é mais complexa do que no que toca às questões materiais 

ou de organização.  

Para reforçar esta ideia, Vieira (1999), recorrendo ainda às palavras de Benavente 

(1993) refere que «as práticas pedagógicas não são da ordem da execução instrumental, 

não são da ordem da execução estratégica, não são meras aplicações de metodologias 

concebidas a priori, não se podem compreender nem transformar apenas a nível didático 

e pedagógico» (Benavente, 1993 cit. In Vieira, 1999:99) 

A inovação fundamenta uma ideologia que impregna a sociedade pós-

Revolução Industrial, que acredita no crescimento e desenvolvimento tecnológico, 

preconizando não a estabilidade e a tradição mas sim o investimento nas 

competências dos indivíduos e na produção. A inovação pedagógica faz-se sentir 

diretamente na mudança sobre a pessoa do professor, no seu habitus, no sentido 

que lhe é dado por Bourdieu e que Vieira recorda através da seguinte citação: «esse 

sistema de disposições duráveis e transponíveis que integra todas as experiências 

do passado e funciona em cada momento como uma matriz de perceção e de ação» 

(Bourdieu,1972 cit. In Vieira, 1999: 99)  

É importante perceber como o professor recebe a mudança porque ele 

pode desempenhar um papel fundamental através das suas práticas, ele é o 

alicerce base da escola. Inovar não é apenas trocar de técnica, precisa 

também de se fazer acompanhar de uma mudança na relação pedagógica 

com a prática docente. É neste sentido que Vieira declara:  

Não considero que uma simples mudança de práticas, que se resume a uma 

troca de materiais didáticos, que por sua vez leva à acetatomania possa ser 

considerada inovação. Também o não é verdadeiramente a mudança proposta 
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pelas estruturas centrais que idealmente propõem alterações curriculares, etc., 

quando os professores se limitam a obedecer e a consumir sem qualquer 

reflexão crítica (Vieira, 1999: 100). 

A mudança pode até revelar-se como um retrocesso, tal é o caso de se voltar a 

adotar a metodologia e avaliação de conteúdos; ou então, mesmo utilizando as novas 

tecnologias, continuar a aplicar o modelo pedagógico tradicional; neste caso, pode dizer-

se que se trata de “um velho disfarçado de novo” (Vieira, 1999) Na perspetiva de Vieira 

(1999), inovar envolve alterar materiais pedagógicos ao nível da didática e da 

metodologia; modificar a gramática escolástica; apostar na produção e não na 

reprodução; e construir novas mentalidades dos intervenientes do ensino-aprendizagem.  

Refere ainda o autor que a UNESCO define inovação como «uma mudança 

intencional destinada a melhorar um sistema educativo» (Vieira, 1999: 101) e lembra a 

definição da OCDE como «tentativa que visa, consciente e deliberadamente, introduzir 

uma mudança no sistema com a finalidade de o melhorar». (Vieira, 1999: 101) Na sua 

conceção, estas duas definições sustentam a reforma, a qual é ditada pelo Estado, que 

ocupa uma posição fora do contexto real de atividade do ensino-aprendizagem mas que 

opera como “aparelho ideológico e jurídico” (Vieira, 1999) com poder coercitivo em 

relação à escola, de modo a implementar o modelo de inovação. É neste encadeamento 

de ideias que, concordando com Popkewitz (1988), afirma que «entende o discurso de 

reforma como um ritual, um ato retórico com um interesse social bem definido: criar a 

imagem de que a escola continua o mito de realizar a sua nobre missão de diminuir os 

efeitos debilitantes da pobreza e criar os fundamentos científicos e tecnológicos do 

desenvolvimento» (Vieira, 1999: 102).  

A inovação diz respeito a aspetos internos do sistema educativo, à escola, e 

à sala de aula. Daí que inovar pode implicar conflito porque as mudanças são 

preconizadas pelo exterior, o Estado e os intervenientes do ensino-aprendizagem 

que devem proceder à sua aplicação não podem ser limitados ao papel de 

executantes das mudanças, antes as “(re)interpretam”, “(re)concebem-nas” (Correia, 

1989 in Vieira, 1999: 102) ou então adaptam-nas à sua situação em concreto. 
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Em relação a estas diretivas exteriores, os professores podem tomar uma 

posição de resistência quando estas interferem com os seus quadros conceptuais; 

porém, quando as aceitam e as institucionalizam, induzem à inovação pedagógica 

da escola onde estão inseridos. Segundo Vieira (1999), concordando com Teodoro 

(1991), o que tem acontecido na realidade é que se espera que os professores 

implementem as diretrizes protagonizadas pelo governo sem terem sido envolvidos 

no processo; sendo eles os atores principais na mudança perspetivada, «“estão 

muito a leste” do ideário anunciado pelo que o reinterpretam muito a seu modo, 

descurando por vezes toda a filosofia de base da mudança pretendida» 

(Vieira,1999: 108).  

 

3.3. Desafios da mudança e consequências na profissionalidade docente 

 

3.3.1. Modernização e nova conceção de trabalho 

No cenário de modernização, levantam-se questões sobre que tipo de 

consequências se farão sentir na vida diária das pessoas, a nível de condições de 

vida, empregos e remunerações. Os empregos agrícolas tradicionais, desde logo 

expostos à racionalização e “destruição criadora” (Dubar, 2006), foram os primeiros 

a serem “escoados” para a grande indústria, e processos semelhantes se prevêem 

noutros ramos de atividade. Dubar comenta que as alterações que se têm verificado 

no trabalho revelam algumas tendências e incertezas que mexem diretamente com 

a vida dos indivíduos, pois que o trabalho é «a componente das identidades 

profissionais que diz respeito à ligação com a situação do trabalho, 

simultaneamente à atividade e às relações de trabalho, ao compromisso de si 

próprio na atividade e ao reconhecimento de si próprio pelos colegas» (Dubar, 2006: 

93). 

A grande questão que o autor (Dubar, 2006) levanta é a de se o trabalho 

remunerado tem futuro. De que forma o trabalho permanecerá sendo fulcral no 

desenvolvimento económico, na organização da estrutura da sociedade e na 
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satisfação pessoal dos indivíduos. A conceção do trabalho com base no modelo 

taylorista nos tempos de hoje, embora não tenha sido suprimida completamente, já 

não é o modelo predominante. Assim, na generalidade, o trabalho é uma atividade 

de resolução de problemas, consequência de uma ideologia de racionalização que 

se estabelece a partir da automatização dos meios de produção e crescente 

informatização nos locais do trabalho. Portanto, o trabalho, até o mais comum, 

representa agora uma conquista no “reconhecimento de si” (Ibidem); um “espaço de 

palavra” (Ibidem) a que o indivíduo se deve dedicar, ou não; um “campo de 

problemas” (Ibidem) para que se devem administrar e procurar soluções, ou não; 

um “universo de obrigações implícitas” (Ibidem) que se devem realizar, e não mais 

de “contrariedades explícitas de obediência” (Ibidem). É por isso que, no que toca 

ao trabalho, o desafio implica em simultâneo incerteza e dedicação. 

Instalou-se também a “lógica de competência” quer nas organizações de trabalho 

como no sistema educativo. Modelo que se baseia numa qualificação de teor burocrático, 

anteriormente adquirida e agraciada por um diploma que possibilitava a obtenção de um 

contrato laboral, com correspondente remuneração e possibilidade de progressão na 

carreira. As competências saber; saber-fazer; e saber-estar passaram a ser o 

sustentáculo do modelo de competências; porém, outras capacidades passaram também 

a ser valorizadas, tais como a iniciativa, a responsabilidade e o trabalho em equipa. 

Se houve um tempo em que a formação contínua dirigida ao desenvolvimento de 

competências, disponibilizada pelas organizações, incentivava uma “identidade de 

empresa” (Dubar, 2006), agora, consequência de uma conjuntura económica 

caracterizada por elevadas taxas de desemprego, predomina o conceito de 

empregabilidade. Assim, já não é só a organização que é responsável pelo 

desenvolvimento de competências dos seus trabalhadores, mas cada trabalhador passa 

a ter a seu cargo o desenvolvimento das suas próprias competências. E é neste contexto 

que surge a carta europeia da “formação ao longo da vida”, de 1996, que definiu esta 

tendência. Isto quer dizer que já não é responsabilidade nem da escola nem das 

organizações promoverem o desenvolvimento das competências necessárias nos 

indivíduos para concorrerem ao mercado de trabalho, mas são eles mesmos os 
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responsáveis pelas suas competências. Deverão possuir uma “carteira de competências” 

(Ibidem) que poderão exibir no mercado de trabalho. Neste quadro refere Dubar que  

a competência, sendo a qualificação incorporada no sujeito, interiorizada ao 

longo do seu percurso, aprendida ativamente ao longo das suas formações, 

pode ser “vendida” ou “alugada”, durante um tempo, a uma empresa que 

precise para qualquer um dos seus objetivos e se não encontrar melhor num 

outro pretendente. A empregabilidade é antes de mais isto: manter-se em 

estado de competência e competitividade no mercado […] para se poder ser, 

talvez um dia, contratado para uma “missão” precisa e limitada, uma 

“prestação” determinada (Dubar, 2006: 99). 

A alteração mais expressiva que se registou na modernidade, foi o “trabalho 

como relação de serviço” (Dubar, 2006), porque incide sobre o próprio significado de 

trabalho. Agora a relação entre cliente e fornecedor assenta na premissa “qualidade 

total”, na medida em que cada trabalhador é fornecedor de um ou mais clientes, ao 

mesmo tempo que é cliente de um ou mais fornecedores. Por isso se assiste a uma 

reorganização da gestão de produção que vai de encontro às exigências do 

mercado, o mesmo é dizer que se privilegia o “cliente final”, tentando-se prever os 

seus desejos e criar mecanismos de os suscitar.  

A consequência revela-se na descentralização da grande empresa que se 

fragmenta em diversas unidades interligadas, transformando-se assim numa 

empresa-rede mundializada. A grande vantagem competitiva destas unidades, ou 

Pequenas e Médias Empresas (PME), é que reforçam a relação com o cliente 

tornando-a mais personalizada, porque ao se “aproximarem dos clientes”, “agarram-

se às suas exigências” e “tornam-se reativas” (Dubar, 2006). A informatização 

facilita a comunicação entre o “centro” e as “unidades” (Ibidem) que se apresentam 

em concorrência umas com as outras na concretização de projetos e de indicadores 

de performances. São empresas que já não vendem só produtos, também vendem 

serviços, e casos há em que só vendem serviços.  

Todas estas transformações que abrangem o trabalho dos indivíduos 

convidam a uma séria “conversa identitária” (Dubar, 2006) que está a ser 

problematizada num contexto onde ainda estão bastante presentes as identidades 
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categoriais tradicionais. Os indivíduos organizam a sua vida à volta da profissão, 

identificam-se através dela e assumem determinada postura coletiva; pois que a 

“identidade de ofício” é também a “identidade comunitária” (Ibidem), por meio da 

qual se comunicam “maneiras de fazer, de sentir e de pensar”, que são também 

“valores coletivos” e “referências” de um ofício reconhecido e valorizado. Cenário 

que se encontra em desequilíbrio num contexto de mudança de onde emerge uma 

nova divisão internacional do trabalho, provocando assim uma crise de identidades 

de ofício. 

Defende Dubar (2006) que as tendências de transformação do trabalho estão 

orientadas para uma “nova maneira de estar no trabalho, de sentir, de pensar e de 

viver” a prática do ofício, que põem em causa as representações e modos de fazer 

do ofício, gerando assim um clima de incerteza que leva a uma crise de identidade 

profissional. 

A lógica das competências equaciona que as pessoas devem gerir a sua vida 

profissional, privilegiando a formação ao longo da vida e o conseguirem adaptar-se 

à flexibilidade e exigências do mercado de trabalho. Esta postura individualista e 

também bastante incerta que caracteriza esta “identidade de rede” conectada com a 

“sociedade em rede” (Ibidem, 2006), que se edifica por meio da “mundialização”, 

acaba por se alastrar não só no campo do trabalho mas também em todos os 

domínios da vida dos indivíduos em sociedade.  

Diz-nos Dubar que as últimas década têm sido marcadas pela  

crise do emprego, de transformação do trabalho no sentido da responsabilidade 

individual, da valorização da competência pessoal e da “empregabilidade de cada 

um”, foi fazer desta última forma identitária a única desejável no futuro, a única 

suscetível de reconhecimento temporário, a única a propor à nova geração, então 

entrámos numa crise identitária permanente (2006: 111). 

 

Questiona-se Dubar (2006) sobre o futuro do trabalho: se os indivíduos 

terão de “vender-se” por períodos de tempo incerto aos empregadores; ou se 
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deverão arriscar em investirem em empresas de futuro incerto. Se a incerteza 

será permanente e a identidade estará em constante reconstrução. Se será 

uma “identidade de crise” e ao mesmo tempo uma “identidade em crise”? 

(Ibidem: 112) 

 

3.3.2. Políticas, reformas e identidade profissional 

A atual apologia de uma “nova agenda de prestação de contas” no mundo 

ocidental, de que nos fala Day (2007), prende-se com a necessidade de fomentar a 

competitividade económica, contrariando os custos dos serviços públicos, logo também 

na educação pública. Fica para trás a ideologia do “ensino liberal e humanista” (Ibidem), 

que privilegiava o valor intrínseco não instrumental da educação”, suplantada por uma 

crença mais funcional, que visa um ensino direcionado para os resultados, sustentado 

numa panóplia de competências e recompensas, e que está sob o controlo do poder 

central.  

As políticas recentes em matéria de educação são ambíguas no que toca à 

definição de profissionalismo docente e profissionalidade. Tal é demonstrado pelos novos 

limites que foram colocados à autonomia do professor; que se percebem nas várias 

medidas de controlo do poder central e que se refletem na restrição das suas condições 

de trabalho. Segundo Day (2007), todos os professores do mundo estão a ser sujeitos a 

um maior controlo do Estado sobre a sua prática, escudados pelo baluarte do incremento 

da qualidade na educação. O certo é que estabeleceram critérios específicos para medir 

a qualidade das escolas, que devem conduzir a determinados resultados, os quais visam 

o objetivo de elevar os standards do ensino.  

O crescimento do trabalho dos professores é uma das consequências diretas 

destas políticas, mas o grande impacto sente-se no enfraquecimento da autonomia dos 

professores, que desestabiliza a sua “identidade profissional individual e coletiva, assim 

como a sua identidade pessoal” (Day, 2007: 49). No seguimento desta linha de ação, 

constata-se que também a formação inicial dos professores tem sido alvo de alterações; 

que têm a ver com os requisitos de avaliação específicos do currículo, somado ao 

desenvolvimento de determinadas competências instrumentalmente conduzidas.  
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Day reconhece a diversidade das reformas escolares dos diferentes países, 

porém é da opinião de que, no que se refere às suas finalidades, se verificam 

aspetos idênticos nas mesmas. Assim ele apresenta o seguinte raciocínio:  

1) São propostas porque os governos acreditam que a sua intervenção na 

mudança das condições de aprendizagem dos alunos pode acelerar as melhorias na 

educação, elevar os standards de desempenho e, de alguma forma, aumentar a 

competitividade económica; 2) Demonstram as preocupações implícitas dos governos 

no que diz respeito a uma fragmentação dos valores pessoais e sociais da sociedade; 

3) Desafiam as práticas de ensino existentes, dando origem a uma instabilidade 

temporária; 4) Aumentam o volume de trabalho dos professores; 5) Nem sempre dão 

atenção às identidades dos professores (primordiais em termos de eficácia, 

motivação, comprometimento, eficiências e satisfação no trabalho) (Day, 2007: 49). 

O “novo gerencialismo” (Day, 2007) provocou a competitividade entre as escolas, 

tendo aqui um papel crucial as opções dos pais. É ao nível central que se processa a 

avaliação das escolas, dos professores e dos alunos, quer através da fiscalização da 

concretização dos objetivos definidos anualmente pela escola; do controlo administrativo 

anual do desempenho de cada professor; e dos exames realizados pelos alunos. 

Portanto, em alternativa ao Estado-providência do pós-guerra, impõe-se agora o ideário 

da qualidade e melhoria, sustentado nas premissas: “mercado; gestão; e 

performatividade” (Lyotard, 1979 in Day, 2007). As medidas resultantes destas premissas 

nem sempre atingem os objetivos idealizados, antes pelo contrário, revelam algumas 

consequências negativas como a sobrecarga do trabalho dos professores; as fracas 

possibilidades de ingressarem na carreira e o crescente desemprego. Simultaneamente, 

mas não necessariamente associado, verifica-se o aumento da desmotivação dos alunos 

face ao seu desempenho escolar, registam-se um maior absentismo e mais problemas de 

indisciplina em sala de aula.   

Explica Day que  

deslocando o locus de controlo do indivíduo para o sistema de administração e 

substituindo os simples pactos de outrora por contratos, as reformas acabaram 

por mudar o significado do que é ser professor hoje em dia. Apesar de tudo, as 

pessoas continuam a alimentar as suas expectativas em relação ao 
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profissionalismo dos professores. De facto, espera-se que estes sejam sempre 

bons profissionais (Day, 2007: 50). 

O enfoque numa gestão corporativa do ensino provoca modificações na própria 

natureza do profissionalismo do professor. Se anteriormente o profissionalismo se 

alicerçava em sólidos conhecimentos científicos de base, ética profissional; 

comprometimento e autonomia, agora pretende-se que o professor seja eficiente e eficaz 

na concretização de objetivos definidos, que obedecem a determinados critérios standard 

(Day, 2007). 

Flores; Day; Viana (2007) constataram que os professores admitem que as 

políticas nacionais os levam a questionar-se sobre o modo como o seu profissionalismo 

está a ser definido. O discurso político é ambíguo e contraditório o que lhes causa um 

certo desconforto, cria-lhes incerteza sobre a sua própria profissionalidade, e isso 

repercute-se ao nível da sua identidade profissional. Acrescentam que não há uma 

comunicação adequada entre os projetos das escolas e as diretrizes pouco claras da 

Administração Central, e que por isso os professores não sentem segurança em tomarem 

decisões, sobre as quais terão de se responsabilizar. 

À volta da discussão sobre a profissionalidade docente, parece aos professores 

que as competências que estão a ser preteridas são: “o juízo discricionário, os propósitos 

morais e sociais, o comprometimento/ dedicação, e a atenção / preocupação” (Ibidem: 

17). E as competências que estão a ser exaltadas são: “a complexidade das tarefas, as 

culturas colaborativas, e a aprendizagem contínua” (Ibidem:17). E consideram que não 

recebem muita informação nem cursos de formação que os poderiam auxiliar nesta 

transição para a mudança e suavizar-lhes a angústia face à incerteza em que se 

encontram.  

Relativamente aos efeitos da política na profissão, (Flores; Day; Viana, 2007) os 

professores são de opinião de que não se registaram mudanças estruturais significativas 

que permitissem uma adequada implementação da mudança. E isto devido a: mobilidade 

frequente dos professores que não permite o comprometimento com a escola; constantes 

alterações de diretivas legais, que não têm tempo de se solidificarem; problemas 

estruturais da educação; excessivo formalismo burocrático; e fraco empenho manifestado 
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pelos professores. No entanto observam-se alguns efeitos positivos, tais como: 

acréscimo da autonomia e da tomada de decisão; abertura da escola à realidade local; 

incentivo sobre a reflexão e criatividade docentes; utilização de metodologias de ensino 

mais inovadores; incremento da eficácia; aderência a projetos mais ligados à 

comunidade; e aulas de noventa minutos. Já os efeitos negativos apontados têm a ver 

com: desconhecimento das intenções que estão subjacentes às políticas decididas nos 

órgãos centrais; todo o processo burocrático que caracteriza o ensino; e o aumento da 

discrepância entre os diferentes níveis de ensino. 

As políticas emanadas pelo Estado com o objetivo de fomentar a mudança, veem 

o seu efeito enfraquecido (Ibidem) no contexto devido a fatores como: o facto de estar 

sempre a sair legislação nova que revoga a anterior ou é contraditória, ou é ambígua, não 

havendo por isso tempo de consolidar os procedimentos com eficácia; o excesso de 

burocracia que visa a justificação dos procedimentos dos professores, que por sua vez 

deixa implícita a falta de confiança sobre eles; expectativas elevadas sobre os alunos; 

sobrecarga de trabalho dos professores; incentivo à progressão na carreira que propicia o 

individualismo; obrigatoriedade em cumprir o currículo; e o centralismo da aprendizagem. 

A reforma recomenda determinada visão dos professores sobre o seu 

profissionalismo, e que vai de encontro a alguns dos objetivos que foram alcançados, 

(Ibidem) tais como: o valor dado à reflexão; a mudança do status quo; maior enfoque na 

formação; espaço para a comunicação e trabalho em cooperação entre professores; 

implementação de projetos curriculares que suscitam a colaboração entre colegas e 

alunos; maior capacidade de atentar sobre as necessidades de aprendizagem dos 

alunos. Já no sentido oposto, vê-se que o profissionalismo dos professores foi 

constrangido pela desatenção dada a aspetos culturais e locais; e também pelo excesso 

de reuniões e burocracia. 

Em contexto real escolar, as recentes diretivas não têm sido aplicadas devido 

a alguns fatores que se atravessam como obstáculos, tais como: a falta de interesse 

e de empenho dos alunos; a inutilidade prática dos documentos preenchidos, que 

devem encher dossiês que se destinam a estatísticas ou a inspeções; o 

individualismo dos professores inerente à cultura de escola; deficientes condições 
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de trabalho; a mobilidade dos professores; a administração da escola. Neste 

enquadramento de ideias, referem Flores e colegas que existem  

vários constrangimentos: a falta de uma visão clara das diretrizes políticas; a 

falta de informação, de formação e de recursos para as escolas e para os 

professores; uma cultura profissional marcada pelo isolamento; a burocracia; a 

mobilidade dos professores; o cansaço e a falta de motivação; a falta de compreensão 

e de apropriação do processo de mudança e dos seus conceitos-chave. (Flores; Day; 

Viana, 2007: 34) 

Lopes (2007) chama a atenção para o estado de “harmonia perfeita” que os 

professores adotam como mecanismo de defesa quando confrontados com a mudança. 

Isto quer dizer que os professores assumem perante os outros a “imagem idealizada”, na 

procura da coincidência entre o self real e o Self ideal, como meio de diminuir a angústia 

sentida face ao real, mas que em excesso, provoca a resistência à mudança. 

Estas ilações que Lopes (2007) retirou dos seus estudos referentes ao ensino do 

1Ciclo, podem ser exploradas neste enquadramento, por terem em comum o facto de se 

referirem às identidades dos professores em contexto de mudança. Constatou a autora 

que a frequência do recurso à “imagem idealizada” é bastante significativa entre os 

professores; e que isso acontece, porque se por um lado há uma atração pela mudança, 

por outro há uma persistência das práticas tradicionais ao nível pedagógico e didático.  

A rotina da prática dos professores é marcada pela copresença de um sentimento 

sobre a mudança como o procedimento ideal em contacto com uma realidade tradicional; 

situação que se traduz num sentimento de mal-estar profundo, não assumido 

abertamente. (Lopes, 1993; 2001; 2007) Responsabilizam os próprios professores pela 

persistência das práticas tradicionais, porque são individualistas e competitivos, mas por 

outro lado, referem que as relações com os alunos são a principal fonte de compensação. 

Assim, as “zonas mais abertas à transformação” prendem-se com as relações sócio-

afetivas com os alunos; e as “zonas mais encerradas à transformação” têm a ver com as 

questões pedagógico-didático no contacto com os alunos.  

Defende Lopes (2007), em sintonia com a ideia de Gilly (1980), que as causas 

subjacentes à manutenção de conceções e práticas tradicionais prende-se com o facto 
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de a representação social da profissão estar dependente de conceções e expectativas de 

muitos outros, em contexto de escola ou exterior, o que torna mais difícil a mudança. 

Neste contexto de mudança, os professores são confrontados com situações 

muito complexas, e por vezes ambíguas, sobre o seu profissionalismo, que afetam 

profundamente a sua identidade. Exige-se-lhes que invistam na sua autoformação e 

que desenvolvam capacidades de adaptabilidade, flexibilidade, reflexão e trabalho 

em equipa. As expectativas da sociedade face ao ensino, a visão que os próprios 

professores têm da profissão e de si mesmos como professores, revelam-se 

difusas, contraditórias e diferentes, o que se deve ao “aumento da complexidade e 

das contradições do trabalho dos professores”. (Day, 1999 cit. In Flores; Day; Viana, 

2007: 10) Referem ainda os autores que «em geral, o “novo” profissionalismo 

parece estar marcado pela ambivalência e pelo conflito associado à falta de direção 

(evidente) e a uma sensação de desafio às identidades existentes» (Ibidem: 34). 

O reconhecimento e a valorização do profissionalismo passam pela formação, 

afirma Caetano (2007), especialmente em contexto de trabalho, porque para fazer face à 

mudança é necessário compreender que estamos perante uma mudança de ser e de 

estar. Por isso é «uma mudança pela qual podemos ser flexíveis e abertos ao instante e 

às oportunidades, aceitando também a deriva. Pela qual surfamos no fluxo da vida, 

percebendo-a na sua diversidade e aceitando-a. Onde a culpa pelo passado é substituída 

pela responsabilidade de aceitar os desafios do agora» (Caetano, 2007: 107). 

Alonso (2007) é de opinião que, em contexto de mudança, a profissionalidade 

docente se sustenta na aprendizagem ao longo da vida, ou seja, «os professores são 

vistos como desenhadores do seu próprio crescimento profissional e pessoal, nos 

contextos ecológicos e comunitários das escolas» (Ibidem:118), até porque o processo 

de desenvolvimento pessoal e profissional docente está interligado aos processos de 

inovação educacional inerentes à mudança, que visa o trabalho colaborativo assente 

numa perspetiva praxeológica e construtivista das relações teoria e prática. 

Por isso o significado de identidade profissional e pessoal dos professores é 

um elemento essencial na sua motivação e dedicação ao trabalho (Day, 2007), que 

por sua vez estão também dependentes das suas necessidades profissionais, tais 
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como a autonomia, as competências e as relações em contexto laboral. As reformas 

incidem diretamente na identidade do professor e vão provocar alterações nas suas 

emoções, originando reações positivas ou negativas. 

Day (2007) é da opinião de que, nesta altura, as agendas gerencialistas já se 

aperceberam do “amplo desencanto” que provocam nos professores, do stress e das 

consequências no ensino, mas ignoram as consequências que incidem sobre as 

“identidades emocionais e intelectuais” (Ibidem: 55) dos professores. A aptidão de 

funcionar intelectualmente está intimamente ligada às emoções e se a mente se desgasta 

com preocupações e inseguranças, o resultado é a desmotivação, a desconcentração e a 

dispersão dos professores face ao ensino.  

A agenda da performatividade investe num conjunto de mecanismos que 

controlam a eficiência dos professores na aplicação das diretrizes curriculares, 

metodologias de ensino e avaliação dos alunos, procedimentos que não foram 

concebidos pelos professores, mas que se espera que eles implementem na sua prática 

quotidiana. Day identifica cinco consequências que poderão afetar a qualidade do ensino 

em vez de a melhorar: 

1. Ameaçam o sentido de atividade dos professores; 

2. Incentivam implicitamente os professores a obedecer sem capacidade crítica (ex. ensinar 

apenas para o teste); 

3. Desafiam a identidade autónoma dos professores; 

4. Reduzem o tempo que os professores têm para se relacionarem, satisfazerem as 

necessidades de cada estudante e de ensinarem de uma forma dedicada; 

5. Diminuem o sentido de motivação, a eficácia e a satisfação no trabalho dos professores. 

(Day, 2007:56) 

 

O autor defende a ideia de que a identidade é fundamental no desempenho da 

profissão dos professores, é uma “amálgama da sua biografia” (Day, 2007) que incorpora 

todas as experiências culturais e sociais vivenciadas e os valores por que pauta a sua 

conduta quotidiana. A identidade é influenciada pelas situações ocorridas em sala de 

aula, pelo clima organizacional da escola e por todo um conjunto de acontecimentos 
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específicos que podem pôr em questão os seus valores e a sua prática profissional. Por 

isso diz o autor que as reformas não tiveram o sucesso pretendido porque ignoraram o 

papel crucial da identidade dos professores.   

Considera Freitas (2007) que as reformas que têm como objetivo central a 

mudança, foram quase sempre pensadas teoricamente, sem terem em conta os 

pareceres dos professores que estão no terreno; no entanto, as mudanças só 

acontecerão se os professores a elas aderirem. É neste sentido que afirma que as 

reformas sucessivas se têm apresentado  

sem nunca se avaliar devidamente o processo em curso, ou ignorando por 

completo avaliações parcelares ou simples notas cautelares provenientes de 

especialistas, alteram-se currículos, mudam-se os acentos tónicos que 

vigoravam, e quase sempre negligencia-se a tarefa complementar mais 

necessária para que a reforma tenha sucesso: que se ganhem para ela os 

professores (Freitas, 2007: 66). 

Freitas (2007) refere, tal como Day (2007), que os professores são a “face 

visível do insucesso”, e são eles que são responsabilizados. E chama a atenção 

para o facto de haver muitos aspetos da atividade do professor em que ele não é o 

único responsável, por isso há que dividir responsabilidades. Apresenta como 

exemplo o “ranking”, ou classificação das escolas, que contribui para o sentimento 

de mal-estar dos professores das escolas mal classificadas. Normalmente são 

escolas localizadas em zonas socioeconómicas desprotegidas; ressentidas por 

défices de apoio da administração central; afetadas pela negligência das famílias. 

Estes e outros fatores condicionam o trabalho dos professores, mas não são 

responsabilizados quando se discutem os resultados do “ranking”. 
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3.3.3. Desafios da mudança e prática docente 

Refere Day (2007) que Sachs (2003) é da opinião de que existem dois tipos 

de identidade profissional antagónicas: a empresarial e a ativista. A identidade 

profissional empreendedora é a desejada pelas agendas de performatividade e 

gestão, diz respeito ao professor “eficiente, responsável e responsabilizável” (Sachs, 

2003). É o professor que obedece às diretivas políticas sem questionar; que garante 

um ensino de qualidade assente em indicadores de competência; e avaliado por 

critérios definidos externamente. A identidade profissional ativista está voltada para 

a investigação, a grande preocupação é proporcionar as melhores condições de 

aprendizagem dos alunos; promover salas de aula colaborativas; e facilitar aos 

alunos experiências democráticas.  

Normalmente os professores são vistos como profissionais de “elevados 

propósitos morais”, orientados por um “código ético”, e que exercem uma atividade 

“artística, técnica e científica”, caráter que está a ser posto em causa pela atual 

agenda de performatividade que aposta na instrumentalização do ensino, em que 

tudo é mensurável; neste sentido, Day afirma que 

 esta nova época tem sido denominada a época do não-profissionalismo, já 

que os professores só conseguem ser bem sucedidos se satisfizerem e 

cumprirem as definições que outros criaram acerca do seu trabalho. As 

identidades ético-profissionais, que eram outrora dominantes nas escolas, 

estão agora a ser substituídas por identidades do tipo “empresário-

competitivas” (Day, 2007: 52). 

Day (2007) acredita que o Eu é uma dimensão fulcral no modo como os 

professores se comprometem com o seu trabalho, do significado que este 

representa para si mesmos; há de facto um grande envolvimento pessoal, daí que 

não se possa dissociar a identidade profissional da pessoal. Os acontecimentos e 

vivências na vida privada dos professores estão interligados ao seu desempenho 

profissional, sejam pressões que sentem no trabalho como também as que sentem 

na sua vida pessoal, ou seja, aos problemas da vida pessoal, podem associar-se os 

problemas de trabalho.  
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E, como a educação é uma questão de valores, os professores ensinam com 

base na sua visão do mundo, o mesmo é dizer que o Eu profissional e o Eu pessoal 

vão-se construindo em conjunto ao longo do tempo. Por isso a autoimagem, a 

autoestima, a motivação no trabalho, a perceção das tarefas e as perspetivas 

futuras são componentes importantes na construção da identidade do professor. Ou 

seja, a identidade do professor está intimamente associada às suas expectativas e 

aos seus valores e, quando esses valores são contrários aos valores preconizados 

pela mudança, eles sofrem a angústia do desajustamento face a novos papéis e 

modelos de desempenho laboral.  

Fala-nos Bolívar (2006) das “ novas lógicas do dizer e sentir das identidades” , no 

sentido de se assistir a um “renascimento do biográfico” na modernidade tardia. Ele fala 

de “espaço biográfico” para enfatizar a imagem de complexidade e hibridação de que é 

tecida a cultura nos dias de hoje, onde as experiências pessoais dos indivíduos assumem 

grande importância. Tal se constata, por exemplo, através de biografias, histórias de vida, 

diários, entrevistas, relatos, “reality shows”, etc. 

O espaço biográfico não reflete só a “exaltação narcisista” (Ibidem, 2006) ou a 

indiscrição sobre a privacidade. Ele é o espaço privilegiado onde se concebe a 

“identificação especulada”, que, no limiar entre o público e o privado, revela um 

determinado estilo de vida e uma narrativa organizada que descreve a autobiografia do 

indivíduo, ou seja, é o espaço onde se constroem as narrativas identitárias. Neste 

enquadramento de “reclusão na intimidade” (Ibidem, 2006), onde impera o valor da 

privacidade, a história e o indivíduo são percecionados como formas inseparáveis dos 

modos de contar. Assim, a subjetividade ganha materialidade na palavra de quem conta, 

sendo uma componente da sua identidade. Por isso, é fundamental compreender a 

identidade dos professores na maneira como constroem diariamente o seu trabalho, o 

que os motiva, como o fazem e porquê.  

A profissionalidade docente além de conter a dimensão de conhecimento é 

sustentada no quotidiano por uma dimensão emocional, que é o motor da sua ação, 

porque a docência é uma profissão onde o profissional e o pessoal não podem ser 

dissociados. Num clima de reformas educativas que afetam diretamente o trabalho 

dos professores, ter presente esta componente emocional é essencial para o 
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entendimento da crise identitária, e assim se pensar em possibilidades de 

reconstrução identitária. 

Na opinião de Bolívar (2006) e Lopes (2001) a crise de identidade 

experienciada pelos docentes é uma crise da “escola moderna” que assenta na 

crise de valores da sociedade moderna. O mesmo é dizer que a crise identitária dos 

professores tem origem quer nas transformações sociais que romperam com a 

edificação de valores tradicionais, quer com os constrangimentos à identidade 

individual associada à prática profissional em função das premissas do “capitalismo 

tardio” que se têm instalado e criado desestabilização. Em consonância com a 

opinião de Lopes (2001), Bolívar refere que «a crise de identidade dos professores é 

inseparável da crise das sociedades modernas, incluindo a própria crise da 

modernidade. O modelo de escola, criado na modernidade, está em crise, e com 

ela, o papel tradicional dos professores, do saber e da sua transmissão» (Bolívar, 

2006: 25). 

A mudança social reflete-se na escola, por isso nos últimos tempos os professores 

têm passado por bastantes desafios que têm influenciado a sua prática profissional e 

desestabilizado a sua identidade profissional. Observamos que alguns dos desafios mais 

significativos que se têm apresentado, tal como apresentados por Flores; Day e Viana 

(2007), são: o aumento de funções e de responsabilidades; o surgimento de turmas 

multiculturais; a mudança do papel das famílias face à escola e aos professores; a 

concorrência dos meios de comunicação como transmissores de conhecimento; a 

multiplicidade de papéis que o professor passou a assumir; o excesso de trabalho 

burocrático, e uma maior exposição da profissionalidade do professor ao escrutínio 

público. 

Referem, Flores; Day e Viana (2007) que constataram no estudo que realizaram, 

que os professores referiram como principais motivações intrínsecas de escolha da 

profissão as seguintes: a vocação pelo ensino; o gosto em ensinar; o poder influenciar os 

alunos; o contacto com os mais jovens; a troca de experiências; o desenvolvimento 

intelectual pessoal, e o facto de ser uma profissão útil para a sociedade. Como 

motivações extrínsecas foram referidas a maior oportunidade de conseguir colocação no 

ensino face à falta de outras situações profissionais; o estatuto social da profissão; e a 
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possibilidade de ingressar na carreira e por sua vez vir a conseguir estabilidade 

profissional. Grande parte dos professores confessaram que ainda se sentem motivados 

para ensinar, embora também admitam que se sentem cada vez mais dececionados com 

o ensino, porque agora não é fácil ser-se professor. Os professores mais desiludidos 

lamentam as limitadas condições de trabalho; a sobrecarga de trabalho; o excesso de 

tarefas burocráticas; o aumento do controlo do trabalho; e a perda de idealismo da 

profissão. 

As mudanças na prática profissional quotidiana dos professores registaram-

se nos seguintes aspetos: aproximação ao nível de relacionamentos com os alunos; 

lidar com a falta de motivação dos alunos; prestarem mais atenção aos problemas 

dos alunos; terem de adaptar os conteúdos às necessidades de aprendizagem dos 

alunos; e procurarem estratégias de os envolver na aprendizagem (Flores; Day; 

Viana, 2007). Os professores consideram que a sua rotina sofreu mudanças 

significativas e a quantidade de tempo de que dispõem é muito limitada para 

concretizarem todas as tarefas de que são responsáveis, como por exemplo: 

planificar; dar resposta às necessidades individuais dos alunos; avaliar e dar 

feedback; trabalhar em cooperação com os colegas; e tarefas administrativas; entre 

outras (Ibidem). 

Em 1998, Hargreaves salientava já que muitas da mudanças que os professores 

sentem no seu trabalho quotidiano se prendem com a “tese da intensificação”, que se 

manifesta nas «expectativas acrescidas, as exigências mais amplas, a maior prestação 

de contas, as maiores responsabilidades ao nível do “trabalho social”, as inovações 

múltiplas e as maiores quantidades de trabalho administrativo» (Hargreaves, 1998: 153). 

Hargreaves, concluía assim que a intensificação do trabalho dos professores tem como 

consequências a redução do tempo para relaxar durante o período de trabalho; a falta de 

tempo para planificar estratégias pedagógicas e destrezas profissionais; a pressão da 

“sobrecarga crónica e persistente” (Ibidem,153); a aquisição forçada de saberes 

especializados diversificados e correspondente responsabilidade; e a redução da 

qualidade de trabalho do professor.  

As componentes do trabalho dos professores que sofreram alterações e lhes 

deram mais satisfação (Flores; Day; Viana, 2007) foram: o lecionar a sua disciplina em 
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contexto de sala de aula e o próprio processo de ensino; facilitar a aprendizagem dos 

alunos; e a proximidade de relacionamento com os alunos. No sentido oposto, as 

componentes do seu trabalho que lhes causaram insatisfação foram: o excesso de 

burocracia associada ao ensino; reformas constantes dos normativos legais; turmas 

grandes; indisciplina e falta de motivação dos alunos; lecionar disciplinas das novas 

áreas curriculares, que consideram inúteis; falta de tempo; inexistência de trabalho 

colaborativo entre colegas; desmotivação dos pais e dos colegas; remuneração baixa; 

modelo da avaliação dos alunos; gestão da administração escolar; deficientes condições 

de trabalho; debilidade da eficácia e eficiência do ensino no global; e escassez de cursos 

de formação. 

Freitas (2007) argumenta que a profissão de professor é das profissões mais 

complexas e desgastantes, mas ao mesmo tempo também das mais gratificantes. É uma 

profissão que “mexe com o quotidiano” de quem a exerce, é daquelas que se “colam ao 

corpo”, pois que a pessoa do professor não se desliga da profissão durante as vinte e 

quatro horas diárias. De facto a identidade do professor é central na profissão, e por isso 

é importante que faça parte da investigação em ciências da educação para ser 

compreendida. 

É uma das profissões mais visíveis em contexto social ao escrutínio implacável da 

opinião pública: «Um professor que conviva diariamente com oitenta alunos […] pode ser 

objeto de conversa e crítica ao jantar de oitenta famílias, o que poderá triplicar, 

quadruplicar ou mais o número de pessoas que formulem uma ideia sobre ele ou ela, 

positiva ou negativa» (Freitas, 2007: 68). Esta é uma realidade que os professores não 

ignoram; se para uns equivale à importância do seu papel na sociedade, para outros 

pode resultar num handicap, que, se for inculcado em excesso, pode conduzir ao 

desajustamento e respetivamente a um desempenho deficitário. 

O ensino é atualmente uma profissão cada vez mais difícil e menos atrativa, quer 

para os possíveis candidatos, como para os que já exercem. A mobilidade nos primeiros 

anos, a dificuldade em ingressarem na carreira, as reformas contínuas, e todo um 

conjunto de mudanças que se foram fazendo sentir têm levado bons professores a 

reformarem-se cedo ou a procurarem uma outra atividade mais inspiradora. É por isso 

que Bolívar nos diz «há uma crise na profissão docente. O atrativo de que gozou a 
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profissão em épocas passadas, parece ter-se eclipsado na Europa» (Bolívar, 2006: 202). 

Vê-se agora que os professores mais antigos demonstram um certo desencantamento 

pela profissão, enquanto os mais novos já encaram a profissão com outro tipo de 

expetactivas e também com outro tipo de comprometimento; estão menos envolvidos. 

 Num cenário de políticas neoconservadoras ocidentais que recuam no 

investimento em educação (Bolívar, 2006), os recursos tornam-se limitados, dificultando o 

trabalho dos professores face aos novos desafios e provocando, assim, um sentimento 

de impotência e insegurança que faz com que se agudize a sua crise de identidade 

profissional  

O Estado não é mais aliado dos professores mas sim do capitalismo, que privilegia 

a racionalização das práticas e métodos de remuneração. Neste enquadramento prevê-

se que os processos de profissionalização sejam penalizados pelo retrocesso devido à 

manutenção de excesso de regulação ligada ao reformismo social-democrático. 

Nos professores gera-se incoerência entre a sua identidade profissional virtual e a 

identidade real, assim o refere Loureiro (2001). Esta situação acontece porque os 

professores sentem frustrada a possibilidade de realização e continuidade da sua 

identidade, quer dentro do campo profissional, quer no campo organizacional, o que leva 

a uma rutura no seu processo identitário. É a incapacidade de construir uma identidade 

futura dentro do campo produtor da sua identidade passada que faz com que a sua 

transação subjetiva assente na rutura e no não reconhecimento, conduzindo a uma 

“identidade de exclusão” ou “identidade bloqueada”, que se posiciona na defensiva 

porque se sente angustiada face à disparidade entre a identidade ideal e a identidade 

real. 

Parte-se do princípio de que a satisfação dos professores é o reflexo da 

concretização das suas expectativas em relação ao seu trabalho. O contrário, a 

insatisfação na profissão, gera uma rutura na transação objetiva da sua identidade 

idealizada. Tal acontece, por exemplo, em relação a: obstáculos face à progressão na 

carreira, falta de oportunidades de desenvolvimento e formação; remuneração 

inadequada; e fraco reconhecimento. A disparidade entre as expectativas dos 

professores e a sua situação objetiva de trabalho revela que o campo organizacional 



149 

 

escolar não oferece as condições de realização de continuidade de uma “identidade 

visada”. Situações de insatisfação como esta resultam no “bloqueamento da identidade” 

(Loureiro, 2001) que, por sua vez, poderá provoca projetos de mobilidade profissional. 

Assim os professores procuram uma “saída interna”, a que corresponde mudar de função 

dentro da escola, por exemplo; ou então optam por uma “saída externa”, que perspetiva 

sair da escola e procurar exercer outra atividade. 

 

3.3.4. Mudança e profissionalidade docente  

Dizem-nos Flores; Day e Viana (2007) que agora as escolas já não são percebidas 

como “agências distribuidoras de currículos” (Ibidem: 8) mas sim como “centros 

educativos”. Esta conceção implica uma interpretação do currículo mais flexível, que, 

embora tenha como referência o Currículo Nacional, o adapta às necessidades da 

comunidade local. É neste âmbito que se coloca a questão da autonomia que, na 

legislação, se apresenta contraditória. Se, por um lado, se concede mais autonomia às 

escola e professores no que toca à interpretação e gestão do currículo, por outro lado, 

mantém-se um controlo normativo que define o que as escolas e professores devem 

cumprir, assim como fica explícito todo o processo que devem seguir, ou seja, percebe-

se uma “recentralização” dos procedimentos (Ibidem).  

Flores (2007) constatou nos seus trabalhos empíricos recentes que os 

professores revelam uma certa incerteza no que se refere à sua autonomia 

profissional, pois, se podem gerir o currículo adequando-o às necessidades locais, 

ao mesmo tempo, a sua prática letiva está sujeita a “mecanismos de controlo”, como 

por exemplo o sistema de avaliação nacional e o cumprimento do currículo nacional 

que contém determinado repertório de competências.  

A racionalidade burocrática que caracteriza a profissão docente procura servir os 

projetos de autoridade e a eficácia institucional (Loureiro, 2001). Por conseguinte, o 

contexto organizacional escolar assenta numa excessiva regulamentação normativa do 

trabalho dos professores, que é entendida por estes como menos válida do que os 

valores e representações sobre a prática docente, que eles foram interiorizando durante o 

seu percurso profissional. Preferem um processo orgânico que se baseie numa atribuição 
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de funções mais espontânea e que disponibilize espaço à iniciativa individual dos 

professores. Pois que o contrário, o elevado grau de formalização da profissão, aumenta 

a probabilidade de alienação. 

O aumento da burocratização tem uma relação direta com a diminuição da 

autonomia profissional, podendo mesmo gerar conflito entre os professores e a 

organização escolar. Porém, há autores, como Organ e Greene (1981) referidos por 

Loureiro (2001), que argumentam que é possível criar estruturas organizacionais que não 

ponham em causa a profissionalização do professor, se se proceder à sincronia entre as 

normas individuais e os objetivos da organização. Esses mesmos autores defendem que 

o profissionalismo pode conviver com a burocratização e que a formalização de 

procedimentos não implica forçosamente falta de envolvimento dos professores. 

É na sala de aula que os professores sentem que a sua influência é maior, é o 

lugar da escola onde eles são mais autónomos. Esta ideia é-nos descrita por Loureiro 

(2001) do seguinte modo:  

o professor torna-se no porteiro de si mesmo, ao decidir quando, como e em 

relação a que desejos deve ou não abrir ou fechar o portão para que a sua autonomia 

prevaleça. Esse portão vai-se fechando à medida que os professores se deslocam da 

sala de aula para outros espaços de interação profissional (Loureiro, 2001: 135). 

A autonomia é o elemento central na construção da identidade dos professores, 

integrando-se no processo mais alargado de ser pessoa e de se tornar professor; ser 

individual que se move nos espaços sociais, da escola e fora dela. Verifica-se, no 

entanto, nos dias que correm, que essa autonomia está a atravessar uma profunda crise 

de legitimidade, que é inerente à instituição da escola. A escola está numa crise 

institucional porque o contexto social, outrora estável e autossustentado, deixou de ter 

capacidade de assegurar a sua reprodução, passando a exigir à escola mais funções, 

algumas contraditórias; ao mesmo tempo espera-se que a escola adote um modelo 

organizativo mais eficiente.  

Nos últimos tempos, tem-se especulado sobre a profissão do professor em duas 

vertentes opostas, que tendem ou para a proletarização ou para a profissionalização, 

correspondentes respetivamente a um maior controlo da profissão ou uma maior 
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liberdade e autorresponsabilização na condução do seu trabalho. Neste âmbito, explica 

Loureiro (2001) que predominam duas conceções da docência: o professor “funcionário 

técnico-competente” e o “professor profissional-autónomo”, a que correspondem 

orientações ideológicas e posturas profissionais diferentes. O professor funcionário 

técnico-competente cola-se a uma lógica industrial que privilegia a racionalização e o 

controlo da atividade, apostando mais na reprodução que no progresso. O “professor 

profissional-autónomo” considera que a sua profissão possui uma natureza altruísta, 

porque coopera com a sociedade na resolução de problemas importantes. É uma 

profissão assente num saber especializado, que recorre ao raciocínio intelectual e 

responsabiliza aquele que o exerce; é deste modo uma “atividade sábia e não de 

natureza rotineira, mecânica ou repetitiva” (Loureiro, 2001: 113). Neste ponto de vista fica 

implícita a ideia de que se trata de uma profissão orientada para a prática, que se 

identifica mais com o “exercício de uma arte” e não propriamente de uma profissão 

“teórica ou especulativa” que se dirige a um “cliente” individual ou coletivo.    

Formosinho e Machado (2007), recorrendo ao pensamento de Hargreaves (1998), 

salienta a ideia de que as mudanças verificadas no trabalho docente acrescem o 

profissionalismo da profissão, porque esta se tornou mais complexa e obriga à 

operacionalização de uma gama mais alargada de competências. Num outro sentido, 

pode-se também dizer que a intensificação do trabalho docente se traduz na deterioração 

e desprofissionalização do ofício de professor.  

Bolívar (2006) acredita que é importante criar uma nova “política de identidade”, 

especialmente no caso dos professores, precisamente porque a paixão em ensinar é 

pessoal, e por isso deve-se permitir que os professores reflitam sobre as suas histórias 

de vida, compreendam o que foi ou é significativo, e partilhem essas narrativas. É 

bastante pertinente que isso se faça neste momento porque o ensino como ofício está-se 

progressivamente a desprofissionalizar, devido à atuais políticas educativas e à 

despersonalização dos professores. É neste enquadramento, e de acordo com 

Hargreaves (2003), que Bolívar defende que «nesta situação pós-moderna reivindicar a 

dimensão pessoal do ofício de ensinar, talvez longe de um possível neorromantismo, seja 

um dos modos possíveis de incidir politicamente. De modo paralelo se tem reivindicado o 
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rosto pessoal-emocional dos professores perante as mudanças educativas» (Bolívar, 

2006:25). 

Esclarecem Formosinho e Machado (2007: 72) que o “discurso normativo do 

superprofessor” sustenta o perfil do “professor generalista”, aquele que terá capacidade 

de dominar todas as especialidades. O discurso assenta numa formação inicial que 

deverá capacitar os professores para o desempenho de todos os papéis, os quais 

manterão a mesma complexidade ao longo da evolução do percurso profissional do 

professor e, por isso, a indiferenciação de papeis prossegue em adequação face às 

capacidades e méritos dos professores, havendo assim consonância com o “modelo 

burocrático da administração”. A rotura do discurso normativo do superprofessor deu-se 

com a escola de massas que fez surgir a necessidade de especialização do professor de 

modo a poder cumprir funções especializadas; por isso também a sua formação foi 

acrescida e passou a ser certificada pelas instituições de ensino superior. No dizer de 

Formosinho e Machado (2007) «a heterogeneidade e complexidade da escola de massas 

tem tido como contraponto um discurso que enaltece o professor indiferenciado que, 

imbuído pelo espírito de missão, desenvolve cada vez mais trabalhos que extravasam a 

sala de aula e desempenha qualquer papel na escola» (Formosinho e Machado, 2007: 

72).  

No seu estudo, Loureiro (2001) chegou às mesmas conclusões que Cruz et al. 

(1989) no que se refere à postura dos professores face à perspetiva de uma carreira 

diferenciadora. Se por um lado defendem os valores meritocráticos da atividade assente 

num “modelo de carreira cilíndrica; por outro lado, os professores opõem-se à distinção 

profissional e são favoráveis ao modelo que privilegia a antiguidade e a experiência. 

Refere ainda o autor que  

a recusa da tradução de uma cultura meritocrática em papéis diferenciados no 

interior da profissão revela que os professores têm a noção de que, quando há 

mobilidade interna associada a uma promoção, haverá inevitavelmente 

mudanças nas relações sociais e profissionais e, desde logo, a criação de 

condições favoráveis à emergência de uma cultura mais relacional, 

personalizada e anticoletiva. (Loureiro, 2001: 126) 
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Nas questões de avaliação de desempenho, constatou Loureiro (2001) que os 

professores são de opinião de que o processo de avaliação deveria ser efetuado por 

redes exteriores à profissão, de preferência por um “corpo de especialistas”, para assim 

não se criarem conflitos pessoais entre colegas que desempenham a mesma função.  

Loureiro (2001) defende a importância de se “homogeneizar a profissão docente”, 

mas ao mesmo tempo também defende uma “diferenciação no seio dos professores”, 

assegurando que homogeneizar não é sinónimo de igualizar. Acredita igualmente que a 

especialização dos professores se refletirá numa maior responsabilidade; na elevação 

salarial; em ganhos na progressão na carreira; em mais poder de decisão; diminuição da 

carga horária letiva; e melhoramento do estatuto social. Acrescenta ainda que pode 

constatar que os professores não menosprezam a questão da “especialização / 

diferenciação” (Ibidem: 145), só demonstram grandes receios no que toca à modificação 

de autoridade entre eles.  

Neste caso verificamos que os professores possuem determinada ideologia, ou 

seja partilham uma mesma visão do mundo sustentada num conjunto de valores, que é o 

seu modelo referencial, que afeta todas as atividades e relações que se estabelecem na 

sociedade e se desenham na organização da estrutura social. É no seguimento desta 

ideia que Grinberg e Grinberg argumentam que 

os grupos ideológicos podem mesmo funcionar, precisamente, como um 

continente que compreende e delimita, ao mesmo tempo que diferencia e 

consolida, a ideologia e a identidade dos membros que o constituem. Garante-

lhes também a manutenção da sua identidade ao propor-lhes um plano de vida 

com vínculos sociais e temporais, assegurados pela pertença a um grupo que 

tem a sua continuidade no futuro. (Grinberg e Grinberg: 1976: 89) 

 

Argumenta Formosinho e Machado (2007) que as políticas de formação inicial, 

contínua e especializada de professores prendem-se com a necessidade de dar resposta 

à heterogeneidade característica da escola de massas. Mais formação implica à partida 

um melhor desempenho profissional que será compensado com a progressão na carreira. 

Tradicionalmente os critérios de avaliação de desempenho têm sido o tempo de serviço e 
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a obtenção de créditos através de formações realizadas, sem ter em conta o 

desempenho profissional da prática quotidiana. Para Formosinho e Machado (2007) é de 

ponderar a possibilidade de alguma “verticalização” na carreira docente, apesar das 

eventuais resistências dos professores. Questiona-se de que modo a diferenciação na 

carreira poderá ser uma forma de fomentar o trabalho em equipa, valorizar os saberes 

dos professores, possibilitar o desenvolvimento profissional, estimular a ascensão na 

carreira por meio da avaliação do máximo profissional, e assim favorecer o 

desenvolvimento da organização escolar. Porém, os autores (Ibidem, 2007) referem que 

Whitaker (1999) considera a diferenciação profissional dos professores um impedimento 

ao trabalho de equipa porque inibe a colaboração entre os seus elementos; sendo mais 

benéfica a cultura igualitária. 

Por fim, Formosinho e Machado (2007) convidam a uma reflexão sobre estas duas 

perspetivas, como um meio de dar resposta à complexidade da escola de massas: 

analisar vantagens e riscos; pensar os princípios que as podem orientar; e ponderar 

sobre os tipos identitários que se desenham na diferenciação ou na indiferenciação, 

tendo por base a ideia de que a mudança é um desafio contínuo.  
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CAPÍTULO IV - REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE 

INVESTIGAÇÃO 
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Introdução 

Neste capítulo vamos expor os referenciais teórico-metodológicos que serviram se 

base à nossa de investigação e está subdividido em quatro partes. Na primeira parte 

vamos proceder ao desenho do estudo; na segunda parte vamos fundamentar a nossa 

opção por uma investigação biográfico-narrativa; na terceira parte vamos caracterizar a 

nossa população de estudo; na quarta e quinta partes, vamos apresentar as nossas 

ferramentas de recolha e tratamento de dados, a entrevista e a análise de conteúdo. 

 

4.1. Desenho do estudo 

Assiste-se a um novo cenário de profissionalidade docente emergente da mudança 

global que se reflete em desprofissionalização ou proletarização docente no quotidiano 

laboral, que se desenrola sob a tutela de uma racionalidade burocrática de caráter 

instrumental que sustenta uma gestão de performatividade. Interessa assim estudar as 

perceções dos professores sobre esses novos requisitos e seu impacto no exercício da 

profissão. 

Esta investigação versa sobre a construção e reconstrução da identidade dos 

professores num contexto de mudança e inovação que se traduz em novas exigências e 

responsabilidades acrescidas; na intensificação de trabalho e na acumulação de papéis. 

Este contexto abriga a crise de identidade dos professores: consequência de vivências de 

angústia e mal-estar perante a incerteza da profissionalidade da própria profissão e 

novas expectativas do poder central e da sociedade no geral.  

Assim, apresentamos como nosso objeto de estudo: a construção de identidades 

de professores do 3ºCEB e do ensino secundário de diferentes gerações em contexto de 

mudança. 
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 No seguimento desta ideia foram traçados os seguintes objetivos:  

- Conhecer de que modo a identidade dos professores é desafiada num contexto 

de mudança, que preconiza a performatividade na educação, e que consequências se 

refletem na sua profissionalidade. 

- Perceber como as diferentes gerações de professores que trabalham numa 

mesma paisagem escolar, vão reconstruindo quotidianamente a sua identidade 

profissional. 

- Identificar as fontes de mal-estar na profissão que têm conduzido a uma crise de 

identidade permanente; e compreender o que sentem, e como sentem a sua identidade 

de professores, e assim, pessoal. 

Pretende-se equacionar como as mudanças atuais ao nível dos sistemas 

educativos alteram e marcam a prática docente: o que sentem os professores; e como é 

afetada a sua própria identidade profissional. Assim, para a análise da construção 

identitária docente neste contexto, optamos pela metodologia da investigação biográfico-

narrativa: que permite perscrutar os pensamentos dos professores; conhecer a incidência 

das suas reflexões valorizadoras de interioridade e subjetividade, de intencionalidades e 

orientadoras da ação. 

É nos relatos dos professores que eles constroem os seus retratos de 

profissionalidade, e se assumem como agentes portadores de competências e 

conhecimento especializado, guiados pelas sua crenças e conceções sobre o ensino que 

aplicam como profissionais autónomos e responsáveis. Este é o raciocínio apresentado 

por Januário (2004:137) quando refere que as imagens de professores «(Re)desenham 

sobretudo olhares conceptuais que aprofundam uma compreensão iluminante do trabalho 

docente traduzida na sensibilidade e no “cuidar” pedagógico e moral postos na 

intencionalidade da ação de ensinar». 
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4.2. Investigação biográfico-narrativa  

Para Bolívar, «a investigação biográfica narrativa emerge como uma potente 

ferramenta, essencialmente pertinente para entrar no mundo da identidade, das gentes 

“sem voz”, do quotidiano, nos processos de interação, identificação e reconstrução 

pessoal e cultural» (Bolívar, 2008: 1). 

A subjetividade é uma premissa importante na investigação social, porque põe em 

relevo aspetos importantes das experiências vividas, permitindo aproximar a própria 

experiência de vida da construção social da realidade. Importa então dar atenção aos 

conhecimentos, às emoções e atitudes dos professores e principalmente escutar as suas 

histórias e perceber as suas interpretações. Trata-se de poder pôr em destaque, através 

da linguagem individual, os modos como os professores vivenciam e percebem o mundo.  

Para Bolívar (2001), a narrativa é  

uma experiência expressada como um relato; por outro lado (como foco de 

investigação), [envolve] os padrões/formas de construção de significado, a partir de 

ações pessoais temporárias, por meio da descrição e análise dos dados 

biográficos. É uma reconstrução particular de experiência […] que - através de um 

processo reflexivo - que dá sentido ao que aconteceu ou viveu. (Bolívar, 2001: 20) 

 

Na mesma linha de orientação, refere Moreira (2011) que o objeto de estudo da 

pesquisa narrativa-biográfica prende-se com as experiências vivenciadas, que podem ser 

uma fonte rica de conhecimento. Porque se analisa o modo como os indivíduos viveram 

as suas experiências no mundo, o ambiente social, cultural e institucional onde 

ocorreram, e que são narradas e produzidas de acordo com as significações de quem as 

vivenciou. Ou seja, o «estudo das narrativas visa, simultaneamente, estudar a história e o 

modo de conhecer as práticas sociais através do estudo de discursos que são produzidos 

para descrever a ação» (Ibidem: 24) 

Clandinin e Connelly (2011) argumentam que a «pesquisa narrativa é uma forma 

de experiência narrativa. Portanto, a experiência educacional deveria ser estudada 

narrativamente» (Ibidem: 49). Também Goodson (1992) defende que de deve dar voz 

aos professores, e isso só é possível se conhecermos as suas histórias de vida, o que é 
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essencial no que se refere à análise do currículo e da escolaridade. Acredita que, para se 

entender o conhecimento prático pessoal dos professores, não se deve ignorar a 

dimensão pessoal, até porque esta faz parte do percurso biográfico do professor, ou seja, 

a componente pessoal assume-se indissociável da prática, «é como se o professor fosse 

a sua própria prática» (Goodson, 1992: 68). 

A pesquisa narrativa faz sentido no âmbito das ciências sociais porque 

normalmente os indivíduos percebem o mundo de modo narrativo, logo, ele deve ser 

estudado de modo narrativo. Para os indivíduos, a vida é composta por um conjunto de 

fragmentos narrativos, situados em momentos históricos de tempo e espaço, pensados e 

percecionados como sendo unidades narrativas.   

A narrativa não só deixa observar fases importantes da vida, como também analisa 

o impacto das experiências nas trajetórias e ainda interpreta a conceção do mundo dos 

indivíduos. Assim podemos dizer que a narrativa se subdivide em três componentes: é o 

“fenómeno que se investiga”, é o “método da investigação” e é “inclusiva” (Bolívar, 2002). 

Devemos distinguir a “narrativa” assente no relato oral ou escrito da “investigação 

narrativa” que se prende com a maneira de recordar, construir e reconstruir as vivências, 

ou seja, embora estas duas dimensões estejam interligadas, a primeira tem a ver com o 

objeto de estudo e a segunda com o método usado, e é esta perspetiva baseada no 

modo de construir a realidade que nos interessa particularmente. 

Segundo a perspetiva de Bolívar (2002) das dimensões que compõem a 

investigação narrativa, destacam-se três, que são proeminentes: a temporalidade, que se 

refere à narração da trajetória de vida, tendo em conta o passado, o presente e a 

projeção no futuro; a sociabilidade, que tem a ver com as relações com os outros 

contextualizadas em determinados acontecimentos; e o lugar onde os acontecimentos se 

desenrolaram. 

Para Clandinin e Connelly (2011) o fator fulcral na pesquisa narrativa é a 

temporalidade, porque uma experiência é temporal, e também as experiências coletivas 

são temporais. Não interessa tanto como a vida é experienciada em determinado 

momento, mas antes como é “experienciada num continuum” (Ibidem:50): como os 



160 

 

indivíduos se descobrem nas suas experiências e as interpretam numa narrativa mais 

ampla, contextualizada historicamente e num período de tempo que se prolonga.  

 A corroborar esta ideia refere Dubar (2006) que  

a identidade pessoal só se torna narrativa se for relatada. É através do “relato de si 

próprio” que o si íntimo, reflexivo se torna história, uma génese e até mesmo uma 

“cronogénese” que implica um significado subjetivo do tempo, de si como história. 

Já não é o tempo “cronológico”, linear, que se pode medir que interessa mais, nem 

sequer o tempo “cronométrico”, qualitativo, vivido, factual, mas sim o tempo da 

memória ativa, produtora de sentido, ao mesmo tempo duma direção (“linha de 

vida”) e dum significado (“compreensão dialógica”). (Dubar, 2006:175) 

 

A pesquisa narrativa é uma maneira de perceber a experiência, e por isso há 

inevitavelmente um tipo de colaboração entre o investigador e os participantes, durante 

um determinado tempo, num determinado lugar, ou vários, em interação no meio social 

envolvente. Assim, «um pesquisador entra nessa matriz no durante e progride no mesmo 

espírito, concluindo a pesquisa ainda no meio do viver e do contar, as histórias de 

experiências que compuseram as vidas das pessoas, em ambas perspetivas: individual e 

social. Simplesmente estabelecido […] pesquisa narrativa são histórias vividas e 

contadas.» (Clandinin e Connelly, 2011: 51). 

Em sintonia com esta afirmação está Moreira (2011) ao afirmar que a pesquisa 

narrativa-biográfica é um método que compreende um “processo reflexivo e intencional” 

(Ibidem: 24) do investigador, que recai na maneira como o narrador analisa um problema 

que experienciou e como constrói uma história sobre o seu significado.  

Aceita-se o defendido por Bolívar que nos diz que «a investigação biográfica – 

narrativa tem-se convertido atualmente numa perspetiva de enfoque específico da 

investigação educacional, e não é só mais uma metodologia qualitativa para juntar às 

existentes. Esta forma de investigar altera os modos habituais do que se entende por 

conhecimento em ciências sociais» (Bolívar, 2002: 1).  

Então é oportuno destrinçar os dois tipos de investigação narrativa e fazer uma 

opção. Se por um lado temos a “análise paradigmática de dados narrativos”, por outro 
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temos a “análise narrativa, propriamente dita”. Enquanto a primeira versa sobre a análise 

de narrativas de histórias de vida, tem um caráter qualitativo, e recorre à análise de 

conteúdo tradicional utilizando taxonomias ou categorias para obter generalizações da 

população em estudo, a segunda, analisa casos particulares, faz um estudo em 

profundidade de uma narração e procura dar significados aos dados da mesma; neste 

caso não se procuram elementos comuns, mas, pelo contrário, é através dos elementos 

singulares que se constrói a história.  

Como no presente estudo o interesse é estudar os ciclos de vida dos professores 

que retratam as suas trajetórias profissionais, faz todo o sentido estudar as experiências 

comuns (ou não), agrupá-las conceptualmente para as poder comparar e tirar ilações 

mais ou menos generalizadas para o grupo em estudo. Optaremos, por isso, pela análise 

paradigmática de dados narrativos. 

Na opinião de Paraskeva (2011) «de certa forma as narrativas identitárias (bio-

socio)gráficas são contranarrativas, uma vez que nos seus atos de fala com a teoria 

desfiam silêncios (a)normais no estaleiro da ciência. Ao agir como contranarrativa […] 

torna-se uma questão da agência humana» (Ibidem: 16). Isto porque se estabelecem à 

margem dos critérios que definem a “ciência”, entendida no seu sentido clássico. A 

produção das narrativas não pode ser “aferida cientificamente” ou objetivamente julgadas 

pois a sua natureza é subjetiva, tal como o é a natureza humana que é o seu objeto de 

estudo.  

Mais do que em qualquer outra ciência, os investigadores das ciências da 

educação são bastante pressionados a provarem as suas afirmações, pois que a 

cientificidade das ciências da Educação é mais complexa. Quem não tem dúvidas da 

cientificidade em educação são Estrela e Ferreira (2001), que com Hadji exprimem que 

«os modelos de ação [...] podem beneficiar de um tratamento científico. De facto, a 

ciência não pode nem prescrever uma prática, nem mesmo identificá-la a posteriori como 

“boa”, mas pode interrogar as convicções que fundamentam essas práticas submetendo-

as à prova de factos, no quadro de uma abordagem que implique um dispositivo restrito 

de recolha de dados» (Ibidem, 2001: 46). E isto porque a ciência tem uma “função social” 

que passa por comprovar na praxis crenças e modelos de ação dos atores sociais, facto 

que incentiva os investigadores a criarem “modelos proposicionais emancipadores”, que, 
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por sua vez, terão um peso significativo na ampliação do “campo dos possíveis” (Ibidem: 

47). 

 

4.3 Os sujeitos e a recolha de dados 

Tendo presente que o foco central desta investigação é a construção da identidade 

dos professores de diferentes gerações o primeiro passo foi escolher os professores a 

estudar. Assim procedeu-se a uma seleção aleatória de trinta e dois professores de 

algumas escolas da cidade do Porto. Nem sempre foi fácil marcar as entrevistas. Embora 

raramente recusassem ser entrevistados, as entrevistas eram muitas vezes 

sucessivamente adiadas e algumas não se chegaram a concretizar. A realização de 32 

entrevistas em vez das 30 inicialmente previstas deve-se a este facto, pois dois 

professores que aparentemente já teriam desistido acabaram por se disponibilizar 

também. Percebemos que esta dificuldade de marcar as entrevistas se deveu à falta de 

tempo disponível dos professores e a algum desconforto que sentem em falarem de 

alguns aspetos mais sensíveis da sua profissionalidade. 

Na sua maioria os professores entrevistados (ver Quadro II) são do sexo feminino; 

têm idades compreendidas entre os vinte e cinco anos e os sessenta e um anos; grande 

parte leciona no ensino público, embora o ensino privado também se faça representar e 

alguns lecionem em simultâneo no ensino público e privado; são professores que 

pertencem a grupos disciplinares diversificados, quer da área das línguas, como das 

ciências exatas e também das ciências sociais. 
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Quadro II - Caracterização dos professores entrevistados 

Nº  Idade Código Anos de serviço Ensino: público; privado 

1 25 Dir 1 < 1 E. Público 

2 27 Mat 1 1 E. Privado 

3 25 Geo 2 2 E. Público 

4 25 Geo 3 2 E. Público 

5 25 Ing 1 3 E. Público 

6 25 IngAlem 1 3 E. Público 

7 28 Port 1 3 E. Privado 

8 28 EdFís 1 4 E. Público 

9 34 Mat 2 4 E. Público 

10 31 PortLatGrg 1 4 E. Público 

11 30 PortIng2 5 E. Privado 

12 31 Geo 1 10 E. Público/E. Privado 

13 45 EdFís 2 21 E. Público 

14 47 Fís 1 21 E. Privado 

15 43 PortIng 1 21 E. Público 

16 52 Dir 2 22 E. Público/E. Privado 

17 48 FranIng 1 23 E. Público 

18 50 Inf 1 23 E. Público/E. Privado 

19 49 Inf 2 23 E. Público/E. Privado 

20 48 PortFran 3 23 E. Público 

21 50 Bio 1 29 E. Público 

22 51 IngAlem 3 29 E. Público 

23 54 Mat 4 31 E. Público 

24 54 Hist 1 32 E. Público 

25 55 IngAlem 2 32 E. Público/E. Privado 

26 50 PortFran 2 32 E. Público 

27 56 Mat 3 33 E. Público 

28 53 PortFran 1 33 E. Público 

29 57 Cont 1 35 E. Público 

30 54 Filos 1 36 E. Público/E. Privado 

31 58 Quim 1 37 E. Público 

32 61 Filos 2 40 E. Público 

 

Legenda: Bio.- Biologia; Cont.- Contabilidade;Dir.- Direito; EdFís.- Educação Física; FranIng.- 

Francês Inglês;  Filos.- Filosofia; Fisica- Fisica; Geo.- Geografia; Inf.- Informática; Ing.- Inglês; IngAlem.- 

Inglês Alemão; Hist.- História; Mat.- Matemática; Port.- Português; PortFran.- Português Francês; PortIng.- 

Português Inglês; PortLatGerg.- Português Latim Grego; Quim.- Química;  

 

A nossa maior dificuldade foi delimitar as fronteiras que separam as diferentes 

gerações para melhor podermos operacionalizar os conceitos e trabalhar os dados. 

Assim optamos pelo critério dos anos de serviço na profissão por termos consciência de 

que os percursos de vida e profissionais não são homogéneos, especialmente em termos 



164 

 

de mudança, de incerteza e de grande instabilidade profissional, especialmente para 

aqueles que pretendem iniciar a carreira. Foi também esse um dos motivos que nos levou 

a estender a geração principiante para cinco anos de serviço e não três devido à grande 

dificuldade em encontrar professores no ensino com três e menos anos de serviço. 

Incluímos na geração de professores experientes aqueles que apresentam entre dez a 

vinte e três anos de serviço, e pudemos constatar que a grande parte deles já leciona há 

mais de vinte anos. Na geração sénior somamos os professores que possuem entre vinte 

e nove e quarenta anos de serviço. Aqui colocou-se a questão de verificarmos que os 

professores que lecionam há vinte e nove anos estão mais próximos daqueles que 

lecionam há trinta e um, da geração sénior, do que daqueles que lecionam há vinte e 

três, da geração experiente. Por isso a “paisagem de gerações” esquematiza-se da 

seguinte forma:  

 

Quadro III - Gerações de professores segundo os anos de serviço 

Professor Principiante: 

Menos de 5 anos de serviço 

Professore Experiente: 

De 10 a 23 anos de serviço 

Professor Sénior: 

De 29 a 40 anos de serviço 

 

11 Professores 

 

9 Professores 

 

12 Professores 

 

 

4.4. A entrevista  

Na investigação qualitativa, as entrevistas constituem uma das técnicas de recolha 

de dados mais utilizados, e caracterizam-se pelo contacto direto entre o entrevistado e o 

entrevistador permeado por uma interação verbal. Optamos por entrevistas 

semiestruturadas porque elas nos facilitam obter informações gerais e novas entradas 

junto dos entrevistados, no que se refere a assuntos mais delicados, por vezes de foro 

pessoal. 
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A entrevista semidiretiva (ou semidirigida) parece-nos ser a adequada ao nosso 

tipo de pesquisa por não ser completamente aberta nem composta por um grande 

número de questões; preferimos usar “perguntas-guias”, perguntas relativamente abertas 

e sem apresentarem uma ordem rígida de questionamento, pois que a ideia é dar o 

máximo de liberdade possível ao entrevistado, na esperança de que ele fale 

abertamente. 

Concordando com Quivy e Campenhoudt (1992), com este procedimento 

beneficiamos em obter um «grau de profundidade dos elementos de análise recolhidos. A 

flexibilidade e a fraca diretividade do dispositivo permitem recolher os testemunhos e as 

interpretações dos interlocutores, respeitando os seus próprios quadros de referência – a 

sua linguagem e as suas categorias mentais» (Ibidem: 195) 

O mesmo raciocínio apresenta Albano Estrela (1994) quando apontam como 

princípios orientadores da entrevista os seguintes:  

 o entrevistador deve quase abster-se de dirigir a entrevista, deve “dar 

a palavra” ao entrevistado, para ele se exprimir como quiser, durante o tempo que 

precisar sobre o assunto em questão;  

 não limitar a temática em análise, o que não será difícil se 

previamente se proceder a uma definição hierárquica e precisa dos objetivos que, 

por sua vez, facilitará a orientação da entrevista;  

  e deve procurar perceber com a maior exatidão possível os quadros 

de referência do seu interlocutor, conduzindo-o a aclarar conceitos e situações 

focadas.  

Pretende-se através deste método perceber as representações sociais dos 

envolvidos sobre as temáticas que serão propostas na altura. Assim «se procuram os 

marcos sociais de interpretação a partir dos quais as pessoas dão sentido a um conjunto 

de experiências. Por isso são especialmente adequados quando se procura, mais do que 

trajetórias individuais, as de um grupo ou fenómeno social» (Bolívar, 2008:20). 

Além do mais, este método possibilita captar o discurso num ambiente mais vivo e 

imprevisível, onde os participantes podem fazer espontaneamente ligações imprevistas 
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sobre as suas experiências e sentimentos, quase como se pudessem abrir o pensamento 

coletivo sobre aspetos que lhes são caros, neste caso, as variadas dimensões da 

identidade profissional docente. Ainda neste raciocínio, seguimos as sugestões de Quivy 

e Campenhoudt (1992) quando referem que o investigador deve “permanecer 

continuamente atento, de modo que as suas próprias intervenções tragam elementos de 

análise tão fecundos quanto possível» (Ibidem: 183), salientando uma das vantagens 

deste método de recolha de dados que tem a ver precisamente com a flexibilidade. 

Na perspetiva de Bolívar (1999)  

as entrevistas biográficas permitem, através de um conjunto de acontecimentos e 

posicionamentos encadeados, a reconstrução retrospetiva e narrativa da sua vida 

pessoal e profissional. Na história biográfica profissional aparecem 

acontecimentos, fases ou pessoas que, por terem significado pontos de não 

retorno ou experiências-chave (positivos ou negativos), se podem chamar de […] 

incidentes ou fases críticas.» (Bolívar, 1999:16) 

 

A dimensão do incidente crítico está relacionada com o significado subjetivo que a 

pessoa a ele atribui na sua vida. Assim, se os acontecimentos da biografia são contínuos 

é porque os incidentes críticos são descontínuos, ou seja, são acontecimentos que levam 

a uma reorientação da trajetória de vida ou a uma rutura, que se traduzem num 

reorganizar da sua vida, e portanto num configurar da sua biografia pessoal e 

profissional. 

A maioria das entrevistas durou cerca de uma hora, umas poucas duraram um 

pouco menos e um número considerável delas alastrou-se por períodos de tempo bem 

mais longos. A ideia foi deixar fluir o discurso dos entrevistados de modo livre, uma vez 

que a nossa finalidade era ouvir essas pessoas singulares, os seus relatos e o modo 

como atribuíam significados às suas vivências e às suas subjetividades. Sem perder de 

vista a objetividade das questões orientadoras, tivemos o cuidado de manter um clima 

descontraído para que os entrevistados se sentissem confortáveis. Até porque por vezes 

se falava de assuntos muito sensíveis; tivemos mesmo que terminar uma entrevista a 
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meio, porque o entrevistado ficou demasiado emocionado; outras vezes, tivemos de fazer 

curtas paragens para dar tempo aos entrevistados de recomporem as suas emoções.  

Baseamos a construção do nosso guião de entrevista semidiretiva nas orientações 

de Albano Estrela (1994). O guião é apresentado no Quadro IV. 

 

Quadro IV – Guião de entrevista 

 
Designação dos 

Blocos 
 

 
Objetivos 

Específicos 

 
Formulário de Perguntas 

 
Bloco Introdutório: 
 
Legitimação da 
entrevista e 
motivação do 
entrevistado 
 

 
 Legitimar a entrevista e 
motivar o entrevistado 

 
- Informar o entrevistado de um modo geral sobre 

o trabalho de investigação que estamos a 
desenvolver; 

- Solicitar a participação do entrevistado 
explicando-lhe como o seu contributo é valioso; 

- Assegurar a confidencialidade das informações 
prestadas; 

- Pedir a permissão para citar, na íntegra ou 
parcialmente a sua narrativa.  
 

 
Motivações para a 
escolha da profissão 

 
Recolher informações 
sobre a história de vida 
 
Perceber as motivações 
face à docência 
 
Atentar sobre o que 
entende por identidade 
profissional 

 

- Pedir que fale sobre o seu percurso escolar 
enquanto aluno, referindo momentos marcantes a 
nível escolar e ao nível de interações sociais; 

- Perceber o impacto positivo ou negativo da 
escola no seu percurso enquanto estudante; 

- Identificar a origem de motivações mais ou 
menos importantes; 

- Verificar de concebe modelos de professores 
latentes com base na sua vivência 

- Pedir que se defina como professor; 
-Pedir que se defina como pessoa; 
 

 
Perceção sobre a 
formação inicial 

 

Recolher informações 
sobre a formação inicial 
 

 
- Solicitar que identifique os momentos mais 

marcantes vividos durante o seu percurso na 
faculdade, a nível académico e social; 

- Pedir que identifique as situações de formação 
inicial consideradas importantes para o seu 
desenvolvimento profissional e explicar porquê. 

- Solicitar que dê a sua opinião sobre os 
conteúdos curriculares e metodologias de ensino que 
aprendeu no e estágio e explicar o que se tornou útil 
ou inútil na sua prática letiva;  

- Perguntar que nota se daria a si próprio na 
formação inicial e pedir que explique porquê. 

 

  
Ajustamento à 
profissão 

 
Recolher informações 
sobre a transição ao 
mercado de trabalho.   
 
 

 

- Pedir para descrever a sua entrada no 
mercado de trabalho; 

- Pedir para explicar qual era a conceção 
docente que tinha à saída da formação; 

- Pedir para dizer como pensava que ia ser a 
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Perceber o grau do 
“choque da realidade “ 
no período de indução. 
 
 

sua indução quando soube que ia começar a lecionar; 
- Pedir para identificar quais foram as fontes de 

satisfação e as fontes de desilusão no início; 
- Pedir para referir a que estratégias de cooping 

recorreu (de confronto, de adaptação, de resolução);  
- Pedir que descreva que estratégias 

pedagógicas privilegia na sua prática letiva.  
 

 
 
Sentimentos atuais 
em relação à 
profissão 

 
Recolher informações 
sobre os sentimentos 
face à profissão no 
momento atual. 
 
 
Perceber quais as 
expectativas 
profissionais e pessoais 
 

 
- Pedir para identificar as fontes de satisfação e 

de insatisfação no seu trabalho como docente;  
- Pedir para esclarecer quais são as causas de 

angústia e de stress; 
- Pedir para falar sobre o tipo de relações 

sociais que tem quer com os alunos, os colegas, os 
superiores hierárquicos e o pessoal não docente. 

- Pedir que diga quais são as maiores 
dificuldades com que se depara, quer ao nível da 
gestão da sala de aula (disciplina), quer ao nível da 
transmissão de conteúdos. 

- Solicitar que fale das suas expectativas face à 
profissão e também pessoais (realização pessoal). 

 

 

 

4.5. A análise de conteúdo como procedimento de tratamento de dados 

Qualquer pesquisa de natureza qualitativa arrecada um vasto conjunto de dados e 

informações que precisam de ser organizados e sistematizados para se poderem extrair 

os sentidos e significados relacionados com o objeto em estudo. Assim sendo, elegemos 

a técnica de análise de conteúdo para tratamento das entrevistas, por ser aquela que 

melhor permite fazer uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa das narrativas dos 

nossos entrevistados. Tal ideia é corroborada por Holsti ao definir análise de conteúdo 

como uma «técnica para fazer inferências por identificação sistemática e objetiva das 

características específicas de uma mensagem.» (Ibidem, 1968 cit. in Esteves, 2006: 108) 

Os dados recolhidos foram tratados sob a perspetiva da análise de conteúdo com 

o intuito de explicitar o conteúdo produzido por estes, pois tal como afirmam Quivy e 

Campenhouldt, a análise de conteúdo «permite, quando incide sobre um material rico e 

penetrante, satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor metodológico e da 

profundidade inventiva, que nem sempre são facilmente conciliáveis». (Quivy e 

Campenhouldt, 1993:225). 
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Esteves (2006) chama a atenção para o facto de a principal característica da 

análise de conteúdo consistir em tratar com comunicações geralmente numerosas e 

extensas, para delas retirar um conhecimento que passaria despercebido a uma leitura 

simples. Isto é, «trata-se […] sempre de um trabalho de economia, de redução da 

informação, segundo determinadas regras, ao serviço da sua compreensão para lá do 

que a apreensão de superfície das comunicações permitiria alcançar» (Esteves, 2006: 

107). 

Considera-se assim que a análise de conteúdo é um método que permite proceder 

a uma análise rigorosa e metódica das informações e testemunhos que se revestem de 

alguma profundidade e complexidade. É uma técnica de “tesoura e cola” na designação 

de (Bardin: 2008), e aqui relembrada por Albano Estrela (1994), a qual consiste em 

desfragmentar o texto em pequenos pedaços que são encaixados em diversas 

categorias, as quais poderão ser reformuladas sempre que aparecerem novos dados. 

Esteves (2006) defende a ideia de que a categorização é a operação central da 

análise de conteúdo. Porque é na fase da categorização que se processa à classificação 

e redução dos dados, depois de terem sido selecionados os significativos, de modo a 

reorganizar o material de acordo com os objetivos da pesquisa. O mesmo pensamento 

revela Bardin (2008) ao expressar que este é o procedimento mais antigo e mais usado 

pelos investigadores, por ser de fácil operacionalização e eficaz. Ela consiste num 

processo de «desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos» (Ibidem: 199) Percebe-se assim que o processo de 

categorização pode auxiliar o investigador, porque permite a simplificação do material a 

analisar e a melhor apreensão do seu significado. 

Em suma, a análise de conteúdo possibilita converter a informação em categorias 

maleáveis ao manejamento do processo investigativo, ao mesmo tempo que facilita a 

interpretação, conduzindo assim à obtenção de conclusões, que nos poderão indicar as 

regularidades, expor os aspetos mais proeminentes, captar os elementos comuns e 

divergentes, etc..  

As entrevistas realizadas aos professores foram todas gravadas em suporte áudio 

e na fase posterior, na transcrição, apercebemo-nos de que íamos ficando impregnados 
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pelas mensagens e suas significações; o que nos permitiu fazer uma primeira leitura 

exploratória, donde foram emergindo as categorias pertinentes para análise.  

Foi na base das sucessivas leituras que fizemos que conseguimos identificar as 

ideias-chave que nos conduziram nas análises subsequentes. Foram estas ideias-chave 

que determinaram todo o processo de categorização que foi esquematizado em vários 

quadros, e foi também o momento em que recorremos ao software N`VIVO 8 por ser um 

recurso no tratamento da informação, permitindo a organização, sistematização e 

cruzamento dos dados. 

O sistema de categorização foi sistematizado em quadros que se encontram nos 

apêndices (ver quadro nº2- Formação Inicial, e nº4- Identidade Docente; encontrando-se 

os restantes cinco quadros gravados em suporte DVD, que se anexa a este estudo), que 

contêm as unidades de registo (frases, ideias, expressões) correspondentes a cada 

categoria. No Quadro V Porém, apresenta-se o sistema de categorias global que serve 

de base de partida à análise dos dados obtidos das entrevistas. 

 

Quadro V - Sistema de Categorias 

Dimensões Categorias Subcategorias 

 
Motivação 
para a 
escolha da 
profissão 

  
Vivências enquanto aluno 

 

 
Memórias e influências de 
antigos professores 
 

 
 
 
 

 
Escolha da profissão  

 
Influência de antigos professores 
Vocação 
Estratégia 
Casualidade 

 
Formação 
Inicial 
 

 
Vivências e perceção da 
formação inicial 

 
 

 
Ajustamento 
à profissão 
 

 
Experiências das primeiras aulas 

 
 

 
Contacto inicial  

 
Alunos 
Colegas 
Superiores hierárquicos  
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Desmotivação e motivação  

 
Fontes de desmotivação inicial 
Fontes de motivação inicial 
 

 
Identidade 
profissional 
 

 
Profissão de professor 

 
 
 

 
Definição de bom professor 
 

 
 
 

 
 Professor como modelo de 
referência 

 
 
 

 
 Imagem do professor  
 

 
Imagem de si próprio 
Imagem sobre o professor principiante 
Imagem sobre o professor experiente 
Imagem sobre o professor sénior 

 
Desafio 
Europeu 
 

 
 Importância da formação 
contínua e formação ao longo da 
vida 

 
 
 

 
 Importância das TIC 
 

 
 

 
Importância do domínio de 
línguas estrangeiras 
 

 
 

 
 Importância de possuir 
conhecimentos sobre a História 
Europeia 
 

 
 
 
 
 

 
 Importância de se ser sensível 
ao multiculturalismo 
 

 
 
 
 

 
Importância de conhecer outros 
sistemas de ensino europeus 
 

 
 
 
 

 
Adaptação das diferentes 
gerações aos novos desafios 

 
 

 
Sentimentos 
positivos face 
à profissão 
 

 
Paixão pelo ensino 
 

 
Influenciar os alunos 
Gosto em ensinar 
Atualização constante de conhecimentos 
 

 
Características da profissão 
aliciantes 

 
Flexibilidade e variabilidade do horário 
Autonomia 
Diversificação de tarefas e públicos  

 
Relacionamentos em contexto 
escolar 

 
Relacionamento com colegas 
Relacionamento com superiores hierárquicos 
Relacionamento com os pais 
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Sentimentos 
negativos 
face à 
profissão 
 

 
Desencanto face à profissão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incerteza face às constantes mudanças 
Falta de reconhecimento: ME, alunos, pais 
Desinteresse e indisciplina dos alunos 
Falta de autoridade do professor 
Multiplicidade de papeis 
Sobrecarga de trabalho 
Modelo de avaliação de desempenho 
Congelamento da carreira 
Alargamento do tempo de reforma 
 

 
Influência da profissão na vida 
pessoal e familiar 

 
  
 

 
Características da profissão que 
são fonte de mal-estar 
 

 
Multiplicidade de papeis 
Cargo de Direção de Turma 
Excesso de trabalho burocrático e reuniões 
Trabalho de secretaria 
Falta de condições de trabalho (organização da escola e 
recursos materiais) 

 
 Políticas aplicadas no ensino 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelo de avaliação de desempenho 
Aulas de substituição 
Excesso de trabalho burocrático 
Sobrecarga e falta de tempo 
Fracas expectativas de iniciar a carreira (entrar no 
quadro) 
Congelamento da carreira 
Alargamento do tempo de reforma 
Penalização sobre as reformas antecipadas 
Falta de autoridade do professor 

 
Relacionamentos em contexto 
escolar 

 
Alunos 
Colegas 
Superiores hierárquicos 
Pais 
 

 

Enfim, o processo de análise de conteúdo por nós traçado seguiu em grande parte 

as orientações de Esteves (2006): começamos por rever os nossos objetivos de 

investigação e definir a metodologia a seguir; procedemos à “constituição do corpus 

documental”; procedemos à “leitura flutuante”; e fizemos opções sobre o tipo de 

categorização e unidades de registo usar. 
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CAPÍTULO V - IDENTIDADES QUE SE CONSTROEM E SE 

COMPREENDEM NAS VOZES DE PROFESSORES DE DIFERENTES 

GERAÇÕES 
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Introdução 

Neste capítulo debruçamo-nos sobre as vozes dos professores das diferentes 

gerações, que apresentamos organizado em sete partes: a motivação para a escolha da 

profissão; a formação inicial; o ajustamento à profissão; a identidade docente; o desafio 

europeu; sentimentos positivos, e negativos face à profissão. 

 

 

5.1. Motivação para a escolha da profissão 

Neste ponto debruçamo-nos sobre o tipo de motivações que levaram os 

professores das diferentes gerações a escolher a docência como profissão. Assim, 

apresentamos aqui as narrativas sobre as suas vivências nos bancos da escola, como foi 

ser aluno e como olhavam para os seus professores, que memórias guardam e o que 

mais os influenciou. Também os ouvimos sobre o momento em que tiveram de fazer a 

opção de ingressarem no ensino, se essa se deveu à influência e aconselhamento de 

professores que admiravam; se foi uma opção já há muito pensada por sentirem 

vocação; se foi uma estratégia de vida e profissional; ou se foi um caminho seguido 

quase que por casualidade, por se proporcionar no momento. 

 

5.1.1. Vozes dos professores sobre as suas vivências de estudantes  

Os professores principiantes ao pensarem no tipo de alunos que foram, falam 

de imediato do seu desempenho escolar e da sua atitude face à escola. Tal como nos diz 

uma das professoras: 

[…] era exemplar mesmo, eu tinha um método, um rigor, isso foi uma coisa 

que acontece, que aconteceu desde, desde a primária, eu chegava a casa e, e 

a primeira coisa que fazia era fazer os trabalhos de casa e só depois é que ia 

brincar, era religiosamente assim que as coisas aconteciam. E, e no 

secundário, no secundário eu era, era os apontamentos era, e depois uma 

coisa horrível (risos) que ainda se passou para a faculdade, era que eu não 

saía à noite para passar cadernos e, toda a gente, toda a gente me goza por 
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causa disso. Mas, mas é verdade eu era muito organizada, e fazia-me muita 

confusão não ter as coisas direitas, nem saber por onde estudar, nem o que 

estudar, ham isso foi sempre um dos meus principais objetivos. (Port.1) 

 

Uma outra professora fala-nos do que mais a marcou, a sua relação com a 

disciplina de matemática, e ela conta: 

Eu nunca fui uma aluna brilhante a matemática, eu cheguei ao 12º e não 

tinha dezoitos a matemática. Mas comecei a gostar de matemática, e achei 

que se tinha tido tanta dificuldade, era porque me tinham ensinado bem, e 

que vinha desde pequena, e então foi como que um desafio, eu vou para 

matemática porque me quero desafiar a mim mesma, de provar a mim 

mesma que sou capaz, é um curso difícil e eu consigo. O ser professora? 

Tinha que ser, porque tem que haver maneira de eu provar a mim mesma de 

que sou capaz, e depois de eu conseguir transmitir as coisas de maneira fixe. 

(Mat1) 

 

Quando recordam o seu tempo de estudantes, os professores experientes falam 

não só do seu interesse pela escola como também referem o ambiente que os 

envolvia e como os fazia sentirem-se. É assim que se exprime umas das 

professoras: 

Enquanto aluna, eu como entrei para a pré-primária, com essa idade eu 

entendia a escola como uma prisão, mesmo antes de, de, antes de iniciar o 

ciclo de estudos obrigatório. A escola era sinal de um espaço onde estava 

fechada, a desempenhar determinadas tarefas, já a aprender, a ler e a 

escrever, tinha muito pouco de lúdico. Ham, na primária, eu adorava era o fim 

de semana, mas o domingo era, o chegar ao domingo ao fim da tarde, 

significava que na segunda tinha que ir para as aulas e eu não gostava, mas 

sabia que tinha que ir e que tinha de cumprir, mas não era um espaço 

libertador; a escola só passou a ser um espaço libertador, um espaço onde 

eu gostava de estar, ham a partir do meu 6º ano, a partir do 6º ano que 

corresponde agora ao 10º ano de escolaridade. (Dir.2) 
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Uma outra professora conta como o ambiente social e político da época a afetou 

na escola, e diz-nos: 

[…] apanhei no 3º ano o 25 de Abril, portanto foi muito difícil, foi tudo 

passagem administrativa, quase que não tivemos aulas. A partir dessa altura 

de abril para a frente quase que nunca houve aulas, por isso a preparação foi 

muito deficiente. Depois fui para o 4º ano, 4º e 5º e ressenti-me muito dessas 

bases, principalmente do inglês que na altura estava a começar, e a 

matemática. As disciplinas em que eu tinha mais dificuldade eram a 

matemática e a físico-química; física por exemplo era um horror, mas eu era 

muito aplicadinha, aliás como era toda a gente na altura. Eram apontados 

aqueles que se portavam mal, que tinham mau aproveitamento, nós 

tínhamos as notas na caderneta e quando havia uma falta disciplinar, era 

assim um caso falado no liceu todo. E era toda a gente conhecida nessa 

altura, ainda não havia a escolaridade obrigatória por isso estavam lá as 

pessoas, era como se fosse uma elite não é, que hoje em dia a escola 

abrange todas as camadas sociais e é muito heterogénea, dantes era muito 

aquele grupo não era, dependendo das zonas aqui do Porto, por isso nós 

éramos muito acarinhados, e ao mesmo tempo também muito puxados no 

ensino. (FranIng.1) 

 

Quando atentamos sobre os professores seniores percebemos que apesar de 

algumas contrariedades, no geral manifestam um sentimento positivo face ao seu 

percurso académico. Assim nos fala uma professora: 

E é claro que eu gostava muito da escola, eu gostava de aprender, gostava 

de saber sempre mais, e era muito aplicada, e tentava sempre nas aulas 

beber tudo. Aliás, os professores depois gozavam com os meus irmãos, 

porque eu tinha alguns dos meus irmãos que eram bons alunos, mas não 

eram tão aplicados como eu, e depois eles diziam sempre: “pois não és como 

a tua irmã”, coitados! Eu gostava muito da escola. (Cont.1) 
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Uma outra professora demonstra que tem bem presente as suas recordações 

de estudante e explica que: 

[…] vim aqui para a Aurélia, fiz aqui o primeiro e o segundo ano, do segundo 

ciclo, era uma escola feminina, mas era uma escola que era vocacionada 

para cursos de formação feminina, portanto as alunas que vinham para cá, 

ou era para serem modistas, ou bordadeiras, ou cozinheiras. Hum, portanto 

eram mesmo cursos vocacionados para isso, era uma Escola Industrial, mas 

como era muito pertinho de casa, eu fiquei aqui a fazer o ciclo e depois do 

ciclo saí para o Rainha, que era a escola que dava acesso ao ensino 

superior, portanto eu não podia ficar aqui mais. Lembro-me de aqui ser muito 

boa aluna, portanto estava no quadro de honra, estava sempre, para mim 

estudar nunca foi problema, ainda hoje eu gosto muito de estudar, retenho as 

coisas muito facilmente e é mesmo a atividade que me dá muito, muito, muito 

prazer. E lembro-me que sempre fui muito organizada, muito organizada, eu 

marcava a mim mesma determinados trabalhos, por exemplo estudar uma 

determinada disciplina numa hora, depois meia hora ir lanchar, depois meia 

hora ir brincar, depois eu fazia o meu plano, eu ainda tenho alguns cadernos 

antigos em que estava às nove horas a fazer isto, às nove e meia a fazer 

aquilo, marcava mesmo. E eu ainda hoje sou, acho que o tempo me rende 

muito, eu faço muitas coisas atualmente, porque eu, em termos temporais eu 

sou mesmo muito organizada, eu rentabilizo o tempo todo, fiz a escola muito 

facilmente, sempre gostei imenso, sempre tive média de dispensa, nunca fui 

a exame, e lembro-me que não era a melhor aluna da sala mas era a 

segunda ou terceira melhor aluna. (Bio.1) 

 

Constatamos que a escola teve sempre um papel fundamental nas vidas dos 

professores de todas as gerações. Recordam com nitidez os momentos que mais os 

marcaram e as emoções sentidas na altura. Enquanto os professores principiantes 

falam do seu desempenho pessoal como uma responsabilidade individual; os 

professores experientes e os professores séniores revelam o peso do contexto 

social da época no seu papel de estudantes, e como isso os oprimia ou os motivava. 
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5.1.2. Vozes dos professores sobre memórias e influências dos seus antigos 

professores  

Os professores principiantes sublinham as seguintes caraterísticas positivas dos 

professores que tiveram: serem exigentes, justos, firmes, e preocupados com os alunos. 

Como comenta uma das professoras: 

Juro [risos], lembro-me das reguadas, ham e lembro-me sobretudo de gostar 

muito da minha professora primária, eu adorava-a, venerava-a. Achava que, 

aliás, eu quando andava na escola primária queria ser como a minha 

professora, queria ser professora, escrevi até uma composição que, que, que 

queres ser quando fores grande, então quando eu fosse grande queria ser 

professora, e chamava-me exatamente o nome da minha professora que era 

Dorinda, chamava-me Dorinda e ia ser professora, e ensinar os meninos, e 

quando se portassem assim mal dava-lhes reguadas […] eu tinha pavor, mas 

era algo que me lembrava porque gostei, sabia que me portava mal e então 

entendia que tinha que levar a reguada, queria, é engraçado mas era o 

raciocínio, então tentava-me portar bem para não levar e não desiludir a 

professora. Eu lembro-me que pensava assim, não era muito, enfim. 

(PortLatGreg.1) 

Outros referiram ter gostado de professores que eram bons comunicadores, sabiam 

explicar de modo claro. Tal fica claro nas palavras de uma das professoras: 

E eu tinha um professor de liceu que foi por ele, por causa dele, que eu fui 

para latim. Que eu achava que as aulas dele eram extraordinárias, lá está 

[…] um tom de conversa, e que eu adorava estar mesmo na aula, era muito 

mais velho, parecia o meu avô. E eu, para mim eram histórias que ele me 

contava e cada, depois cada história tinha, pronto, aquelas explicações 

etimológicas para as palavras, contava-me uma história a partir dessas 

explicações, e então fui para, escolhi latim. (PortLatGreg.1) 

Ainda mencionaram que se sentiram motivados devido à parte humana manifestada 

por professores que tiveram e também por se sentirem confiantes porque eram 

professores competentes cientificamente e empenhados. O que é referido por uma das 

professoras: 
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 […] o que eu aprecio nela é mesmo a parte humana, porque ela hum, ela 

consegue cativar os alunos para o ensino, consegue sempre ressaltar a parte 

positiva. Ehhh eu lembro-me da minha primeira, eu não posso deixar de 

referir a minha primeira aula enquanto, enquanto estagiária, não a primeira 

aula assistida pela orientadora, mas a primeira aula assistida pela 

supervisora que era precisamente a professora Florinda. Em que, nessa 

primeira aula, preparei-a com muito tempo, com muito carinho, com, ao 

pormenor eh tinha muitos instrumentos de, muitos recursos, e eu compilei 

para a aula, tentei numa aula mostrar tudo aquilo que eu poderia fazer no 

ensino. Ehm e, eu diria que tudo correu mal, pronto, primeiro saí de casa com 

muita antecedência, apanhei um acidente, cheguei à escola com apenas dez 

minutos de antecedência, a aula era às oito e vinte e cinco e eu cheguei 

eram oito e um quarto ou coisa parecida e eu precisava claramente de pelo 

menos meia hora para preparar a aula. Eh o ambiente físico tinha papeis, 

tinha, ehm eu lembro-me que tinha, como é que se chama ahm fotocópias, 

mas em grandes formatos que eu mandei imprimir com cartolinas, mas tudo 

em grandes formatos e que era preciso colar à parede. A sala tinha péssimas 

qualidades de projeção, a escola é uma escola com, em termos de 

infraestruturas que, que não era das melhores, e a, e a, e a, e as persianas 

dessa sala estavam estragadas, e portanto nós costumávamos pôr uma 

espécie de cortininhas para que tenha, para que a projeção de PowerPoint 

tivesse qualidade. Pronto e, e esse tipo de coisas, teve que ser tudo muito 

rápido porque a aula estava a começar, pronto, ehm, e então no, no ato da 

aula, o dia estava chuvoso, eu que tinha posto a colar, aquelas projeções 

grandes descolaram-se, e eu cortei-me ao tentar colar aquilo na parede, tudo 

em espaço de aula, ahm o PowerPoint não funcionou, a televisão avariou, 

bem! Uma série de coisas e eu achei, pronto acabou aqui o meu estágio, eu 

já reprovei, ehm qual não foi o meu espanto que foi precisamente a, se calhar 

a melhor aula minha e, e o comentário da professora Florinda, jamais me 

esquecerei, foi precisamente: - “Um professor não é bom ou não se revela 

quando tudo corre bem, porque quando é tudo programado com 

antecedência, quando é tudo preparado ao pormenor, se correr bem é o 

mínimo que se pede, agora ver um professor a atuar com pouca experiência 

num contexto em que tudo é adverso, e ver como se resolve, e como se 

consegue ultrapassar, aí é que se pode ver um bom professor”. Pronto e 
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esse tipo de comentários que ela faz não só nessa aula mas em todas, vê 

sempre a parte positiva é, é realmente, é o que mais nos agrada. Eu acho 

que ela é assim em tudo, não só no estágio, mas mesmo na parte de 

orientação ou em trabalhos aqui na faculdade, e para além de ser uma 

excelente profissional com uma bagagem em termos de conhecimentos ehm. 

(Geo.3) 

 

Os professores principiantes não gostaram dos professores que não conseguiam 

transmitir os conteúdos e que davam aulas expositivas monótonas. O que é demonstrado 

por uma das professoras:  

O pior professor que eu tive até hoje foi também um professor, foi um professor 

de história, ham, que literalmente abria o livro, sentava-se e lia os textos, pouco 

explicava. […] esse professor para mim foi horrível porque me obrigou a um, a 

um processo brutal de, de estudo, de organização pessoal, porque eu não 

conseguia encontrar o fio condutor da matéria e então obrigava-me a estudar 

imenso, não dava técnicas nenhumas de estudo, ham, nem orientava para o 

quê é que devíamos estudar. Acho que foi o professor que menos, e depois 

era, pronto era um senhor já de idade ham que nitidamente já tinha alguma 

dificuldade em estar ali uma hora e tal a falar ham foi, foi de facto uma pessoa 

que eu fiquei, eu gostava bastante da disciplina mas a forma como ele 

ensinava não me cativou. (Port.1) 

 

Os mesmos professores recordam professores que demonstravam insegurança 

científica, eram permissivos, não mostravam interesse pelos alunos e dispersavam-se 

nas aulas a falarem da sua vida pessoal.  

Consideram que a permissividade e a falta de autoridade do professor perante os 

alunos mal comportados em sala de aula podem ser motivo de desconforto e indignação 

por parte dos alunos bem comportados. Assim o explica esta professora: 

[…] eu apercebi-me de que éramos uma turma complicada, e éramos uma turma 

que com uns professores se portava bem e com outros professores era, era um 

terror, com alguns professores não ousavam responder, com outros professores 



181 

 

não se calavam. E isto dependia da postura mais ou menos firme que os 

professores tinham, e houve professoras que realmente dava pena porque 

choravam nas aulas, diziam “não sei o que é que hei de fazer com eles”. E isso 

marcou-me, mas não no sentido de que não gostava [dos professores], mas que 

tinha pena que realmente elas estivessem a reagir assim, às vezes dava vontade 

de dizer: “então! ameaça-os, ponha-os na rua; professora faça alguma coisa, 

agora não fique aí toda debilitada que eles notam logo”. (EdFis.1) 

 

A falta de interesse manifestada pelo professor em dar a aula, e em vez disso 

gastar o tempo a falar da sua vida, é sentido como fonte de desmotivação dos 

alunos. É disso que nos fala esta professora: 

Pela negativa, […] tive uma vez um de Direito em que não se fazia nada, 

passava a vida a contar coisas da vida dele, não é? Nós também no fundo 

gostamos enquanto alunos, porque não fazemos mais nada, não é? É quase 

um intervalo, mas há sempre. (IngAlem.1) 

 

Contam ainda que tiveram professores que tinham comportamentos instáveis; eram 

injustos e por vezes aplicavam castigos violentos, quer verbais ou físicos.  

O professor que recorre à violência e/ou à humilhação para forçar o aluno a aprender 

pode ter o efeito oposto. Foi o que aconteceu no caso seguinte: 

[…] a professora primária batia-me, puxava-me as orelhas, e realmente acho 

que a minha aversão começou ai, ... [puxava] muito [as orelhas]. Dizia assim: 

quanto é uma dezena? E eu bloqueava, uma pena, nunca mais me esqueci, 

porque eu apanhei, apanhei as reguadas por causa disso. (Mat.1) 

O desequilíbrio emocional demonstrado pelo professor aliado a castigos 

violentos pode até ser aceite pelos alunos por acharem que faz parte de um modelo 

de ensino exigente, porque realmente aprenderam bem os conteúdos. É essa a 

opinião da professora que conta: 

 Olha lembro-me de que era uma professora muito exigente, que nos batia 

imenso. Uma vez deu-me assim um estalo que eu fiquei com a mão marcada 
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até ao final das aulas, mas por outro lado também se calhar devo-lhe muita 

coisa, as bases que tenho a nível de português e isso também a ela o devo. 

Mas era uma pessoa que tinha qualquer trauma porque ela fazia uma coisa 

que era incrível, […] nós andávamos imagina na 2ª classe e o filho andava na 

sala ao lado na 3ª, e então quando ela nos queria chamar à atenção ou até 

bater por determinadas coisas, chamava o filho e batia-lhe à nossa frente só 

para mostrar que, que batia-nos conforme também batia no filho se fosse 

preciso. (PortIng.2) 

 

Os professores experientes referem que alguns dos professores que tiveram lhes 

deixaram boas recordações porque eram pessoas muito conhecedoras, exigentes, 

competentes, explicavam muito bem, davam aulas bem organizadas, diversificavam 

materiais, eram humanos, incentivavam os alunos.  

Professores carinhosos e atentos geram boas recordações. É isso que expressa este 

professor: 

 […] as professoras [primárias] eram mais carinhosas, elas chegavam ao pé 

de nós a ensinar a ver se percebemos, etc. E, quase, quase, tinha quase a 

imagem de uma avozinha, era quase assim a professora mais antiga, e da 

professora mais novinha eu lembro-me perfeitamente de ir com todo o 

agrado comprar-lhe um chocolate para ela pôr no pão, que oferecíamos no 

intervalo para ela lanchar (risos), é verdade. (Fisica1)  

 

Professores entusiasmados e dinâmicos envolvem os seus alunos. Foi o que este 

professor disse que lhe aconteceu: 

[…] por ver aquele entusiasmo nas aulas [de físico-química] e aquela festa 

com as equações, com as perguntas a que nós respondíamos mal e depois 

víamos que não estava bem, e ficávamos maravilhados, que afinal não era 

como tínhamos pensado, era de outra forma. Talvez, também, também 

gostava muito de biologia, […] a professora de biologia do 12º ano também 

era espetacular, tinha, tinha uma maneira também de ensinar muito 

interessante, usava muito a multimédia, na altura não era como agora mas 
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com diapositivos, arranjava uns pequenos vídeos de demonstração, de vez 

em quando. Tínhamos muita aula experimental, mais até do que em física 

curiosamente, tínhamos muita aula experimental, de observação e de 

experimentação que era, era fantástico era uma festa ir para o laboratório. 

(Fisica1) 

 

Professores diferentes, por serem criativos e ativos, marcam os seus alunos. 

Isso nos diz esta professora: 

Um professor de francês o Drº Barradar na altura, teve cá um ano, fazia aulas 

tipo teatro, ensinava-nos tipo de uma forma teatral que ele gostava muito, 

aliás selecionou-nos a nós alunas, a mim e a várias, para fazermos teatro. E 

esse professor dava as aulas de uma maneira completamente diferente, era 

teatral ele mesmo, ele próprio, e as aulas eram um palco, por isso era 

completamente diferente […] (FranIng.1) 

 

Professores organizados e exigentes, e que demonstram gostar da sua 

disciplina, incutem o gosto pela aprendizagem. É o que explica esta professora: 

A professora de estatística era uma pessoa que explicava muito, muito, muito 

bem, fazia toda a gente compreender os assuntos, era superexigente. 

Também nas pautas muitas vezes havia muita reprovação porque as 

pessoas eram mesmo obrigadas a estudar, a estudar mesmo bastante para 

fazer aquela disciplina. Mas era uma disciplina, uma professora que 

ensinava, exigia mas nós ficávamos a saber […] uma boa comunicadora […] 

essa professora levava a aula de princípio ao fim com aquela exigência, com 

aquela forma de explicar muito, muito bem, muito bem, era uma pessoa que, 

nós saíamos de lá com as dúvidas tiradas, ahn. (Inf.2) 

 

Também têm algumas recordações menos boas de alguns professores que não se 

interessavam pelos alunos, cínicos, injustos, que se dirigiam aos alunos com modos 

rudes e autoritários, eram maldispostos e estavam sempre a chamar à atenção, 
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aplicavam castigos violentos fisicamente e humilhantes, discriminavam os alunos dentro 

da sala de aula.  

Professores mal dispostos e que castigam com violência criam ansiedade nos 

alunos; embora reconheçam que isso não era impedimento de ser competente a ensinar. 

Assim, é esta a recordação de que nos fala este professor: 

[…] apanhei um professor que era excelente a ensinar e depois tinha, 

digamos, uma panca entre aspas […] Ele era portista ferrenho e quando o 

Porto [clube de futebol] perdia, à segunda-feira era uma desgraça. (risos) 

Nós íamos cheios de medo (risos) porque ele vinha mal disposto, e então ele 

começava a fazer perguntas, e se nós não sabíamos pegava naquela régua, 

que era a Dona Elvira e começava duma ponta à outra, ficávamos com as 

mãos a arder e púnhamos debaixo dos ferros a arrefecer. (risos) Mas, pronto, 

tudo passava depois, ele ensinava muito bem. (Fisica1) 

 

Professores que se empenham demasiado a serem simpáticos com os alunos, 

que nas aulas preferem falar da sua vida pessoal e da dos alunos em vez de darem 

conteúdos, e ainda professores que privilegiam os alunos preferidos causam mal-

estar e desconfiança. É disso que se trata na narrativa desta professora: 

 […] havia uma professora de que eu não gostava porque, acho que já tinha 

um certo discernimento nessa altura e achava que ela era muito cínica. Era 

daquelas professoras que se fingiam muito amigas dos alunos, que à frente 

dos alunos era uma coisa, por trás, por trás era outra. Portanto estava 

sempre ali com conversas que não eram apropriadas, na minha opinião, para 

as aulas, não é? Ia para lá falar da vida privada dela e dos alunos, não fazia 

o trabalho dela que era ensinar (risos), e depois era, os alunos de que não 

gostava acabava por, por queimá-los, usando a linguagem que eles agora 

utilizam, mas eu acho que ela era mesmo assim. Não gostava dela, e todos 

os meus colegas achavam que ela era a melhor professora da, da escola, da 

vida deles porque não dava as aulas e conversava com eles, mas pronto eu 

não considerava isso. (Geo.1) 
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 Professores que usam a autoridade em excesso e de modo violento para castigar os 

alunos mais desfavorecidos socialmente podem ser fonte de angústia vivida em sala de 

aula. Tal como nos conta esta professora: 

[…] eu frequentei a escola primária ainda no antes do 25 de Abril, claro está, 

portanto era uma escola primária onde só existiam raparigas e era mono 

docência, só tinha uma professora dum autoritarismo ahn, mesmo, mesmo 

grande, não é? E as alunas eram muito, o grupo era muito heterogéneo, só 

alunas, portanto, só raparigas, […] frequentei uma escola da primária em 

Braga, dum meio socioeconómico baixo, pode-se considerar baixo, embora o 

grupo de alunas, como eu disse era heterogéneo, porque havia algumas 

bastante pobres e que tinham que ajudar muito em casa, porque tinham 

famílias numerosas e não conseguiam fazer os trabalhos de casa e era 

traumatizante. É isso que eu acho que era terrível, que me recordo ainda 

muito bem porque as miúdas chegavam à aula e como não tinham feito os 

trabalhos de casa apanhavam reguadas, e portanto essa parte da escola era 

péssima. O outro grupo, portanto, que já pertencia a uma classe média, já 

eram mais acompanhadas pelos pais e, e então tinham sucesso escolar, 

claro, era uma diferença abismal. E a professora então dividia a sala por filas, 

ehn, como se fossem, filas de nível, e então, pronto, eu como estava sempre 

nas primeiras não sofria muito, não é? Apanhei uma única reguada que foi de 

um trauma para toda a vida. Porque quem tivesse mais do que um erro no 

ditado apanhava, cada erro era uma reguada, apanhava uma reguada e eu 

apanhei uma porque tive dois erros, nunca mais me esqueci […] mas era 

uma escola muito, muito séria, muito austera, muito, a professora, o lugar da 

professora era mesmo lá no cimo e nós ficávamos cá em baixo. (Inf.2) 

 

Os professores seniores consideram que tiveram alguns bons professores e lembram 

que eram muito sabedores; bons comunicadores; metódicos na transmissão de 

conhecimentos; davam aulas com entusiasmo; usavam materiais inovadores; eram 

autoritários mas também se preocupavam com os alunos; eram exigentes mas também 

humanos.  
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O professor primário tinha na época um papel muito importante na sociedade, tal 

como o demonstra esta professora: 

[…] eu tive muito boa relação com a minha professora primária, aliás eu se 

continuei a estudar devo-o à professora primária porque eu não era para, na 

altura os meus pais eram, pronto nós éramos oito filhos, eu a mais velha, 

portanto eu não era para continuar a estudar. Mas a professora tinha muita 

pena porque achava que eu tinha capacidades que se iam perder e então, 

como se pagava a preparação para o exame de admissão, então ajudou-me, 

falou com os meus avós e disponibilizou-se, e eu continuei a estudar. Claro 

que eu era uma miúda muito aplicada, muito atenta com muita curiosidade. E 

a escola, como disse, os meus pais viviam mal, também em casa não tinha 

muitas coisas e, portanto, a escola para mim era um local que servia também 

para me divertir, para aprender, para conviver. Só com raparigas porque a 

escola era só de raparigas. Os empregados eram excecionais. Tenho ótimas 

recordações da escola primária. (Cont1.) 

 

Havia um certo respeito e admiração pelo professor, especialmente quando este 

conseguia inspirar os alunos. E é o que vemos nas palavras desta professora: 

 Olhe o Óscar Lopes é um homem que é o autor da história da literatura 

juntamente com o António José Saraiva, é um niquinho de gente, mais 

baixinho do que eu, ham, que tem uma formação engraçadíssima porque ele 

é licenciado em clássicas, latim grego, sabe para ai quinze línguas. Ham, 

depois é professor de português […] e toda a gente estudou pelos livros dele, 

porque a história da literatura é dele. Então esse homem dava aulas, ele é, 

tem uma formação como matemático, depois, como maestro, é filho do 

Armando Leça, do grande compositor Leça e, portanto, é um homem que, 

ham, nos dava aulas com, escrevia pautas musicais no quadro para a gente 

perceber como é que eram os fonemas em português e depois trauteava 

aquilo, e depois explicava os tempos, e depois explicava. Uma sabedoria 

infinita e de uma humildade ao mesmo tempo, podíamos telefonar-lhe para 

casa à meia-noite porque tínhamos frequência no dia seguinte e tínhamos 

uma dúvida, e ele vinha ao telefone e explicava-nos, não é, não havia 

móveis, ainda era o fixo. Quer dizer, uma pessoa com uma atitude perante o 
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…, nós chamávamos-lhe, chamamos o professor dos professores. Ele 

realmente tinha uma atitude exemplar em termos de ensino, em termos de 

transmissão, em termos de conhecimentos, quando dava a bibliografia no 

princípio de cada aula escrevia o livro, a edição, a página e o parágrafo onde 

estava o que nós precisávamos, à minúcia, é uma coisa impressionante, era 

um homem dum, dum, aliás ele foi o mestre de, de, desta geração toda, até 

da Isabel Pires de Lima, aquela senhora que foi Ministra da Cultura, ele foi 

mestre dela, quer dizer e ela é pessoa da cultura, pronto. E, portanto, esse 

homem Óscar Lopes foi, é o meu modelo de professor, eu penso que hoje 

em dia, como ele dava as aulas nos bilhetinhos do elétrico, nas costas, 

escrevia lá umas coisas em letras minúsculas e não sei o quê, eu acho que 

hoje se ele tivesse de ser avaliado pelos parâmetros atuais, hem, tinha muito 

má nota. (PortFran.1) 

 

O professor que sai fora do padrão, que é inovador e revela entusiamo é 

também recordado de maneira diferente, como o constatamos neste relato: 

 A professora foi uma professora do, do Rainha Santa, ham Luísa, ela é Luísa 

mas não me estou agora a lembrar do nome, Batista, Luísa Batista, Maria 

Luísa Batista. Ham uma senhora que tinha, recém-formada por Coimbra mas 

que sabia também muita coisa, que nos levava para as aulas de português, 

nós tínhamos catorze anos, quinze, levava-nos música, levava-nos pintura, 

muita coisa, jornais, fizemos jornais com ela, o primeiro jornal que fiz, que eu 

fiz, em que participei na minha vida, era um jornal de parede no Rainha 

Santa, chamado o Sol, curiosamente, ham porque era uma evocação de um 

jornal antigo, hem foi com ela. Portanto foi uma pessoa que, que despertou 

em mim e também na minha turma, em toda a gente, muito apetite por 

aquelas coisas que hoje estão um pouco fora, ham porque também não seria 

uma professora do padrão de hoje em dia, pegava em nós e ia para a praia 

da Madalena, punha-nos a escrever diante do mar no inverno, no meio 

daquela, das nortadas, e levava um bando de miúdas, era um liceu feminino, 

um bando de raparigas a escrever. Portanto, ham hoje em dia era preciso 

trinta mil autorizações, cinquenta mil relatórios e mais não sei quantas 

cruzinhas (risos), mais não sei quantas cruzinhas. Ham e porque há um certo 

esvaziar deste, deste gesto de ensino, que é um gesto também de 
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encantamento perante o próprio saber que tem que ser um gesto de 

felicidade. O Karl Popper, o filósofo, dizia que “os professores infelizes 

deviam ir para casa com uma reforma paga para estarem quietinhos porque 

só faziam asneiras”. Não se pode ser um professor infeliz, ora nós só temos 

bandos de infelizes hoje em dia, ou quase, está muito mau (risos). 

(PortFran.1) 

 

Os professores seniores também lembram que tiveram alguns professores que os 

marcaram pela negativa porque eram demasiados austeros, maldispostos, cínicos, 

distantes dos alunos, injustos, aplicavam castigos físicos violentos e humilhantes. 

O ambiente de austeridade da escola, a distinção social e a disciplina imposta 

pelo castigo físico e emocional marcaram esta professora, que nos revela o 

seguinte: 

Péssimas [memórias], eu andei num colégio de freiras com semi-internato, 

portanto, havia as meninas bem e havia as meninas que tinham sido 

protegidas, ou recolhidas por esse colégio, aqui no Porto, eram chamadas as 

internas e as externas, e eu pertencia, enfim, às que tiveram sorte de nascer 

num berço de ouro. E nós tínhamos bata branca por exemplo e elas tinham 

uma bata aos quadradinhos, eram logo distinguidas nisso. Depois aquela 

austeridade, que eu, se for preciso, vamos supor que falhava nalguma coisa, 

não respondia direito, levava assim, eu não me lembro de nunca ter levado 

reguada, mas quem levava de bata branca, chamemos assim, levava uma 

coisa suavezinha, as outras era mesmo ali com reguadas fortíssimas que não 

dá para acreditar, ou estaladas. Lembro-me que nunca, os anos que já lá 

vão, portanto, já vê o que nos marcou. Se às vezes falhavam em coisas, que 

essa freira, que era terrível, achava que era muito grave e tal punham-lhes 

umas orelhas de burro e ia à janela virada para a rua. Era uma janela 

varanda, na varanda da sala do lado de fora, para que as pessoas que 

passassem vissem que ela estava de orelhas de burro. Portanto, isto são 

pequenos exemplos […] (Quim.1) 
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O caráter do professor e as atitudes de injustiça e violentas, no meio social já de 

si classista, invoca nesta professora sentimentos negativos. Ao que ela nos conta: 

 […] e para escola primária, eu lembro-me muito bem de na altura os meus 

pais tinham uma criada, a criada é que nos levava à escola e eu tinha 

colegas meus que andavam descalços ainda, portanto eu pertencia a um 

grupo privilegiado. E lembro-me de na escola os cadernos, os lápis e os 

livros eram dados pela professora. Comecei por ter durante dois anos a 

Diretora da escola que era uma pessoa muito má, ao ponto de eu já ser 

licenciada e uma vez a encontrar num supermercado e fugir dela. Ela era 

uma pessoa má, tratava-nos muito mal, era muito exigente eeh nessa altura, 

portanto foi antes do 25 de Abril. Nós tínhamos que cantar o hino da 

mocidade quando iniciávamos a aula, estar de pé até a professora nos 

mandar sentar, tínhamos que aproveitar a nossa sebenta até ao máximo dos 

máximos porque, como era dada pela escola, ela ia verificar se havia alguma, 

algum bocadinho em branco e senão. Comigo não era tão má porque os 

meus pais eram capazes de ir lá à escola refilar. Com outros colegas meus, 

os tais descalços, que bebiam o leite da escola, ela batia-lhes e batia-lhes ao 

ponto de lhes fazer sangue, batia inclusivamente com a mão e, e ela tinha 

uns anéis muito grandes, e os anéis marcavam a cara dos meus colegas, 

colegas femininas porque a escola na altura era de meninas só […]. (Hist.1) 

 

O excesso de exigência e autoridade manifestadas pelo professor e a fraca 

intervenção dos pais na escola geram sentimentos de angústia e impotência, que 

podemos observar no contar desta professora: 

 […] professora que era, que eu guardo as piores recordações da minha 

infância, porque era assim: eu era muito boa aluna, mas ela, não, não 

perdoava nada, se eu dissesse qualquer coisa errada ou se, pronto, quando 

a pessoa às vezes está desatenta e, e diz, às vezes até nem é uma resposta 

errada, é porque estava a olhar para o lado, ela, sei lá, desde a puxar as 

orelhas, a pôr sangue nas orelhas, a partir réguas. E depois eu via, pronto, 

era das que levava menos, não é? Em relação às minhas colegas aquilo era, 

era realmente assim, para mim era, era um vandalismo autêntico, não é? E 

cenas de violência mesmo, não é? Num colégio, só que naquela altura os 
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pais não eram tão intervenientes como são agora e eu lembro-me dessa vez 

que ela me encravou as unhas nas orelhas que cheguei a casa mesmo triste, 

não é? E disse à minha mãe “olha! A Dona Adelina fez-me isto e não sei o 

quê”, e a minha mãe disse-me “Aí, deves ter feito alguma”. Portanto eu acho 

que os pais achavam que o professor era realmente, portanto, é que tinha 

sempre razão e nem sequer ouviam os filhos, embora a minha mãe fosse 

uma pessoa extremamente dócil e, e interessada em saber exatamente. Mas 

nessa altura não, não me deu qualquer razão, nem foi sequer saber o que é 

que se tinha passado nem nada. (IngAlem.2) 

 

A arrogância do professor e a desconsideração pelos alunos, expressa numa 

linguagem verbal violenta, causava desconforto e receio nas aulas. Assim o 

expressa este professor: 

Ao oitavo e nono, exato, pois eu estou a falar dos anos, e que nos tratava de 

uma forma muito ríspida. Nós íamos a exame e tirávamos relativamente boas 

notas, as notas desse professor. Mas tinha que haver ali um silêncio, um 

respeito, quando ele fazia uma pergunta e às vezes respondíamos mal: -

“Mééé calino, oh! burricada vamos lá responder”. Eu tinha um certo receio 

em responder a algumas questões que ele punha porque ele, às vezes, a 

uma resposta errada ele respondia assim, de uma forma assim muito brusca 

que eu não achava assim muito correto […]. (Mat.4) 

 

Vemos assim que para os professores de todas as gerações as características que 

mais apreciaram nos seus professores se resumem às seguintes: possuírem segurança 

científica; serem bons comunicadores; explicarem bem; mostrarem entusiamo pelas 

aulas; serem exigentes; utilizarem materiais diversificados; preocuparem-se em incentivar 

os alunos; serem justos e humanos. No sentido inverso, as características que menos os 

aliciaram foram: darem aulas expositivas e monótonas; revelarem dificuldade em 

transmitir os conteúdos; demonstrarem insegurança científica; dispersarem-se durante o 

discurso e falarem sobre a sua vida pessoal; serem permissivos; não conseguirem impor 
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a autoridade na sala de aula; serem maldispostos e rudes com os alunos; serem injustos; 

e aplicarem castigos físicos violentos e humilhantes.  

Nos discursos dos professores experientes e dos professores seniores, percebe-se 

um certo sofrimento vivenciado no seu tempo de estudantes, devido ao contexto social 

classista e penalizador que se vivia na época, ao modelo de ensino aplicado e, em 

especial, ao modo como os professores se relacionavam com eles enquanto alunos; se 

uns foram inspiradores, outros tornaram-se recordações traumatizantes. Todos os 

professores consideram que os professores que tiveram os marcaram e influenciaram no 

modo como hoje eles encaram o ensino e a profissão de professor. 

 

5.1.3. Vozes dos professores sobre a opção pela profissão devido à influência 

de antigos professores  

Os professores principiantes que admitem terem optado pelo ensino devido à 

influência de alguns professores, explicam que foram contagiados pelo entusiasmo 

deles, pelo amor que demonstravam por ensinar, o que podemos confirmar nas 

palavras desta professora:  

Houve, no 5º ano, tive uma professora de português, ham, assim espetacular, 

que ainda hoje mantenho contacto com ela. E foi nas aulas dela que eu 

pensei “é isto que eu quero fazer”, porque pensei é este o impacto, o impacto 

que ela tem em mim eu gostava de ter noutros e, e ali logo na altura decidi: 

“bem eu professora de português vou ser”. E como já estava no instituto e 

gostava muito de inglês, pensei logo: “eu vou ser professora de português e 

inglês”. Ali logo a partir do 5º, 6º ano, ela foi minha professora no 5º e no 6º 

[…] Foi aquele, eu, eu tentei fazer uma mistura, é o que tento fazer todos os 

dias, não é? Aquilo de que gostei em alguns professores, não é?, aplicar nas 

minhas aulas e o de que não gostei tentar evitar, não é?. Mas à medida que 

os anos vão passando nós começamos a pensar, se calhar aquilo não estava 

assim tão bem e tenho de reformular esta forma de ser ou, porque essa 

dificuldade […] de dizer que não às pessoas, também estas pessoas, 

também inclui os alunos [risos] percebes? (PortIng.2) 
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Os professores experientes que enveredaram pela profissão devido ao impacto 

que sentiram por parte de alguns professores referem que esses eram professores 

extraordinários, com uma postura competente e que lhes incutiram o gosto pela 

disciplina e pela profissão. Foi o caso desta professora, que explica: 

O professor de matemática, o professor de matemática pela sua 

competência, era uma pessoa muito justa, eh muito competente, e era uma 

pessoa que, apesar de continuar com aquele autoritarismo - que era, que eu 

acho que é, acho que é saudável que existia antes - continuou naquela linha, 

não perdeu aquela postura que alguns professores perderam na altura e foi 

um professor, um professor que me marcou, tanto que a minha área ligada à 

matemática eu acho que é um bocado por ai, hum, hum. (Inf.2) 

 

Alguns dos professores seniores escolheram esta profissão por causa do 

entusiasmo demonstrado pelos seus professores, que admiravam por serem 

humanos e ao mesmo tempo muito exigentes com a disciplina. Assim o confessa 

esta professora: 

Eh, curiosamente no final do secundário eu tinha uma grande dúvida, 

enorme, eu que queria, estava partida entre a história e o português, na 

altura não havia ham licenciatura em história de arte, porque se houvesse se 

calhar era o que eu tinha feito, mas não havia, havia história, história, aquela 

pura e dura dos calhaus, a gente andava atrás dos calhaus da pré-história e 

aquelas coisas (risos). Pronto, muito interessante mas não era decididamente 

o meu campo, eh, e depois havia a literatura. Eu ainda fui para história um 

pouco entusiasmada por uma professora muito boa que eu tive de história no 

final do liceu, eh ainda fui para história um ano. E ficou sempre aquele 

bichinho. Portanto, a minha, a minha vocação falhava na história. Portanto 

andei sempre, a história, perseguia-me sempre, ainda fiz o 1º ano, e depois 

mudei para literatura porque de facto era o que me chamava mais. Ham e, e, 

a história ficou sempre a buzinar, e eu fui sempre lendo, fui-me sempre 

interessando pela história da literatura e tal, e portanto mal pude, nas minhas 

investigações da minha especialização, eu guinei para, sempre com uma 

grande, a minha, as minhas áreas são teoria, gosto muito de teoria da 
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literatura e história da literatura, e portanto história da arte e teoria da arte. 

(PortFran.1) 

 

Os professores das três gerações consentem que os seus professores lhes 

transferiram a paixão pela disciplina que lecionavam e por isso também pelo ensino; 

por terem sido professores extraordinários, dedicados à profissão, e também pelo 

impacto que causavam nos alunos.. 

 

5.1.4. Vozes dos professores sobre a opção pela profissão por vocação  

Quase todos os professores principiantes revelaram sentir predisposição para o 

ensino desde muito cedo, uns desde a infância e outros desde a adolescência. Gosto que 

surgiu ou porque gostavam da escola ou por influência de professores com quem se 

identificavam. Eis o que nos conta uma das professoras: 

[…] tive uma professora, uma professora que por acaso até era vizinha do, 

da casa dos meus pais, que era impecável, acompanhou-me da primeira à 

terceira classe e, e eu senti que ela, ela gostava de dar aulas, era uma 

professora muito empenhada, assim que verdadeiramente gostava do que 

fazia. E portanto aquele amor que, que ela tinha transmitia-se e assim fez 

com que nascesse em mim a paixão pelo ensino. Desde, desde a primária 

que eu sempre quis ser professora, só fui acompanhando ou evoluindo. 

Quando andava na primária gostava de ser professora primária, quando fui 

para o ciclo já quis ser professora do ciclo. Portanto fui sempre admirando os 

professores com quem eu fui trabalhando. Só quando cheguei à faculdade é 

que não me identifiquei com o professor universitário e nunca gostaria de ser 

professora universitária, porque acho que não existe a relação humana que é 

aquilo de que eu mais gosto no ensino […]. (Geo.3) 

 

No caso dos professores experientes constatamos que apenas um refere a sua 

tendência para a profissão de professor desde a infância e outro só se decidiu na 

faculdade quando teve de optar entre a via de ensino ou científica. Os restantes 
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professores inclinavam-se para outras áreas, como a medicina, o direito e relações 

internacionais.  

É assim que se expressa esta professora em que a vocação se manifestou desde 

cedo, mas depois foi mais um percurso que surgiu naturalmente, mais devido às 

circunstâncias do que propriamente a uma firme convicção:  

Olha, começando do início, na infância eu sempre quis ser professora por 

mais incrível que pareça, que acho que a maior parte das pessoas não quer 

quando é miúda, mas eu sempre gostei e sempre estudei imaginando que eu 

era a professora, que tinha de ensinar aquela matéria aos alunos. Sempre 

dei explicações desde muito nova a crianças mais pequenas porque, porque 

gostava e achei que se, que essa era a profissão natural para mim. Ajudou 

também o facto de, quando cheguei ao fim do curso, as saídas profissionais 

se resumirem ao ensino, não é? Portanto, mesmo que eu quisesse outra 

coisa e ponderasse outra coisa, que cheguei a ponderar, na altura já não 

havia grande escolha, portanto, aquilo afunilou a minha escolha. Também foi 

uma escolha em consciência, mas se não tivesse sido uma escolha em 

consciência também teria sido na mesma por aí, esse caminho, que eu tinha 

ido, não é? Para o ensino. (Geo.1) 

 

Todos os professores seniores desde a infância que sentiram vocação para o ensino, 

e quase todos referiram ter tido influência de familiares próximos que eram professores. 

Uma das professoras conta como o facto de a mãe ser professora incentivou o seu 

gosto pela profissão desse a infância:  

Ai era muito pequenina, eu tenho filmes [risos] mas lá está, era o facto de a 

minha mãe ser professora que, que, pronto se calhar eu achava aquilo o 

máximo, não é? Então, na altura, e nós tínhamos um quintal grande com 

uma, um armazém lá ao fundo, tinha uma porta vermelha escura. Eu tenho 

filmes de, de mim pequenina, que o meu pai fazia não é, em que eu estou ali 

a fazer de conta que estou a dar uma aula e a escrever naquela porta (risos), 

portanto, pequenina, sei lá, sete anos, oito anos, eu já era professora lá no 

jardim. (Mat.3) 
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Uma outra professora também reconhece que o facto de os pais serem 

professores a influenciou na escolha da profissão desde a infância: 

Sou filha de professores também, eu já dava aulas aos meus bonecos [risos] 

e a minha irmã também. Púnhamos os bonecos em fila, aquilo era tremendo, 

e nós dávamos aulas aos bonecos, coitados, nunca aprenderam a ler nem a 

escrever o que é, é uma mágoa imensa [risos] é o maior caso de insucesso. 

Ham, mas acho que foi sempre uma coisa, eu sabia que ia, e também é uma 

coisa que eu aprendi aqui com o professor Óscar Lopes. Ele dizia “um 

professor é professor sempre, nunca deixa de ser professor quando toca a 

campainha e portanto em qualquer lado em que os abordem, se vocês 

souberem alguma coisa nem que seja no autocarro e vos perguntem, 

ensinem, é assim que se deve ser professor”. É, é fantástico, e esta é 

fantástica! (PortFran.1) 

 

Observamos assim que a maior parte dos professores principiantes e 

professores seniores demonstram um interesse antigo pela profissão, muitos deles 

desde a infância. Já os professores experientes revelam tendências mais 

diversificadas. Enquanto alguns de facto abraçaram a profissão por gosto, outros, 

em circunstâncias diferentes, teriam optado por outras áreas. Tal panorama justifica-

se por diversos motivos. Para os professores principiantes é muito difícil obterem 

uma colocação devido ao excesso de professores, e o ingresso na carreira é muito 

moroso. Por isso cada vez mais é uma profissão escolhida só por quem a considera 

uma primeira ou única opção profissional. Para os professores seniores, o cenário já 

foi diferente. A opção foi feita numa época em que o professor gozava de um bom 

estatuto social, era uma profissão apetecível, acessível e também oferecia boas 

expectativas de progressão na carreira. Já para o professor experiente o início de 

carreira coincidiu com a expansão da escola de massas, sendo por isso fácil a 

colocação no ensino, além de que era uma carreira se apresentava como 

promissora e estável. Daí que muitas vezes a opção pelo ensino tenha sido mais 

por conveniência.  
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5.1.5. Vozes dos professores sobre a opção pela profissão por estratégia 

Ser professor não foi a primeira opção para alguns professores principiantes, foi 

antes uma escolha deliberada face à situação em que se encontravam na altura: 

quer pelo facto de não arranjarem emprego na área pretendida; ou não possuírem 

média para o curso de medicina; ou porque era a saída profissional mais óbvia para 

o curso que tinham concluído. 

O obstáculo da média para ingresso em medicina, foi o principal motivo que 

levou esta professora a optar pela via de ensino. Tal como ela nos diz: 

Bem, eu decidi isso, creio que já andava no secundário, inicialmente não, 

inicialmente dizia que queria ser médica e entretanto quando fui para, para a 

escola secundária, comecei a perceber que nunca iria ser médica porque 

nunca iria ter uma média muito alta para conseguir entrar numa faculdade. E 

depois, por outro lado, sempre, a profissão de professora também, porque a 

minha irmã também é professora, e sempre ouvi falar, e depois em miúda eu 

gostava muito de brincar com a minha irmã aos professores. E acho que foi 

mesmo no secundário essa decisão; na altura não sabia de que é que queria 

se professora, só sabia que queria ser professora, de quê ainda não sabia 

[…] (Geo.2) 

 

Alguns dos professores experientes referem que ser professor se apresentou 

como uma escolha estratégica devido a vários motivos: era fácil arranjar colocação 

na altura; era uma profissão estável, que oferecia alguma segurança monetária; era 

a saída profissional mais adequada ao curso que tinham realizado; e era uma 

profissão aliciante porque o horário não era muito preenchido, e conseguia-se ter 

disponibilidade para a família. Assim pensou na altura esta professora que nos 

explica como tudo aconteceu: 

[…] vir a ser professora foi um bocado o acaso do destino, porque eu acabei 

o curso em setembro, a última cadeira em fevereiro, e uma amiga minha que 

foi ter bebé telefonou-me para eu ir substitui-la no colégio particular e eu 
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aceitei. Na altura estava pendente, a ver o que é que ia fazer da minha vida, 

e eu aceitei e fui substitui-la a dar aulas de inglês ao primeiro e segundo ano 

do ciclo, e adorei os meninos. Estive três meses só e adorei, eu gosto imenso 

de crianças e de miúdos, gostei imenso, e depois foi ela até que me disse 

“porque é que não concorres?”. Entretanto ela veio, regressou ao colégio, eu 

deixei no final do ano e foi ela que deu a ideia “porque é que não concorres? 

Olha que é uma profissão boa, porque és independente, tens um horário 

bom, normalmente tens sempre tardes ou manhãs livres, o que não acontece 

nas outras profissões que tens de estar de manhã das nove às seis da tarde, 

por isso, aqui tens mais autonomia, e por isso é aliciante até para tu teres 

filhos”. Pronto, é esse mais ou menos o nosso percurso, é normal a pessoa 

casar e ter filhos. Entretanto, eu estava casada e estava a pensar ter filhos e 

pensei nessa hipótese, e como tinha gostado muito dessa experiência com 

os miúdos do colégio, pensei, e então concorri, e entrei para o oficial. Até 

hoje. Infelizmente. (FranIng.1) 

 

Os professores seniores que não pensaram no ensino como uma primeira 

opção, confessam que num momento ponderaram ser esta a melhor opção de 

futuro pelos seguintes aspetos: era a saída profissional mais provável para o curso 

realizado; era fácil entrar na carreira que era estável; a flexibilidade de horário 

permitia compatibilizar o tempo entre a escola e a família; era fácil arranjar algumas 

horas e assim poder continuar a estudar; era um meio de obter independência 

financeira; era uma profissão que se apresentava mais apetecível pela natureza não 

rotineira do trabalho; e também era uma boa alternativa de emprego 

comparativamente a outras áreas. 

Por vezes a vida pessoal toma rumos que leva as pessoas a tomarem as 

opções mais adequadas ao momento. Foi o que aconteceu com esta professora que 

nos relata o sucedido desta forma: 

[…] eu embora goste de ser professora, porque eu gosto de comunicar 

também, não é? Embora goste de ser professora, e gosto de comunicar, e 

isto para mim foi muito bom, estes anos todos foram bons, eu, hum, iria para 
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medicina, porque era realmente aquilo que eu queria, e eu só não fui porque 

casei (risos). Foi uma opção, não é? (Hist.1) 

 

Verificamos que na generalidade dos professores das diferentes gerações a 

opção pela carreira no ensino, num determinado momento das suas vidas, acabou 

por ser uma escolha deliberada e pensada estrategicamente devido a algumas 

circunstâncias específicas, como por exemplo: ser a saída profissional mais 

evidente face ao curso realizado; não possuírem média suficientemente elevada 

para medicina; ser fácil entrar na carreira e adquirir estabilidade económica, quando 

o mercado de trabalho em outras áreas se apresentava difícil; o facto de ser uma 

profissão que oferecia algum tempo livre que podia ser conjugado com a vida 

familiar; a flexibilidade de horário dava possibilidade de continuar a estudar; e 

também porque se mostrava ser uma profissão mais agradável por não ser rotineira.  

  

5.1.6. Vozes dos professores sobre a opção pela profissão por casualidade  

Alguns dos professores experientes contam que a entrada no ensino se deveu ao 

acaso, isto porque uns escolherem fazer o curso na área científica de que gostavam e só 

depois é que se apercebiam que a docência era o percurso natural a seguir; outros 

pensavam seguir outra profissão, mas na altura era fácil arranjar colocação para dar 

aulas ou fazer substituições. No fim, acabavam por se entusiasmar pela profissão e, 

como iam sempre ficando colocados, acabaram por a abraçar. 

Por vezes a profissão mais adequada à pessoa não é a que inicialmente se tinha 

pensado. Essa foi a experiência desta professora que nos conta a sua experiência: 

Quando decidi, eu, eu achei que não, eu a princípio não, achava que não ia 

ser professora. Até que um dia…naquela altura era muito fácil dar-se aulas, 

entrar-se no sistema como contratada, até com o 12º se conseguia, portanto, 

concorrer e arranjar-se um lugarzito. E eu arranjei. E foi uma experiência 

muito, muito positiva. Gostei muito e a partir dai decidi, eu provavelmente 

vou, vou ser professora, até porque o meu curso, como era muito técnico, eu 

tinha a hipótese de não ser professora, podia ser analista de sistemas e 
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cheguei a estar também numa empresa, mas achei… Não lidava com muita 

gente e eu gosto das relações humanas, de lidar com as pessoas, e então, 

como gostava de ensinar, gostava de estar em ambientes com, com mais 

gente, ambientes mais abertos…Aquele, o estar ali fechada no escritório em 

frente ao computador o dia todos, às vezes até à noite. Não gostei muito da 

experiência, e ai é que decidi mesmo: “vou ser professora”. Porque até ai 

dava muita formação, andava muito por ai e gostava. E então decidi: “não, 

vou ser professora, e vai ser esta a minha vida”. E concorri. (Inf.2) 

 

Alguns dos professores seniores reconhecem ter entrado na carreira por acaso. Uns 

contam que a natureza científica dos cursos que fizeram não lhes oferecia outra saída 

profissional. Tal como o afirma esta professora:  

[…] isso é tudo por arrastamento. Naquela altura quem tirasse um curso de 

filosofia não tinha mesmo alternativa, aliás, de um modo geral as alternativas 

profissionais eram muito limitadas […]. (Filo.2)   

 

A mesma situação foi vivenciada por esta professora, que explica: 

Não havia outra hipótese. Portanto eu, se estava no curso de história, seria 

para ser professora. Não, eu não gostava de arqueologia porque era história 

morta…só gostava da parte… da história viva que era a parte ligada às 

ciências sociais. E o que é que eu podia ser a não ser ser professora? Não 

dava para mais nada, o curso de história tem muitas poucas hipóteses, 

investigação histórica? Não, nunca conseguiria, no nosso país não é muito 

fácil. (Hist1, Ref1) 

 

E outros explicam que a procura de alguma independência financeira enquanto ainda 

eram estudantes os levou a concorrer a substituições, e assim se envolveram com a 

profissão. Foi o caso desta professora que nos diz: 

 […] o meu, o meu curso foi de cinco anos e eu, no 4º ano, surgiu uma 

hipótese. Tinha uma, uma prima que estava a dar aulas em Rio Tinto e, e 
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depois os alunos…Portanto, uma professora, mas até na parte do 

português… tinha, tinha estado doente, tinha sido substituída por outra, 

depois veio outra, e depois surgiu uma vaga, não é? E, entretanto, eu sei que 

fui a quinta professora a assumir aquele horário. E, pronto, na altura, em 

casa, não queriam que eu aceitasse porque achavam que, portanto, eu 

estava a fazer o curso que ainda me faltava o último ano etc. que era 

importante. Portanto foi a meio do 4º ano. Mas eu também tinha, sempre tive, 

vontade de ser independente não é, e de, de custear as minhas despesas e 

então aceitei. Portanto, consegui conciliar o meu horário na faculdade, nunca 

faltei a nenhuma aula. Aliás eu fiz sempre por avaliação contínua as 

disciplinas, nunca fiz exames. Ahm, de manhã ia para a faculdade, depois eu 

tinha aulas à uma e meia. O meu pai ia-me levar, depois eu tirei a carta, e 

depois no final às seis e meia vinha a correr outra vez para a Faculdade de 

Letras para tirar, para ter aulas a partir das sete e meia […] (IngAlem.2) 

 

Na globalidade dos professores das três gerações, constatamos que nenhum dos 

professores principiantes deste estudo disse estar na profissão por acaso. O que se 

compreende porque nos tempos atuais é muito difícil iniciar a carreira de professor; à 

partida só opta por esta carreira quem a encara como um projeto de vida; pode ser uma 

segunda opção porque o mercado de emprego não está fácil para os mais jovens. Já os 

professores experientes e os professores seniores apresentam como circunstâncias 

determinantes que os empurraram para o ensino o facto de terem escolhido cursos que 

pelas características da área científica não lhes ofereciam outras saídas profissionais; 

foram também atraídos pela facilidade de conseguirem ser colocados e acabaram por se 

interessar pela profissão.  

 

5.2. Formação Inicial  

Desde o fim da década de 1960, a formação inicial tem adquirido formas diversas. A 

este subcapítulo está subjacente a intenção de auscultar como foram vivenciadas as 

experiências de formação inicial destes professores e que impacto tiveram na construção 



201 

 

da sua identidade docente, tendo-se em conta os diferentes contextos em que ocorreu 

para os diferentes participantes.  

 

5.2.1. Vozes dos professores sobre as suas Vivências e perceções da formação 

inicial   

Alguns dos professores principiantes comentam que o estágio foi uma experiência 

positiva porque proporcionou-lhes o contacto com a escola em contexto real; preparou-os 

para o ensino dando-lhes as bases para continuarem sozinhos; deu-lhes instrumentos de 

trabalhos e aprenderam a preparar aulas. Assim é a opinião desta professora: 

O estágio foi assim um ano muito, muito desejado, porque eu fazia parte de 

um grupo muito motivado ham para ir trabalhar, nós estávamos sedentos de, 

de meninos e de ir e ver, e trabalhar com eles, de, de entrar para o terreno. 

E, e curiosamente encontramos também uma profissional excelente que foi a 

nossa Orientadora de Estágio, que nos acolheu, bem, da melhor maneira 

possível e imaginária, assim como a, como a escola toda, e a comunidade 

escolar toda. Ham e foi uma ano curiosamente de muito trabalho, mas eu 

continuo a dizer que foi dos melhores anos de trabalho (risos), toda a gente 

diz: -“como é que é possível? O ano das ansiedades, o ano do não sei quê”, 

e eu já tenho vivido anos muito piores depois do estágio do que no ano do 

estágio. O ano do estágio foi só difícil na primeira e na segunda semana, até 

eu sentir o reforço positivo dos alunos e da Orientadora do Estágio que 

estava a fazer um bom trabalho. A partir dai […]. (Port.1) 

 

Outros professores principiantes consideram que o estágio foi uma desilusão por 

vários motivos: deram poucas aulas, não tinham turmas próprias; pouco aprenderam 

devido ao excesso de burocracia, fizeram mais relatórios do que dar aulas; não os 

preparou para o contexto real por estar desadequado; e emocionalmente foi um ano 

desgastante ao nível das críticas destrutivas por parte dos orientadores. Assim o exprime 

esta professora: 
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Oh! Foi uma desilusão [o estágio], porque eu não tinha turma, porque na 

verdade eu só dei quatro aulas, portanto, foi, aquilo foi péssimo. Eu adorava 

dar aulas, eu só queria dar aulas […] se visses as aulas que eu dei, eu 

empenhei-me ao máximo, eu queria fazer era muitas coisas diferentes, para 

aproveitar. Portanto aquilo foi uma desilusão nesse sentido. Foi muito bom 

ensinar os alunos, a gente estava mesmo numa de ensinar, mas era um 

ensinar no lugar, como é que hei de dizer, é diferente, uma pessoa ali, em 

estágio, não assumia a turma, e eu, se eu dizia alguma coisa que fosse 

contra as ideias do orientador, ele respondia automaticamente, dizia: -“não, 

não”. Quer dizer, o que é difícil é a gente, é uma autoridade disfarçada que 

nós temos, porque a qualquer momento é-nos tirada a autoridade, portanto, 

isto face à turma. (Mat.1) 

 

Alguns dos professores experientes consideraram que o estágio foi benéfico porque 

conseguiram efetivar na carreira e aprenderam novas metodologias e alguns truques 

para usar em sala de aula. É isso que nos conta este professor: 

[Ajudou] imenso, eu saí da faculdade com conhecimentos teóricos, 

seguramente que sim, isso não ponho em causa. Mas do ponto de vista da 

pedagogia, do ensino, mesmo tendo cadeiras como eu tive de, no 4º ano, de 

metodologia e didática do ensino da física, metodologia e didática do ensino 

da química, e que apesar de tudo serviram bastante digo já, mas depois o 

contacto real com os alunos, o descer ao nível dos alunos não é? E não vir lá 

com as teorias da física quântica nem com as equações Springer, não é? 

Nós dominávamos na altura, mas depois não tinham aplicação prática, foi 

preciso adaptar-me, foi, foi preciso, e isso nós percebemos imediatamente 

quando os alunos não estão a acompanhar. […] Fiz um estágio muito bom 

com a professora Adelaide Ribeiro no Garcia. Fabuloso! Esteve sempre 

connosco de segunda a sexta, estava sempre connosco. Nós tínhamos uma 

salinha e quando não estávamos lá estávamos a dar aulas, fora disso 

estávamos sempre ali a preparar, a discutir, a planear, a fazer fichas, a fazer 

testes, a corrigir testes, fazer acetatos, tudo, preparar experiências, de 

maneira que saí de lá entusiasmadíssimo (risos). (Fisica1) 
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Outros dos professores experientes, e tendo em conta que a maior parte já lecionava 

há alguns anos, são da opinião de que o estágio não os beneficiou absolutamente em 

nada, porque: não estava adequado à realidade do contexto escolar; muito do trabalho 

desenvolvido durante o estágio foi perda de tempo; não aprenderam nada de novo; e não 

alteraram em nada a sua prática letiva. E é precisamente isso que se percebe no relato 

desta professora: 

Não, nada, nada, nada, de todo, absolutamente nada, nada, nada. Até 

porque aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu, como estive 

muitos anos na secundária da Maia e na altura a secundária tinha um grupo 

de informática muito grande, passaram por lá muitas pessoas, portanto em 

informática, inclusive uma colega que depois veio para o Carolina. Ou seja, a 

minha orientadora de estágio no Carolina eh, pois, a minha orientadora ahn, 

tinha sido minha colega na, na Maia, e quando chegou à escola recém 

licenciada fui eu que a ajudei em tudo. Portanto fiz um bocadinho o papel de 

orientadora, portanto, quer dizer depois inverteram-se os papeis só de uma 

forma formal. Porque nada, absolutamente, não me acrescentou nada, nada, 

nem mudou nada, nem acrescentou, nem alterei. Portanto acrescentar não, 

absolutamente nada. Fiz exatamente o que eu costumava fazer e a Ana que 

era a colega já sabia que assim era e portanto, portanto, absolutamente 

nada. (Inf.1) 

 

Alguns dos professores seniores referem que o estágio foi uma experiência positiva 

por vários motivos: permitiu efetivar na carreira; serviu como arranque a serem capazes 

de estar em frente a uma turma; ganharam mais experiência e mais à-vontade. Outros 

dos professores acrescentam que quando fizeram o estágio já lecionavam há vários 

anos, mas consideram que foi uma experiência benéfica porque lhes proporcionou a 

oportunidade de desenvolverem ideias novas, ao mesmo tempo que deu espaço à 

discussão; corrigiram alguns vícios; aperfeiçoaram algumas metodologias e tiveram a 

possibilidade de por em prática atividades novas.  

Uma das professoras relata como a sua experiência de estágio foi produtiva: 
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Sim, sim, sim, [adequado] nos próximos anos eu praticamente dava as aulas 

pelos dossiês de estágio. Quer dizer, nós ficamos com material que não só 

do nosso ano, porque nós tínhamos do estágio antigo, porque nós tínhamos 

turmas nossas e turmas do orientador, portanto, nós ficamos com sétimo, 

oitavo, aqui na escola, na [escola], e ele tinha nono e décimo, portanto, nós 

no fundo, ficamos com material para sétimo, oitavo, nono e décimo. Trouxe 

tantos dossiês para casa! Eu, durante anos, eu, sinceramente, eu quase não 

precisava de fazer testes nem planificações, estava tudo ali direitinho, porque 

nós fazíamos planificações, que depois eram reformuladas, e depois […] 

ficamos com esses documentos todos e foi, foi muito gratificante, um estágio 

muito gratificante e acho que foi uma boa preparação. Agora as primeiras 

aulas foram complicadas, foram complicadas, porque ham no fundo quer 

dizer nós, para planificar uma unidade, não era o módulo das aulas, essa 

unidade era da nossa responsabilidade, e no final os meninos faziam um 

teste, e depois no fundo era um teste em que o orientador sabia se repetia ou 

não os conceitos. Portanto era uma unidade inteira, não era uma ou duas 

aulas, nós sabíamos que se chegássemos ao final, e o teste era feito pelo 

orientador, portanto se chegássemos ao final e os meninos não tivessem à 

altura de responder às questões que ele ia pôr, era sinal de que as aulas não 

foram, e todas, as aulas todas, as aulas, eu penso que agora também é 

assim. Na altura, quando eu fiz, havia, havia colegas que se queixavam que 

as orientadoras acompanhavam pouco, mas nós… todas as aulas… ele 

passava muito tempo aqui na escola. Nós também entrávamos de manhã e 

saíamos quase à noite, e todas as aulas eram discutidas, uma a uma, todas. 

E nós estávamos todos presentes, estava uma colega que nós chamávamos 

de regência, estava a reger uma unidade e portanto estávamos todos, depois 

o orientador só com ela e depois com todos, e todos tínhamos de criticar a 

aula dela. Portanto, acho que foi ali um bom trabalho, ele foi um bom 

orientador. (Bio.1) 

 

Outros dos professores seniores têm uma opinião contrária, afirmam que com o 

estágio não aprenderam mais do que já sabiam, ou aprenderam muito pouco, pois que já 

lecionavam há muitos anos e também pelo facto de o estágio nem sempre estar ajustado 

à realidade.  
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E é na narrativa desta professora que compreendemos como o modelo de estágio 

que teve não a recompensou, a nível profissional ou pessoal. Ela conta, desde o início: 

 Há muito tempo, eu já não sei em que ano foi, sei que foi depois de Portugal 

entrar para a CEE, para a Comunidade Europeia. E quem já trabalhava há X 

anos, penso que há mais de dez, portanto acho que era dez anos, quem já 

trabalhasse há dez ou mais hem teria que ser efetiva numa escola, ou 

deveria ser, deveria efetivar, ter a possibilidade de efetivar. E foi então que 

tivemos que fazer esse estágio porque até ai ainda não me tinha sido 

proporcionado o estágio. Fizemos o estágio pela Universidade Aberta, 

tínhamos aulas pela televisão, sozinha também, (risos) parece que foi o meu 

destino fazer todo o meu percurso sozinha, e tinha aulas por televisão e 

depois tive que ir fazer uns exames finais […] Ora bem, eu ai, eu já não me 

lembro bem como é que foi, eu sei que fiz esses exames. Mas eu, depois, 

também sei uma coisa, eu não tive aulas assistidas por ninguém, mas 

alemão, lembro-me, só havia uma, uma turma, e nós éramos três e então 

decidimos fazer o quê, dar as aulas, uma dava X aulas, a outra depois dava 

uma semana a seguir, e depois íamos assistindo às aulas umas das outras. 

Não que viesse ninguém do exterior, mas nós por nós fizemos isso, a turma 

era só de uma colega, mas nós íamos rodando. E aí eu acho que, que 

aprendi algumas coisas, não é? Porque via, eu estava na aula da colega 

como aluna sentada atrás não é, e elas estavam nas minhas aulas e eu 

tirava os meus apontamentos e aquilo que eu achava que ela fazia bem, 

daquilo que eu achava que ela fazia mal para corrigir eu se eventualmente 

fizesse igual também, ai foi.[…]. Portanto eu nunca tive aulas assistidas por 

orientador, nem nada disso. (IngAlem.3)  

 

Podemos observar que a perceção dos professores das três gerações face ao 

estágio varia muito em função do modelo de estágio que tiveram; da postura do 

orientador que os acompanhou; e da fase em que se encontravam nesse momento na 

carreira. Percebemos que consideram como aspetos positivos: a possibilidade do 

contacto com a escola em contexto real; ter servido como arranque, dando-lhes 

ferramentas para estarem à-vontade em frente a uma turma; terem aprendido a preparar 

aulas, a fazer uso de novas metodologias e a aplicarem alguns truques para usar em sala 
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de aula; e foi uma maneira de poderem efetivar na carreira. No prisma oposto, referem 

como aspetos negativos os seguintes: o desajustamento do estágio ao contexto real; o 

facto de darem poucas aulas e não terem turmas próprias; a vertente burocrática ser 

excessiva e passarem mais tempo a fazer relatórios do que a darem aulas. E ainda 

acrescentam que muito do trabalho desenvolvido no estágio foi perda de tempo porque 

não aprenderam nada de novo, não serviu para melhorarem a sua prática letiva. Além de 

emocionalmente ter sido desgastante, nos casos em que as críticas por parte dos 

orientadores de estágio eram destrutivas e consequentemente desmotivadoras. 

 

5.3. Ajustamento à profissão 

Neste ponto analisamos as narrativas que recaem sobre o ajustamento à profissão, 

por parte das diferentes gerações de professores, que se desenrola em determinadas 

épocas e paisagens escolares. Assim vamos atentar sobre o que nos dizem sobre o 

modo como decorreu o seu período de indução na profissão, ou seja, como decorreram 

as primeiras aulas; como se desenvolveu o contacto inicial com os alunos, colegas e 

superiores hierárquicos, e ainda sobre quais foram as fontes de motivação e de 

desmotivação iniciais. 

 

5.3.1. Vozes dos professores sobre as suas primeiras aulas 

Os professores principiantes quando lecionaram as primeiras aulas aperceberam-se 

de que tinham de se ajustar ao meio escolar, e perceberam que, perante os desafios que 

encontraram, tinham de se adaptar e reinventar ao nível das atitudes, tais como: ser 

pacientes; sempre que preciso, recorrerem às técnicas que aprenderam no estágio para 

não perderem o controlo da turma; estudarem por si próprios, porque por vezes teriam de 

dar matérias sobre as quais não tinham formação; e improvisarem sempre que surgisse 

uma aula imprevista para a qual não se tinham preparado. Referiram que, para além do 

facto de estarem muito nervosos, ainda experimentaram uma sensação de liberdade por 

não terem ninguém a assistir às aulas, pois assim podiam refletir melhor sem ficarem em 
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stress. E disseram que se sentiram mais livres e responsáveis porque já não tinham de 

justificar as suas decisões relativamente à sua prática. 

Atentemos agora sobre o dizer de uma das professoras: 

A primeira aula sozinha, para já senti falta das pessoas lá atrás a 

observarem-me, parecia que a sala estava mais vazia (risos); é, porque eu, 

habituei-me a ter pessoas sempre a observar durante aquele ano, e quando 

fui sozinha não tinha ninguém. Agora é assim, senti-me muito bem, ai sim, 

senti que era professora, porque no ano de estágio temos um certo gosto, um 

certo sabor a ser professor, mas é uma coisa assim muito de leve, depois 

quando vamos nós sozinhos receber uma turma, aí sim. […] No primeiro dia 

deu-me um frio na barriga, mas acabei por utilizar técnicas que me 

ensinaram no meu ano de estágio, ou seja, apesar dos miúdos do 7º ano 

serem uns doces, eles são miúdos, não é? E portanto têm sempre aqueles 

comportamentos, e barulho e conversarem uns com os outros; então uma 

das coisas que a professora Fernanda nos ensinou foi os primeiros cinco 

minutos quando entramos na sala de aula, e que de facto são fundamentais. 

E eu lembrei-me disso e apliquei, e mais sensivelmente até ao Natal ainda 

era um bocadinho distante com eles, até para os conhecer melhor, para 

perceber como é que eles funcionavam, depois do primeiro período já 

comecei a abrir mais um bocadinho e no final já se penduravam no meu 

pescoço, pronto. [risos] (Geo.2) 

 

Alguns dos professores experientes confessam que estavam muito nervosos quando 

deram as primeiras aulas, mas outros, pelo contrário, estavam muito à-vontade e agiram 

com naturalidade. Reconhecem que os impactos que sofreram tiveram mais a ver com os 

alunos, se uns encontraram alunos simpáticos e interessados, outros, pelo contrário, 

depararam com alunos desinteressados, irrequietos e insubordinados. Também 

compreenderam que por vezes tinham de tornar o seu discurso mais simples para os 

alunos os poderem acompanhar. 

A ansiedade da primeira aula é relatada assim por uma das professoras: 
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Sim para a primeira aula, para a primeira não, para me apresentar ao 

conselho executivo. Depois disso e assumir que ia, eu depois não tinha 

coragem, claro que tinha de ir, não é? Mas eu se entrava ou se não entrava 

na escola, era um dilema. E então lembro-me de estar no carro e chorar, e 

chorar por achar que não queria ir porque tinha medo, que eles que me iam 

fazer qualquer coisa horrível. Foi uma ansiedade muito grande, depois fui e 

gostei imenso, os miúdos realmente, pronto, correu bem esse ano. Não 

correu tão bem, foi ter essa sobrecarga, quer dizer, estava a trabalhar pela 

primeira vez, a trabalhar e, e a estudar aquelas disciplinas que não me 

diziam absolutamente nada, mas fiz tudo […]. (PortIng.1) 

 

Alguns dos professores seniores quando começaram a lecionar não sentiram 

constrangimento nenhum em darem aulas, pois tudo correspondeu às expectativas que 

tinham. Já outros contam como foram surpreendidos e ficaram um pouco apreensivos, 

pois que ou depararam com alunos da aldeia muito novinhos, ou com alunos bastante 

irrequietos e insubordinados; ou ainda com alunos invisuais, o que os obrigou a repensar 

no modo como deveriam gerir as suas aulas. 

Esta professora conta-nos como foi a sua experiência em relação à sua primeira 

aula: 

[…] ham a primeira aula que dei foi antes de fazer o estágio […] O meu 

estágio curiosamente, não, as aulas não eram acompanhadas, nós primeiro 

começávamos a dar aulas e depois concorríamos ao estágio, e portanto a 

primeira experiência na minha geração de aulas é sempre sem estágio. É, o 

que é que a gente faz? Faz o que devia fazer, vai imitar os nossos 

professores, a primeira aula, desculpa, a primeira aula que eu dei foi no liceu, 

no então liceu de Penafiel. Eu estava ainda na faculdade e fui fazer uma 

substituição hem de francês porque eu tinha o instituto de francês e tal, e 

então a primeira aula foi uma coisa muito engraçada porque o empregado 

veio-me pôr na rua, porque eu tinha vinte anos (risos), estava a fazer vinte 

anos […], usava o cabelo muito pequenino e assim um ar, pronto, muito 

pouco convencional, e o empregado chegou lá, e ainda por cima em Penafiel, 

liceu de Penafiel, as pessoas tratavam-se por senhores doutores uns aos 
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outros, entrou na sala e disse: -“a menina faz favor vai já lá para fora que não 

pode estar aqui” (risos). A minha primeira experiência foi bestial, depois a 

seguir pronto, gargalhada geral não sei o quê, era uma aula do secundário e 

fiz aquilo que eu, eu imaginava, pronto ditei o sumário, fiquei muito feliz, 

estava toda contente, nunca tive medo de dar aulas, em nenhuma 

circunstância. (PortFran.1) 

 

As primeiras aulas foram um desafio maior ou menor para os professores de todas 

as gerações em várias circunstâncias. Referiram algumas situações que os 

surpreenderam tais como: a falta de interesse, de concentração e insubordinação dos 

alunos; terem de dar aulas a alunos muito mais novos do que estavam à espera; terem 

de atender a alunos invisuais sem terem qualquer formação sobre o ensino especial; 

terem de lecionar conteúdos diferentes da sua formação de base; o terem de improvisar 

face a situações inesperadas. Apenas os professores principiantes referiram que foi muito 

gratificante poderem dar aulas sem terem pessoas a assistir e terem turmas próprias em 

que tudo poderiam decidir sem terem de se justificar. 

 

5.3.2. Vozes dos professores sobre o seu contacto inicial com os alunos 

Para alguns dos professores principiantes o contacto inicial com os alunos foi um 

choque. Era muito complicado gerir uma aula porque eles eram muito irrequietos; não 

conseguiam estar mais de dez minutos atentos; demonstravam falta de respeito pelo 

professor; não sabiam estar numa sala de aula e tinham dificuldade em acatar regras. Já 

outros professores principiantes referiram que estabeleceram uma relação afetiva muito 

positiva com os primeiros alunos com que depararam. 

Esta professora fala do seu choque inicial: 

Foi um choque, foi principalmente com as miúdas do 9º ano (risos), que é 

impossível elas estarem quietas dez minutos, não dá, conseguir dez minutos 

da atenção delas, é preciso negociar, aprendi a negociar com, com as 

crianças (risos): -“fazes isto mas também depois temos que trabalhar”; “então 
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vamos falar um bocadinho mas depois vamos trabalhar”. Foi, foi um bocado 

complicada a adaptação, pensei em desistir logo na primeira semana. (Dir.1) 

 

Parte dos professores experientes afirma que o primeiro contacto com os alunos foi 

uma desilusão, encontraram alunos que os desafiavam constantemente; insubordinados 

e muito difíceis de lidar. A outra parte dos professores experientes conta que os primeiros 

alunos que tiveram eram simpáticos; sabiam estar dentro de uma sala de aula; eram 

atentos e mostravam gosto em aprender. 

Esta professora conta como o contacto inicial com os alunos foi atribulado: 

[…] tinha uma turma muito complicada, de alunos muito grandes e 

insubordinados, e portanto uma pessoa não sabia muito bem às vezes como 

reagir. E foi um bocadinho complicado aquele primeiro ano, porque, desde 

bocas que eles mandavam, coisas assim, foi um bocadinho complicado, e 

acho que a experiência, pronto, depois no ano a seguir as coisas vão 

correndo melhor, e melhor, e melhor […] (Inf.1) 

 

A maioria dos professores seniores diz que o primeiro impacto que tiveram com os 

alunos foi uma deceção, devido a aspetos como: não respeitavam os professores; eram 

desinteressados, não queriam trabalhar na aula; não levavam material; eram desatentos 

e falavam alto; boicotavam a aula; punham-se em cima das mesas; eram violentos uns 

com os outros; atiravam papéis ou giz pelo ar na tentativa de acertar nos colegas ou no 

professor; diziam piadas de mau gosto; aconteciam coisas mirabolantes na sala de aula. 

Porém, uma minoria destes professores afirma que o primeiro impacto com os alunos foi 

positivo porque eram alunos respeitadores, atentos e bem comportados. 

Esta professora explica que não foi fácil o seu contacto inicial com os alunos. Diz-nos 

que: 

[…] ahm portanto eu fui dar, como já referi, para uma escola preparatória, na 

altura era preparatória agora é EB23 não é? Portanto ,de Rio Tinto, que só 

tinham o 5º e o 6º anos, miúdos por volta dos dez, onze, doze anos. Só que 

Rio Tinto é, é um sítio onde a população escolar, pronto, vem, é oriunda de 
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muitos meios e alguns muito carenciados, e então as turmas que eu tinha, 

era por isso que não… não era por acaso que eu era a quinta professora que 

eles iam ter, porque eles conseguiam, as professoras não iam embora 

porque ficassem doentes, mas porque eles faziam-lhes a vida num inferno e 

as pessoas não conseguiam aguentar. Entretanto eu tinha pela frente duas 

turmas, suponho eu do 5º ano e duas de 6º e ainda tinha mais qualquer 

coisa. Portanto eu sei que tinha, no total, tinha vinte e três horas e não era 

Diretora de Turma. E entretanto, aqueles miúdos fizeram-me a vida num 

inferno, não é? Portanto eu tinha vinte e um ou vinte e dois anos na altura, 

ahm não tinha experiência nenhuma, e ainda por cima, não sou filha única, 

mas sou a nível de sexo, sou filha única, e o meu pai sempre foi muito 

exigente e muito controlador. E eu lembro-me de eles dizerem piadas ou 

anedotas ou assim que eu nem sequer entendia; portanto, eles é que sabiam 

muito mais do que eu, e eu estava muito aquém dos conhecimentos deles 

nessa, nessa base. Ahm foi difícil, porque eles, e eu não conseguia muitas 

vezes dar aula, não é? Preparava tudo, tive uma pessoa, uma, uma colega 

que estava a orientar estágio na, na referida escola, e que me apoiou imenso 

na preparação de aulas. Mas eu já tinha mais ou menos a noção do que é 

que seria dar aulas, mas, mesmo assim, aqueles miúdos eram 

completamente imprevisíveis, não é? Portanto aconteciam coisas 

mirabolantes dentro da sala de aula e, e foi difícil. Claro que no final aprendi 

alguma coisa com alguns, porque havia lá miúdos que eu depois entretanto 

vim a saber que eram filhos de pais alcoólicos, que viviam num barraco, que, 

que nem tinham quarto, que dormiam todos juntos e que viam cenas que não 

deviam ver, e tal, e portanto eles eram produto daquilo que tinham em casa, 

não é? Mas de qualquer modo para a idade que eu tinha, e para a 

preparação que eu tinha recebido até àquele momento, foi, foi muito difícil. 

(IngAlem. 

 

Vemos assim que nas três gerações de professores o contacto inicial com os alunos 

se divide entre experiências positivas e negativas, consoante a escola onde lecionaram e 

o público que tinham. Referem como aspetos positivos o respeito pelo professor, o 

interesse em aprender, o serem educados e a criação de uma relação afetiva entre aluno 
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e professor. Já como aspetos negativos referem a falta de respeito pelo professor e entre 

eles, a postura incorreta em sala de aula, o desinteresse e a insubordinação. 

 

5.3.3. Vozes dos professores sobre o seu contacto inicial com os colegas 

Parte dos professores principiantes considera que o primeiro contacto com os 

colegas foi gratificante, por diversos motivos: sentiram-se apoiados; havia sempre alguém 

disponível para ajudar; havia partilha de ideias e de materiais; e trabalhavam em 

conjunto. Outros, no entanto, afirmam que esse primeiro contacto com os colegas foi um 

choque, e referiram as seguintes situações: os colegas não falavam com os principiantes 

e nem os cumprimentavam; mostravam-se desagradados sempre que os mais novos 

falavam em mudanças e não aderiam; qualquer sugestão era interpretada como uma 

afronta; e não ofereciam apoio nenhum.  

Uma das professoras confessa o que sentiu: 

[…] uma desilusão que eu tive quando entrei na escola é perceber que nem 

todos os professores às vezes são realmente competentes, não é? Existe em 

todas as profissões, não é? Pessoas mais competentes, pessoas menos 

competentes. Isso foi uma das coisas que me deixou um bocadinho triste, se 

calhar também porque tive um secundário em que considero que tive bons 

professores e então achei que seria sempre assim e entretanto percebi que 

não. […] Mas lá está os colegas não falavam muito inicialmente, os 

funcionários também não, aliás eu, houve a primeira semana, houve alturas 

em que eu fiquei bastante, bastante triste. E uma das vezes liguei para a 

minha irmã e até comecei a chorar, porque eu entrava na sala dos 

professores dizia bom-dia e ninguém me respondia, e eu, “aonde é que eu 

vim parar!” Era sempre o que eu pensava, mas isto foi o primeiro, primeiro 

mês, segundo mês, a partir dali depois as pessoas vão conhecendo […] Isso 

aconteceu-me, exatamente isto, novamente este ano em Estremoz, mas este 

ano já não tive choque porque já tinha tido a experiência do ano passado. Eu 

quando cheguei [à localidade] trataram-me bem, atenderam-me, mas 

também não falavam muito, não ligavam muito. Entretanto já estou lá desde 

setembro já me dou bem com toda a gente, falo com toda a gente […]. 

(Geo.2) 
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Alguns dos professores experientes lembram que o relacionamento inicial com os 

colegas foi ótimo, os professores do grupo deram muito apoio; trocavam ideias; eram 

unidos, havia um bom ambiente. Outros dos professores experientes referem que foram 

mal recebidos nas escolas; não os ajudavam em nada; não lhes davam qualquer 

importância e nem os cumprimentavam. 

Esta professora conta-nos como foi a sua experiência inicial com os colegas: 

Porque, ham ainda sou do tempo em que as pessoas diziam assim -“é colega 

ou é provisória?”. Mas sou só isso? Portanto, como éramos provisórios, 

tínhamos acabado de, de tirar o curso, não é?, portanto éramos uma 

nulidade, não tínhamos experiência nenhuma, portanto não sabíamos, quer 

dizer, para ensinar, mas era como se eles fossem, imagina!, a ordem dos 

médicos, estão lá aqueles médicos todos, todos cheios de, de  peneiras, e 

depois entra para lá um estagiáriozito, coitadinho, era dentro do mesmo 

género, percebes? Não gostei, não gostei e nem senti assim grande apoio. 

Não digo todos, não digo de todos… Oh! Em Ermesinde, não estive assim lá 

há tanto tempo, por aí há doze anos, a gente entrava à tarde, tínhamos aulas 

à tarde e à noite, dizia boa-tarde e ninguém respondia,… estou-te a dizer! 

[…]. (PortFran.3) 

 

Uma fração dos professores seniores explica que inicialmente, quando ingressaram 

no ensino, o contato com os colegas igualmente principiantes, foi de muita 

camaradagem. A outra fração destes professores fala que ficaram desapontados com o 

impacto inicial face aos colegas do quadro, porque estes não os apoiavam e não lhes 

davam importância. 

Esta professora recorda-se do modo como foi recebida na escola pelos professores 

mais antigos, e diz: 

[…] achavam que eles é que eram os mestres, não é?  E que eram as 

pessoas que sabiam, embora se calhar não dessem aulas de jeito, não é? E 

quando viam professores mais novos achavam que eles eram uns 
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incompetentes e que não, e pronto, que não, nunca apostavam neles, não é? 

Nunca vi, no Rodrigues de Freitas, apenas uma colega numa situação 

qualquer foi afável, mas de resto […]. (IngAlem.2) 

 

No geral todos os professores, independentemente da geração a que pertencem, 

tiveram as mesmas experiências. Nas experiências gratificantes constata-se que o 

relacionamento inicial com os colegas foi de apoio e colaboração; já nas experiências 

menos boas os relacionamentos caracterizavam-se pela falta de apoio aos mais novos e 

por indiferença.  

 

5.3.4. Vozes dos professores sobre o seu contacto inicial com os superiores 

hierárquicos 

Uma parte dos professores principiantes declara que o contacto inicial com os 

superiores hierárquicos foi positiva, que se sentiram apoiados e que havia espaço 

para comunicarem. Porém, outra parte destes professores refere que esse primeiro 

contacto foi um choque: que não se sentiram valorizados, por serem mais novos, 

que não receberam muito apoio e que por vezes eram tratados com modos menos 

agradáveis. Esta foi a situação com que se deparou esta professora:  

Quando eu cheguei à escola foi um choque, o primeiro contacto com a 

Direção, saí a chorar, porque simplesmente o senhor estava, o senhor Diretor 

estava muito aborrecido nesse dia e não se apercebeu que estava uma 

pessoa nova ali à frente e falou de forma muito ríspida, muito dura, negando 

tudo o que falávamos e eu achei aquilo muito desagradável, fiquei assim, 

inexperiente, fiquei assim um bocadinho sentida […]. (EdFis.1) 

 

Parte dos professores experientes afirma que o contato inicial com os 

superiores hierárquicos foi positivo, porque sentiram grande apoio da parte deles. Já 

outra parte destes professores refere que o contacto inicial com os superiores 
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hierárquicos não foi fácil, chegando mesmo por vezes a ser um relacionamento 

conflituoso. Assim foi a experiência desta professora:  

Pronto, em termos de horas muitos de nós fomos para lá com horário, com 

horários incompletos, e claro queríamos era completar os horários. Hee, 

inicialmente atribuíram-me mais cinco horas, portanto, tinha sete fiquei com 

doze e depois quiseram-me retirar as horas e eu não deixei porque já tinha 

assinado o contrato, e não deixei, e não me retiraram e e pagaram-me. Mas 

tive, tive um conflito muito grande com eles, porque eles queriam à viva força 

que eu, que eu desse essas horas, ficasse outra vez sem as horas, e tive 

mesmo que, que meter um advogado a tratar do assunto. Só quando cheguei 

lá e disse que queria que eles pusessem por escrito aquilo que me estavam a 

pedir, aí é que consegui resolver a situação. E portanto isso não foi um 

episódio assim muito bom, até porque andei ali uns meses muito angustiada 

porque não sabia no que é que aquilo ia dar, e eles ainda por cima queriam 

que eu repusesse o dinheiro das horas que já me tinham dado. Portanto, foi 

uma situação complicada, e eu não, recorri ao sindicato, o sindicato não me 

dava resposta. […] O Conselho Diretivo da escola, o Conselho Executivo, e 

depois foram atribuídas horas a um colega nosso que era marido de uma 

pessoa que pertencia ao Conselho Executivo, quer dizer para nós, de fora 

não havia nada, não havia horas, não dava para completar horários, era 

impossível, até querer tirar queriam, e quando chegou um colega que era, 

que era marido dessa tal, eles queriam, atribuíram-lhe logo imediatamente 

horas. Portanto isso era, era uma situação que me causava algum mal-estar 

dentro da escola, não é? Naturalmente. [Geo.1] 

 

Os professores seniores lembram que o primeiro contacto com os superiores 

hierárquicos foi distante, não sentiram apoio nenhum por partes destes, não davam 

importância aos professores mais novos. Uma das professoras relata como tudo se 

passou com ela: 

Na [escola] foi assim, era um problema mesmo de autoridade, portanto a 

minha análise agora é essa, não é? Os alunos não tinham medo do Conselho 

Diretivo, e eu estive lá num ano, que comecei a ter problemas muito graves 

nas turmas, muito graves mesmo, eles não me deixavam dar a aula, eles 
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punham-se em cima das mesas, uma coisa mesmo como eu nunca tinha 

visto […] Entretanto pedi à diretora de turma, duma das turmas para ter uma 

reunião, e era uma reunião de caráter disciplinar, eu tinha participado de uns 

alunos. E nessa reunião estava a diretora da escola que era a presidente da 

escola, porque era uma reunião de caráter disciplinar, e então ela começou 

por dizer para as pessoas se pronunciarem sobre aquele aluno e sobre a 

turma. Começou a falar o professor, não sei, de Português: -“não, não, é uma 

turma um bocadinho irrequieta, mas eles são miúdos, não tenho problema 

nenhum, dou as aulas perfeitamente”; História a mesma coisa: -“não, não, às 

vezes é um bocadinho difícil entrar, sentar mas depois corre tudo bem”; 

Inglês a mesma coisa; Francês a mesma coisa, e eu já estava a ficar, no 

meio daquilo tudo, disse assim: -“ de facto o problema é meu, então se os 

meninos, em todas as aulas os professores conseguem e eu não consigo dar 

as aulas”. Eu não conseguia dar as aulas, eu lembro-me de ter chegado a 

pôr no sumário, que disseram-me que eu ia ter um processo disciplinar e eu 

não dei as aulas porque os alunos não deixaram, escrevi isso no sumário. E 

os colegas diziam: -“tu vais ter um processo disciplinar, vem cá um inspetor”. 

E eu disse: -“mas eu até gostava que viesse o inspetor, porque eu gostava 

que fosse à sala e me ensinasse a dar as aulas porque eu não consigo”. Já 

tinha dito à minha delegada, e ela disse: -“Oh! Maria, isso é no início, depois 

passa, é por a Maria ser nova”, etc. Entretanto, chegou à minha vez de falar 

e a diretora da escola, a presidente, disse: -“Olha Maria é assim, das aulas, 

pelo que se passa aqui, de facto, o problema é só na tua disciplina, portanto, 

alguma coisa se passa que não estamos a ver o que é, mas a turma é 

normal”. E eu não sabia o que é que havia de fazer, disse: -“pronto, muito 

bem então eu tenho de o resolver, não é? E eu vou tentar resolver”. E saí de 

lá, a pensar assim: “sei lá, vou arranjar ajuda fora, sei lá, alguém que me diga 

como é que hei de tratar com os alunos, se aqui dentro ninguém tem 

problemas! (Bio.1 

 

Constatamos que uma parte significativa de professores das três gerações se 

recorda que o seu contacto inicial com os superiores hierárquicos não foi muito 

gratificante porque sentiram falta de apoio e o relacionamento por vezes era distante 

ou menos agradável. No entanto, parte dos professores principiantes e experientes 
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consideram que receberam apoio dos seus superiores hierárquicos e que havia 

espaço para comunicarem. Só os professores seniores não referiram terem 

recordações positivas desse contacto inicial com os superiores hierárquicos.  

 

5.3.5. Vozes dos professores sobre a desmotivação sentida inicialmente 

Os professores principiantes falam que o que mais os desmotivou inicialmente na 

profissão foram alguns aspetos como: o excesso de burocracia; o perceberem que os 

alunos já não sentiam respeito pelo professor; o facilitismo ao nível da avaliação dos 

alunos; a postura crítica e resistência à mudança por parte dos professores mais antigos; 

e a dificuldade e instabilidade de se conseguir colocação numa escola. Tal é expresso 

por esta professora: 

[…] é assim a, a visão que eu tinha enquanto aluna e o respeito que eu tinha 

pelos professores, não é o respeito que agora os alunos têm, não é. Pronto, 

o ensino não é aquela coisa tão bela quanto eu, quanto eu tinha, não, não, 

há imensos valores que se perderam, eu acho, e para além disso ahm, eu 

acho que hoje em dia ahm, eu tinha a ideia de que ao ir para o ensino que eu 

poderia contribuir para melhorar o ensino, no fundo eu achava que tinha, se 

calhar a presunção de achar que poderia salvar o mundo e o ensino, pronto, 

e carregar tudo às costas. E percebi que não é bem assim porque há vários 

entraves, e entraves que vêm não só da parte do corpo discente, dos alunos, 

mas do próprio corpo docente. Há alguns colegas, agarram-se a, eu diria que 

agarram-se ao cargo, agarram-se ao, ao, à forma como eventualmente 

aprenderam, como eventualmente eh, eh, percebem que é o ensino e não 

conseguem depois evoluir e, e, nem vêm muito bem as alterações, as 

mudanças, portanto, não aderem e criticam quem, quem as faz. Portanto, e 

essa, era isso que eu achava que, que não, que no ensino não existia, 

pronto. aí que me surpreendeu pela, pela negativa. Mas também não sou 

negativa ao ponto de dizer que o ensino não tem salvação, ou que, ou que é 

tudo muito mau, não, eu acho que como em todas as profissões há bons e 

maus profissionais, e encontro professores do melhor nas escolas. (Geo.3) 
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Os professores experientes contam que inicialmente sentiram uma grande desilusão 

por encontrarem alunos que não demonstravam interesse em aprender, quando eles 

estavam cheios de vontade de ensinar; quando tinham turmas com alunos muito 

novinhos e não podiam aprofundar as temáticas ao nível científico; e quando o que 

ganhavam pelas horas que davam não chegava para pagarem as deslocações. É do que 

mais a desmotivou na fase de indução na profissão, de que fala esta professora: 

É angústia, não causou porque eles [alunos] não eram muitos, não, não 

havia assim, não houve nenhum atrito entre nós, não, não houve sequer. 

Eles estavam muito, senti neles logo que eles estavam muito na expectativa 

de perceber quem é que eu era, se lhes ia facilitar a vida ou não, acho que 

era o único interesse deles, acho que isto deve ter sido o pioneirismo dos 

CEF. O que senti foi uma grande desilusão, porque logo na primeira aula 

percebi que não havia nenhum interesse em aprender, e eu ia para ali cheia 

de vontade de ensinar, não é? [risos] (Geo.1) 

 

Os professores seniores recordam que o que mais os desmotivou quando 

começaram a lecionar foi depararem com alunos muito indisciplinados. É do que se 

recorda esta professora:  

Eu era muito novita, ainda por cima porque eu fui dar aulas com vinte e um 

anos, eu fui dar aulas com o bacharelato e apanhei logo uma turma do quinto 

ano antigo, mas de repetentes, e ainda por cima no ano do 25 de Abril, como 

sabe o ano dos saneamentos. Os alunos conseguiam por os professores na 

rua mesmo, não é? E essa turma era muito, muito indisciplinada. Os 

Conselhos Executivos, na altura, penso que nem se chamavam Conselhos 

Executivos, eram Conselhos Diretivos. Nós, constantemente estávamos a 

chamar alguém para ir à sala. Nesse ano as colocações, o ministério, eu não, 

eu fiquei mesmo colocada no meu grupo, mas nesse ano nas colocações 

havia pessoas de Matemática a dar Química, havia pessoas de Francês a 

dar Datilografia, foi um ano muito complicado, em que as colocações saíram 

todas trocadas. E depois é assim, uma coisa é darmos as disciplinas onde 

nós nos sentimos à-vontade porque já temos conhecimentos daquelas 

matérias, outra coisa é dar disciplinas em que não somos daquela área; no 
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meu caso isso não acontecia mas noutros casos acontecia e havia 

problemas gravíssimos de indisciplina. Eu, quer dizer, é engraçado não tive 

assim, até fiquei admirada, porque eu conseguia impor-me e nunca chamei 

ninguém para me pôr os alunos na rua. Em termos de conhecimentos, na 

parte científica, não tinha dificuldades, porque eu estava a dar era noções 

muito simples, matérias praticamente de noção à contabilidade, não tinha 

dificuldade, a dificuldade era na realidade manter um ambiente propício para 

que a aula fosse dada com sucesso, e eu por acaso achei engraçado, achei 

que apesar de ser tão novita consegui. Lembro-me perfeitamente de um dia 

entrar um aluno e atirar tudo de um colega ao chão e andarem à pancada, e 

eu mandá-los para a rua e eles não saíram, e eu disse: -“ou saem vocês ou 

saio eu”, e eles não saíram e eu saí mesmo, que era o que os colegas não 

faziam com medo, não é? Com medo de quê? Pois que a escola, houve 

muitos professores que dispensou, bastava os alunos dizerem que não 

percebiam as matérias, que o professor era mau e então o professor tinha 

que ter lá o delegado para assistir, para ver se era competente, se não era 

competente, e o caso de uma colega minha que até era competente só que 

não conseguia era impor-se, e esse ano foi muito complicado. Para mim, 

acabou por não ser, acabou por não ser e é assim, eu nem sei como é que 

consegui aguentar aquela situação, mas aguentei, e a partir daí fiquei 

vacinada. (Cont.1) 

 

Na globalidade os professores de todas as gerações apontaram como fatores de 

desmotivação inicial os seguintes: a falta de respeito e indisciplina dos alunos; o 

desinteresse dos alunos; o facilitismo na avaliação; o excesso de burocracia; a fraca 

remuneração dos horários incompletos. E os professores principiantes acrescentaram 

aspetos, como a instabilidade da carreira e a resistência à mudança por parte dos 

colegas mais antigos. 
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5.3.6. Vozes dos professores sobre a motivação sentida inicialmente  

 

Os professores principiantes indicam como fontes de satisfação inicial o facto de 

geralmente terem horários incompletos, pois equivalia a menos tarefas e por isso tinham 

o tempo necessário para preparar aulas com materiais inovadores. Além de se sentirem 

com imensa vontade de dar aulas, porque estão a iniciar-se na profissão. É isso que nos 

diz esta professora: 

[…] eu diria que no início de carreira estou altamente implicada, foi isto que 

eu escolhi fazer, é isto que eu quero fazer, estou altamente motivada,  agora 

claro que podia dizer que não há mais ninguém mais motivado do que eu, 

isto numa perspetiva egoísta […] No primeiro ano foi maravilhoso porque eu 

não tinha direções de turma, não tinha medidas corretivas, não tinha nada, 

aquilo foi um espetáculo, até deu, tinha montes de tempo para preparar 

aulas, eu chegava lá sempre com muita coisa. Agora aqui não, a realidade 

para mim foi este ano, não foi o ano passado, que só tinha uma turma. 

(Mat.1) 

 

Para os professores experientes a satisfação inicial advinha do facto de terem mais 

tempo que dedicavam à preparação de aulas e à pesquisa de materiais. Nessa altura, 

sentiam que eram realmente professores, porque os alunos eram mais interessados e os 

professores podiam ensinar.  

Uma das professoras expressa o que mais a motivou e explica porquê: 

Olha, eu estava com sete horas em Idanha, eu tinha muito tempo para 

preparar as aulas, preparava com prazer, não é? E como tinha turmas que 

eram difíceis, mas que já eram bastante diferentes, pelo menos do meu 

primeiro ano de ensino, o que me deu mais satisfação foi mesmo preparar, 

preparar materiais para dar nas aulas, estar a exercer, exercer a profissão. 

(Geo.1) 
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Os professores seniores apontam como fatores de satisfação inicial o relacionamento 

com os alunos e o horário menos sobrecarregado, que por sua vez permitia a realização 

de cursos de formação. 

Um dos professores conta-nos o que o atraiu no ensino: 

[…] como era fácil arranjar um horário letivo, e eu na altura comecei a dar 

aulas, e foi isso talvez que me fez ficar na profissão. Porque ao começar a 

dar aulas e entrar naquele ritmo, e gostar de lidar com os jovens, e, digamos, 

e ao mesmo tempo também estar a fazer o curso de Direito que me 

proporcionava adquirir outros conhecimentos […]. (Filo.1) 

 

Para a generalidade dos professores de todas as gerações, a sua motivação inicial 

era inerente a aspetos como o relacionamento que mantinham com os alunos; sentirem 

que conseguiam ensinar porque tinham públicos interessados e terem tempo que podiam 

dedicar à preparação de aulas e à pesquisa de materiais. Sentiam-se professores que 

exerciam a sua profissão, de acordo com o conceito que têm da profissão. 

 

5.4. Identidade docente 

Neste subcapítulo procura-se compreender, através das narrativas dos professores 

das diferentes gerações, como eles têm construído e reconstruido a sua identidade 

profissional ao longo da sua trajetória biográfica. Por isso, importa aqui analisar os seus 

relatos, pois que nos revelam o que pensam e sentem sobre questões que lhes tocam 

particularmente, desde o modo como encaram a profissão do professor; como definem 

um bom professor; qual o papel do professor enquanto modelo de referência; e qual a 

imagem que têm de si próprios e dos colegas das diferentes gerações. 

 

  



222 

 

5.4.1. Vozes dos professores sobre a profissão de professor  

Os professores principiantes acreditam que as principais funções do professor é 

ensinar e educar. No entanto, na prática quotidiana, são sobrecarregados com variadas 

tarefas, tais como: serem animadores de tempos livres de adolescentes e jovens; terem 

de corrigir comportamentos inadequados dos alunos; terem de assumir diversos papéis 

como o de pai e mãe, amigo, psicólogo, assistente social, entre outros. Além disso ainda 

têm de desempenhar tarefas administrativas e burocráticas e passarem demasiado 

tempo em reuniões. É disso que nos fala esta professora: 

É assim, eu ainda entendo que a principal função do professor deve ser 

transmitir conteúdos, deve ser transmitir competências. Neste momento, a 

maior parte do que nós fazemos é transmitir valores e formas de estar, é 

educar comportamentos mais do que transmitir conhecimentos, e isso 

aborrece-me seriamente, por isso é que eu muitas vezes prefiro secundários 

a básicos, mas isso está-se a generalizar. Cada vez mais uma pessoa perde 

mais tempo a ensinar ou a tentar dar a conhecer formas de estar e como é 

que se deve estar corretamente do que, que a transmitir conteúdos 

propriamente ditos, que é aquela que eu acho que é a função do professor. 

Que eu sempre esperei dos meus professores é que me dessem a conhecer 

os conteúdos relativos à matéria em questão, eu ia para uma aula de, 

quando eu ia para geologia eu estava à espera realmente de ouvir conteúdos 

sobre geologia, e não que me ensinassem, que me estivessem sempre a 

mandar calar, a pôr alguém na rua, ou que estivessem a contar histórias da 

vida pessoal. Não é isso que eu pretendo de um professor, o que eu 

pretendia era que me dessem conhecimentos e conteúdos. […] Eu neste 

momento acho que nós somos vistos quase como ocupadores de tempos 

livres. É, as crianças têm que estar na escola, de preferência das oito e meia 

às ses e meia, até à hora em que os pais saem do trabalho. E agora que 

estejam com eles, que os entretenham e, eu não sei se é uma moda, se é 

uma fase, se realmente sou eu que ainda não estou, que tenho uma visão 

errada. Mas o que eu acho é que agora os professores são vistos mais como 

pessoas que realmente têm que, nós temos de adaptar tudo aos alunos; um 

aluno faz uma prova, faz uma avaliação, tem negativa, o professor é que foi 

mau porque não adaptou a prova ao aluno; então nós temos de baixar tanto, 
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tanto, às vezes pede-se que se baixe tanto, tanto, tanto, tanto o nível para 

que os alunos consigam passar que eles nem sequer, muitas vezes sentem 

que nem vale a pena dar-se ao esforço de estudar ou de trabalhar para, para 

conseguir tirar uma positiva. Porque agora estamos numa lei do facilitismo, 

eu acho que pede-se sempre que se simplifique; um aluno faz uma prova, 

não aprovou, porquê? Porque não tem as competências? Porquê? Ah! “Se 

calhar era porque o teste era difícil, então vamos simplificar o teste”, mas 

está-se a baixar o nível e isso às vezes desagrada-me […]. (EdFis.1) 

 

Os professores experientes afirmam que o professor deve transmitir conhecimentos; 

dotar os alunos de determinadas competências e saberes; preparar aulas; orientar os 

alunos para a pesquisa e aquisição de conhecimentos; incentivar o gosto pelo trabalho; e 

educar no sentido de formar os alunos para a cidadania. No entanto, na sua prática 

docente abarcam mais um conjunto de atividades diversificas, tais como educar 

comportamentos básicos que os alunos não trazem de casa; assumir diversos papéis 

como o de pai e mãe, babysitter, assistente social e de psicólogo. Ainda têm de ser 

substitutos do pessoal da secretaria; dedicar-se a imensas funções burocráticas; e 

justificar através de relatórios tudo o que fazem. Consideram ainda que o professor já não 

ensina.  

Assim o exprime esta professora: 

[…] no meu exemplo de professor, o espelho a que eu me mirava e que era o 

importante para eu me posicionar enquanto professor, é o professor que 

transmite conhecimento, tem que transmitir, ou tem que desenvolver um 

conjunto de tarefas no sentido de dotar aqueles alunos de determinadas 

competências e de saber uhm, a nível cognitivo e a outros níveis, não é só a 

nível cognitivo também a outros níveis, não é? Mas é a de, de facto passar ali 

uma mensagem, o ajudar a construir um ser, um indivíduo, um cidadão o 

mais íntegro e de uma forma mais integral possível…. O que é que se espera 

do professor? É isso, ah e por isso não é também […] não é só o aspeto, a 

inteligência lógico matemática, a inteligência linguística, não, a inteligência 

interpessoal, etc, etc, mas tem que haver uma passagem, sempre, tem que 

haver ali um modelo, ah tem que haver ali a apreensão de que há um 



224 

 

conjunto de valores, que há um conjunto de princípios, que a pessoa se deve 

esforçar, que a pessoa deve lutar, que deve esforçar-se para ser pessoa, 

porque só consegue ser pessoa plena se estiver bem consigo para poder 

estar bem com os outros. E isso é o que eu quero de cada um dos meus 

pupilos. (risos) […] Agora pôr o professor a substituir o pessoal da secretaria, 

como tenho de fazer uma série de atas, uma série de termos, uma série de 

pautas de classificação, não me parece que seja esse o objetivo onde se 

gaste a maior parte do tempo, não é? O professor deve gastar o seu tempo 

nestes, no que eu disse atrás em, em reuniões com certeza para, para falar, 

para debater, para planificar, para trocar ideias com os colegas, isso tudo é 

válido, agora num quadro que seja o de preencher papeis que poderiam ser 

muito bem preenchidos por pessoal administrativo… porque, então que 

repensem como é que é o sistema administrativo a nível das escolas. (Dir2, 

ref3) 

 

Os professores seniores acham que as funções principais do professor, nos tempos 

que correm, devem ser o ensino de conteúdos; promover o desenvolvimento de 

determinadas competências; e o de educar, porque os pais se demitiram desse papel. 

Portanto o professor agora absorve um leque enorme de tarefas diversificadas, tem de 

ser gestor de aprendizagens ao nível individual, para respeitar o ritmo de evolução de 

cada aluno; ao mesmo tempo que é gestor de conflitos de sala de aula; e ainda assume 

diversos papéis como o de pai e mãe, psicólogo, e mais alguns. E, para completar o 

quadro, ainda lhe pedem que ajude nas mudanças e arrumação de gabinetes ou salas; 

que faça trabalho de secretaria, que se dedique ao trabalho burocrático, que tenha de 

justificar tudo o que faz através de relatórios, e participar em demasiadas reuniões. 

Defendem a ideia de que hoje em dia o professor já não ensina.  

E isto é o que nos relata esta professora:  

 [O professor é um] gestor de aprendizagens. Não ensinamos nada neste 

momento, neste momento nós temos de deixar que os alunos aprendam de 

acordo com os ritmos deles, não há outra maneira. Nós hoje em dia na sala 

de aula […] nós temos dentro da sala de aula um público extremamente 

heterogéneo e com expectativas de vida completamente diversificadas, 
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desde aquela que quer ir para cabeleireira, desde a outra que só quer casar 

e ter filhos e que nem quer aquilo para nada, que anda lá para porque é 

obrigatório – e, -“oh professora mas eu quero é ter filhos e casar, e eu quero 

ser mãe”, e pronto, não há volta a, não há de facto outra maneira. E não sei 

se isso é recriminável, atenção, porque eu acho que é muito bom ser mãe e 

ter filhos e ser dona de casa, eu acho que isso tudo é importante numa 

sociedade. E temos outros alunos que respondem que, como várias pessoas 

já sabem – “oh professora eu vou ser traficante de droga, oh professora eu 

vou ser”, sei lá, coisas assim, -“eu vou jogar para o casino, eu vou ganhar 

muito dinheiro”. Portanto, temos pessoas com maneiras de estar na vida e 

que vêm de famílias também assim, que têm funções sociais muito 

diferentes, muito diversificadas, não têm os mesmos valores, não estou a 

dizer que uns são melhores do que outros, mas não têm os mesmos valores, 

para uns terem cama lavada, roupa ou comida é indiferente, para outros isso 

é muito importante. E eu acho que o professor hoje na sala de aula tem que 

gerir isso tudo, é isso que tem de fazer, é gerir, gerir os conflitos, gerir as 

aprendizagens, deixá-los aprender ao seu ritmo e ir ajudando… (Bio.1) 

 

No geral, os professores de todas as gerações pensam que as principais funções dos 

professores deveriam ser as de transmitir conhecimentos; desenvolver determinadas 

competências e formar os alunos para a cidadania. Também afirmam que atualmente o 

professor é sobrecarregado com mais um conjunto de funções, tais como: babysitter, 

assistente social e psicólogo; gestor de aprendizagens ao nível individual e gestor de 

conflitos de sala de aula. A estas juntam-se o trabalho administrativo; as funções 

burocráticas; o ter de justificar tudo o que fazem através de relatórios; o ter de participar 

em imensas reuniões; e ainda ter de ajudar nas mudanças e arrumação de gabinetes ou 

salas.  

Observamos também que os professores experientes e seniores salientaram a ideia 

de que agora os professores já não ensinam, e se lhes exige que procedam de maneira 

diferente daquela a que estavam acostumados. O que nem sempre lhes parece fácil 

porque os obriga a ajustarem os seus valores aos dos públicos heterogéneos com que se 

deparam em sala de aula. 
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5.4.2. Vozes dos professores tecidas à volta do conceito do “bom professor” 

Para os professores principiantes o bom professor deve ser competente 

cientificamente e ter conhecimentos atualizados; deve também ser bom comunicador, 

conseguir transmitir os conteúdos de maneira que os alunos aprendam; e usar as novas 

tenologias de modo a diversificar as aulas, tornando-as mais motivadoras. Como pessoa, 

dever mostrar-se acessível, atento e preocupado com os alunos; criar empatia como eles 

e ser amigo; e, embora não deva ser autoritário, deve ter autoridade. No fim, deve 

mostrar que gosta do que faz, e ter o trabalho burocrático todo em dia. 

Esta é a opinião de umas das professoras: 

[…] para mim, um professor, o professor ideal, não, não passa por aquele 

que prepara muita coisa, eu estou a dizer é, é, o professor ideal é aquele que 

cientificamente é muito bom, que deve saber, ter um bom conhecimento 

daquilo que está a fazer, mas, não, para mim não passa por ser o professor 

que leva muita coisa para a aula, muitas atividades nem muitas coisas. Acho 

que o professor tem que ser, saber bem aquilo que vai ensinar, estar seguro 

cientificamente, pode levar uma ou duas atividades porque uma aula 

completamente, noventa minutos, sempre o professor a falar, ham maça os 

alunos, por, por excelente, por mais excelente comunicador que seja, isso 

acaba por entrar em monotonia. Mas, curiosamente, tem que ser um bom 

comunicador, tem de ser uma pessoa que goste daquilo que está a fazer, 

daquilo que está a transmitir, e isso automaticamente vai ajudar a que a aula 

flua, não precisa de estar com grandes atividades e com grandes coisas, 

bem, que os alunos gostam disso, mas há que saber dosear. (Port.1) 

 

Para os professores experientes o bom professor tem de ser um excelente professor. 

Tem de reunir um conjunto de capacidades que abranjam diversas áreas, ou seja: é 

aquele que domina a arte, que tem competências científicas; que sabe planear as aulas e 

que domina as tecnologias. É também uma pessoa bem-disposta que consegue dar as 

aulas em excelente clima, que sabe lidar com a heterogeneidade na sala de aula, e 

consegue que os alunos tenham sucesso, consegue prepará-los bem para os exames. 
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Possui ainda a capacidade de desenvolver determinadas competências nos alunos; de 

conseguir transmitir valores e ainda ser psicólogo. Além do mais, é aquele que domina 

toda a legislação e conhece bem os parâmetros de avaliação da escola. 

É assim que se exprime um dos professores: 

[…] eu acho que um bom professor é o que domina a arte, é o, o que 

consegue no dia a dia dominar o estado da arte, e o estado da arte hoje em 

dia é um professor, não é? Não é quase um super-homem ou uma 

supermulher, mas anda ali próximo. É exigido, não é? Tem que ter 

competências científicas, tem que dar aulas com excelente clima, tem que 

pôr os alunos a evoluir, tem, tem que dominar toda a legislação, tem que 

saber os critérios de avaliação da escola, tem que saber planear, tem que 

saber perspetivar e ver o que é que, o que é que vem no exame e, pronto, 

tem que ter ali um, tem que dominar as tecnologias, não é? Eu estou, já disse 

para ai sete ou oito, não é? E isso é que é um bom professor hoje em dia, 

claro que eu, agora, é mais o excelente, o que é o excelente professor, não 

é? (EdFís.2) 

 

Para os professores seniores, o bom professor deve possuir sólidos conhecimentos 

científicos e simultaneamente ser um especialista generalista; portanto, deve ser culto e 

um bom comunicador. Também deve dominar as novas tecnologias que o capacitem a 

usar diferentes abordagens em sala de aula. Como pessoa, deve ser bem-disposto, 

social, humano, honesto e empenhado; mas acima de tudo deve mostrar que gosta do 

que faz. Ao nível pedagógico deve procurar compreender os alunos na sua singularidade, 

e incentivá-los sistematicamente a esforçarem-se e a trabalharem nos conteúdos; ao 

mesmo tempo que deve ser exigente e preocupar-se com que obtenham sucesso. Por 

isso deve cumprir o programa, ensinar bem, desenvolver nos alunos determinadas 

competências e estar atento às suas dificuldades. Deve ainda transmitir valores e ensinar 

os alunos a pensarem; bem como também deve criar empatia com os alunos, ser 

compreensivo mas não permissivo. 

Uma das professoras explica que: 
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O professor ideal, para mim, tem que ser uma pessoa bem-disposta (risos) e 

positiva, ham para além de, claro, de ter conhecimentos científicos, 

pedagógicos, tudo isso, não é? Já acho que nem é preciso estar a referir isso 

tudo, mas tem que ser uma pessoa capaz de comunicar e capaz de, de ser 

compreensiva, mas também não ser totalmente permissiva, tem que saber 

dosear, tem que saber criar empatia com os alunos. É, atualmente colocam-

se a nível de comunicação muitos desafios aos professores, é, e aquilo que 

nós dizemos a um aluno às vezes não podemos dizer a outro aluno, ou o que 

dizemos numa turma na outra já está tudo ao contrário, já, já, e, portanto, eu 

vejo os desafios agora muito mais ao nível relacional e, e é aí que nós temos 

de evoluir, é na nossa forma de estabelecer relações com os alunos. (Mat.3) 

 

Percebemos assim que para os professores das três gerações o perfil do “bom 

professor” se encaixa num conjunto composto por características específicas da 

profissão, umas tradicionais e outras que se foram acrescentando devido às exigências 

de um contexto social em mudança contínua.  

Assim, para estes professores, o “bom professor” é aquele que domina a arte, possui 

bons conhecimentos científicos e, simultaneamente, é um especialista generalista, 

porque é uma pessoa culta. É um bom comunicador, consegue transmitir os conteúdos 

com transparência e recorre às novas tenologias de modo a diversificar as aulas, porque 

ele sabe planear e torná-las motivadoras para os alunos. Pedagogicamente, procura 

acompanhar os alunos individualmente, pois que é acessível, atento e preocupado com 

as suas dificuldades; e ao mesmo tempo incentiva-os sistematicamente a esforçarem-se 

e a trabalharem para o sucesso académico. As suas aulas decorrem num excelente clima 

porque sabe lidar com a heterogeneidade na sala de aula e ainda consegue transmitir 

valores, até porque muitas vezes assume o papel de psicólogo. Para além disso, é um 

profissional exigente, não só com os alunos mas consigo próprio também; cumpre o 

programa; conhece os critérios de avaliação da escola; tem o trabalho burocrático todo 

em dia e domina toda a legislação. E, principalmente, é uma pessoa bem-disposta, 

sociável, honesta e que mostra que gosta do que faz. 
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Isto quer dizer que os professores têm consciência do aumento da complexidade da 

profissão na atualidade, e sabem quais são as expectativas sociais que recaem sobre 

eles. No entanto, verificamos que isso lhes causa ansiedade pela incerteza de 

conseguirem gerir toda esta multiplicidade de desafios. Daí estar presente nos seus 

discursos a ideia de que há funções que são primordiais e outras que foram, e vão sendo 

acrescentadas; por isso, importantes mas não tão importantes. 

 

5.4.3. Vozes dos professores sobre o papel do professor como modelo de 

referência  

Para alguns dos professores principiantes ainda há alunos que olham para o 

professor como uma referência; já para outros, há muito que o professor deixou de ser 

uma referência, e hoje o relacionamento entre alunos e professor é banal. 

Na visão desta professora é assim: 

Para alguns é algo que está ali, tem que ser, e tem que o aturar. Para outros, 

ham, se calhar não o veem tanto como professor mas como alguém que, que 

possa aconselhar, que possa a, a, dar assim alguma luz em algum problema 

que tenham, assim nessa base […] Eu acho que nunca tive assim nenhum 

aluno que me dissesse: -“ai eu”, aqui na escola, -“ai eu um dia gostava de ser 

professor”. O que eles dizem todos é: - “professor! Nem pensar, meu Deus!” 

(risos). É, a maior parte dos alunos é assim que veem: “professor nem 

pensar, meu Deus!”. Mas este “meu Deus” deles às vezes é a dar-nos valor, 

porque alguns apercebem-se de facto do trabalho que, que implica ser 

professor e da paciência que implica ser professor, ham, não é tanto por, 

“meu Deus!” não é por, não é para ser depreciativo da profissão. Eu acho 

que, no fundo, às vezes quando os outros dizem “ai meu Deus, nunca na 

vida eu iria ser professor!”, até considero quase como um elogio (risos). 

Porque eles, nota-se que percebem, que percebem que está muito trabalho 

por detrás da nossa profissão. Agora, dar valor a esse trabalho é que eles 

também, conscientemente, não dão assim muito […]. (PortIng. 2) 
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Os professores experientes também se dividem entre duas posições, se para uns o 

professor ainda é um modelo de referência, para outros já não é. 

Uma das professoras é assim que pensa: 

[Suspiro] É, eu gostava que fosse [modelo de referência], mas eu acho que, 

que nem para todos os alunos é. Para alguns eu acho que continua a ser, em 

certos grupos, eu acho que continua a ser ahm, mas para outros não. Há 

alunos que estão na escola para passar tempo, para cumprir horário, para, 

porque têm idade de estar na escola e então eu, eu acho que eles quase 

nem olham para, quase que nem ligam ao professor, ou melhor, nem estão a 

analisar o professor nesse aspeto, é mais uma aula para passar o tempo, 

para acabar depressa, para passar o tempo, para cumprir o ano. E acho que 

é um bocadinho por ai, agora não, agora há alunos que não, que têm na 

mesma essa, essa imagem do professor, o professor transmite. (Inf.2) 

 

Os professores seniores afirmam que para uns poucos alunos o professor ainda é 

uma referência, mas para a maioria já não é mais. 

No entender desta professora é assim: 

Não, não, não. Poderá haver um ou outro […], relativamente a mim porque 

eu todos os anos […] quando comecei a ser um bocadinho mais sénior, 

posso dizer que para aí de há dez anos para cá, todos os anos usamos o 

livro com que trabalhei com mensagens deles, que eu digo: –“ponham aí o 

que vocês quiserem descascar na professora”, já depois de lhes dar as notas 

para eles não pensarem que vão ser prejudicados. Por isso, e eu vejo, não 

vou dizer que todos os alunos gostaram de mim, nós não podemos agradar a 

todos, mas se algum por qualquer motivo não escreve, mas quase cem por 

cento me têm posto. Agora naturalmente para eles um professor não é 

referência, é uma pessoa que está ali e que tem de desbobinar alguma 

matéria. (Quim.1) 
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As narrativas dos professores de todas as gerações apresentam o mesmo ponto de 

vista. Eles onsideram que o professor deve manter um código de conduta ético e 

transmitir certos valores, com a consciência de que não é um modelo de referência para 

todos os alunos, só para alguns. 

 

5.4.4. Vozes dos professores sobre a imagem que têm de si próprios 

No geral, os professores principiantes descrevem-se a si próprios sendo não 

convencionais e proativos. Tentam ter sempre materiais novos e atualizados; usam vários 

recursos, nomeadamente as novas tecnologias, até porque privilegiam como metodologia 

de ensino os trabalhos de pesquisa e debates, evitando ser demasiado expositivos, e 

incentivam a participação na aula. Confessam que às vezes sentem dificuldades em gerir 

o relacionamento com os alunos, por isso, inicialmente mostram-se mais firmes e tentam 

dosear o relacionamento com eles. No entanto, preocupam-se com cada aluno 

individualmente e procuram ir de encontro às suas dificuldades, mas são exigentes com 

as regras e com a aprendizagem de conteúdos. No geral, consideram-se bons 

professores porque se esforçam para que os alunos tenham sucesso. Também acham 

que poderiam ser melhores professores se não perdessem tanto tempo com a burocracia 

e usassem esse tempo para preparar aulas. Gostam de dar aulas num clima 

descontraído; organizam e procuram cumprir com o seu trabalho; quando não se sentem 

seguros em lecionar temáticas novas, fazem formação. 

É esta a imagem que esta professora tem de si própria: 

Eu considero-me dinâmica, portanto, tento ir sempre de encontro às 

dificuldades dos alunos. Procuro não ser tão expositiva nas aulas, não estar 

só a falar, mas procuro também recorrer a outros recursos, nomeadamente, o 

quadro interativo quando é possível ou até à escola virtual que agora nós 

usamos muito. Portanto, depende das, das alturas. Agora claro que há 

alturas em que se tem de ser um pouco expositiva na matéria, não é? Tento 

diversificar de aluno para aluno, de turma para turma, depende […] mas eu já 

me considero uma boa professora, já faço tudo e mais qualquer coisa para 

que os alunos aprendam, para que os alunos tenham sucesso, o que é que 

querem mais? O facto de o professor trabalhar para os alunos, trabalhar para 
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que eles tenham sucesso, não para as taxas, porque muitas vezes 

trabalhamos e não temos aquela taxa que a escola ou que o Ministério quer, 

estarmos presentes. Eu acho que é, isso é, é ser o bom professor, não é? Só 

chegar ali à sala e começar a despejar a matéria e já está, é tudo. Quando 

lhe digo envolver-se também com os alunos de forma, não digo envolver-se 

naquele sentido de amizades, acho que não, acho que temos de saber 

separar as coisas, mas também não, não podemos ser aqueles professores 

frios, é meio-termo. (Mat.2) 

 

Na sua maioria, os professores experientes consideram-se competentes e exigentes, 

mas às vezes menos exigentes. No entanto, a intenção é premiar o esforço dos alunos. 

Acham que são dinâmicos e bem-dispostos; são amigos dos alunos e acessíveis, por 

isso tentam ser práticos e simplificar as situações. Admitem que possuem personalidades 

que variam de acordo com os públicos que encontram em sala de aula, até porque 

sentem alguma dificuldade na gestão da sala de aula. Por vezes não conseguem que 

fique em ordem e sem barulho, e como já são mais velhos começam a ficar com menos 

paciência para os disparates dos alunos. 

É deste modo que nos fala um dos professores: 

 Ah!, acho que me veem uma pessoa competente, uma pessoa exigente. Ah! 

Que eu acho que passo também a imagem do porreiraço, sei lá. Quando é, 

para eles, acho que notam a diferença, quando é que é para brincar, e 

quando é que, quando eu estou próximo e quando, quando estou sério, e eu 

acho que eles percebem bem e, e acho que as coisas são muito conduzidas 

por isso, pelo meu tipo de liderança democrática de perguntar se, se gostam, 

se não gostam, se podíamos fazer outras coisas, acho que tem um bocado a 

ver com isso, mas não, não abdicar, não abdico de eles perceberem que sou 

eu que decido, que sou eu que, que sou eu que mando objetivamente, não 

é? Mas acho que é um bocado, é um bocado isso. (EdFís.2) 

   

Grande parte dos professores seniores pensa que ainda são um pouquinho 

clássicos, privilegiam o método expositivo, embora também recorram às novas 
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tecnologias. No entanto, confessam que não são muito inovadores, mas vão 

interiorizando as inovações devagar; cumprem com o que o Ministério preconiza.  

Preocupam-se em que os alunos aprendam, procuram ser amigos deles e tentam 

manter um bom relacionamento. Por isso são compreensivos mas não permissivos e são 

muito firmes quando penalizam um aluno. Consideram que são enérgicos e esforçados, 

tentam fazer o melhor que conseguem. Dizem que são professores a tempo inteiro e vão 

para a escola com gosto, gostam dos alunos, mas são também professores cansados e 

desiludidos com as políticas e com os alunos. 

É assim que este professo fala de si: 

Ainda serei um bocadinho clássico, evidentemente já evoluí bastante, ainda 

tenderei a ser um pouquinho clássico hem… a privilegiar eventualmente o 

método expositivo, mas evidentemente que não só, não é? Portanto, penso 

que já me adaptei à sociedade atual, às novas tecnologias, ao uso das novas 

tecnologias, saber orientar os alunos para uma pesquisa na net, hum… ou 

utilizar o computador na sala de aula. Portanto, não há dúvida que poderei 

dizer que a matriz inicial sempre fica e, e também não, não tenho motivos 

para a rejeitar de todo, até porque nestas matérias da filosofia, da psicologia 

ou outras associadas, a sociologia, por vezes, é preciso expor e expor bem. 

Por isso eu há bocado disse que o domínio cientifico das matérias é 

importante, porque às vezes é preciso expor e expor bem, porque nota-se 

que os nossos alunos têm muita informação mas não a sabem trabalhar, não 

sabem, não sabem tirar proveito dela, não a sabem organizar, e quando o 

professor lhes organiza a informação, e lhes chama a atenção, eles são 

sensíveis a isso, e às vezes perguntam-me, já tive um que perguntou: - “o 

professor leu muitos livros para nos dizer isso, não leu?” Já tive esses, tive 

que lhes responder: -“pois com certeza, eu para vos estar a dizer isto que 

aqui parece simples eu já tive de ler muita coisa sobre isto”. Digamos, os 

alunos serem sensíveis à preparação científica que o professor tem sobre 

aquela matéria. (Filo.1) 

 

Observamos que os professores de todas as gerações referem que são dinâmicos e 

bem-dispostos; são competentes e exigentes com os alunos. Procuram utilizar vários 
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recursos nas aulas para as tornaram mais apetecíveis, nomeadamente as novas 

tecnologias e o método expositivo. Preocupam-se em que os alunos aprendam e estão 

atentos às suas dificuldades, por isso mostram ser acessíveis e amigos dos alunos, mas 

reconhecem que por vezes sentem dificuldades em gerir os relacionamentos.  

Detetam-se entretanto algumas especificidades relativas a cada geração. Os 

professores principiantes no geral referem que no contacto inicial com os alunos se 

mostram mais firmes e são mais exigentes com as regras para não perderem o controlo 

sobre a turma. Também acham que poderiam ser melhores professores se não 

perdessem tanto tempo com a burocracia e usassem esse tempo para preparar aulas. E 

ainda referem que, quando não se sentem seguros em lecionar temáticas novas, 

procuram fazer formação. Os professores experientes dizem que possuem múltiplas 

personalidades, que variam consoante os públicos que encontram em sala de aula, que 

tentam ser práticos com os alunos e simplificar as situações; mas asseguram que 

premeiam o esforço e o interesse dos alunos. E confessam que, como já são mais 

velhos, começam a ficar com menos paciência para os disparates dos alunos. Os 

professores seniores reconhecem que ainda privilegiam o modelo  clássico de ensino, 

que não são muito inovadores, mas vão interiorizando as inovações devagar. Fazem por 

cumprir com o trabalho que lhes é distribuído porque ainda gostam da escola e dos 

alunos, mas ao mesmo tempo sentem-se cansados e desgostosos com as políticas e 

com as atitudes dos alunos. 

 

5.4.5. Vozes dos professores sobre a imagem que têm do professor 

principiante 

Os professores principiantes, por serem mais jovens e estarem no início, sentem que 

estão mais motivados e mais predispostos a novas solicitações, não têm medo de 

arriscar; ao mesmo tempo que trazem para a escola uma visão nova do ensino e 

métodos de trabalho inovadores; no entanto têm receio de ferir a sensibilidade dos 

professores mais velhos, que nem sempre reagem bem a ideias mais inovadoras. 

Admitem que, embora possuam grande facilidade em manusear as novas 

tecnologias, também se sentem inseguros, e por isso se esforçam tanto na preparação 
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das aulas, e ficam desiludidos quando os alunos não demonstram interesse por essas 

aulas. Percebem que têm uma maior aproximação face aos alunos devido à proximidade 

de idades, mas sentem receio de poderem ser injustos, e é nessas alturas que sentem 

que a inexperiência é uma desvantagem. 

É neste contexto que se desenvolve o relato desta professora: 

É, é, estamos, estamos mais motivados, é verdade, mas, e também estamos 

mais predispostos a novas solicitações. Ham no que diz respeito aos alunos, 

acho que temos uma grande vantagem porque, porque ainda, parece que 

não, e quando se trabalha em níveis como os meus do secundário, ham há, 

parece que não, mas há uma maior proximidade de idades, e então eles 

sentem mais confiança em nós ham. Curiosamente têm, às vezes, ou, ou 

sentem, ou podem sentir, um bocadinho mais de respeito, ham nem digo, 

nem é a questão do respeito, é mesmo aquela questão do, pronto, não 

vamos chatear muito porque senão isto também pode correr mal. Ham 

porque vêm que o professor é jovem e pode ser muito bom companheiro e, e 

ajudar, mas também, também é para trabalhar, e também criar inimizades 

também poderá não ser bom. É essa mais ou menos a ideia que eu tenho, e 

sabem que também podem contar connosco, ou pelo menos nós, pelo menos 

daquilo que eu tive experiência, e dos meus colegas, mas também pedimos 

muito a solicitação deles, ou seja, queremos que sejam eles a dar dicas, se 

acham que está bem, se querem que melhore alguma coisa, o que é que 

acham que se faça assim ou assado, eu acho que sobretudo em termos de 

diálogo é mais fácil, acho eu, pelo menos da experiência que tenho. (Port.1) 

 

A imagem que os professores experientes têm sobre a geração dos professores 

principiantes é a de que eles têm muita energia, e estão sempre disponíveis para 

participarem em novos projetos e acabam também por incentivar os mais velhos. São 

sempre uma mais-valia para a escola porque trazem ideias novas e abordagens 

diferentes ao nível pedagógico. Mas são um pouco inseguros porque têm consciência da 

sua inexperiência e nas reuniões não se manifestam muito, deixam que os mais velhos 

falem. 
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Na opinião deste professor é assim: 

[…] às vezes é bom ver este sangue novo, trazem ideias novas, e se calhar 

abordagens diferentes de maneiras de lecionar antigas, e nesse aspeto eu 

gosto muito de cruzar, de cruzar com colegas mais novos e ver como é que 

eles fazem. Mas não sei até que ponto houve uma alteração na maneira 

como os professores novos são formados na faculdade em relação ao que 

eram no meu tempo, não sei até que ponto terá havido uma alteração, não 

faço ideia. (Física.1) 

 

A imagem que os professores seniores têm sobre a geração dos professores 

principiantes é que estes estão muito motivados e trazem ideias frescas, estão mais 

atualizados, já dominam a informática e as línguas estrangeiras, o que é uma vantagem. 

Também têm maior aderência por parte dos alunos, mas devido à falta de experiência 

para lidarem com determinadas situações, normalmente, acabam por ser mais 

autoritários, porque a proximidade de idades torna mais difícil imporem-se na sala de 

aula. 

No entender desta professora é assim: 

[…] Um professor novo é capaz de ser mais aceite às vezes pelos alunos, 

porque gostam de gente nova, há professores novos que têm esta 

sensibilidade, ou poderão ter alguma. Portanto eu penso que talvez não seja 

propriamente a idade, um bom professor, eu gosto muito da gente nova, 

agora referia-me aos professores, gosto muito dos professores novos porque 

eu acho que temos ali um bom potencial, agora pode-lhes faltar a experiência 

de saber lidar com determinadas situações, mas ao fim de um ano ou dois 

poderão. Porque os professores velhos, seniores, podemos chamar-lhes 

assim, mas eu estou a incluir-me e não tenho problema, infelizmente de uma 

maneira geral começam-se a acomodar, e poucos continuam com a energia, 

com a garra de quererem ser professores com todas as letras. (Quim.1) 

 

A imagem do professor principiante que prevalece para a globalidade dos 

professores de todas as gerações, é que os mais novos possuem muita energia e estão 
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sempre disponíveis para participarem em novos projetos. Acresce o facto de trazerem 

ideias novas e abordagens diferentes ao nível pedagógico, assim como dominam as 

novas tecnologias. Vê-se que há uma maior aproximação com aos alunos, mas ao 

mesmo tempo revelam falta de experiência para lidarem com determinadas situações. 

    

5.4.6. Vozes dos professores sobre a imagem que têm do professor experiente 

A imagem que os professores principiantes têm da geração dos professores 

experientes é que neste momento eles fazem apenas aquilo que os obrigam a fazer; 

porque estão muito desiludidos com as políticas e com os alunos.  

Isto é o que nos exprime esta professora: 

[…] neste momento estamos numa fase critica na escola, acho que a escola 

está a passar, os últimos anos foram, foram terríveis em termos de estrutura 

interna, eu acho que foram péssimos para o efeito de grupo, péssimos para o 

trabalho. Se antigamente, eu acho, eu, havia muitos professores que 

dedicavam horas e horas à escola e não pediam nada em troca, isso porque 

o simples reconhecimento dos alunos era suficiente, neste momento 

recusam-se a trabalhar e fazem apenas aquilo a que os obrigam, porque as 

medidas todas que tomaram em termos legislativos foram nefastas para 

muitos dos grupos. Hoje de manhã eu estive numa escola, a escola onde 

estagiei, ah, fui lá fazer uma visita porque havia um torneio e gosto bastante 

das pessoas que estão lá, e aquele grupo praticamente que era um grupo 

coeso, que trabalhava todo para o mesmo, neste momento, está-se a 

desintegrar. As medidas do governo sobre estas introduções de professores 

titulares, […] divisão da carreira, uns são melhores outros são piores, quem é 

bom quem não é, o próprio colega vai avaliar o outro, isto gerou uma 

desconfiança, um desconforto nos grupos de trabalho que foi muito, muito 

mau. Para quase todos os grupos de escola por que eu passei houve essa 

situação, esse constrangimento que foi mau, foi mau. E eu sinto que os mais 

velhos neste momento desistiram, neste momento fazem aquilo a que são 

obrigados e pouco mais, poucos são aqueles que ainda mantêm aquela 

motivação, aquela vontade de fazer as coisas, só simplesmente pelo 

reconhecimento dos alunos. (EdFis.1) 
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A imagem que os professores experientes têm da sua própria geração de 

professores, manifesta-se na ideia de que agora são professores desgostosos com o 

desinteresse dos alunos em aprender, que só querem o facilitismo. Embora também 

sejam eles os professores que os alunos consideram que são mais seguros a nível 

científico e em que confiam mais. Também reconhecem que no geral estão 

inconformados com a escola e com o ensino, que se sentem impotentes para lidar com 

alguns dos novos desafios. 

É deste modo que esta professora expressa o seu sentimento: 

É mais, é mais difícil ao professor com anos de carreira porque foi educado 

segundo uma determinada, digamos, matriz que, à partida, não todos, mas 

que à partida tem uma visão daquilo que pretende e que espera do ensino 

aprendizagem e que se sente inconformado e que não, não fica bem com a 

sua consciência quando nota, quando deteta que os seus alunos se estão a 

marimbar. Isso é doloroso, e isso é, é frustrante e é o que os desgosta, a um 

professor destes o que o desgosta é, é ver que tem pela frente pessoas que 

não estão interessadas, é o desinteresse, indiferença, a cultura do facilitismo 

e a cultura do não fazer nada. (Dir.2) 

   

A imagem que os professores seniores têm da geração dos professores experientes 

é que estes já possuem bastante experiência e por isso não se precipitam, conseguem 

manter a calma em situações adversas. São professores que se não estiverem cansados, 

serão capazes de ter mais sensibilidade para com os alunos e compreendê-los melhor; 

mas se estiverem cansados, terão dificuldade em acompanhar a mudança e em 

adaptarem-se ao novo tipo de aluno. 

Tal nos diz esta professora: 

O professor mais experiente se não estiver cansado, e não estiver a dar 

aulas por favor e à espera de ter uma reforma que lhe agrade para se ir 

embora, ou então, como muita gente, porque não pode ir, porque não tem 

tempo de serviço e não o deixam ir, se for um professor que está mesmo a 



239 

 

ser professor com todas as letras ou a querer ser, eu acho que um professor 

experiente é capaz de ter mais esta sensibilidade porque provavelmente teve 

filhos, e portanto também já viveu ou está a viver e talvez compreenda 

melhor estas facetas […]. (Quim.1) 

    

A imagem do professor experiente que prevalece para a globalidade dos professores 

é que estes estão desgostosos com o desinteresse dos alunos e com as políticas 

emanadas do poder central que têm desestabilizado o clima das escolas, que 

favoreceram a competitividade entre os professores em vez da cooperação. Também são 

professores que estão mais acomodados e demonstram alguma dificuldade em aderir a 

mudanças, e ainda há aqueles que se sentem mais frustrados, que só pensam na 

reforma antecipada, e que por isso se limitam a cumprir com as suas tarefas. 

 

5.4.7. Vozes dos professores sobre a imagem do professor sénior 

A imagem que os professores principiantes têm da geração dos professores seniores 

é a de que normalmente são professores mais introvertidos, e é preciso ter algum 

cuidado para não ferir a sua sensibilidade. Têm constatado, na escola, que são 

professores pouco recetivos a sugestões; e parece-lhes que neste momento desistiram 

do ensino, fazem apenas o que lhes é exigido; e são poucos aqueles que ainda mantêm 

motivação para fazer mais. 

É assim que nos fala esta professora: 

[…] o professor mais, mais, mais antigo, um professor  que esteja na, na 

escola há mais tempo, há exceções claro, mas, mas é um professor mais 

fechado, ehm, em que é preciso ter mais algum cuidado ahm, na forma como 

nos dirigimos, na forma como, como o criticamos, mesmo que seja de forma 

positiva, às vezes as criticas não são, não são muito bem vindas […]. (Geo.3) 

 

A imagem que os professores seniores têm da sua própria geração é que são 

professores que possuem uma maior segurança oriunda da experiência, e isso dá-lhes 



240 

 

mais calma em situações de grande perturbação. Admitem no entanto que a idade já não 

facilita, e que nem sempre estão com plenas capacidades para gerir situações 

imprevisíveis dentro da sala de aula. Além disso, confessam que de uma maneira geral 

se começam a acomodar e são poucos os que ainda conseguem continuar com a energia 

de antes, embora também haja professores seniores que estão mesmo muito bem. 

É sobre isto que atenta a narrativa desta professora: 

[…] eu acho que a idade depende de cada cabeça. Porque os professores 

mais velhos alguns estão cansados, outro não estão, outros estão muito bem 

e às vezes até se reformam numa fase em que estão muito bem, e é pena, 

mas têm que se reformar porque se não se reformarem, depois, no ano 

seguinte já perdem, e portanto é estas reformas aceleradas, não é? Ham e 

portanto eu acho que aqui era, era mesmo um trabalho de, de combinação 

[entre as três gerações], era mesmo um trabalho de combinação, não sei 

dizer muito bem como. (PortFran.1) 

 

A imagem do professor sénior que prevalece, para a globalidade dos professores que 

se expressaram, é a de que são professores que na sua maioria se conformaram, 

perderam a energia e motivação de outrora, e agora apenas cumprem as tarefas que lhes 

são exigidas. Embora ainda se encontrem professores seniores bastante dinâmicos e 

inovadores, mas são uma minoria. 

 

5.5. Desafio Europeu  

Neste subcapítulo procuraremos perceber, através das narrativas a perceção dos 

professores sore o perfil do professor europeu, tal como exposto nas diretivas da U.E. 

Por isso atentamos sobre os relatos que nos dizem como têm lidado com os novos 

desafios: a necessidade crescente de formação contínua e formação ao longo da vida; a 

necessidade de mais conhecimentos sobre as TIC, as línguas estrangeiras, factos 

marcantes da história europeia; o multiculturalismo; e ainda conhecerem mais sobre 

outros sistemas de ensino europeus. 
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5.5.1. Vozes dos professores sobre a importância da formação contínua e da 

formação ao longo da vida  

Para os professores principiantes esta é uma profissão em que a atualização de 

conhecimentos é essencial porque depois são eles que vão passar esses conhecimentos. 

Referem que sentem necessidade de fazer constantemente formação na área científica e 

pedagógica, mas que também precisam de formação na área dos quadros interativos, da 

comunicação e de relacionamentos ao nível das organizações. Comentam que ficam 

revoltados quando têm de pagar por formações que lhes são impostas e nas quais não 

aprendem nada de novo, a qual por vezes é ministrada por formadores mal preparados. 

Atentemos ao relato desta professora: 

É assim, eu acho que nos devemos estar sempre a atualizar, acima de tudo. 

Eu neste momento falo por mim, eu precisava de uma formação a nível das 

novas tecnologias. Isto porquê? Porque as escolas estão a ser todas 

equipadas com quadros interativos, eu não sei trabalhar com um quadro 

interativo e portanto precisava de uma formação, e estão sempre a surgir 

coisas novas, e eu acho que um professor não deve parar porque o facto de 

ter feito a sua licenciatura, ter feito a sua profissionalização, não quer dizer 

que saiba tudo, e acho que mais do que ninguém um professor deve estar 

sempre a par de tudo. Eu acho que em qualquer profissão é necessária a 

formação, mas acho que nos professores ainda mais, porque nós estamos a 

ensinar, estamos a educar e portanto acho que é importante […]. (Geo.2) 

 

Para os professores experientes a formação é fundamental porque neste momento 

tudo muda constantemente e a grande velocidade; e só estando atualizado é que se 

consegue acompanhar a mudança. Admitem que têm feito uma aprendizagem ao longo 

da vida na área das TIC e na área científica. Defendem que se deve dar a liberdade aos 

professores em escolherem o tipo de formação com a qual se identificam, porque obrigar 

os professores a fazer formação para obterem créditos é perda de tempo porque nem 

eles nem a escola vão beneficiar. Até porque, dizem eles, o ministério nunca oferece 

formação adequada ao momento, na maioria dos casos é desatualizada, e os formadores 

estão mal preparados, e depois também é sempre muito teórica. 
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É isso que nos diz este professor: 

Acho muito importante, acho muito importante, mas não, acho que as 

pessoas não devem ser obrigadas a fazer formação por fazer, ah, não 

devem. As pessoas, acho que as pessoas têm que fazer formação 

obrigatória, eu acho que estabelecia essa regra, as pessoas têm que fazer 

formação, é obrigatório. Agora as pessoas têm que ter liberdade de escolher 

aquilo que tem a ver com elas, porque se as pessoas estiverem bem, se 

estiverem a fazer coisas que tem a ver com elas, sejam elas, que nós 

também somos humanos, somos professores e somos humanos, não é? Se 

estiveram bem, as pessoas vão passar, vão passar coisas boas para quem 

trabalham, não é? Coisas, boa energia, boa, bom, bom ambiente, bom clima, 

não é? Se as pessoas estão obrigadas a fazer uma ação que não tem nada a 

ver com elas, é só para ter créditos, eu acho que é uma perda de tempo. E 

muitas vezes acontece isso, as pessoas neste momento com o número 

diminuto de ações e com a obrigatoriedade, estão, estão a ser canalizadas 

para ações, por exemplo estão pá!... Que estão quase a sofrer, a fazer ações 

para terem créditos, para ter um, para serem quantificadas e qualificadas tipo 

excelente, nove ou sete e meio ou não sei o quê, para depois, se calhar nem 

vão ser aproveitadas na escola que é o mais grave. Ou seja, as pessoas vão 

fazer essa formação e depois não há, não há retorno, não é? As pessoas não 

são utilizadas na escola para, para, digamos assim, mostrar o que 

aprenderam na ação. Portanto, acho, acho que há muito, há um grande 

equívoco neste momento do que é que deve ser a formação dos professores. 

(EdFís.2)   

  

Para os professores seniores a formação é fulcral porque incrementa o 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor. Por isso, têm feito formação ao 

longo da vida, pois que são confrontados constantemente com novidades e não podem 

fingir que elas não estão ali. Reconhecem que precisam constantemente de formação na 

sua área científica e nas TIC, mas a formação que lhes tem sido oferecida, além de ter 

sido sempre desajustada da realidade, tem sido de baixíssima qualidade e dada por 

colegas mal preparados.  
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É este o discurso de uma professora: 

Muitíssima [formação], eu sempre fiz formação ao longo da vida. Este ano 

estou a fazer um curso de pós-graduação e tenho, tenho aprendido imenso. 

E, e o que eu lamento é que durante muitos anos essa formação foi de 

baixíssima qualidade (risos), hem, dada por colegas meus que mais valia se 

calhar pensarem duas vezes para saberem o que estavam a fazer, mas 

pronto, ham, não foi supervisionada, não foi devidamente montada, a […] 

formação contínua, e portanto acho que se perdeu muito tempo a fazer 

coisas que não interessavam para nada. Lamento, mas que é fundamental é, 

e que temos muitos anos de atraso temos, porque a, porque de facto não foi 

de qualidade aquilo que foi feito. (Mat.3) 

     

Na generalidade dos professores de todas as gerações, a formação contínua e ao 

longo da vida é de crucial importância para o desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor, que precisa de estar atualizado para fazer face aos desafios que se colocam 

num mundo em contante mudança. Referem também que têm frequentado ações de 

formação obrigatórias que não têm satisfeito as suas necessidades, porque normalmente 

estão desatualizadas e são ministradas por formadores mal preparados. No entanto, 

sempre que podem, fazem formação por iniciativa pessoal, quer ao nível de formações 

pontuais, pós-graduações, ou outras mais longas, como mestrados e doutoramentos. 

 

5.5.2. Vozes dos professores sobre a importância do domínio das tecnologias 

da informação e comunicação  

Os professores principiantes asseguram que já não passam sem as novas 

tecnologias, quer ao nível pessoal quer ao nível profissional, elas cada vez estão mais 

presentes nas suas rotinas. Admitem que as novas tecnologias não podem substituir o 

professor mas facilitam o seu trabalho, quer na organização da documentação, como na 

preparação de materiais atualizados, como ainda possibilitam a diversificação das aulas, 

tornando-as mais apetecíveis aos alunos. 

É assim na perspetiva desta professora: 
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[…] do ponto de vista pessoal eu já não me aguento na escola sem as 

tecnologias, não diretamente na minha aula, ajuda, eu já dou algumas aulas 

por exemplo de ginástica, dar ginástica utilizando um PowerPoint com as 

figuras é muito eficaz, os alunos vêm logo, facilmente detetam os erros, 

conseguem controlar melhor a posição, o esquema corporal é muito mais 

fácil, e quando eu tenho condições para isso, que é raro, só tive em duas 

escolas, eu uso. Agora na maior parte das disciplinas isso não se utiliza. 

Agora, por outro lado, para preparar aulas, para, no período das avaliações, 

eu funciono com o Excel para tudo, se não fosse o Excel eu despendia muito 

mais horas a trabalhar, acho, do ponto de vista de organização pessoal do 

trabalho é muito, dá muito jeito a utilização das TIC. (EdFis.1) 

 

Os professores experientes referem que as novas tecnologias facilitam a tarefa de 

ensinar, que hoje em dia é muito mais fácil apresentar um PowerPoint, fazer uma 

animação, uma simulação e até criar uma atividade instrumental, permitindo aos alunos 

absorverem de imediato a informação. Por sua vez, facilitam também uma maior 

aproximação aos alunos porque este é o tipo de linguagem com que eles estão 

familiarizados. Acrescentam ainda que na realidade se verifica que a maior parte das 

escolas estão bem equipadas ao nível das tecnologias, mas em muitas, ou não estão a 

funcionar ou então os professores não tiram partido delas porque não as sabem utilizar. 

Eis o relato de um dos professores: 

Eu acho que sim [utilidade das TIC]. Eu sou, sou muito utilizador e acho que 

essas ferramentas vieram-nos ajudar e facilitar a tarefa de ensinar. Muito 

mais fácil hoje fazer uma animação, uma simulação, às vezes uma atividade 

instrumental que nem sempre é fácil de realizar e eles percebem 

imediatamente o que é que está em causa, desde que o professor saiba 

explorar bem, é preciso primeiro ver bem a ferramenta, lidar bem com ela e 

depois ver como é que pode dali tirar proveito dela na aula com os alunos, e 

acho que já se avançou imenso neste domínio. (Fisica.1) 
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Os professores seniores reconhecem que as novas tecnologias são irrecusáveis e 

imprescindíveis porque facilitam o trabalho do professor, ao mesmo tempo que permitem 

apresentar aulas diversificadas que captam mais o interesse dos alunos. Reconhecem no 

entanto que inicialmente a adaptação não foi sem custo e que hoje ainda não são uns 

especialistas, mas já não as dispensam e estão sempre a aprender. No entanto falam 

que embora a maior parte das escolas já esteja equipada com os quadros interativos, há 

muitos professores que não os sabem usar por falta de formação. 

Isto é o que nos relata esta professora: 

Claro, tenho de concordar porque se eu corrijo os trabalhos online (risos), se 

eu mando, ainda agora a preparação para exame eu mandei-lhes fichas para 

eles fazerem e conforme ia vendo o feedback deles ia fazendo outras, 

mandando outras, mesmo não estando aqui a dar aulas porque as aulas já 

acabaram e eu continuei a dar aulas pela internet. Depois, para motivar os 

alunos sem dúvida mas também não podemos cair no exagero é claro, não 

é? Porque também não é só os meninos estarem a ver um filme a aula toda, 

ou estarem a ver um vídeo, ou estarem com o quadro interativo, isso não 

chega, não podemos, que eu acho que há para ai algumas pessoas que 

tendem ao exagero, não podemos também ser só assim, não é? O aluno 

precisa de escrever, não é? O aluno precisa de, de conversar, de falar, de 

desenvolver a capacidade de fala, o speaking, e claro que se eu tiver uma 

base, deverá ser usado como motivação, não é? Depois, como disse, eu uso 

os listenings com um vídeo também, não é? Que, que trago na pen e que 

projeto, eles fazem o listening assim, em vez de ser eu a ler ou ser como 

antigamente só com uma cassete que estava ali, não, eles agora vêm 

primeiro, isso ajuda à compreensão e depois já ouvem e, e, é muito mais 

interessante, mas também não podemos cair no exagero que agora é, não é? 

É só um complemento, sim, muito importante. (IngAlem.3) 

 

Constatamos que os professores na sua globalidade valorizam a utilização das novas 

tecnologias e tentam tirar partido delas para melhorar o seu desempenho, criar aulas 

diversificadas e mais apetecíveis que cativem os alunos. No entanto os professores 

seniores reconhecem que no início não foi fácil a sua aprendizagem e que necessitam de 
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estar constantemente a aprender mais, mas vão conseguindo acompanhar a evolução e 

agora já não se imaginam a trabalhar sem as TIC. 

 

5.5.3. Vozes dos professores sobre a importância do domínio de línguas 

estrangeiras  

Os professores principiantes consideram que é importante que o professor conheça 

pelo menos uma língua estrangeira, preferencialmente o inglês ou o espanhol, para 

poderem ler artigos científicos ou poderem participar em intercâmbios ao nível europeu. 

No entanto, referem que, se o professor não for de línguas, não deve ser uma 

competência obrigatória. 

Assim o revela o relato desta professora:  

Ham, nos dias que correm se calhar [dominar línguas estrangeiras] cada vez 

mais, porque nós aqui vemos pela escola, que vêm alunos, estão a começar 

a vir alunos de quase todos os lados. Ham, mas eu acho que é complicado 

exigir mais isso de um professor, com tantas exigências que já existem, não 

é? Exigir mais uma coisa, eu sei lá, eu pelo menos imagino que, que um 

professor se tiver uma, uma turma muito multicultural, que até procure saber 

alguns aspetos, até mesmo pelos alunos. Aconteceu-me isso com os cabo-

verdianos, com os moçambicanos, eu procurei saber e, e investigar algumas 

coisas. O professor quando sente essa necessidade deve, deve tentar 

suprimir as suas, as suas dificuldades, agora estar mesmo habilitado ou 

dominar tão bem uma língua estrangeira como domina a sua, acho que é 

complicado exigir isso a todos os professores. (PortIng.2) 

 

Alguns dos professores experientes acham que neste momento o conhecimento de 

pelo menos uma língua estrangeira é uma competência que o professor deve ter. Não só 

para ter acesso a documentação da sua área científica, como também para o intercâmbio 

entre escolas da comunidade europeia, e ainda na possibilidade de haver mobilidade de 

professores. Já outros professores pensam que, embora seja uma mais-valia a nível 
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pessoal e profissional, não é uma competência essencial, porque o que define um 

professor competente é o domínio científico da sua disciplina. 

Tal o expressa este professor: 

Acho, especialmente [dominar línguas estrangeiras], acho eu, eu domino 

muito bem o francês e razoavelmente o inglês e ham, por exemplo, nestes 

concursos internacionais não é? No caso do CERN a língua de trabalho era o 

inglês, portanto tinha de se dominar, porque senão não havia a possibilidade 

de aprender com alguns colegas; mas, não é que compre muitos livros, mas 

volta e meia compro alguns livros em inglês, também da, da física e não há 

tradução, não é? E se não dominasse o inglês então não conseguia aprender 

nada com eles (risos). Acho importante isso, acho muito, e é uma coisa que 

eu também passo aos alunos, que eles devem investir, eles normalmente 

pensam mais no inglês, digo sempre: -“pelo menos mais outra língua para 

além dessa”. Nesta experiência agora que fiz com os alunos em Paris 

verifiquei que, que a maior parte deles não fala francês, tiveram três anos de 

aprendizagem, 7º, 8º e 9º, mas, “bonne nuit, bonjour” e de resto vinham 

sempre ter comigo quando queriam ajuda. (Fisica.1) 

   

Os professores seniores pensam que o domínio de pelo menos uma língua 

estrangeira, principalmente o inglês, é uma competência necessária porque facilita a 

consulta de documentos científicos de referência, e facilita a comunicação nos 

intercâmbios com alunos e professores de escolas europeias; por isso são de opinião que 

o currículo deve prever esta situação, pois que os professores também já foram alunos. E 

dizem que nos encontros multiculturais ainda se percebe que os professores se sentem 

pouco à-vontade em comunicarem noutra língua, daí ser importante investir nesta área. 

É esta a opinião de uma das professoras: 

[Dominar línguas estrangeiras] claro, isso, isso porque, valha-me Deus, não 

é? (risos) Isso nem era preciso perguntar, é evidente que devia dominar, 

principalmente o inglês, pelo menos o inglês. E, e professores como eu, com 

muitos anos de ensino não dominam, aliás mesmo alguns novos, quando nós 

temos estes projetos multilaterais e que vêm os professores de outros países 
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cá e eu sinto que a maior parte dos professores têm muito medo de 

conversar, porque têm medo de errar e dizer mal as palavras; portanto, é um 

problema de comunicação, tem a ver com a comunicação e o professor 

comunicar numa língua estrangeira é muito difícil, isso é, eu acho que isso 

era uma das competências que qualquer professor devia ter, isso é evidente. 

(Hist.1) 

 

A maior parte dos professores de todas as gerações acha que o conhecimento de 

pelo menos uma língua estrangeira é benéfico para o professor e para o seu 

desempenho profissional. As opiniões divergem entre se deve ser ou não uma 

competência base para todos os professores, independentemente da área científica que 

lecionem. No entanto alguns sugerem que neste momento o currículo escolar deveria 

investir mais no ensino das línguas para beneficiar os futuros professores. 

 

5.5.4. Vozes dos professores sobre a importância de se ter conhecimentos 

sobre a história europeia  

Os professores principiantes comentam que os professores devem ser pessoas 

informadas, que devem conhecer os acontecimentos mais marcantes da história 

portuguesa e europeia, e especialmente os acontecimentos mais recentes porque a 

qualquer momento podem ser questionados na sala de aula pelos alunos. 

Na ideia desta professora é assim:  

Primeiro, acima de tudo, somos portugueses, não é? Eu acho que sabermos 

um bocadinho da nossa história, mas não é só os professores, eu acho que 

toda a gente, saber um bocadinho da nossa história não faz mal nenhum. 

Depois estamos inseridos numa União Europeia, devemos saber porque é 

que ela existe, como é que ela se criou. Eu por um lado tenho a sorte de ser 

professora de geografia, de ensinar isso aos meus alunos, não é? Mas no 

entanto acho que sim, acho que, até porque a qualquer momento em 

qualquer aula pode surgir essa dúvida, por exemplo, ainda agora foi muito 

falado o Tratado de Lisboa na televisão, é normal que os alunos cheguem à 
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escola e perguntem ao professor o que é isso, e podem não perguntar ao 

professor de geografia mas perguntar ao de inglês, ou ao de francês, ou de 

espanhol ou ao de matemática, e acho que sim que ele deve saber 

responder, não é? É uma coisa que tem a ver, uma bocadinho mais até, mais 

com cultura geral. (Geo.2) 

 

Alguns dos professores experientes pensam que os professores devem ser pessoas 

de cultura, devem ter cultura geral, por isso é importante que saibam sobre os 

acontecimentos mais marcantes da história europeia. Podem até utilizar esses 

conhecimentos para articular com algumas das temáticas que lecionam, e assim dar uma 

perspetiva mais contextualizada aos alunos. Porém, outros destes professores não 

acham que ter conhecimentos sobre a história europeia seja relevante para as suas 

aulas, são assuntos que nem costumam abordar. 

Para este professor é assim que deve ser: 

Oh pá! Os professores têm que ser pessoas de cultura, eu acho. Saber de 

história europeia ou saber de história de Portugal, ou saber de arte, ou saber 

de desporto, sejam eles de inglês ou os de desporto, saber inglês, eu acho 

que as pessoas têm de ser mais polivalentes. Portanto, para mim, isso, saber 

o que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não é? E saber o que é 

que, eu acho que as pessoas, isso tem a ver com, como as pessoas se 

colocam na vida, como é que as pessoas estão nas coisas, se depois alguém 

decide, “ai agora os professores têm que saber de Excel” ou “ai que”. Para 

mim é insignificante o que é que o legislador ou a comunidade, para mim isso 

não é o que eu valorizo, eu valorizo é as pessoas de cultura, as pessoas, as 

pessoas que estão na escola e que estão à frente dos alunos, têm que ser 

pessoas de cultura, o que é, o que não é fácil, não é? Mas eu por exemplo já 

fui várias vezes com os meus alunos ao teatro; nós por exemplo no grupo de 

educação física, uma das disciplinas que temos é teatro e expressão 

corporal, não é? Ham, eu acho que tem a ver com, não é? As pessoas não 

saberem só da área delas, dizer “aí eu só sei de inglês” ou “só sei 

matemática”, não é? Ou “só sei, só sei educação visual” […]. (EdFís.2) 
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Parte dos professores seniores acredita que os professores devem ter conhecimento 

dos acontecimentos mais marcantes da história europeia porque devem ser pessoas com 

uma boa cultura geral de base, e devem também ser pessoa viajadas, que tenham uma 

visão alargada do mundo. A outra parte destes professores acha que é mais importante o 

professor dedicar-se a aprofundar conhecimentos na sua área disciplinar. 

É assim que se manifesta um dos professores: 

Sim, eu penso que um professor, seja qual for, é um, é um generalista, é um 

especialista generalista, para além da sua área científica, evidente, tem que 

ter uma boa cultura geral. Hee, porque, em qualquer momento da sua aula, 

um aluno traz uma notícia ou faz um comentário e o professor aí, não tem 

que saber tudo, mas, enfim, tem que saber bastantes coisas, sobretudo as 

coisas mais importantes e sobretudo porque a União Europeia é um projeto, 

e é um projeto político e social, económico, han, no qual acreditamos. E eu 

penso que tem muitas vantagens, quer para a paz entre os povos quer para o 

desenvolvimento, e portanto um professor han deve ser realmente culto no 

que respeita aos principais, às principais etapas de evolução da organização 

europeia, aos órgãos, nomeadamente, conhecimento dos órgãos da União 

Europeia, para ser capaz de, com os seus alunos, a qualquer momento, ser 

capaz de dar uma opinião, fazer um comentário ou de responder a uma ideia 

ou a uma sugestão dos seus alunos. (Filo.1) 

 

No entendimento da maioria dos professores, o conhecimento sobre os 

acontecimentos mais marcantes da história europeia deve fazer parte do repertório 

cultural dos professores independentemente da sua área científica. Embora alguns 

argumentem que é mais importante investir na pesquisa dentro da sua área científica, 

porque nem abordam essa temática nas suas aulas, por isso não é relevante para eles.  
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5.5.5. Vozes dos professores sobre a importância de se ser sensível ao 

multiculturalismo 

Os professores principiantes referem que teoricamente o professor deve ter a 

capacidade de lidar com o multiculturalismo na sala de aula e privilegiar a igualdade de 

oportunidades, mas admitem que não é fácil gerir a diferença, até porque esses alunos já 

vêm com ideias preconcebidas, e acham que também eles têm de fazer um esforço para 

de adaptarem. No entanto, dizem também que são sempre turmas mais enriquecidas 

culturalmente, todos ganham com a partilha de experiências diferentes e é também uma 

maneira de combater o etnocentrismo cultural. 

Na opinião desta professora, é assim: 

Ahaa (risos), concordo com a teoria, não é? Na teoria eu acho, eu, quase 

toda a gente deve concordar, não é? Claro que uma pessoa deve sentir-se à 

vontade a trabalhar com qualquer raça, qualquer, qualquer religião, qualquer 

aspeto cultural diferente do nosso. Agora, na prática, às vezes é complicado, 

porque eu vejo pelos casos que já tivemos, não é? E eles também vêm com 

determinadas ideias preconcebidas, e não tem que ser só o esforço do nosso 

lado, também tem que ser esforço também da outra parte. Mas, mas 

concordo e, e acho, acho excelente se até uma turma for muito heterogénea 

a nível de, muito multicultural, acho ótimo que se tire o maior partido disso. 

Na prática, se calhar às vezes é difícil. (PortIng.2) 

 

Os professores experientes dizem que é um desafio para os professores gerirem 

turmas multiculturais devido à sua complexidade. Mas o problema maior é quando esses 

alunos não dominam a língua portuguesa, logo a sua base de entendimento e 

consequente desempenho vai ser diferente dos outros, e involuntariamente o professor 

acaba por se desviar do princípio da igualdade de oportunidades. Sugerem que há que 

pensar em estratégias de inclusão que preconizem o desenvolvimento das capacidades 

destes alunos em harmonia com o contexto onde estão inseridos, até porque esta 

diversidade também pode ser benéfica para os outros alunos, que têm assim a 

oportunidade de conhecer outras culturas. 
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Diz-nos esta professora: 

Olha! Seria politicamente incorreto eu dizer que não (risos), como é lógico. 

Claro que os professores têm que estar preparados para, para a sociedade 

multicultural, para, para as diferenças, mas não estou de acordo que se meta 

tudo no mesmo saco pronto. Não estou de acordo que, como acontece nesta 

escola, mas como acontece nesta escola, alunos que não sabem escrever 

português e não sabem falar português que estejam num curso em que a 

base de tudo é lecionado em português. Se a escola aceita os alunos nestas 

condições tem que assegurar que eles aprendam a língua primeiro, porque 

senão não estamos, não é por uma questão se discriminação dos alunos, 

muito pelo contrário, acho que os discriminamos assim, se os estamos a 

iludir que estão a aprender coisas que não estão, que não têm capacidade, 

não têm instrumentos para o fazer. Portanto acho que isto da inclusão, do 

multiculturalismo, é muito bonito, mas não é só, não pode ser só falado. Tem 

que se, tem que se perceber que uma sociedade multicultural, que apresenta 

mais desafios do que uma sociedade unicultural […] (Geo.1) 

 

Os professores seniores falam que hoje em dia é irrecusável o professor refletir sobre 

o multiculturalismo, vivemos na era da globalidade, da livre circulação e a escola reflete 

essa realidade, as turmas são cada vez mais heterogéneas. Dizem ainda que na prática 

são turmas muito difíceis de trabalhar e quando os alunos não falam a língua portuguesa 

é difícil manter a igualdade de oportunidades porque o acesso ao conhecimento não é 

igual para todos. Mas também reconhecem que são turmas com um ambiente muito 

enriquecido onde há partilha de diferentes culturas entre os alunos.  

No pensar deste professor, é assim: 

Penso bem, porque hoje é irrecusável, é irrecusável o multiculturalismo na 

sociedade global. Portanto, com as imigrações, com as minorias étnicas, 

com, com a possibilidade de as pessoas hoje, mesmo dentro do país, 

migrarem com facilidade, por razões de vida, da profissão, portanto, 

realmente o professor tem que ser capaz de lidar nas suas turmas com 

alunos das diferentes, de diferentes grupos sociais, das diferentes culturas, 

ser capaz de respeitar. Mas ter ele também uma solidez de, de cultura e de 
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valores que lhe permita manter a sua referência e ser capaz de dialogar e 

integrar os outros, sem impor, evidentemente respeitando mas sendo capaz 

de lidar com isto no sentido que ele, ali, não há nenhum absoluto porque às 

vezes também se pode pensar que cada minoria é um absoluto, e isto 

quando vivemos em sociedade, temos as vantagens de trocar as 

experiências, e temos também o dever de nos respeitar, mas com limites, 

não é? E portanto o professor deve ser sensível e estar preparado para lidar 

com, com os, os problemas que surgem destas diferentes culturas que 

aparecem na escola. (Filo.1) 

 

Na totalidade dos professores fica evidenciada a importância de o professor ter a 

capacidade e a sensibilidade de trabalhar com turmas multiculturais, que todos 

reconhecem não ser um desafio fácil. Também todos apontam para o facto de estas 

turmas permitirem a partilha intercultural e de certo modo assim se combater o 

etnocentrismo dos alunos. No entanto, alguns dos professores chamam a atenção para o 

facto de o desconhecimento da língua portuguesa por parte destes alunos não favorecer 

a aplicação do princípio da igualdade de oportunidades.  

 

5.5.6. Vozes dos professores sobre a importância de se conhecer outros 

sistemas de ensino europeus  

Os professores principiantes consideram que é bom conhecer como funcionam os 

outros sistemas de ensino europeus para se poder comparar ao nosso, porque há muito 

que se pode aprender, copiar e adaptar. 

No relato desta professora, é assim: 

[…] eu acho que a forma como funcionam os outros sistemas educativos 

pode ser uma curiosidade que nós temos, eu tenho essa curiosidade, mais 

em termos de comparar o que nós fazemos com o que os outros fazem. 

Agora também não acho que deva ser uma preocupação central na 

competência dos professores. Eu para ser competente vou tentar perceber 

como é que funcionam os outros sistemas, não acho. Acho que há pessoas 
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que podem estar mais interessadas em conhecer essas áreas mais para o 

dia a dia da profissão docente. Não acho que seja o conhecimento que 

também devamos dominar, ham, é mais, é o que eu digo, é outra mais-valia. 

[EdFis.1] 

 

Alguns dos professores experientes acham que é positivo conhecer a realidade de 

outros sistemas de ensino europeus porque assim pode-se comparar, refletir e até aplicar 

ao nosso contexto. No entanto, outros destes professores pensam que o que é mesmo 

importante é analisar a especificidade da nossa realidade e melhorar o que for preciso. 

Este professor conta que: 

Ah! Isso sim, também é uma coisa que me tem interessado bastante. No 

último curso em que eu estive em 2007, 2007, acho eu que foi, estive com 

professores de várias escolas europeias, era de um programa do CERN, não 

é? Em Genebra [...] e tinha professores da Suécia, professores da Grécia, de 

Itália, da Suíça, da Espanha, de Portugal, havia mais uma colega de Lisboa, 

e, enfim, e este intercâmbio, eu gosto muito, de comparar o como é que se 

faz, como é que se dá, quanto é que se dá, como é que se dá, se tem 

componente experimental, se não tem, se é o teórico. Gosto muito de saber e 

mesmo sobre as condições de trabalho dos próprios professores, quantas 

horas têm, se são bem remunerados ou não , se são reconhecidos ou qual é 

o estatuto, qual é o papel do professor, ou a imagem que aquele país tem do 

professor, etc.. É, eu gosto muito e mesmo nas outras que tenho tido, 

também tenho tido uma presença regular nas Olimpíadas, já estive nas 

Olimpíadas Internacionais em Singapura, já estive nas Olimpíadas 

Internacionais no México, nas ibero-americanas no México, e também gosto 

desses contactos para saber como é que se ensina a física. Ham, comparar 

com o nosso programa daqui, do nosso país e ver o que é que se dá e o que 

não se dá, eu acho muito interessante, muito interessante, gosto muito de 

fazer esse cruzamento […]. (Fisica.1) 
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Uma parte dos professores seniores é de opinião de que é sempre bom saber como 

os outros fazem porque se está a preparar alunos para a sociedade europeia. Por isso 

defendem que a ideia não é copiar, é mais abrir o diálogo na partilha de informações, 

porque se pode melhorar com o que se aprende com os outros. Uma outra parte destes 

professores advoga que não acha necessário observar os outros sistemas de ensino, 

devemos sim concentrar-nos em melhorar o nosso, respeitando as nossas 

características. 

Esta professora diz que: 

Eu acho que sim, acho que sim, embora tenha que se combater a tendência 

para fazer como dizia o Eça de Queirós, trazer o fato direitinho de Paris e 

depois fica-nos mal nas mangas, não é? Porque, ham, nós passamos a vida 

a importar modelos e essa importação dá resultados muito maus, porque não 

se adaptam à nossa circunstância, o modelo dá um resultadão na Suécia, 

aqui é uma anedota, porque nós, entre nós e os Suecos, estamos a ver, não 

é? Eles fazem logo tudo direitinho e nós aldrabamos logo tudo, não dá 

(risos), não dá. Portanto, nós, se calhar podemos importar um bocadinho 

para aí da Itália ou da Grécia e tal, mas também lá não está a dar grande 

coisa. Portanto, a ideia é conhecer sim, mas não naquele sentido também um 

bocado saloio que nós temos, “ah isto, estamos a fazer isto, mas também se 

faz na Finlândia”. fixe para o finlandês, e aqui nós? Não é? Há coisas que 

nós. Portanto acho que esse conhecimento é bom mas devia ser feito com 

esta perspetiva de construirmos o nosso caminho com conhecimento e com, 

sem ser aquela coisa da cópia que vai dar asneira como sempre deu. Pronto, 

isso acho bem. (PortFran.1) 

 

A maior parte dos professores manifestam a importância de se conhecer outros 

sistemas de ensino europeus porque se pode comparar, aprender algo de novo e refletir 

em como se pode melhorar o nosso. No entanto, advertem que não devemos limitar-nos 

a copiar os outros modelos como já tem sido feito, e não tem resultado; devemos sim 

adequá-los à nossa realidade. Outra parte dos professores pensa que o ideal é focarmo-

nos na especificidade da nossa realidade e decidir o que se pretende do ensino para o 

melhorar. 
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5.5.7. Vozes das diferentes gerações de professores sobre a adaptação aos 

novos desafios 

Parte dos professores principiantes são de opinião de que são eles quem melhor de 

adapta à mudança porque têm a mente mais aberta às inovações, mas também 

reconhecem que há professores mais velhos que são muito proactivos. A outra parte 

destes professores defende que o acompanhamento da mudança não tem tanto a ver 

com a geração a que se pertence, mas sim com a personalidade do professor, com a sua 

maneira de estar na vida. 

No entender desta professora é assim: 

Eu acho que, eu imagino-me a mim mais velha e a ter que gerir isto tudo, eu 

penso que pediria a reforma, sinceramente (risos). Porque são anos e anos 

a, a aturar [alunos,] entre aspas, mas pronto, ham, mas é, é verdade. 

Estamos, eu acho que um professor, para já é uma profissão muito 

desgastante, e chegar quase ao final da carreira e ter que estar a verificar 

qual é a competência que tem que atingir; agora tem formação em TIC, e 

depois tem de ter aquilo, acho muito complicado para um professor já mais 

velho, ham, é mais complicado para um professor mais velho adaptar-se a 

todas estas mudanças, mas acho que isso é regra geral, é mais complicado 

as pessoas mais velhas adaptarem-se à mudança, não quer dizer que não 

haja um ou dois ou três até que se adaptem bem. Mas, por norma, a 

juventude adapta-se muito melhor porque está em início da vida, portanto, 

tem muita energia (risos) e quer vencer, não é? Tem uma vida inteira pela 

frente, portanto, quer vencer e, nesse sentido, luta muito mais. Quem já está 

estável, que tem já uma vida, um percurso de vida, e ter de repente que 

mudar, ter que alterar maneiras de dar aulas, ham, acho que é muito mais 

difícil. (PortLatGreg.1) 

 

Alguns dos professores experientes explicam que se há professores novos com 

apetência pela mudança, também há aqueles que lhe resistem. Assim como também 

dizem que se os professores experientes criaram uma maior abertura de espírito e 

aceitação da mudança, também há aqueles que se cristalizaram no tempo e são 
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relutantes a qualquer alteração. Aceitam que são os professores mais antigos que mais 

dificuldades sentem em gerir a mudança, mas admitem que há exceções, que há 

professores seniores muito proativos. Já outra fração destes professores considera que a 

adesão à mudança é transversal a todas as gerações porque depende principalmente da 

maneira de ser do professor, e também do tipo de escola onde ele está inserido. 

Nas palavras deste professor é assim: 

[…] eu considero que me consigo adaptar, eu já passei não sei por quantas 

mudanças de programa da disciplina, já não sei quantas foram, e de cada 

vez que a pessoa tem que se adaptar, mudar tudo outra vez e deitar tudo 

fora o que tinha, e fazer tudo de novo. Que, na altura, resmungamos sempre 

e estamos sempre contra e que “estava tão bem assim porque é que vamos 

mudar”; mas depois lá nos habituamos à ideia e quando vamos a mudar 

outra vez, o que estava era o que era bom, é sempre assim (risos). Mas olhe, 

eu acho que de uma maneira geral o professor adapta-se sempre, se 

pensarmos na quantidade de reformas porque já passamos todos, de 

curriculares e disciplinares, quer dizer, acho que o professor se adapta 

sempre, mais ou menos evidentemente, mas vai-se adaptando. (Fisica.1) 

 

Uma fração dos professores seniores acredita que os professores mais novos têm 

muita energia e trabalham bem em contexto de mudança, mas também há aqueles que 

sentem maior dificuldade em lidar com o novo tipo de alunos que agora aparecem na 

escola. Também referem que os professores do meio da carreira, como já têm alguma 

experiência, acabam por ser aqueles que melhor sobrevivem à mudança, mas também 

são aqueles que mais reclamam e mais resistência oferecem. Acrescentam ainda que os 

professores mais antigos são os que mais tentam fugir às situações problemáticas, 

porque já estão acomodados e não estão para se aborrecer; no entanto, dentro deste 

grupo há exceções que se devem a características pessoais determinantes. Uma outra 

fração destes professores defende que a maior ou menor adesão aos novos desafios tem 

mais a ver com a educação e a maneira de ser do professor do que com a geração de 

que faz parte. 

É assim que nos fala esta professora:  
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[…] aqui, os professores tiveram muita dificuldade em se adaptarem às 

tecnologias, tiveram muita dificuldade em abarcar a avaliação, tiveram muita 

dificuldade a, muita resistência à mudança e aí notei, os mais velhos, coisas 

novas, mas…! Posso dizer que tivemos um leque muito grande de pessoas 

ham maduras, novas, trinta, quarenta, que tiveram uma resistência ainda 

maior à avaliação do por exemplo eu. Não me importei de ser avaliada, e 

outras, muitas pessoas, um leque muito grande mesmo, dos trinta e quarenta 

anos, fizeram uma campanha perfeitamente contra, não conseguiram abarcar 

e ver a mudança. O que eu noto é que as pessoas ao princípio refilam muito, 

mas depois acabam por se adaptar, não é? E se disserem “é assim têm que 

se adaptar”, as pessoa arranjam sempre forma de se adaptarem, tem que 

ser, foi assim com os computadores, foi assim com os e-mails, aqui na escola 

trabalhamos, tudo o que é enviado para os professores, nada é enviado em 

papel, é tudo pelo e-mail, ham, e houve muita resistência, e agora já não. O 

que eu tenho notado é que pessoas que vêm de escolas ainda com formas 

diferentes de funcionar, quando chegam aqui às vezes têm dificuldade, sejam 

novas, sejam mais velhas, e sejam do centro, vá. É claro que aquelas mais 

novas que acabaram há pouco o curso nada disto já é muita novidade porque 

já tiveram aulas assistidas há pouco tempo, porque já estão muito habituados 

ao computador, ham algumas têm um bocadinho de resistência às grelhas 

que nós temos, muita papelada para preencher. Hum, as pessoas vão-se 

adaptando, têm que se adaptar, têm que se adaptar. Portanto, se me 

perguntarem, os mais velhos têm dificuldade em se adaptarem e aderir mais 

aos computadores, mas agora acho que já foi sanado. Aqueles que mais, 

[aqueles que] quando vêm novidades mais reclamam, eu acho que são os 

centrais (pequenas gargalhadas). […] E sabe porque é que é que eu acho 

que aos mais velhos nem lhes custa assim tanto a adaptar? Porquê? E, e, eu 

falo um bocado por mim, porque é assim: já passou tanta água; portanto, eu 

estou aqui na escola há dezoito ou dezanove anos, e já passou tanta 

novidade, tanta novidade, que nós já nos, já aprendemos que é mais uma e 

que também vamos ultrapassar, e que é mais uma e também nos vamos 

adaptar, porque já foi tanta coisa a que tivemos que nos adaptar que já 

sabemos que somos perfeitamente capazes de ultrapassar mais uma. Eu 

digo, já veio um executivo, já veio outro, já veio outro, já veio uma direção, já 

veio, e, e sempre, as coisas sempre foram, nós sempre fomos (risos) 
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heroínas e sempre conseguimos e, portanto, também vem outra, também 

vamos ultrapassar. (IngAlem.3) 

No geral todos os professores acabam por acordar que a adaptação aos novos 

desafios depende mais da personalidade, do modo de estar na vida do professor ou da 

escola onde estão inseridos, do que propriamente da geração de que fazem parte, pois 

se encontram professores de todas as gerações que aderem muito bem à mudança, 

assim como acontece o mesmo no que toca à resistência à mudança. Porém, há uma 

predisposição para a mudança mais natural por parte dos professores principiantes, visto 

que nem sentem alguns dos desafios porque já possuem essas competências, e também 

porque estão no início da carreira e por isso à partida estão mais abertos a novas 

experiências. 

 

5.6. Sentimentos positivos face à profissão 

Este subcapítulo versa sobre os sentimentos positivos demonstrados pelos 

professores das diferentes gerações face ao seu trabalho, e que reforçam a sua 

identidade profissional. Assim sendo, procuramos observar por meio das suas narrativas 

os aspetos que lhes dão satisfação, como seja a sua “paixão” pelo ensino e a satisfação 

em influenciarem os alunos; os relacionamentos em contexto escolar e as características 

da profissão que consideram aliciantes. 

 

5.6.1. Vozes dos professores principiantes sobre a sua “paixão” pelo ensino 

Os professores principiantes falam que se sentem realizados com a profissão porque 

gostam de ensinar e do contacto com os jovens. Consideram que é uma profissão 

dinâmica, não os obriga a estarem todo o tempo fechados e a fazerem sempre o mesmo, 

antes pelo contrário, há sempre desafios para dar resposta. Referem ainda que se 

sentem bem na escola, acham que ser professor é ser estudante durante toda a vida, e 

por isso podem continuar a investir na sua autoformação. 

Revela-nos esta professora:  
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Porque é isto que me realiza, é, eu gosto, eu sinto-me outra na escola, ehm 

eu gosto de andar na escola, eu sinto-me bem, porque eu acho que um 

professor é um estudante toda a vida, eu sinto-me bem a continuar a, a estar 

na faculdade, a continuar a investir na minha formação, na minha 

autoformação pessoal […]. (Geo.3) 

 

Os professores experientes argumentam que gostam imenso da profissão porque 

gostam da relação com os alunos, e também porque não é uma profissão nada 

monótona, todos os anos têm plateias diferentes, alunos com personalidades diferentes, 

outro horário, outros desafios. Dizem que é uma profissão agradável, que lhes dá muito 

ao longo dos anos e sentem-se recompensados pelo feedback dos alunos. É por isso que 

quando os voltam a encontrar já formados ou a trabalharem, olham para eles e sabem 

que está ali um bocadinho deles, naquele engenheiro ou naquele médico, e isso é muito 

gratificante. 

Confidencia-nos este professor:  

[…] eu acho que esta, esta profissão é tão agradável, nós temos coisas tão 

boas ao longo da vida que não sei se haverá outra profissão que dê assim 

essa satisfação, esse feedback que tivemos dos ex-alunos quando vão 

embora, ou dos pais quando nos vêm agradecer a ajuda que demos aos 

filhos e nos oferecem, sei lá, um cesto de rosas, como uma vez tive, um 

cesto de rosas enorme (risos), nem sabia o que havia de dizer (risos). E o 

professor fica assim, aqueles pequenos momentos, ou então também nunca 

hei de esquecer a emoção que foi o meu aluno ganhar uma medalha de 

bronze em Singapura, quer dizer, eu quase chorei de comovido (risos), de 

vê-lo a ir ao palco a buscar a medalha, ahahah, quer dizer, é destes 

bocadinhos que compensa a profissão toda de ser professor. Eu, eu não sei 

se era capaz de não ter escolhido, sabendo o que sei hoje, sabendo o que 

sei hoje, não sei se era capaz de ter escolhido outra coisa, não sei, tenho 

dificuldades, ou então, então se calhar ter seguido a área de física na mesma 

mas, mas em investigação, porque apesar de tudo também se tem contacto 

com alunos, não é? Também há sempre uma parte que é dedicada ao 
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ensino, nunca é investigação a cem por cento, mas portanto como vê é uma 

variante pouco diferente desta (risos). (Fisica.1) 

 

Os professores seniores confessam que são vários os aspetos que os prendem à 

profissão, é o facto de estarem em permanente contacto com jovens que lhes 

proporcionam vivências diferentes; de gostarem de ensinar e isso os obrigar a estarem 

sempre a aprender porque precisam de fazer uma atualização constante de 

conhecimentos científicos e pedagógicos; e também porque é uma profissão que não é 

monótona nem repetitiva como grande parte das profissões. 

No relato deste professor percebemos que: 

[…] portanto, é uma profissão que exige uma atualização constante de 

conhecimentos científicos e pedagógicos, e isso a mim satisfaz-me, porque 

parar, como se costuma dizer, é ficar ultrapassado, e portanto essa exigência 

constante de atividade intelectual, de pesquisa. Depois o contacto social com 

os jovens, e perceber os seus problemas também nos ajuda a perceber 

melhor a sociedade em que vivem, e os modelos familiares que têm, e o 

modo de funcionamento. Portanto isso é que para mim são as melhores 

motivações, eh atividade intelectual eh, e contacto social, e conhecimento da 

realidade através de, da dinâmica que os alunos transportam para a escola e 

que eles, que também têm coisas realmente positivas, como digo, admiro os 

alunos espetaculares, aqueles alunos que hoje sabem utilizar a internet, 

sabem fazer uma pesquisa, sabem fazer trabalho. Portanto são realmente 

alunos que nos motivam: “dizes assim, por estes vale a pena e pelos outros 

vamos fazendo o melhor possível”. (Filo.1) 

 

Todos os professores referem que a sua “paixão” pelo ensino se centra 

principalmente no relacionamento com os alunos, que se sentem bastante gratificados 

quando os alunos se mostram reconhecidos; depois, referem o gosto que sentem em 

ensinar, e em poderem estudar permanentemente, para se manterem atualizados; e, 

ainda, por ser uma profissão dinâmica e diversificada. 
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5.6.2. Vozes dos professores sobre as características da profissão que os 

aliciam 

Os professores principiantes alegam que estão satisfeitos com alguns aspetos 

práticos da profissão, tais como: o facto de terem alguma autonomia; um horário flexível; 

auferirem uma remuneração razoável que é paga pontualmente todos os meses; ser uma 

profissão dinâmica e diversificada; e possibilitar o contacto permanente com a novidade. 

Diz-nos esta professora que: 

[…] mas uma das coisas que mais me fascinou em escolher a profissão de 

professor, também tem a ver com uma característica pessoal minha, que é o 

querer estar sempre em contacto com a novidade. Eu não consigo estar 

muito tempo em rotinas ou nos mesmos sítios e sempre com as mesmas 

pessoas, eu gosto sempre de conhecer gente nova, isso é um dos aspetos 

que me aliciou porque eu sabia, sabia que ia sempre ter alunos novos e 

caras novas e tudo mais. Mas pensava que, das duas uma, acontecia duas 

coisas, ou não ia arranjar emprego ou se arranjasse ia andar a pular de 

escola em escola todos os anos. Isso por acaso não aconteceu, eu fiquei e 

continuo sempre na mesma desde o início, e às vezes sinto um bocadinho 

falta disso e, e era isso o meu sonho, esse, era conhecer várias realidades 

de ensino, ham, e percorrendo várias escolas, mas ter emprego já é muito 

bom. (Port.1) 

 

Os professores experientes referem que uma das características mais aliciantes é 

auferirem de um vencimento razoável que lhes permite ter alguma estabilidade, que lhes 

confere alguma qualidade de vida. 

[…] ao fim de muitos anos, permitiu-me sempre ter alguma estabilidade, a 

escola, não é? Estou, tenho a vida organizada, tenho, acho que tenho 

qualidade de vida, não é? E a escola conferiu-me. Não tenho um vencimento 

brutal, não é? Não sou gestor de não sei o quê, mas acho que aquele, aquele 

dinheiro certo, da escola, conferiu-me uma qualidade de vida média, que eu, 
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eu acho que, ainda para mais nestes momentos de crise, a gente sabe que 

pelo menos por agora não tenho ordenados em atraso, não é? Não sei se 

vamos chegar ao final do ano e não vamos ter subsídio de férias, não é? Ou 

subsídio de Natal. Mas isso confere alguma regularidade, alguma 

consistência […]. (EdFís.2) 

 

Os professores seniores comentam que a característica que mais os alicia na 

profissão é terem um dia livre. Porque é um dia que quebra o ritmo de trabalho, que 

podem usar para fazerem outras atividades; acham que esse dia contribui para manter a 

sanidade mental do professor. Além disso, também gostam da falta de monotonia, de 

terem um horário diferente todos os dias, que mudam todos os anos, assim como as 

turmas e grande parte das tarefas. 

Uma coisa de que eu gosto muito na minha profissão é, além dessa quebra 

de monotonia que há, é por exemplo ter uma manhã que não se trabalha ou 

uma tarde, mesmo que não se tenha um dia inteiro, há sempre ali, que muda 

o ritmo. E depois outra coisa muito gira que eu acho na nossa profissão é 

todos os anos mudar. Eu sei que há pessoas que não gostam, não é? Que 

dizem que todos os anos entram às oito e meia, mas eu não, eu não, eu até 

gosto de mudar de turmas, não é? Às vezes, eu, a sequência das turmas, eu 

também não sei se é vantajoso ou não, tem de ser visto caso a caso […] que 

eu também, por exemplo, eu acho que até sou boa professora, mas se calhar 

os meninos até gostavam de ter outra, não é? E às vezes mudar também é 

bom para eles, e eu gosto de ter sempre outros jovens, e vou aprendendo 

com eles, e depois o facto de não ter sempre o mesmo horário todos os 

anos, eu acho que a nossa profissão é uma profissão que não é, não é muito 

rotineira, e eu gosto disso, gosto muito disso. (Bio.1)  

 

As características específicas da profissão que mais aliciam os professores de todas 

as gerações têm a ver com a diversificação anual, quer dos públicos discentes; quer dos 

horários e outras atividades. Também lhes agrada a autonomia que possuem; o facto de 

terem um dia livre; e sobretudo a estabilidade financeira que lhes permite ter alguma 

qualidade de vida.  
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5.6.3. Vozes dos professores sobre a satisfação em ensinar 

Os professores principiantes referem que o que os seduz é serem professores, 

poderem transmitir algum conhecimento. Gostam de ensinar estratégias aos alunos 

quando eles revelam dificuldades, de insistir com eles para voltarem a tentar e não 

desistirem, e ver que eles correspondem, e evoluem. Sentem-se gratificados ao verem o 

olhar de satisfação dos alunos quando compreendem a matéria, ou quando aderem com 

vontade a projetos fora do horário letivo; aí sentem que conseguiram influenciar esses 

alunos e isso dá-lhes bastante prazer. Sentem-se satisfeitos por terem a possibilidade de 

orientar e ajudar os alunos que andam perdidos com os seus problemas e verem que 

eles seguem os conselhos dados; o saberem que conseguem marcar alguns alunos, que 

mais tarde se vão lembrar dos professores, que se calhar vão ser importantes para o 

futuro deles; no fundo é saber que podem ter alguma influência positiva nos alunos.  

É assim que se exprime esta professora: 

É um bocado isso, desde aquele olhar, aquele ar de satisfação dos alunos, 

aquele levantar de sobrancelhas do percebi. Acho que é isso que me dá 

satisfação, e ver que realmente eles às vezes querem-se envolver em 

atividades extra aula que tenham a ver com a matemática, e quando se vê 

isso, quando se vê motivação, quando se vê os alunos a quererem caminhar 

por si por si mesmos, acho que isso, […] que não há maior satisfação do que 

essa. (Mat.1) 

 

Os professores experientes dizem que o que mais lhes agrada é trabalharem 

enquanto professores; é serem professores, darem aulas, estarem com os alunos em 

sala de aula, que isso ainda continua a ser o que mais gostam de fazer na escola. 

Também gostam de preparar as aulas, de acrescentar sempre alguma coisa interessante, 

ou um artigo que saiu recentemente que levam para a aula para discutirem, e ficam todos 

contentes quando vêm os alunos falarem com entusiasmo da matéria dada, ou de um 

artigo que leram ou trouxeram para a aula para discutirem. Dá-lhes muito prazer poder 

ajudar os alunos a descobrirem as suas potencialidades, ver como evoluem, e ficam 

particularmente satisfeitos quando verificam que eles acabam por atingir bons resultados, 
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porque seguiram os conselhos dados. Aí percebem que a mensagem passou, e isso é 

muito gratificante. Continuam a gostar de trabalhar com adolescentes e jovens porque 

continuam a acreditar que é preciso todos os dias passar uma mensagem, que é possível 

interferir no aluno, influenciar e orientar positivamente nem que seja muito pouco; só o 

facto de pensarem que conseguiram mudar algo, isso fá-los sentirem-se muito bem. 

Sentem-se reconhecidos e recompensados quando os alunos lhes falam, lhes escrevem, 

lhes telefonam, e também quando os ex-alunos passam pela escola para os visitar. 

É assim que nos fala um dos professores: 

Eu ainda continuo, continuo a achar que é uma festa vir trabalhar [risos], eu 

adoro este contacto com os alunos, tenho tido, tenho tido muita sorte com as 

turmas normalmente. Pronto, aqui no colégio é um bocado diferente, nós 

estamos um bocado no paraíso e não temos os problemas que algumas 

escolas ou alguns colegas das outras escolas, que eu ouço falar, têm, não é? 

Portanto para mim é uma festa, eu estar a preparar uma aula e depois de 

repente ver um artigo que fala de qualquer coisa interessante que eu nunca 

tinha contemplado na aula, mas vou pôr, ponho lá um link para não me 

esquecer da ligação à Internet, e discutimos, aquilo pode ser o ponto de 

partida da aula, uma pequena notícia que veio […] Fomos assistir a uma 

palestra há coisa de dois meses, salvo erro, na Faculdade de Ciências sobre 

ondas gravitacionais que é algo que nós não estudamos sequer no ensino 

secundário, mas era um professor muito famoso e eu achei que era 

interessante. Pus o problema com os alunos: - “vem cá um professor assim, 

assim e eu estou a pensar ir assistir, não sei se vocês gostavam de ir”. Todos 

quiseram vir, a turma toda, vieram de lá maravilhados e depois a partir dali 

quiseram saber mais sobre Física, sobre relatividade etc, facilitou-me imenso 

este trabalho que eu estou a ter agora, porque eles já tinham ouvido falar 

destes conceitos. E, portanto, estas novidades gosto de trazer para a aula, 

gosto de, para mim, é uma festa isto, é como lhe digo, estou sempre a 

pensar, “vou pôr esta imagem ou não? Não gosto desta imagem, eles o ano 

passado não gostaram, vou fazer isto diferente, vou pôr metade vermelho 

aqui, vou pôr […] daquele lado e vou perguntar primeiro: - “o que é que irá 

acontecer?”. Estou sempre, ainda hoje de manhã, antes da aula das onze e 

cinco, estive a alterar, cinco minutos antes, o PowerPoint que tinha e incluí 
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umas coisas novas [risos], e depois gosto de fazer pequenas surpresas, ou 

pôr um efeito sonoro, ou pôr uma música ou qualquer coisa que os provoque 

e para lhes chamar a atenção [risos]. (Fisica.1) 

 

Os professores seniores explicam que acima de tudo procuram transmitir 

conhecimentos para que os alunos consigam reter alguma informação, e de seguida 

procuram que eles adquiram uma determinada postura, para que mais tarde se 

comportem adequadamente. Para estes professores é gratificante, quando mais tarde 

encontram ex-alunos de turmas difíceis e verificam que eles estão com boa 

apresentação, que demonstram ser educados, e agora são adultos bem integradas na 

sociedade. É nesses momentos que ficam emocionados porque percebem que 

contribuíram para a formação pessoal deles, que foram o seu modelo de referência, pois 

que, na opinião deles, muitos destes alunos aprenderam a saber ser e estar na escola, 

visto que em casa eles não tinham esses modelos. 

É desta forma que esta professora partilha connosco a sua experiência: 

[…] eu dei aulas também nos centros de formação profissional da indústria 

metalúrgica e metalomecânica, porque hen uma das vezes que eu fui 

colocada numa escola, o horário não era só na escola, era a escola e era um 

centro de formação, portanto, pertencia, estava ligado ainda ao Ministério. E 

então eu fui dar aulas para uma fábrica a miúdos de fato-macaco, e com uma 

linguagem, e com uma forma de estar, para mim, que eu não imaginava que 

existia no ensino. E, e, foram esses que me comoveram anos mais tarde, que 

[fala comovida] quando os encontrei fora, um deles estava casado com uma 

professora [risos], o miúdo tinha começado como serralheiro. Ham outro 

estava de segurança na Zara, com um perfil [risos] impecável, com uma 

educação impecável. E eu senti que contribui para aquilo, eu e todos os 

professores [fala comovida], portanto aí é um facto que eles depois imitam, 

aprendem e têm como referência sim, e modelamos os alunos, nós não 

imaginamos como os modelamos, mas tenho a certeza que sim, porque 

aquilo que ele aprendeu, [fala comovida] aquilo que eles aprenderam como 

pessoas, como maneira de ser, com educação, não foi em casa, porque em 

casa não tinham esses modelos. (IngAlem.3) 
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A totalidade dos professores das três gerações explica que lhes dá grande satisfação 

serem professores, ou seja, prepararem aulas; darem aulas; transmitirem conhecimentos; 

e influenciarem os alunos na sua formação académica e pessoal, em especial de os 

poder orientar ao nível do saber ser e estar em sociedade. E confessam que se sentem 

deveras gratificados, quando esse investimento é reconhecido pelos próprios alunos que 

seguem os seus conselhos e se mostram agradecidos. 

 

5.6.4. Vozes dos professores sobre os relacionamentos satisfatórios com 

alunos 

Os professores principiantes falam que o que lhes dá mais satisfação é o contacto 

com os alunos e pensarem que se calhar vão marcar alguns, que mais tarde se vão 

lembrar dos professores como pessoas que foram importantes na vida deles, que os 

ajudaram, e que tiveram uma influência positiva neles. Também se sentem agradados 

quando observam que os alunos trabalham melhor nas suas aulas e colaboram em 

projetos fora do horário letivo porque sentem empatia por eles. E ainda referem que, 

atualmente, se criam relações afetivas amigáveis entre alunos e professores, ao ponto de 

os alunos se sentirem à vontade para os procurarem e falarem dos seus problemas 

pessoais. 

Conta-nos esta professora que: 

Talvez tenham mudado no aspeto de que agora eu acho que se presta mais 

atenção ao aspeto relacional, como eu mencionei há bocado, acho que não 

há tanta distância entre professor e aluno, os alunos sentem-se mais à 

vontade para vir falar connosco, até falar de problemas pessoais, o que já me 

aconteceu, como sou diretora de turma, e os miúdos têm agora estas fases 

complicadas da adolescência, vêm falar comigo. E, isso acho que é o que 

mudou, do que eu me lembro enquanto aluna nós não tínhamos muito à 

vontade para falar com os professores, as aulas acabavam e nós 

arrumávamos as coisas e íamos embora e acabou, até à próxima aula. […] 

É, para mim, é superpositivo, superpositivo, somos pessoas como eles 
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portanto não vejo motivo para haver tanta distância, é claro que cada coisa 

no seu lugar, eu sou a professora, eles são os alunos, mas acho que isso 

não implica que não sejamos amigos, eu acho que isso é fundamental. 

(Ing.1)   

 

Os professores experientes dizem-se satisfeitos quando no fim de tantos anos 

conseguem ter boas relações como os alunos e continuam a gostar de estar com eles. 

Por isso, organizam muitas atividades, desde irem ao teatro, ao cinema, a palestras e 

visitas de estudo, pois  acham que é nesses momentos, fora do contexto de sala de aula. 

que melhor ficam a conhecer os alunos, porque eles ficam mais espontâneos, e às vezes 

são uma revelação positiva. Acreditam que é possível influenciá-los positivamente, 

orientá-los no seu percurso e é por isso que é preciso todos os dias passar-lhes algumas 

referências ao nível dos valores. Também referem que se sentem gratificados em 

poderem ensinar aos alunos interessados, que se esforçam, que estudam, que fazem as 

tarefas propostas, que são inteligentes e gostam de discutir as matérias. E confessam 

que lhes dá muita satisfação ver o reconhecimento dos alunos, que procuram manter 

contacto, lhes telefonam, mandam mails ou os vão visitar à escola. 

Relata-nos esta professora: 

[…] dá-me imenso prazer que os alunos, saber que eles, que me 

reconhecem, que me falam, que me escrevem, que me telefonam, que me 

mandam mensagens, alunos que saíram há imenso tempo, já estão 

licenciados e que continuam a manter o meu  contacto. Ham e que, por 

exemplo, que temos um grupo de teatro na escola com alunos que, dos 

níveis mais altos, portanto 12º, 10º, 11º, mas sobretudo formado por alunos 

que já saíram e que estão na faculdade, estão no 3º ano de Arquitetura, uma 

que já acabou psicologia este ano, já acabou o mestrado, uma que, uma que 

está em economia, um outro que está em economia no Minho [Universidade]. 

Quer dizer, e que continuam a vir fazer teatro semanalmente, e acho isso 

assim uma coisa. E, e isso é outra fase agora que eu estou a descobrir, há 

uns anos, desde há uns anos a esta parte e que é uma coisa que me dá 

imenso prazer, que é eles continuarem a crescer e eu, e eu, eles 

continuarem a crescer comigo, eu acho isso, e eu com eles, porque agora já 
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eles me ensinam outras coisas, não é? Trazem, como é que eu hei de dizer, 

conhecimentos e saberes dessas áreas que eu não conheço e que quero 

conhecer, a nível da arquitetura por exemplo ou do cinema, ensinam-me 

coisas e, e ainda continuam a querer o meu conselho em termos estéticos, 

não é? Porque o teatro tem muita coisa de estético, não é? E, e se fica bem, 

se não fica, este gesto, podemos fazer, não podemos, e isso, e isso dá-me 

imenso prazer […] (PortIng.1) 

 

Os professores seniores referem que o contacto com os alunos e o dar aulas é e 

será sempre o mais interessante na atividade do professor. Até porque os alunos não os 

deixam envelhecer, obrigam-nos a estar sempre atualizados, estar sempre a par das 

últimas tendências, e isso dá-lhes muita satisfação. Gostam de desenvolver projetos 

porque é uma outra forma de estarem com os alunos, de conviverem com eles, e isso 

acaba por ser benéfico para ambas as partes. Tentam ser amigos dos alunos e acham 

que eles retribuem porque os procuram nos intervalos para conversarem, e também 

porque sempre que encontram ex-alunos fora da escola vêm-nos cumprimentar e 

mostram-se reconhecidos. Às vezes também são confidentes dos alunos, quando eles 

precisam de desabafar, procuram-nos, e muitas vezes ficam a saber mais deles do que 

os próprios pais.  

Conta-nos esta professora: 

É assim, eu acho que tenho uma ótima relação com os alunos, nunca tive 

uma participação disciplinar, tenho tido turmas muito complicadas, eu vim da 

Oliveira Martins antes de estar na Filipa, e a Oliveira Martins, as pessoas 

sabem que fechou pelos motivos que fechou, não é? Porque o ambiente era 

insuportável, os alunos eram do pior e a imagem da escola, e a situação da 

escola não ia mudar e por isso é que a Direção Regional resolveu fechar. 

Quem passa por uma escola daquelas, à partida, eu sei lá, eu quando 

cheguei à Filipa, a Filipa é um céu, portanto eu já tive alunos do CEF, alunos 

dos profissionais. E acima de tudo eu procuro primeiro transmitir e que 

fiquem com alguma coisa na cabecinha deles, segundo, como normalmente 

eu estou ligada a alunos das áreas profissionais, uma das coisas que 

também me preocupo é que eles adquiram uma determinada postura para 
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que depois no meio do trabalho, normalmente quando vão fazer estágio, e 

sou eu que acompanho muitas vezes os estágios, eles se saibam comportar. 

Portanto nas aulas procuro que os alunos cumpram as regras, se é para 

estar sentado num sítio, se é para estarem calados, se vamos interromper 

para alguma coisa, interrompemos e conversamos, depois continuamos. 

Agora também compreendo que há alunos que às vezes precisam de 

desabafar, eu chegava a saber mais dos alunos que propriamente, às vezes, 

as mães, mas a ideia que eu tenho, e que também me é transmitida pelos 

outros é a de que, eu acho que tenho feito um bom trabalho, um bom 

trabalho, não só em termos científicos como também em termos humanos. 

(Cont.1) 

 

Percebemos que o bom relacionamento com os alunos é extremamente significativo 

para todos os professores de todas as gerações: no trabalho em sala de aula; na 

realização de projetos; em visitas de estudo; ou no simples convívio nos intervalos; e 

também no apoio e orientação de questões de foro pessoal dos alunos. Um aspeto 

fundamental para todos é a gratificação que sentem face ao reconhecimento manifestado 

pelos alunos.   

 

5.6.5. Vozes dos professores sobre os relacionamentos satisfatórios com 

colegas e superiores hierárquicos 

Os professores experientes explicam que gostam de manter relações harmoniosas 

com os colegas pelas escolas por onde passam, por isso desempenham as suas tarefas 

da melhor maneira possível e acabam por não criar problemas. 

Tal nos diz esta professora: 

Hum, acho que sim, depende se tiver boa relação ou não, eu por acaso acho 

que sim porque tenho tido, mas sei lá, há sítios que não. Eu por onde tenho 

passado tenho tido boa relação com os meus colegas, também é uma 

questão de feitio, eu não gosto de complicar nem de ser, nem de, nem sou 
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conflituosa, portanto, tento analisar as coisas e fazer as coisas da melhor 

forma, de maneira que não haja problemas, claro. (Inf.2) 

 

Os professores seniores argumentam que retiram satisfação do relacionamento com 

os seus colegas porque normalmente são pessoas interessadas, empenhadas, 

comunicativas e interativas, o que contribui para um ambiente de trabalho dinâmico. 

Admitem que têm aprendido muito uns com os outros ao longo dos anos, trocam ideias, 

materiais, organizam eventos e que sempre que é necessário trabalham muito bem em 

equipa. 

Referem que o relacionamento com a liderança das escolas é uma variável 

fundamental para o clima que se vive, por isso independentemente do modelo de 

liderança, sentiram-se sempre bem quando encontraram lideranças competentes que 

sabiam organizar a escola e respeitar os professores. 

Explica-nos esta professora que: 

[…] eu agora na escola aqui tenho uma experiência ótima em que nós 

reunimos semanalmente, lá está é mais noventa minutos que eu venho à 

escola que é do meu tempo individual mas que eu acho que é muito, muito, 

muito, muito benéfico para todos, e todos  acham, tanto que vêm. Nós desde 

o ano passado, ou há três anos, resolvemos reunir, se não é semanalmente, 

quinzenalmente, por ano de escolaridade, isso não está marcado no horário, 

hum e uma pessoa diz assim – “oh, mas agora 90 minutos reunir com os 

professores do 11º ano ou do 9º ano sempre!” Mas de facto tira-nos muita 

carga de trabalho, há muita coisa que fazemos aqui que depois não fazemos 

em casa. Por exemplo, vamos supor, nós nessas reuniões é preciso fazer: 

“ah o que é que vamos dar aos alunos?”. Foi dada uma questão de aula: “ah, 

vamos fazer um relatório, temos de corrigir o relatório”, etc.. E dividem-se 

imediatamente tarefas, tu fazes isto, tu fazes aquilo e tu fazes aquilo, todos 

beneficiamos, vai para a internet para todos, não é? Eu neste momento por 

exemplo fiquei de fazer a questão de aula, mas em compensação tenho o 

relatório todo corrigido para entregar aos alunos, tenho os testes todos 

corrigidos que foi outro colega que fez, tenho outras tarefas que eu teria de 

fazer, fichas de grelhas de observação. E, portanto, eu acho que esse 
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trabalho é muito, nós, pelo menos, só nos tem dado fruto. E, por exemplo, o 

caso, quando era visitas de estudo, cada uma acaba a sua visita de estudo 

tinha que fiscalizar a camioneta, agora nós centralizamos tudo: “o que é a 

visita de estudo? “A visita de estudo do 11º ano vai ser isto”. Fica logo uma 

pessoa encarregue de tratar de tudo, quer dizer, neste ano fui a visitas de 

estudo em que não tratei de nada, só peguei na folha da autorização para os 

alunos trazerem, mais nada, nem de dinheiros tratei, porque aquela pessoa 

ficou encarregue de durante o ano tratar das visitas de estudo, não é? E isto 

parece que não, mas é, é muito bom, e funcionamos muito bem. Agora não 

sei se, eu neste momento aqui na escola, é curioso, que já alguns 

professores doutros grupos e assim, invejam um bocado o nosso, o nosso, 

digamos, o nosso complot, que nós estamos tão bem, começou no primeiro 

ano, depois no segundo, depois no terceiro, um colega que veio este ano 

para a escola já entrou neste ritmo e diz: - “isto resulta mesmo, vocês é que 

trabalham mesmo bem”, e eu acho, e é uma insatisfação que eu tenho na 

profissão […]. (Bio.1) 

 

Os professores que manifestaram satisfação nos relacionamentos com os colegas 

referem que a facilidade de comunicação e entreajuda tem sido uma mais-valia no 

ambiente de trabalho, e consequente desempenho profissional de todos. No que toca ao 

relacionamento com a liderança das escolas, tem sido fator de satisfação sempre que 

revelam competência ao nível organizacional e respeito pelos professores. De referir 

ainda que os professores principiantes não falaram sobre este assunto. 

 

5.6.6. Vozes dos professores sobre os relacionamentos satisfatórios com os 

pais  

Os professores principiantes falam que têm tido boas experiências com os pais dos 

alunos, que se mostram preocupados e colaboram quando lhes é pedido. Também têm 

verificado que os pais reconhecem cada vez mais o papel do professor, que agradecem o 

apoio dado aos filhos e a eles, porque muitas vezes nem se tinham apercebido de certos 

problemas que os filhos tinham, mesmo em casa. 
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Expressa esta professora que:  

[…] e eu acho que de uma certa forma ham, aos pouquinhos, eu acho, 

sobretudo por parte dos pais, nós já começamos a ter reconhecimento, 

sobretudo pela parte dos pais, eles reconhecem, e cada vez vêm mais ter 

connosco dizer: -“obrigado professora pelo que fez”. ham muitos até 

agradecem por ter reconhecido ou ajudado a reconhecer, nas próprias 

famílias, questões e problemas que os filhos tinham em casa e que eles até 

agora, e eu estou a falar até do 10º ano, 11º, nunca tinham conseguido 

descobrir nos filhos, isso para nós é muito bom, é gratificante. (Port.1) 

 

Os professores principiantes foram os únicos que se referiram à satisfação no 

relacionamento com os pais. Falam que têm tido boas experiências, notam que os pais 

se sentem à-vontade em ir à escola, e tentam colaborar, assim como mostram 

reconhecimento pelo trabalho do professor e agradecem.  

 

5.7. Sentimentos de negativos face à profissão 

Neste subcapítulo pretende-se apreender, das narrativas dos professores de todas 

as gerações, os sentimentos negativos face à profissão, que lhes causam mal-estar e 

lhes bloqueiam a identidade profissional. É quando os professores nos confidenciam os 

seus sofrimentos e nos falam do desencanto face à profissão; das novas exigências 

profissionais que debilitam a profissionalidade docente; das políticas instituídas de caráter 

contraditório e desadequado, que afetam o seu desempenho; e da deterioração dos 

relacionamentos em contexto escolar. 
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5.7.1. Vozes dos professores sobre o seu desencanto face à profissão 

Os professores principiantes referem que o que mais os desencanta atualmente na 

profissão é a má-educação dos alunos; por vezes receiam que esta passe dos limites, e 

põem a hipótese de virem um dia a ser maltratados. Constatam que o professor não tem 

autoridade para se impor, o que os preocupa, porque têm turmas que são muito difíceis 

ao nível da gestão de comportamentos; por vezes saem mesmo esgotados das aulas e 

desiludidos, porque não conseguiram ensinar.  

É este o relato de uma das professoras: 

Eu não sei se vou ser professora (risos) até ao final dos meus dias. É, acho 

que é uma profissão muito desgastante, e ter de lidar com pessoas é, é muito 

complicado, não é? E temos de ser muito diplomatas, e desgasta muito 

emocionalmente, eu sinto-me mesmo desgastada e ainda agora comecei. 

Sinto-me mesmo desgastada porque é preciso gerir muitas vezes, muitos 

conflitos ham, e eu saio exausta das aulas, não propriamente pelo facto de 

estar a ensinar conteúdos, estar a expor até, tento não expor muito, mas 

mesmo por esta gestão do conflito, de ser negociação constante que tenho 

de fazer, e desgasta mesmo emocionalmente. Essas turmas de CEF que 

tenho ham são turmas muito complicadas e eu saía de rastos, no primeiro 

período devido a esse facto de que eram muito indisciplinados, não havia 

aula no primeiro período em que eu não fizesse uma participação disciplinar. 

Ham e a violência que existia entre eles, a agressividade desgastava-me 

completamente. E se vai continuar assim então não vou querer ser 

professora e isto é de certeza absoluta que vou ter que arranjar outra coisa, 

quer dizer, lá está pelo que eu disse no início, má educação e indisciplina, 

quer dizer, má educação nem pensar, não dá. (PortLatGreg.1) 

 

Referem que, como estão no início da carreira, passam muitas horas a preparar as 

aulas e a pesquisar materiais diferentes para tornar as aulas mais apetecíveis e quando 

chegam à aula deparam com alunos desinteressados, que não dão valor nenhum ao que 

o professor quer transmitir, e isso deixa-os angustiados. Sentem que começam a ter 
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menos vontade de fazer coisas diferentes para a escola porque ninguém dá valor, 

ninguém reconhece. 

Também referem o desagrado sobre a cultura do facilitismo que se instalou agora no 

ensino, que insiste na premissa de que o professor tem de adaptar a prova ao aluno, às 

vezes pedem-lhes que baixem demasiado o nível de exigência da prova até o aluno 

conseguir ter sucesso, e assim contrariar a taxa de abandono escolar. O perverso desta 

situação é que o aluno interioriza que não precisa de estudar, de se esforçar, porque 

estar na escola é para passar o tempo. É neste contexto que a escola acaba por ser vista 

como um espaço de recolha de adolescentes e jovens enquanto os pais estão a 

trabalhar. 

Sentem que o trabalho dos professores não é levado a sério, sobretudo pelos pais, e 

é por isso que há cada vez mais problemas de comportamento e indisciplina na sala de 

aula, porque há sempre aquela ideia de que o professor não faz nada, tem um período 

prolongado de férias e ganha muito bem. Também o facto da anterior Ministra ter 

denegrido a profissão do professor e a propagação feita pela comunicação social, levou a 

que também os alunos olhem para o professor quase como um colega, já não o 

respeitam. Por isso não se sentem gratificados porque têm a perceção de tudo o que 

fazem e a que as pessoas no geral não dão valor. 

   Argumentam que a ironia é que o professor trabalha muito, e o Ministério vai ter de 

pensar se todas as horas, todas, que está a exigir ao professor para se dedicar ao 

trabalho burocrático se vai efetivamente traduzir na qualidade do ensino; porque os 

professores estão a ficar sem tempo para preparar aulas, e isso impede o bom 

desempenho da prática letiva, especialmente numa era de mudança permanente em que 

os públicos são cada vez mais diversificados e complexos. 

Também afirmam estarem apreensivos por verem que é uma carreira que cada vez 

começa mais tarde por ser difícil entrar para o quadro e depois também é mais 

prolongada. A acrescentam o facto de que no quotidiano o tempo custa mais a passar 

porque é ocupado com muita burocracia, muitas reuniões, e muita indisciplina na sala de 

aula. É uma carreira desgastante, e a somar com o vai e vem de leis que se traduzem em 

mudanças radicais raramente benéficas para os professores, fica a sensação de que têm 
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como objetivo levar os professores a desistirem do ensino vencidos pelo cansaço, e a 

terem de optar por outras profissões. Alguns começam já a questionar-se se vão ou não 

permanecer na profissão. 

Ouçamos uma outra professora: 

 Cada vez menos [motivada], não sei, e espero sinceramente que algo mude 

entretanto, porque acho que é uma carreira cada vez mais tarde, está mais 

prolongada e prolongada, não é? E cada vez custa mais a passar o tempo 

também, estou a ver o tempo prolongado e cada vez mais difícil de passar, 

como estão as coisas, com muita burocracia, com muita reunião, muita 

indisciplina, com pais que não cooperam, que também não formam os filhos, 

não é? Portanto, acho que não seja uma carreira muito fácil, é muito 

desgastante e não sei como é que vai haver professores no fim de carreira 

ainda a dar aulas, como é que eles vão aguentar. (IngAlem.1) 

 

Os professores experientes dizem que hoje em dia é desprestigiante e desprestigiado 

ser professor; a imagem do professor foi muito abalada nos últimos anos, a começar pelo 

Ministério da Educação que passou um discurso através dos meios de comunicação a 

denegrir a imagem do professor; e lançou um conjunto de medidas legislativas que 

afetam diretamente o desempenho docente e descaracterizam a profissão.  

Falam que os pais confrontam sistematicamente os professores porque duvidam da 

sua seriedade, pois que para eles qualquer pessoa pode ser professor, e acham que 

sabem sobre a profissão de professor; então, estão sempre a intrometer-se e põem 

imensos problemas. Não confiam no professor.  

Também referem que são diariamente confrontados com a sua condição de 

professores pelos alunos, que são muito argumentativos e acham que podem questionar 

por questionar, confundem liberdade de expressão com o darem opiniões sem uma 

reflexão fundamentada. Consideram que para os alunos, o professor é um prestador de 

serviços e que não há muito que ele tenha a dizer que lhes interesse; por isso eles 

revelam um absoluto desinteresse pelas aulas e aproveitam-nas como espaço de 

convívio com os colegas; e quando chamados à atenção, reagem com modos impróprios 
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e desrespeitosos. É por esses motivos que estes professores reivindicam que a 

autoridade do professor para com o aluno tem de ser restabelecida, especialmente agora 

com a escolaridade obrigatória até ao 12º ano, que amplia estas questões. 

Atentemos no que pensa esta professora: 

 Por muito que eles contestem e, e constantemente, e com determinados 

alunos, somos quase, será um exagero ou não dizer que somos diariamente 

confrontados com a nossa situação de professores, em que contestam as 

mais variadas coisas no professor. Não é como antigamente, o professor 

dizia, nós calávamo-nos, concordássemos ou não concordássemos. Agora 

mesmo quando o professor está a atuar e a a adotar esse código de conduta 

ético deontológico irrepreensível, a liberdade de expressão agora é para, 

para muita gente, é igual a, ora bem, “abriu-se a boca e digo aquilo que eu 

quero e entendo tenha ou não tenha razão, não estou para refletir sobre isso” 

não é? Mas quer queiram quer não, para mim o professor deve sempre 

assumir esse código de conduta ético deontológico como um ser, como um 

cidadão, e no caso do professor, na sua área específica tem que o ser, tem 

que assumir, e para o aluno, e para os pais, mesmo que vejam mal a 

profissão, acaba por ser sempre, hum, ter uma imagem, e ser importante a 

imagem do professor, mesmo que a queiram denegrir, mesmo que a queiram 

quase abalroar, continua, ou se está em baixa, será sempre de referência. 

Porque quando o professor não for uma imagem ou uma profissão de 

referência, quando os governantes não dão uma imagem de referência, 

quando o juiz etc., o que está mal é a sociedade. Tem que haver, sempre 

houve referências e têm de ser norteados por isso. Pode haver é desvios, 

mas depois terá que se, naturalmente ou não, terá que ir a um eixo, ter que, 

enfim, alinhar, porque deve ser o direito, o certo. (Dir.2) 

 

Um outro aspeto de que estes professores falam, e que dizem que limita a 

profissionalidade do professor tem a ver com o novo modelo de avaliação das 

aprendizagens que assenta no pressuposto do facilitismo. Há que justificar quando se 

quer reprovar um aluno, há que facilitar nas provas de recuperação até o aluno conseguir 

passar. A situação chegou a um ponto que os aflige e que vai contra a ideia que eles têm 
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do que deve ser o ensino-aprendizagem. Acham que agora não se está a ensinar nem se 

está a aprender, porque o que se pretende é demonstrar resultados para os rankings, é 

preciso mostrar que se está a combater o abandono escolar e a certificar alunos, quando 

na realidade se está a empenhar as sociedades futuras. 

Admitem que às vezes já nem eles próprios se sentem professores, mas sim 

entertainers, e fazem um esforço enorme para darem alguma seriedade quando têm de 

lecionar disciplinas como a área de projeto ou outras similares. Dizem que há todo um 

conjunto de papéis que acumulam que os desviam da sua função principal, que é ensinar. 

Acham que não há nenhum professor satisfeito com a profissão neste momento, nem 

com estímulo para continuar. Está-se porque se é obrigado a estar, porque é um meio de 

sobrevivência.  

Referem também que os deixa frustrados a sobrecarga de trabalho devido ao 

excesso de funções burocráticas; das funções de secretaria que agora têm a seu cargo; o 

terem de justificar tudo o que fazem por meio de relatórios, o tempo que passam em 

reuniões, e que ficam quase sem tempo para se dedicarem à preparação de aulas e 

tarefas adjacentes. 

Contam como todo o processo de avaliação de desempenho teve um impacto 

horrível nas escolas, criou um clima de mal-estar entre os colegas, e depois esta 

incerteza de não se saber muito bem o rumo que tudo vai levar gera um certo desconforto 

na profissão. 

Falam ainda da angústia que sentem neste momento face ao congelamento da 

progressão na carreira, dizem que isso os desmotiva, que agora vivem o dia-a-dia e 

tentam esquecer um pouco a carreira, porque é frustrante estarem na carreira há tanto 

tempo e não terem perspetivas de ascender.  

 Comentam que se sentem apreensivos quando pensam na idade da reforma, 

perguntam se quando chegarem aos sessenta e cinco anos ainda estarão em condições 

de viajar ou de se dedicarem a outras atividades de lazer, porque vão ficar a trabalhar na 

escola até ao desgaste absoluto. 

Escutemos esta narrativa de uma das professoras: 
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[…] quem me dera poder desistir já agora. Eu se voltasse atrás, nunca viria 

para aqui, acho que não há nenhum professor satisfeito com a sua profissão, 

nem com o incentivo, nem com o estímulo para continuar. Estamos porque 

somos obrigados a estar, porque primeiro é o nosso meio de sobrevivência, 

tem mesmo que ser, não é? Temos de exercer uma profissão para comer, 

não é? Mas acho que não há nenhum professor motivado, hoje em dia, a dar 

aulas e ir trabalhar de manhã. A minha mais valia é eu gostar dos alunos, 

ainda continuar a gostar de crianças e de jovens, é a relação que eu tenho 

com eles, mas de resto. E a única coisa, é de ser mais ou menos autónoma. 

E também não concordo com este modelo do Diretor ou da Diretora da 

escola, acho que voltamos um bocadinho ao tempo do Reitor, acho que era 

mais democrática a figura do Presidente do Conselho Executivo. Mas 

também não é por aí, não me incomoda muito isso, é mais todos estes 

problemas e tudo, as inovações que se têm posto no ensino, todas as 

mudanças radicais que se têm feito e o modelo de avaliação do professor, da 

maneira que é avaliado, e como é visto pela sociedade em geral, que é 

desrespeitado, desrespeitante, e desrespeitado. (FranIng.1) 

 

Os professores seniores dizem que se sentem desiludidos com as políticas 

emanadas pelo Ministério de Educação e com a falta de reconhecimento da profissão. 

Portanto, sentem-se cansados como professores, acham mesmo que os professores 

deviam ser mais acarinhados, porque cada vez se exige mais deles.  

Afirmam que trabalham muito e aquilo que dão de si não tem contrapartida igual, 

antes pelo contrário, são frequentemente criticados pelos alunos e pelos pais que 

questionam a profissionalidade do professor com a convicção de quem até parece 

entender do ofício do professor. E esse confronto constante é desgastante. 

Reconhecem que este é o momento da sua carreira em que se sentem mais 

frustrados institucionalmente, porque a escola neste momento não dá espaço nem 

liberdade para ensinar, está a perder o seu caráter cultural. Em vez disso, têm de assumir 

o papel dos pais que se demitem das suas funções e entregam os filhos à escola, e é aos 

professores que cabe apoiá-los e incutir regras de comportamento básicas. 
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 Acham que o ensino está demasiado amigável, há uma aproximação muito grande 

entre alunos e professores, e às vezes é essa aproximação que origina algum abuso por 

parte dos alunos, porque por vezes eles não percebem que está ali um professor e que 

deve ser respeitado, e que eles não podem fazer tudo o que querem.  

Eis a opinião de uma outra professora: 

[…] eu acho que hoje em dia o ensino está muito amigável, já não há aquela 

distância professor aluno como quando eu andava a estudar. A escola aqui 

funciona muito bem, não posso, atenção que eu não posso comparar isto 

com outras realidades, não é? Mas mesmo em escolas complicadas em que 

eu estive, eu acho que há uma aproximação muito grande, e às vezes essa 

aproximação se não for, se não forem bem estabelecidos os limites, é que dá 

algum abuso da parte dos alunos. Que eles sentem-se muito à vontade na 

sala de aula, eu já estive em aulas que eles dizem assim – “oh tia, oh mãe”, e 

depois, - “oh professora, desculpe”. Quer dizer, eu acho que hoje em dia os 

jovens estão mesmo muito à vontade, ham, e às vezes o à vontade a mais, 

também é como os filhos, não pode ser, não é? Portanto, eles têm de saber 

que está ali um professor, está ali um adulto, e deve ser respeitado, e que 

nós não podemos fazer tudo o que queremos. (Bio.1) 

 

Muitas vezes os alunos vêm o professor como um prestador de serviços, que está ali 

a fazer o seu trabalho e a ganhar o seu ordenado, ou então, se percebem alguma 

fragilidade no professo,r este pode ser achincalhado ou mesmo objeto de bullying. E 

referem que nestes casos a idade não ajuda, porque já não se está com plenas 

capacidades que permitam gerir situações adversas que possam surgir dentro de uma 

sala de aula, e depois também não há mecanismos de autoridade a que o professor 

possa recorrer. É por isso que estes professores se começam a questionar se ficarão na 

escola até aos sessenta e cinco anos, porque notam que já estão a perder capacidades, 

estão a ficar mais cansados e esta é uma atividade muito desgastante. O principal aspeto 

que querem evitar é chegar ao fim da carreira e serem desrespeitados e até maltratados 

pelos seus alunos. 
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Referem também o desconforto que sentem agora na escola devido o modelo de 

avaliação de desempenho imposto pelo Ministério da Educação, o qual fomentou todo um 

clima de rivalidades e estratégias individualistas entre os professores, criando assim um 

ambiente de mal-estar entre colegas do mesmo grupo.  

Ouçamos o que nos diz uma outra professora: 

[…] eu o que gosto é de estar na sala de aula, percebe?, mesmo, e o que 

gosto é de estar com os alunos e sair [visitas de estudo]. A minha frustração 

neste momento é não conseguir fazer o que quero, porque acho que a escola 

se está a transformar numa fábrica de croissants ou assim pasteis, não, quer 

dizer, às fornadas, percebe? E acho que a escola está a perder esse caráter 

cultural que tinha e, nesse especto, neste momento, é talvez o momento da 

minha carreira em que estou mais frustrada institucionalmente, não com as 

aulas, porque nas aulas estou bem. (PortFran.1) 

 

Os professores de todas as gerações referem que sentem um certo desencanto pela 

profissão devido a alguns aspetos com que se deparam no seu quotidiano laboral, e que 

lhes causam insatisfação. Falam das mudanças constantes ao nível da legislação e da 

incerteza que criam na sua rotina profissional, o que lhes causa sentimentos de 

impotência e de insegurança. A falta de reconhecimento por parte do Ministério, dos pais 

e alunos, o desinteresse e os maus modos dos alunos, a falta de autoridade do professor 

e a falta de rigor no ensino-aprendizagem são aspetos que os deprimem e lhes criam 

ansiedade. Referem também as novas funções que têm de assumir, em que se 

desdobram numa multiplicidade de papéis alheios à profissão, a sobrecarga de trabalho 

burocrático; as fracas expectativas face à carreira, o modelo de avaliação de 

desempenho que criou um péssimo ambiente nas escolas como aspetos que os afetam, 

que os deixam angustiados. Acrescentam ainda os professores experientes e seniores 

que se sentem desiludidos com o congelamento da carreira e o alargamento do tempo de 

reforma, sentem que o seu trabalho não é recompensado. 
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5.7.2. Vozes dos professores sobre o modo como a profissão influencia a sua 

vida pessoal e familiar  

Os professores principiantes referem que devido à profissão têm passado por 

algumas situações menos fáceis a nível pessoal e familiar. Por vezes, têm de ficar a viver 

em cidades diferentes das dos maridos, o que lhes cria instabilidade emocional. Não 

aceitam ofertas de colocação em lugares distantes porque têm filhos pequenos que 

dependem deles, ou então têm de percorrer grandes distâncias diárias para poderem 

regressar ao fim do dia; e o que ganham, relativo a horários incompletos, não cobre as 

despesas de gasolina e de portagens; fazem-no porque precisam de tempo de serviço. 

Também dizem que não podem fazer projetos que envolvam quantias monetárias 

consideráveis, como por exemplo comprar uma casa, por não terem uma situação 

profissional estável. A possibilidade de casarem também tem de ser ponderada, pois que 

não é fácil conciliar com uma profissão nómada e instável. E outros, por serem solteiros, 

optam por se dedicar totalmente à profissão e adiam a sua vida pessoal. 

É assim que se exprime uma das professoras: 

E sou de cá. E o meu marido que também está numa situação muito parecida 

comigo, nunca conseguiu ficar cá, está sempre por Setúbal e por Lisboa. (…) 

É [risos nervosos], satura, é, é esta parte que me aborrece mais na profissão. 

(…) Agora que me está a aborrecer muito, muito, muito mesmo, e a saturar, o 

facto como isto interfere na minha vida pessoal, está. Porque todos os dias 

eu trabalho para a escola, desde que saio daqui, muitas vezes estou até às 

dez, onze da noite a trabalhar para a escola, porque as coisas da Direção de 

Turma, se uma pessoa quer manter tudo organizado é muito trabalho, e em 

termos pessoais está a destruir a minha vida pessoal, completamente, 

porque eu estou no Porto e o meu marido está em Lisboa [choro]. (EdFis.1)  

 

Os professores experientes lembram que já houve alturas em que descuraram a sua 

vida familiar a favor da profissão, quantas vezes se dedicaram mais aos alunos do que 

aos próprios filhos. Admitem que o fizeram porque se sentiam envolvidos com a profissão 

e com os alunos. 
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Assim o diz esta professora: 

[…] antigamente eu dava horas à escola. Oh pá! Parece que não, mas o 

teatro rouba tantas horas. Chegava, os meus pais criticavam-me por causa 

do meu filho, -“oh pá, tu não ligas nada ao teu filho”. Saía às vezes às nove 

horas da manhã e vinha às duas da manhã para casa, com os ensaios e, ia 

para fora com os miúdos e tudo, ninguém me pagava essas horas, e os 

miúdos cresciam. Eu estava a fazer isso por quem? Por mim, claro, também 

fazia por mim, porque gostava, é lógico. Mas quem é que tirava o maior 

mérito? Era eu? A mim saía-me do lombo, do corpo, os miúdos, os meus 

alunos que andavam como eu aqueles anos todos em teatro, a maior parte 

deles são, estão a ficar arquitetos, advogados e com médias de dezoito e 

dezanove […].  (PortFran.3) 

 

Os professores seniores contam que muitas vezes deixaram a família para segundo 

plano, que muitas vezes quando chegavam a casa em vez de se dedicaram aos filhos 

punham-se a trabalhar para a escola, que gastaram muitos fins de semana e férias a 

prepararem materiais para as aulas. Ou, quando tinham aulas à noite, nem sequer 

jantavam com os filhos; durante a semana, acabavam por estarem mais tempo com os 

filhos dos outros do que com os seus. Também falam que quando tinham filhos pequenos 

e não tinham familiares que vivessem perto; não podiam frequentar formações pós-

laborais; e no entanto gostariam, e isso eventualmente poderia ter-lhes proporcionado 

benefício ao nível profissional. 

Conta-nos esta professora: 

[...] a nossa função não é fácil, e é uma função muito desgastante, e quem 

não gostar de ser professor tem de trabalhar muito, porque eu trabalho muito 

na escola e trabalho em casa. E muitas vezes pus a minha família em 

segundo plano, porque cheguei a casa e tinha os filhos para tomar conta, e 

estava a fazer trabalhos para a escola, porque nós na escola também não 

temos as condições ideais para fazer tudo o que é preciso para a escola. E, 

então, acabamos por gastar os fins de semana em coisas da escola; os 

feriados em coisas da escola; as interrupções de aulas em coisas da escola. 

Por exemplo, o meu filho mais novo tem vinte e quatro anos agora, e quando 
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eu lhe disse há uns tempos que meti os papéis para a reforma antecipada ele 

ficou todo contente e disse: -“mãe, até que enfim que tu vais ficar em casa”. 

Porque, ainda por cima, ultimamente, eu tenho aulas à noite e saio à meia-

noite, e eles acabam por jantar sozinhos, almoçar sozinhos. Portanto, 

durante a semana, é rara nós estarmos juntos, quer dizer, eu passo mais 

tempo com os filhos dos outros do que com os meus. (Cont.1) 

 

Os professores que levantaram esta questão afirmam que a profissão de professor 

se revela intrinsecamente ligada à sua pessoa, que é um trabalho que nunca está 

acabado e parte desse trabalho realiza-se em casa; o que de certo modo influencia o 

relacionamento familiar. E é por isso que estes professores referem que, devido à 

natureza da profissão, muitas vezes desleixaram a sua família. Alegam que acabam por 

estar mais tempo com os filhos dos outros do que com os seus, e muitas vezes têm de 

viver um certo tempo noutro lugar, longe da família. 

 

5.7.3. Vozes dos professores sobre as características da profissão que os 

desmotivam  

Os professores principiantes reconhecem que o que mais os assusta é o trabalho 

descomunal que têm, porque o professor concilia em si o trabalho de vários profissionais 

em simultâneo: é aquele que ensina, que educa, que é psicólogo, que é assistente social, 

e reunir todas estas vertentes não é fácil. Paralelamente ainda absorve todo um conjunto 

de tarefas de secretaria, a que soma também todo o trabalho burocrático inerente ao 

cargo da direção de turma e outros. Admitem que se sentem revoltados com a 

sobrecarga de trabalho e as poucas horas que lhes são disponibilizadas para todo esse 

trabalho burocrático. É por isso que ficam com menos tempo para prepararem aulas e 

pesquisarem materiais mais atualizados.  

Dizem que os angustia o papel de professor líder inerente à direção de turma, porque 

têm de ser mediadores e gestores de conflitos entre pais, alunos, colegas e direção da 

escola.  
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Confessam que se sentem frustrados quando, nos períodos de interrupção letiva, que 

deveriam ser destinados à planificação de aulas e à reflexão sobre novas estratégias 

pedagógicas, têm de trabalhar na secretaria e realizar tarefas como a de organizarem 

turmas; inscrever alunos no computador; fazer as matrículas dos alunos; ver as opções, 

entre outras. Entendem que este trabalho não é da competência do professor e sim do 

pessoal administrativo. 

Também ficam desapontados quando na escola não demonstram consideração pelos 

professores e não lhes oferecem condições de trabalho, o que se constata quer ao nível 

da distribuição de serviço como ao nível da falta de recursos materiais. 

Atentemos sobre o relato desta professora: 

Olha, ser professor nos dias de hoje é ser quase tudo, é ser mãe, pai, 

psicólogo (risos), é ser, é ser, se calhar, muito mais do que, do que 

deveríamos. Porque muitas vezes levamos os problemas deles para casa, 

principalmente quando temos Orientações de Turma. Eu tento, no início foi 

mais complicado, eu o ano passado tive Orientações de Turma também, e 

havia ali casos, alguns casos de vidas difíceis e dava por mim muitas vezes, 

mesmo no fim de semana, a pensar “e o que é que se poderia fazer”, e a 

falar e a ligar do meu telemóvel: - “olha, e como é que estão as coisas em 

casa? E não sei o quê…”. E às tantas uma pessoa também tem que pôr um 

bocado limite nisso, não é? Porque senão não vivemos, e é isso que eu sinto 

como o maior senão nesta profissão. Eu às vezes tinha mesmo necessidade 

de uma profissão que fosse das nove às cinco, acaba ali, não há trabalhos de 

casa, não há coisas para corrigir, não há pesquisa para fazer, não há aulas 

para preparar, e acho que é, é essa a principal, o principal aspeto que eu 

acho que a maioria das pessoas esquece. Porque, para a grande maioria das 

pessoas, infelizmente, ser professor deve ser das melhores profissões do 

mundo, porque têm muitas férias, os miúdos entram de férias, estamos de 

férias, porque têm aquelas aulinhas, “dá as aulinhas e vai sossegada para 

casa”. Até pode ser o caso de muitos professores, não é? Mas eu acho que a 

grande maioria dos, a grande maioria das pessoas não se apercebe de todo 

o trabalho que está por detrás da vida de um professor. E digo muito 

sinceramente, às vezes, o que menos me custa é ir dar as aulas e é o, o 

tempo até mais útil que temos, e tudo isso, porque o resto é que nos, nos 
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consome totalmente, muito mais do que se calhar dar as aulas, tirando 

determinadas turmas, não é? (risos) Porque esses já é outra coisa. Às vezes 

eu digo ao 1º de turismo: - “eu dei-vos dois blocos de quarenta e cinco e 

parece que estive a dar aulas a tarde inteira”. Que saio assim, às vezes estão 

tão impossíveis que, que saio de rastos. Mas lá está essa, essa, esse valor 

que eu acho que não é dado aos professores, e é a, a, é do que eu sinto 

mais falta às vezes, é poder desligar por completo, porque uma pessoa tem 

sempre coisas para fazer, só se não quiser […]. (PortIng.2) 

 

Os professores experientes dizem que hoje em dia o professor desmultiplica-se a 

fazer tantas coisas que é uma brutalidade. Neste momento, o professor é babysitter, é 

pai, é mãe, é educador, é psicólogo, é sociólogo, e ainda é assistente social. O professor 

agora é tão pressionado a desempenhar funções extra, que se desvia da sua função 

principal que é ensinar. Por isso neste momento o professor não consegue ensinar. E 

ainda se está a pedir ao professor que ele se responsabilize pelo facto de o aluno não 

estudar em casa, e de não se interessar pela sua própria aprendizagem. Tudo isto é uma 

fonte de stress para o professor. 

Falam também que ser Diretor de Turma é neste momento um fardo, além de terem 

de gerir relacionamentos nem sempre fáceis entre pais, alunos e professores, têm 

paralelamente um volume considerável de procedimentos burocráticos; e as horas 

disponibilizadas para o efeito não chegam, daí que tenham de ocupar o tempo que à 

partida seria para preparar as aulas. E que seria tempo muito mais bem empregue e mais 

benéfico para a prática letiva e para os alunos. 

Referem que os aflige terem sempre imensos trabalhos e testes para corrigir, não 

conseguem estar sem não ter nada para corrigir, e cansa não terem um tempo de 

descanso por dia; porque, mesmo que se dêem a si próprios esse tempo de descanso, 

não é um descanso verdadeiro porque sabem que têm coisas para fazer, é sempre um 

descanso com dor na consciência, e isso ainda lhes causa mais angústia. Também lhes 

cria ansiedade o facto de terem poucos recursos materiais, ou não terem, e se quiserem 

fazer aulas diferentes, muitas vezes têm mesmo de levar o seu portátil.  

Assim nos conta esta professora: 
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[…] isso são imensas [funções]. Olha se for Diretor de turma, no âmbito do 

Diretor de turma, o Diretor de turma é, é tudo, é psicólogo, é professor, é, é 

aquele que tem que falar com os pais e compreender também os pais; 

portanto, tem de ser o psicólogo para os filhos e para os pais e para toda a 

gente. É um administrativo, tem montes de papeis para preencher, muitas, 

muitas coisas a preencher, muita burocracia e, e passa por ai, o professor é 

tudo. Eu acho que as pessoas e a sociedade nem têm essa noção, ou se têm 

não o querem assumir como tal. Mas o professor é que faz, é que educa a 

maior parte das crianças; porque eles estão na escola o dia todo, e é com o 

professor que eles estão sempre na escola onde acontecem todos os 

problemas; as coisas boas e as coisas más acontecem na escola, que os 

pais cada vez têm menos tempo para os filhos e se demitem mais desse 

papel. Então o professor tem que assumir imensos papéis. (Inf.2) 

    

Os professores seniores falam que se sentem desgastados por terem de assumir 

vários papéis em simultâneo, como por exemplo o de educador, psicólogo, sociólogo, 

assistente social. E acabam por ter de acompanhar os alunos em questões mais do foro 

privado, porque os pais não têm tempo para os filhos. 

Outra grande insatisfação que dizem sentir é a sobrecarga do horário, que está 

assoberbado de aulas; porque são mais velhos sentem muito o cansaço, especialmente 

agora que os jovens exigem muito mais dos professores. Precisam de muito tempo para 

trabalhar em casa, porque hoje em dia as grelhas de avaliação são muito exigentes; mais 

corrigir os trabalhos de casa dos alunos, mais a preparação das aulas, e ainda a 

pesquisa de materiais, leva a que  fiquem sem tempo para fazerem a formação de que 

precisam para se atualizarem. 

Também lhes causa muita ansiedade a quantidade de reuniões em que têm de 

participar e o caudal de papéis que têm de preencher. Acabam por não ter muita 

disponibilidade mental para os alunos, nem para se dedicarem ao ensino-aprendizagem 

que deveria ser o seu foco principal; porque estão sempre preocupados em fazer 

relatórios, porque tudo o que fazem tem de ser justificado através de relatórios. 
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Contam que, de há uns anos para cá, passaram a ser obrigados a estar na escola a 

tempo inteiro, mas sem terem condições para estarem, e ficam mesmo angustiados 

porque não conseguem trabalhar sossegadamente nesse tempo; porque não têm um 

gabinete, uma secretária ou um computador para trabalhar. 

É assim que se exprime esta professora:  

A insatisfação, a carga horária, nós ham estamos muito sobrecarregados de 

aulas, e depois as consequências [fala emotiva], as pessoas mais velhas, um 

cansaço no fim do ano que não dá para aguentar, muitas horas, temos vinte 

e seis horas. Ham, se dantes havia reduções para os professores mais 

velhos por alguma coisa deveria ser, porque já estamos extremamente 

cansados, e agora a profissão claro que exige muito mais, os jovens exigem 

muito mais de nós hen. Eu ainda me lembro de alguns professores, quer 

dizer, chegavam ali e davam aquela aula, aquela aula, aqueles testes, que se 

via, às vezes, que, ao longo dos anos, aquele modelo era repetitivo. Hoje 

não, nós precisamos de muito tempo em casa, nós hoje em dia com as 

grelhas que temos de avaliação, os alunos têm que ter os trabalhos de casa, 

os alunos têm de ter as apresentações orais, os alunos, e nós temos tudo 

isso para corrigir em casa, não é? Se queremos ajudar e incutir nos alunos 

métodos de trabalho, tem que se mandar sempre o trabalho de casa com 

aquela frequência e normalidade para que eles se habituem a cumprir e a 

fazer, mas eu tenho que os corrigir, não é? Portanto, o tempo de aulas, de 

preparação hem, isso, a sobrecarga de horário que temos agora é uma das 

coisas. (IngAlem.3) 

    

Para a totalidade dos professores de todas as gerações, o que mais lhes causa 

ansiedade no seu quotidiano profissional neste momento é a sobrecarga de trabalho. 

Desde a multiplicidade de papéis que têm de desempenhar; o horário assoberbado; o 

excesso de trabalho burocrático e reuniões; e as tarefas de secretaria. Também referem 

que para o cargo de Direção de turma são disponibilizadas horas insuficientes, e que 

além de exigir muito trabalho burocrático, implica também a gestão de conflitos entre as 

diferentes partes envolvidas; o que os desgasta bastante. Falam ainda de que lhes causa 

stress a falta de tempo para se dedicarem à sua principal função que consideram ainda 
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ser o ensino. E acrescentam que o facto de terem de ficar na escola a tempo inteiro sem 

terem condições para trabalharem, ainda mitiga mais o tempo de que dispõem.  

    

5.7.4. Vozes dos professores sobre as políticas que afetam a profissão  

Os professores principiantes dizem que o que mais lhes causa ansiedade é a 

instabilidade da profissão, o facto de andarem sempre destacados para qualquer escola 

em qualquer lugar, e que vão andar muitos anos a serem contratados até conseguirem 

entrar no quadro e começarem a fazer carreira no ensino. Por isso andam sempre 

angustiados, nunca sabem se vão conseguir colocação no ano seguinte, nem onde, nem 

se vão ter horário completo. Lamentam que o Ministério esteja sempre a mudar as regras, 

nunca sabem com o que contar e acabam por viver sempre na expetativa. 

É assim que nos fala esta professora: 

Não, não, da maneira que isto está serei contratada a vida toda (risos), serei 

contratada a vida toda, nunca vou conseguir entrar no quadro e portanto a 

visão não é boa; em termos de visão, a visão não é boa; daquilo que eu vejo 

e daquilo a que eu tenho assistido, a visão não é a melhor. Agora, é assim, é 

aquilo que eu gosto de fazer, não me vejo a fazer outra coisa, sou sincera, e, 

portanto, acho que esses, esses aspetos menos bons depois, se calhar, são 

compensados por outros e… Mas de facto em termos de carreira não. Duvido 

que tenha alguma vez alguma carreira, porque só terei carreira neste 

momento quando entrar para o quadro, depois de entrar para o quadro é que 

começamos a ter carreira. Portanto eu até entrar para o quadro vou andar 

anos e anos e anos a ser contratada. A nível de estabilidade também não dá, 

porque o ano passado estive em Serpa, este ano estou em Estremoz, para 

ano onde é que estarei? Não sei. Quem tem família, no meu caso, eu que só 

vivo com os meus pais, dá para ir ficando colocada em todos os cantos, mas 

quem é casado, quem tem filhos, quem tem família, a carreira de professor 

de facto não é a mais aliciante nem a mais agradável. Acho que é preciso 

realmente correr por amor à camisola para conseguir, mas não me vejo a 

fazer outra coisa, sinceramente, nem que fique a vida toda contratada, 

pronto, paciência. (Geo.2) 
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Mais uma vez é referido que o modelo de avaliação de desempenho dos professores 

que o Ministério implementou teve um efeito muito negativo nas escolas; que a divisão da 

carreira, com a criação dos professores titulares e ser o próprio colega a avaliar o outro, 

gerou desconfiança e desconforto dentro dos grupos de trabalho, e minou quase por 

completo o trabalho em equipa.  

Consideram que as aulas de substituição, do modo como o Ministério as pensou, não 

fazem sentido nenhum, servem unicamente para ter os alunos fechados numa sala. É 

quase como se alunos e professores estivessem de castigo.  

Declaram que o tempo que desperdiçam com todo o volume de trabalho burocrático 

que agora lhes é exigido e o excesso de reuniões, é para eles fator de stress. E que não 

vêm como isso pode beneficiar o ensino, até porque esse tempo deveria ser canalizado 

para melhorar e aperfeiçoar estratégias centradas no ensino-aprendizagem.  

Os professores experientes referem que uma das políticas que mais mexeu com a 

sua autoestima se refere às aulas de substituição, ao modo como o foram pensadas. 

Porque afinal não são aulas de substituição, pois o que se pretende é entreter os alunos 

e mantê-los dentro de uma sala, e esse não é o papel do professor, nem a melhoria do 

ensino se faz por essa via. 

Explicam que sentem um grande mal-estar na escola devido ao modelo de avaliação 

de desempenho que o Ministério impôs, porque deixou de haver partilha entre os 

professores, pois há sempre alguns que se apoderam das ideias dos outros. E quando se 

está num processo de avaliação assente em quotas, onde só alguns podem ascender, a 

competitividade e a rivalidade prevalecem em detrimento da cooperação. 

Uma das grandes angústias que sentem neste momento tem a ver com a medida 

tomada sobre o congelamento da carreira, que consideram ser uma medida injusta, 

porque, depois de tantos anos de serviço, não ter expectativas de progressão é 

desmotivante. 

Conta-nos esta professora: 
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Olha, o congelamento e isto tudo que se passa com a carreira, eu acho 

horrível eh […] esta, esta avaliação de desempenho que anda para a frente e 

para trás sem se saber bem o rumo que vamos levar. Ora eh neste momento 

está em, em vigor ainda todo o estatuto da antiga Ministra e, mas, depois, 

chega-se à escola: -“vai sair um novo estatuto”. Na comunicação social as 

coisas mudaram e não mudaram, e nós não sabemos bem onde é que nos 

posicionamos a nível de, de futuro. Eu neste momento estou a viver o dia a 

dia, a minha situação é, é, não tenho para onde ir; porque eu estou num 

escalão que, no índice que está completamente bloqueado. Só depois de 

esta Ministra promulgar a nova lei dizendo que os Titulares terminaram, e ai 

só, só ai é que eu vou subir na carreira. Mas eu agora estou a viver o dia a 

dia e trabalho com os meus alunos e, e é por ai que eu vou, vou fazendo e 

esqueci um bocado a carreira porque eu acho que isto está, se nós formos, 

está mesmo parado e se formos a pensar nisso ficamos completamente 

frustrados, e nem nos apetece trabalhar. Tento esquecer um bocado essa 

parte quando entro na escola, tento esquecer. Agora é muito triste uma 

pessoa estar numa carreira há muito tempo e não ter perspetivas nenhumas 

de subida. Depois esta avaliação de desempenho numas escolas correu de 

uma forma, noutras de outra forma. Ainda agora estamos a assistir a este 

problema dos contratados que diz que a avaliação vai contar, nós sabemos 

que há escolas que avaliaram toda a gente com bom, outras com muito bom, 

eu acho que, estas coisas… Porquê? Porque há uma desorganização total e 

as coisas não estão feitas de uma forma correta e com verdade. (Inf.2) 

 

Também lhes causa muita ansiedade toda a burocracia com que têm de lidar, em 

especial no que toca ao cargo de Direção de Turma, e acrescentam que as medidas 

corretivas e as provas de recuperação não produzem efeitos nenhuns. Que agora é o 

trabalho administrativo que lhes ocupa o tempo quase todo, enquanto dantes se 

preocupavam mais com as questões pedagógicas. E isso causa-lhes stress.  

Outra medida com a qual não concordam é o novo modelo de Diretor de escola, 

porque se fica com a sensação de que se está a voltar ao tempo de Reitor, consideram 

que era muito mais democrática a figura do Presidente do Conselho Executivo. 
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Os professores seniores dizem que estão muito desiludidos com a questão da 

penalização das reformas que os prejudica bastante, uma vez que já não contempla o 

tempo de serviço mas sim a idade, e por isso ficam mais anos na escola. Dizem que não 

sabem se vão continuar com entusiasmo durante mais esses anos, pois que há a 

possibilidade de, com a idade, começarem a perder algumas aptidões intelectuais; e esta 

é uma profissão muito desgastante. 

Ainda falam que lhes causa insatisfação a sobrecarga de trabalho, que além das 

tarefas habituais soma o trabalho burocrático, as reuniões e ainda as tarefas de 

secretaria. Argumentam que é um tempo imenso que se perde, quando esse tempo 

deveria ser orientado para investir mais na função principal do professor, que é ensinar. 

Referem ainda que se sentem desconfortáveis com o clima de competição dentro dos 

grupos de professores causada pela avaliação de desempenho imposta pelo Ministério, 

pois que a progressão na carreira é limitada por quotas e isso teve como consequência a 

competitividade e a desconfiança entre os professores.  

É assim que se exprime esta professora: 

[…] eu sou muito, para não dizer totalmente, contra a avaliação por pares, 

porque, por incrível que pareça, criam-se muitas inimizades, dores de 

cotovelo e, quando um professor por qualquer motivo vai mais longe, os 

outros só lhe estão a querer tirar, puxar, o tapete […] e isto é geral, uns mais 

outros menos. E eu tenho sentido muito isso na pele, eu pessoalmente a 

nível de escola tenho no grupo, na minha área, somos onze pessoas e quatro 

delas tomara elas que eu desaparecesse de um dia para o outro, batiam 

palmas, às tantas, de contentes, e eu nunca lhes fiz nada, mas é o que se 

chama inveja, inveja sabe, mas é com todas as letras, e é triste. (Quim.1) 

 

Também lhes causa desagrado o modelo de aulas de substituição, por não serem 

verdadeiramente aulas de substituição, a ideia é prender os alunos dentro de uma sala de 

aula e entretê-los. Consideram que era mais saudável quando os “furos” serviam para 

fomentar o convívio entre eles. 
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Na opinião da maioria dos professores de todas as gerações, as políticas impostas 

pelo Ministério da Educação não têm beneficiado os professores, antes têm sido fonte de 

stress e mal-estar na escola, tal como o modelo de avaliação de desempenho, as aulas 

de substituição, o trabalho burocrático e as tarefas de secretaria. Os professores 

principiantes acrescentam a ansiedade em que vivem devido à instabilidade profissional e 

às fracas expectativas de um dia poderem iniciar a carreira. Já os professores 

experientes e seniores ainda falam da deceção que sentem por não terem expectativas 

de progressão na carreira; do aumento da idade da reforma e da penalização sobre as 

reformas antecipadas. 

 

5.7.5. Vozes dos professores sobre os relacionamentos insatisfatórios com os 

alunos 

Os professores principiantes falam que o que mais lhes custa é terem de lidar com 

alunos que não respeitam o professor, que são indisciplinados e mal-educados, quer a 

nível de postura, quer de linguagem, e, depois, o facto de não terem autoridade para se 

imporem, ainda os angústia mais. Também lhes causa bastante ansiedade ver que os 

alunos não prestam atenção nenhuma às aulas que deram tanto trabalho a preparar; ou 

ver que não gostam da disciplina e não fazem um esforço para se interessarem. Acham 

que é preocupante ver que os alunos não têm objetivos pessoais, não têm um projeto de 

vida e, por isso, estão desligados da escola. Um outro aspeto que os aflige é ter de 

trabalhar com alunos deficientes, pois sentem muitas dificuldades em gerir essas aulas, 

pois são alunos que precisam de mais apoio individualizado, e os professores ao mesmo 

tempo têm de estar atentos aos outros alunos. São sempre aulas que exigem muito dos 

professores. 

É o que nos explica esta professora: 

[...] eu gosto muito de ensinar, gosto mesmo muito e durante muito tempo 

pensei: “o problema é meu”. Mas o problema não é meu, não é só meu, 

também pode ser um pouco, mas não é só meu, é isso, e este ano tive um 

pouco a prova disso. Ham agora estas turmas ham de que eu estou a falar, já 

não tenho problemas com eles, mas no início do ano vinham habituados a 
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um sistema muito complicado, desde não vir, não fazer nada, baterem-se uns 

aos outros na sala, muito complicado de se lidar. E é um desgaste muito 

grande voltar a repetir isto para o ano. Porque depois é assim, depois 

também sou contratada, não vou ficar nesta escola, é novamente um ano em 

que vou ter de me adaptar, todos os anos quando, quando alguém se 

começa a adaptar, está a chegar o final do ano, está a chegar ao final do 

ano, vai-se embora, recomeça tudo outra vez em Setembro. Quer dizer, é 

desgastante (risos). Ham mas está em aberto, porque, embora goste de 

ensinar, acho que a má educação não, não porque depois também 

começamos a pensar numa noutra questão, e depois se a má educação 

passar para outro lado? Deixar de estar? Já é terrível entre os alunos, mas 

se, se depois começar a virar-se, já, já acontece casos, não é? Desses em 

que se viram para os próprios professores. E eu não, não, ser maltratada 

nem pensar, e se algum dia alguém me maltratar? (risos) E isso acontecer? 

Algo terrível, porque eu nem gosto de perder dois euros nas máquinas, não 

gosto de sair prejudicada por outros. Não, não pode ser, e a sociedade tem 

de mudar muito nesse especto, acho eu. Queria ajudar nessa mudança, mas, 

se não for possível, paciência. (PortLatGreg.1) 

 

Para os professores experientes é doloroso verem alunos desinteressados e 

indiferentes ao que eles estão a dizer, não quererem fazer nada e estarem sempre à 

espera que os professores facilitem. Também se sentem frustrados por terem de estar 

constantemente a corrigir os maus modos, o insistir, o penalizar, o expulsar, o não haver 

sanções apropriadas, todo este processo é desgastante, é de facto a parte mais 

desgastante, dizem.  

Conta-nos esta professora: 

Noto que mudou para o outro extremo, noto que o professor não é ouvido, é 

a última pessoa a ser ouvida. É um trabalho inglório, porque todo o trabalho 

de preparação de aulas, muitas vezes estamos a falar para dois ou três, 

porque o resto da turma está tudo menos interessada em ouvir o professor, 

que “é uma seca”, como eles dizem, não é? E que é muito difícil 

aguentarmos os noventa minutos de aula, por mais recursos que levemos 
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das novas tecnologias, ou se o professor fizer um PowerPoint, eles vêm o 

primeiro e o segundo já não lhes interessa, já está a turma toda a falar. 

Portanto, é muito difícil captar a atenção de uma turma inteira, que são todas 

as turmas heterogéneas, todo o corpo que nós vemos à nossa frente é muito 

heterogéneo, e temos turmas muito cheias. (FranIng.1) 

 

Ouçamos outra professora:  

 É mais, é mais difícil ao professor com anos de carreira porque foi educado 

segundo uma determinada, digamos, matriz que, à partida, não todos, mas 

que, à partida, tem uma visão daquilo que se pretende, e que se espera do 

ensino-aprendizagem, e que se sente inconformado, e que não, não fica bem 

com a sua consciência quando nota, quando deteta, que os seus alunos se 

estão a marimbar. Isso é doloroso, e isso é, é frustrante e é o que nos 

desgosta. A um professor destes o que o desgosta é, é ver que tem pela 

frente pessoas que não estão interessadas, é o desinteresse, a indiferença, a 

cultura do facilitismo, e a cultura do não fazer nada. (Dir.2) 

 

Acham que neste momento a escola é para eles um campo de batalha diária. 

Consideram que os professores são confrontados diariamente com a sua situação de 

professores por parte de determinados alunos que sistematicamente contestam as mais 

variadas coisas nos professores, e nem sempre falam com modos adequados. 

Esta professora confessa-nos que: 

 Eu chego a uma certa altura, acho que já não sei lidar com eles. Oh pá! Eles 

são tão mal educados, tão desinteressados, eu falo pelos alunos que me 

têm, que me têm chegado à mão, não é? Que questiono o que é que estou lá 

a fazer? Acho que não vale a pena, acho que, acho que estamos numa 

sociedade em que neste momento, ham eu acho que já não sou professora, 

não é isso que a sociedade quer de nós. (PortFran.3) 
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Os professores seniores falam que o que mais lhes causa stress é os alunos estarem 

nas aulas como se estivessem no café, estão na aula sem nenhum interesse, é o não 

quererem aprender, é o não querem prestar atenção ao professor, é a insolência, é o 

desinteresse perante a vida, perante o seu desenvolvimento pessoal.  

Diz-nos esta professora: 

É isso, é eles estarem nas aulas como se estivessem num café ao pontapé 

aos papéis, atirarem-se papéis uns aos outros, ou sem nenhum interesse 

absoluto, é o não querer aprender de modo nenhum, é a insolência, é isso, 

não é? Não o não quererem atender-me a mim, que nisso não tenho vaidade 

suficiente para achar que eles têm de me atender, não é? O desinteresse 

perante a vida, perante o desenvolvimento. É porque eu acho que em relação 

a eles é uma espécie de, como é que eu hei de dizer isto?, é depreciativo 

para eles, eles têm pouca consideração por eles próprios, e, ao vê-los nesse 

abandalhamento, digamos assim, isso para mim é terrível. Eu acho, são 

jovens que estão a desumanizarem-se segundo aquilo que o humano tem em 

termos de desenvolvimento intelectual, e eles estão para ali. (Filo.2) 

 

Também dizem que é muito difícil trabalhar com turmas que incluam alunos que 

tenham necessidades educativas especiais, pois que não têm preparação em ensino 

especial e vão improvisando. 

Explica-nos este professor: 

 […] há situações muito complicadas, às vezes até trabalhar com alunos com 

necessidades educativas especiais. Há muita gente que não está muito 

preparada, mas a grande maioria inicialmente, nós aprendemos muito depois 

quando somos confrontados com, e vamo-nos desenrascando. Eu acho que 

a maior parte das pessoas, pelo menos daquilo que eu conheço e de alguma 

experiência, [atua] mais ou menos satisfatoriamente. Mas somos assim 

confrontados, às vezes com situações que aparecem, nós vamos tentando 

dar conta do recado, como se costuma dizer. Mas eu lembro-me que antes 

de vir aqui para a Filipa, há vinte e três anos, deram-me o horário e eu: -

“falta-me aqui uma hora no horário!” E disseram-me: -“não”. Depois 
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perguntei, -“falta, falta?” E depois alguém disse: -“Ah! Tens uns cegos”. Eu 

disse: -“cegos? Como é que eu vou ensinar a alunos cegos?”. E fiquei 

aterrado. Nesse dia, ou melhor, na noite seguinte, eu até me custou a 

adormecer, e disse assim: -“como é que eu vou ensinar alunos cegos? Eu 

escrevo, ou como é que eu faço?” E aprendi. Depois tivemos uma reunião 

com um professor do ensino especial e eu por acaso lembrei-me e disse 

assim: -“como é que a gente às vezes fala com um aluno cego?”. Foi das 

primeiras coisas que me disseram. É assim, deve-se dizer a um aluno: -“tu 

não estás a ver isto?” E ficamos a olhar uns para os outros. E houve alguém 

que disse: -“ah! não, não, isso não se deve dizer a um aluno cego”. - “Deve 

sim senhora. Porque quando a pessoa diz: -“não estás a ver?” é “não estás a 

compreender?”. Não é neste sentido. É… então se dizem isso a um aluno 

que tem visão: -“ tu não estás a ver isso” - a um invisual está-se a dizer a 

mesma coisa: - “não estás a ver, não estás a compreender?”. E ele diz-te: -

“não, não estou a ver”, não é? Não se refere à visão, portanto, “trata-os a 

todos por igual, pronto, pode algum querer mais atenção ou mais tempo”. 

Pronto, no caso das necessidades educativas especiais, há certos tipos de 

apoios, mas os professores estão formados para trabalhar o aluno 

padronizado, não é? (Mat.4) 

 

Os professores de todas as gerações referem que os alunos neste momento são 

uma fonte de desilusão porque não respeitam o professor, e confrontam- 

sistematicamente a sua profissionalidade. Além de serem desinteressados, 

indisciplinados e mal-educados. Também apontam como motivo de ansiedade o terem na 

mesma turma alunos com necessidades especiais de ensino, quando eles não têm 

formação nessa área e têm de improvisar, sem saberem se estão a ajudar esses alunos 

ou a prejudicá-los. 
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5.7.6. Vozes dos professores sobre os relacionamentos insatisfatórios com 

colegas e superiores hierárquicos 

Os professores principiantes lamentam que os colegas não sejam mais disponíveis 

para os ajudar agora, que estão em início de carreira.  

Conta-nos esta professora: 

 [...] mas lá está, depende de escola para escola, isso varia de escola para 

escola, quando são escolas pequenas há a tendência de termos aquele 

apoio. Agora quando são escolas grandes, não, não acho que haja esse 

apoio, é um pouco cada um por si, e vamos perguntando aqui, vamos 

perguntando ali, até que há um que consegue dizer-nos e ajudar, mas nas 

escolas grandes assim como esta, muito raro. (Mat.2) 

 

Dizem que também se sentem sempre pressionados pelos superiores hierárquicos 

que exigem que facilitem nas classificações dos alunos. Referem ainda que muitas das 

vezes não sabem como agir, porque as lideranças das escolas não têm bem definido o 

que se espera dos professores, e nem sempre são coerentes nos seus propósitos. Isso 

deixa-os apreensivos e é motivo de ansiedade. 

Conta-nos esta professora que: 

Das normativas da direção, sinto-me muito pressionada para resolver 

questões que, que, lá está, que eu acho que o professor não tinha por que 

passar. Pressão na atribuição de classificações, ham do aluno A ou B ou C, 

precisa de X média para ir para não sei o quê, e então se o professor não dá, 

é altamente massacrado. Por isso, ham e isso custa-me muito, porque aí é 

que eu sinto, eu não estou a ser professora, eu aqui estou a ser, estou a dar 

notas, ham isso é complicado, isso é, é o que mais me tem custado a gerir. E 

outra pressão que eu também sinto é que, como Diretora de Turma, a tal 

postura de líder, de organização, sobretudo ter de lidar com questões de 

queixas de pais, e propriamente de outros colegas, torna-se extremamente 

incomodativo ter que ir chamar a atenção ao colega, ou que fez A ou que fez 

C, ham. Ou então às vezes ter de comunicar à própria direção que não, a 

aula do professor de Matemática ou do professor de Biologia, e se está a 



299 

 

acontecer determinada coisa. Isso a mim incomoda-me imenso, é, é horrível. 

Isso para mim é horrível e ter que, ter que ouvir queixas dos pais e dos 

alunos, isso para mim pressiona-me imenso e faz-me muita confusão. 

(Port.1) 

 

Os professores experientes falam que têm alguns colegas que são bastante 

competitivos e intriguistas, o que cria circunstâncias desconfortáveis e gera um clima de 

desconfiança no seio do grupo. 

Consideram também que há Conselhos Executivos que são muito prepotentes em 

relação aos professores, que os criticam e desvalorizam, acabando por os fragilizar 

bastante. 

Comenta esta professora que: 

[...os professores, a maior parte deles…Oh pá! São uns labregos de primeira. 

São, são mesmo, acredita que são, são. E depois são invejosos, são, são 

picuinhas. Eu estava uma vez na, em, ali em Valbom, e no ano em que eu 

entrei entraram mais, mais umas colegas, mas uma delas, que é de artes, 

com quem eu me dava muito bem, e pensei: “bom! temos, ainda não temos 

aqui raízes e tal”, oh pá!, “e também tens um feitio assim e assim”, e por ai 

fora, e pensei que íamos criar ali um grupo de trabalho porreiro…Quando, 

uma vez, na sala, de, na sala de, estávamos nós na sala 205, que é a sala de 

estudo, a sala dos alunos que iam para a rua e iam para lá, e por ai fora… 

havia uma colega que faltava muito, ela já estava a chocar a depressão […] 

ela até ficou antes de, foi no ano anterior, e era assim ela para a outra e eu a 

ouvir: - “oh pá! ela está sempre a faltar, como é que há atestado 

prolongado?”. Quer dizer, não é assim! Eu cá para mim, “conforme falas dela, 

falavas de mim se eu não estivesse aqui”. É uma coscuvilhice impressionante 

[...] (PortFran.3) 

 

Os professores seniores referem que há falta de trabalho colaborativo entre os 

colegas, são muito individualistas e não mostram qualquer interesse em trabalhar em 

equipa. São também algo comodistas, por isso procuram fazer sempre o mesmo todos os 
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anos, ou escolher o que lhes dará menos preocupações, e também não gostam muito de 

participar em atividades novas. Além de também se criarem muitas inimizades entre si 

por inveja; sempre que um colega se destaca, os outros não lhe facilitam a vida.  

É assim que pensa esta professora: 

 […] quando eu vou com os alunos aos museus e levo os meus colegas e […] 

e, as pessoas menos interessadas em ver são os meus, alguns dos meus 

colegas que são da área, e ainda por cima  dizem: - “ai que chatice, estou 

farto de estar no museu”. O museu do Prado! Cheio de escultura grega e 

romana, e quer dizer, não é? E, e a gente diz assim: -“pronto, ok!”. É, 

percebe? Há um mundo aqui que me é estranho, mas eu também sempre me 

fiz de modo um pouco marginal, marginal, hum não aborreço ninguém, mas à 

margem, quer dizer, corro assim um bocadinho ao lado. Fico sempre com as 

disciplinas que ninguém quer, História da Arte andou em saldo na escola, 

ninguém queria, o grupo de História deitou fora, o grupo de Artes deitou fora, 

ninguém queria dar aquilo, até que me perguntaram se eu queria dar, tive de 

estudar ainda bastante mas…Clássicos da literatura andou em saldo, 

também ninguém dava, eu estou sempre a dar disciplinas que, também me 

agrada fazer isso que é, não gosto de repetir coisas, gosto muito de, e 

também não gosto muito de ter, ter que trabalhar com muita gente, e então 

nas disciplinas em que eu estou sozinha reúno comigo, que é fantástico 

[risos] (PortFran.1) 

 

Relativamente à direção contam que pode ser uma forte fonte de pressão quando o 

controlo é tão apertado que os professores se sentem perseguidos e têm a sensação de 

estarem sempre desajustados na escola; e isso pode causar muito mal-estar aos 

professores no seu dia-a-dia na escola. 

Relata-nos esta professora que: 

Fonte de insatisfação neste momento eu não tenho nenhumas, mas já tive. E 

já tive quando há um controle da parte da Direção de tal maneira fechado 

que o professor se sente como que perseguido, parece que está sempre fora 

do sítio. (Hist.1) 
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Os professores de todas as gerações referem que experienciam relacionamentos 

pouco satisfatórios com os seus colegas, nomeadamente no que toca a questões como a 

falta de disponibilidade em ajudarem; o desinteresse mostrado em trabalhar em equipa; o 

serem competitivos, invejosos e intriguistas; e a falta de vontade em participar em 

atividades novas. 

Os relacionamentos com os superiores hierárquicos podem ser motivo de stress 

quando pressionam o professor a facilitar na avaliação dos alunos; quando assumem 

uma atitude prepotente e controladora, ao mesmo tempo que desvalorizam o trabalho do 

professor, em vez de lhe darem apoio. 

 

5.7.7. Vozes dos professores sobre a falta de reconhecimento dos pais 

Os professores principiantes acham que os pais não trabalham a motivação dos 

filhos face à escola, o que se deve, talvez à falta de tempo para acompanhar os filhos, e 

por isso eles andam um pouco à deriva. Referem que eles também não cooperam com os 

professores quando se trata de resolver questões da indisciplina. E sentem que a 

comunicação pode ser um problema, porque parece que os pais não percebem os que se 

lhes transmite, ou então não sabem como fazer face às situações. 

Diz-nos esta professora que: 

Os pais [..] há aqueles, que são poucos felizmente, que me dá a impressão 

que, não sei, talvez pela vida profissional que levam, não sei, talvez não 

tenham tempo para os filhos, e então vão-nos desleixando. Só que, depois, 

dá-me a impressão que alguma coisa começa a desmoronar, não só em 

termos de notas, mas em termos das pessoas que eles vão ser. Os exemplos 

que tiveram é mais…que isso se reflete, na maneira como eles vão ser e são. 

(Ing.1) 

 

Os professores experientes acham que os pais cada vez mais se demitem do seu 

papel de educadores e querem que os professores tomem conta dos seus filhos 
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enquanto eles estão a trabalhar, por isso, deparam com alunos que desconhecem regras 

básicas de comportamento em sociedade e de saber estar. Dizem ainda que agora se 

está a pedir aos professores que se responsabilizem pelo facto de os alunos não 

estudarem em casa, por não se interessarem pela sua própria aprendizagem, e isso é 

uma fonte de stress para os professores, porque estão a tentar responsabilizá-los por 

uma função que não é a sua. 

Fala-nos esta professora que: 

[…] a sociedade e os pais querem que a gente guarde os filhos, eles não 

arranjam trabalho, não arranjam emprego e então os professores têm que os 

aturar. Neste momento eles vão para a escola, a escola é como se fosse, 

não é um local de aprendizagem, é uma recolha de, de crianças, de jovens, 

de adolescentes em que eles lá podem fazer as asneiras que quiserem que 

não são penalizados, como tu sabes. Há, há situações que são… de resto, 

acho que a escola já não lhes diz nada, a escola para eles não, a maior 

parte, sei lá, não digo uma percentagem exata mas, mas uma grande parte 

dos alunos não, não está lá porque gosta de estudar; ou é por causa do 

abono, ou por causa disto, ou por causa daquilo. (PortFran.3) 

 

Os professores seniores referem que os pais têm de tomar consciência de que têm 

de colaborar mais na educação dos filhos, porque neste momento parece que os 

professores é que são os encarregados de educação dos alunos. Confessam que ficam 

desgastados por passarem as aulas a chamar a atenção dos alunos sobre atitudes e 

comportamentos que já deviam ter sido corrigidos em casa pelos pais. Também dizem 

que os pais devem saber respeitar a profissão do professor, e não podem chegar à 

escola e dizerem ao professor como é que eles querem que o professor ensine. 

Assim se expressa esta professora: 

 […] na verdade, isto tem de mudar, porque este ambiente todo, posso até nem 

dizer que é a indisciplina, mas este burburinho nas escolas, a falta de 

concentração dos alunos, esta dispersão dos alunos por outras coisas, pelo uso 

do telemóvel, tem que mudar, porque se não, nós não aguentamos. E espero 

que o ministério tenha consciência disso, os pais tenham consciência disso. E 
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os pais também têm de colaborar muito mais na educação dos filhos, não é? 

Porque parece que nós é que somos os encarregados de educação dos alunos, 

e nós somos obrigados a ser professor, educador, psicólogo, assistente social, 

psiquiatra. E muitas destas tarefas são dos pais, não são nossas, não é? 

(Cont.1) 

 

Os professores de todas as gerações referem que o seu relacionamento com os pais 

lhes causa algum desconforto porque eles não reconhecem o trabalho do professor, e 

confrontam-nos constantemente na sua profissionalidade. Além disso, transferiram para o 

professor a responsabilidade de educador, ao mesmo tempo que não mostram interesse 

em cooperar com o professor no alinhamento de estratégias de orientação e intervenção, 

ao nível de comportamentos e atitudes dos próprios filhos.  
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CAPÍTULO VI - RESULTADOS E REFLEXÕES 
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Ao longo desta investigação, perseguimos pistas que nos orientassem na linha do 

nosso objeto de estudo, ou seja, que nos dessem espaço para o debate sobre a 

(re)construção das identidades de professores do 3º CEB e Secundário de diferentes 

gerações, face a um  contexto de mudança global. 

É agora o momento de procedermos a algumas reflexões sobre o que lemos, 

ouvimos e expressamos. Não temos a presunção de apresentar conclusões gerais, pois 

temos perfeitamente a noção de que este é apenas mais um contributo para se pensar a 

construção e reconstrução da identidade docente. Assim como temos consciência de que 

qualquer pesquisa de investigação é sempre um processo inacabado, que deixa em 

aberto questões para dar continuidade a investigações futuras. Tal é o pressuposto aqui. 

Pretende-se agora tecer algumas reflexões sobres as linhas orientadoras do 

trabalho empírico, que norteiam as narrativas dos professores entrevistados, com a 

intencionalidade de fazer emergir as suas vozes sobre temáticas que os tocam 

particularmente: enquanto professores e enquanto pessoas. Assim, conduzimo-nos pelas 

seguintes áreas: motivação para a escolha da profissão de professor; vivências da sua 

formação inicial; experiências de ajustamento à profissão; conceção da identidade 

docente; atitudes face aos desafios das diretivas europeias; sentimentos positivos e 

negativos face à profissão em contexto de mudança. 

A motivação é uma questão central para o professor, quer a motivação para a 

escolha da profissão, quer a motivação que o envolve na profissão. A motivação é 

mesmo um elemento essencial à própria identidade do professor. Ela explica o porquê de 

determinado comportamento se iniciar, persistir e terminar; assim como também é a 

motivação que determina as escolhas que se fazem. Na perspetiva de Weiner (2008) as 

pessoas são motivadas a procurarem o prazer e a evitar a dor, por isso são motivadas 

pelos incentivos, sucessos, realizações e satisfações; o que os leva a esforçarem-se para 

os obter. É nesta linha de orientação que o autor (Ibidem, 2008:2) fala da “metáfora do 

ser humano semelhante a Deus”, a qual refere que “os seres humanos estão 

completamente informados a respeito de possíveis opções comportamentais, possuem 

completa racionalidade e são capazes de calcular os seus mais hedónicos cursos de 

ação” (ibidem: 2). Escolher faz parte da vida dos indivíduos e geralmente é na 

adolescência que se tona mais evidente. Escolher é um processo de conhecimento de si 



306 

 

próprio, a procura de uma identidade pessoal, de quem se quer ser, mediante algo que 

se deseja fazer, nomeadamente no que respeita à identidade profissional. Por isso, 

podemos dizer que a escolha da profissão de professor está ligada a uma motivação 

pessoal, a um interesse por realizar determinadas atividades. Ou seja, a motivação que 

move as pessoas a escolherem uma profissão, como a de professor, foi tecida por um 

entrelaçar de vivências, influências e memórias, onde se destaca o seu olhar nos bancos 

da escola sobre alguns professores.  

Neste estudo percebemos que a escola teve sempre um papel fundamental nas 

vidas dos professores entrevistados e é por isso que recordam facilmente os momentos 

mais marcantes e as emoções sentidas na altura. Para os professores principiantes o 

mais importante era o seu desempenho enquanto estudantes, encarado como uma 

responsabilidade individual. Mas para os professores experientes e seniores, o contexto 

social da época era sentido como altamente constrangedor, e impunha-lhes um papel de 

estudante bem definido a ser seguido; o que se para uns foi motivo de opressão, para 

outros foi fonte de motivação. 

Guardam algumas memórias dos seus professores, daqueles que os tocaram 

mais, especialmente ao nível do seu caráter. E compreendemos que o que mais 

apreciaram neles foi o facto de serem professores que se preocupavam com os alunos, 

que eram justos e humanos. Também os apreciaram por serem bons comunicadores, 

explicarem bem e mostrarem entusiasmo pelas aulas. Mas era sobretudo a segurança do 

saber que demonstravam e o serem muito exigentes com os alunos, que os fazia 

respeitá-los. No entanto, só alguns utilizavam materiais diversificados, que eles 

consideram que dava outra dinâmica às aulas. E havia aulas que não esquecem. No 

sentido inverso, lembram-se dos professores que eram maldispostos, rudes, injustos e 

agressivos, que aplicavam castigos físicos violentos e humilhantes. Retêm algumas 

memórias traumatizantes. Também não gostaram daqueles que não conseguiam 

transmitir os conteúdos de forma clara, que eram inseguros cientificamente, que davam 

aulas confusas, sem um fio condutor para orientarem o seu estudo pessoal. Ainda 

gostavam menos dos professores permissivos e que se dispersavam nas aulas a falarem 

sobre a sua vida privada e da dos alunos, em vez de transmitirem conteúdos, por 

acharem que não aprendiam nada nessas aulas. Embora também achassem aborrecidas 
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e desinteressantes as aulas expositivas e monótonas. Mas o que realmente os 

incomodava era a atitude dos professores que não conseguiam impor a autoridade na 

sala de aula, que se mostravam vulneráveis frente a alunos indisciplinados; isso 

provocava-lhes aflição 

É nas narrativas dos professores experientes e dos professores seniores que se 

percebe um certo sofrimento vivenciado no tempo de estudantes. Em parte devido ao 

contexto social classista e penalizador que se vivia na época e ao modelo de ensino 

aplicado. Destacam o modo frio e impessoal como a maior parte dos professores se 

relacionavam com eles, sendo alguns bastante arrogantes e agressivos. E destes não 

guardam boas recordações. Porém, tiveram outros professores que eram mais humanos 

e próximos. É destes que guardam as melhores recordações, as quais lhes serviram de 

inspiração no seu percurso pessoal e profissional. O comum a todos os professores deste 

estudo, é que de facto os seus antigos professores os influenciaram na sua prática 

docente, por isso copiam os modelos dos professores que os inspiraram, e repudiam os 

dos outros. Ou seja, os modelos herdados dos antigos professores influenciaram o 

processo de socialização, o qual por sua vez sustenta a construção da identidade 

profissional. O que é confirmado por Dubar (1997) quando refere que a socialização é 

definida, simultaneamente, como “individualização do recém-nascido” e como 

“movimento de construção do mundo social. 

Alguns destes professores reconhecem que a escolha da profissão de professor se 

deveu à influência de alguns dos seus professores, porque lhes transferiram a paixão 

pelo ensino, por terem sido professores extraordinários, dedicados à profissão e aos 

alunos. Declaram que era esse também o impacto que agora gostariam de ter nos seus 

próprios alunos. Ideia que vai de encontro ao pensamento de Day (2004: 52) quando 

explica que os professores que têm paixão pelo ensino «sabem que têm uma influência 

mais forte sobre as formas de pensar, de sentir e de agir dos alunos» (Ibidem: 52). 

O sentimento de “vocação” está tradicionalmente associado à escolha de 

determinadas profissões, e o ensino é um desses casos, porque é uma atividade que 

incentiva e fortalece atitudes e comportamentos, concretamente na construção da visão 

do mundo dos mais jovens. É por isso que Hansen (1999) é de opinião de que «[…] a 

pessoa com um sentido de vocação viverá o seu papel de professor mais plenamente do 
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que um indivíduo que o vê unicamente como um emprego […] e conseguirá mais 

facilmente exercer uma influência intelectual e moral mais ampla sobre os seus alunos 

[…] Quando é uma vocação, o ensino é um serviço público que também proporciona 

como recompensa a realização pessoal do indivíduo […]» (Ibidem, cit. in Day, 2004: 42). 

Nesta investigação aferimos que todos os professores seniores se sentiram 

motivados para a docência desde a infância, assim como quase todos foram 

influenciados por familiares próximos que também eram professores. Também a maior 

parte dos professores principiantes demonstra uma motivação para a profissão desde 

cedo. Já os professores experientes revelam tendências mais diversificadas. Enquanto 

alguns de facto abraçaram a profissão por intenção, outros em circunstâncias diferentes 

teriam optado por outras áreas. Estas diferenças são compreensíveis, pois na medida em 

que a profissão se tornou mais exigente, a escolha tem tendência a ser cada vez mais 

sustentada numa escolha real. Os professores seniores entraram na profissão numa 

época em que o professor gozava de um elevado estatuto social e em que a docência era 

uma profissão apetecível porque também oferecia boas expectativas de progressão na 

carreira. Já no caso do professor experiente, constatamos uma maior divisão entre 

aqueles que escolheram a docência e aqueles para quem a profissão foi uma segunda 

opção, pois, para estes, o início de carreira coincidiu com a expansão da escola de 

massas, sendo fácil entrar na carreira, que também parecia promissora e oferecia 

estabilidade. 

Aqueles professores que escolheram a profissão como uma estratégia pensada 

num determinado momento das suas vidas fizeram-no em função de determinadas 

circunstâncias que passamos a expor: viram frustradas as suas expectativas de ingressar 

no curso de medicina, e então o ensino surgiu como uma alternativa; o ensino era a saída 

profissional mais evidente face à natureza do curso realizado; a expansão da escola de 

massas criou facilidades no acesso à profissão numa conjuntura de mercado de trabalho 

desfavorável a outras áreas profissionais. A profissão docente oferecia ainda estabilidade 

económica e boas perspetivas de carreira, apresentava-se com boas condições no que 

concerne o tempo livre, que permitia conjugar bem a profissão com a vida familiar ou com 

o investimento em cursos de pós-graduação e outros, e também aparecia como uma 

profissão agradável e não rotineira. 
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Para alguns professores - que não os principiantes - a opção pela profissão foi por 

vezes obra do acaso. Concorreram ao ensino como concorreram a outros empregos. 

Acabaram por ser colocados nas escolas, começaram a dar aulas e gostaram; foi isso 

que os motivou a ficar no ensino.  

O professor começa a construir-se a partir do momento em que decide abraçar a 

profissão, e o período da sua formação inicial é fundamental no seu desempenho futuro, 

e no modo como se vai colocar em ação. Tal é corroborado por Campos quando diz que 

«a formação deve estimular práticas reflexivas de autoaprendizagem, favorecer a 

investigação e inovação em relação com a atividade educativa.» (Campos, 1995: 9)  

Podemos observar que a perceção dos professores face à formação inicial varia 

muito em função do modelo de estágio que tiveram, da postura do orientador que os 

acompanhou, e da fase em que se encontravam nesse momento na carreira. 

Percebemos que consideram como positivo o facto de terem tido a oportunidade de 

contactar com a escola em contexto real. Os professores focaram ainda outros aspetos 

que acharam essenciais, tais como terem tido preparação para lidar com a exposição 

perante uma turma; aprender a preparar aulas e a trabalhar com ferramentas 

imprescindíveis, como as TIC; e também ficarem aptos a usar alguns truques úteis que 

podem aplicar em momentos específicos. No caso particular dos professores experientes 

e seniores, foi uma oportunidade de efetivarem no ensino.  

Num outro prisma, deparamos com alguns professores que não tiveram uma boa 

experiência de estágio. Lembram que o estágio estava desajustado do contexto real; 

referiram o facto de darem poucas aulas e de não terem tido turmas próprias; criticam o 

excesso de trabalho burocrático, pois que passavam mais tempo a fazer relatórios do que 

a dar aulas. Também dizem que emocionalmente foi bastante desgastante, não só devido 

ao elevado volume de trabalho e dedicação que exigia; mas sobretudo por causa da falta 

de apoio e das críticas destrutivas por parte de alguns orientadores. Alguns dos 

professores experientes e seniores reclamam que muito do trabalho desenvolvido no 

estágio foi perda de tempo e que não aprenderam nada de novo, pois que já lecionavam 

há bastantes anos. 
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O ajustamento à profissão desenrola-se entre a idealização da profissão de 

professor somada aos modelos herdados de antigos professores, em confronto com o 

contexto real; o espaço escola e todas as condições oferecidas. É neste sentido que 

Flores explica que as primeiras experiências profissionais correspondem ao «chamado 

período de indução […] na medida em que o neófito compreende os valores, as atitudes, 

os conhecimentos e os comportamentos associados a determinada profissão» (Flores, 

1999: 171). Portanto, o ajustamento à profissão desenha-se na fase inicial do professor 

na escola, quando tudo é novidade. Ou seja, o jovem professor depara-se com um 

conjunto de tarefas que deverá realizar, assumindo as responsabilidades inerentes; o 

impacto das primeiras aulas; o contacto inicial com alunos, colegas e todos os restantes 

intervenientes; e mais alguns desafios da prática quotidiana.  

As primeiras aulas revelaram-se um desafio maior ou menor para os professores 

consoante as circunstâncias que encontraram. Para uns foi gratificante, porque: 

correspondeu à ideia que tinham da profissão; sentiram-se livres por poderem dar aulas 

sem ter ninguém a avaliar; possuíam turmas próprias; e tinham autonomia de decisão. Já 

para outros foi um choque, porque: encontraram alunos desinteressados e 

insubordinados; ficaram apreensivos ao depararem com alunos portadores de deficiência; 

tiveram de lecionar conteúdos fora da sua área científica; e tinham de lidar com situações 

que os obrigavam a improvisar.  

O contacto inicial com os alunos vivenciado pelos professores subdivide-se entre 

experiências positivas e negativas, consoante a escola onde lecionaram e o público que 

tinham. Referem como aspetos positivos o respeito pelo professor, o interesse em 

aprender, o serem educados e a criação de uma relação afetiva entre aluno e professor. 

Já como aspetos negativos referem a falta de respeito pelo professor e a agressividade 

entre eles, a postura incorreta em sala de aula, o desinteresse e a insubordinação. 

O contacto inicial com colegas foi sentido pela generalidade dos professores em 

experiências gratificantes ou menos gratificantes. No primeiro caso sentiram por parte 

dos colegas apoio e colaboração, no segundo caso sentiram que foram tratados com 

indiferença e não receberam qualquer apoio. Quanto ao contacto inicial com superiores 

hierárquicos, constatamos que uma parte significativa de professores se recordam que 

não foi muito gratificante, porque sentiram falta de apoio e o relacionamento nem sempre 
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era agradável. No entanto, parte dos professores principiantes e experientes consideram 

que receberam apoio dos seus superiores hierárquicos e que havia espaço para 

comunicarem. Os professores seniores não referiram terem recordações positivas. 

A motivação inicial dos professores prendeu-se com aspetos inerentes ao 

relacionamento com os alunos, o sentirem que conseguiam ensinar e que os alunos se 

interessavam. Lembram que também tinham tempo disponível que podiam dedicar à 

preparação de aulas e pesquisa de materiais. Por isso se sentiam professores, que 

exerciam a sua profissão de acordo com o conceito que tinham dela. Compreendemos 

assim que os professores encontravam satisfação no seu trabalho, tinham uma reação 

emocional positiva porque o trabalho desempenhado correspondia às expectativas que 

acalentavam sobre a profissão de professor. É nesta orientação de raciocínio que 

recorremos às palavras de Bolívar (2006) que define a satisfação no trabalho «como 

atitude geral do indivíduo para com a sua atividade profissional, para o envolvimento e 

compromisso com ela, enquanto bem-estar da própria pessoa.» (Ibidem: 42)  

No sentido oposto, deparamo-nos com a insatisfação no trabalho que provem de 

algumas fontes de mal-estar na profissão e se traduzem em sentimentos de 

desmotivação e stress que os professores vão gerindo recorrendo a algumas estratégias. 

Observamos assim que a desmotivação inicial para a globalidade dos professores teve a 

ver com os alunos: demonstravam desrespeito pelo professor; desinteresse pela 

disciplina; eram bastante insubordinados nas aulas, e tentavam que os professores 

facilitassem na avaliação. Outros fatores estavam ligados ao excesso de burocracia e à 

fraca remuneração auferida em horários incompletos. Os professores principiantes 

adicionam a estes outros fatores, como a instabilidade da carreira e a resistência à 

mudança por parte dos colegas mais antigos.  

A identidade profissional dos professores pode ser percebida como o resultado da 

interação entre a sua vivência pessoal, a sua trajetória biográfica, e o contexto social, 

cultural e institucional em que exercem a sua prática letiva. Por isso, podemos dizer, 

concordando com Bolívar (2006), que «a identidade profissional é uma das dimensões da 

“identidade social” e da “identidade pessoal”» (Ibidem: 47). E na mesma linha de 

orientação afirma Cavaco (1999) que «[…] na construção da identidade profissional de 

professor se entrecruzam a dimensão pessoal, a linha de continuidade que resulta 



312 

 

daquilo que ele é, com os trajetos partilhados com os outros, nos diversos contextos de 

que participa […] (Ibidem: 161) É particularmente na profissão de professor que a 

questão da identidade é um aspeto sensível a considerar; a sua autoimagem revela-se 

muito importante, porque o que o professor é e o que o professor sente estão vinculados 

à sua prática profissional. Isto é, o valor que o professor dá à sua profissão e o valor que 

lhe é atribuído pelos outros definem o modo como se compromete com o seu trabalho. É 

este o raciocínio de Nias (1996) quando afirma que «os professores estão 

emocionalmente comprometidos com muitos aspetos do seu trabalho. Este não é um 

luxo, mas uma necessidade profissional.» (Ibidem: 305). 

É por isso que a identidade profissional do professor é central no modo como ele 

se reconhece e se vê reconhecido. No geral, os professores crêem que as suas funções 

deveriam ser as de transmitir conhecimentos; desenvolver determinadas competências 

nos alunos e formá-los para a cidadania. No entanto, lamentam que atualmente o 

professor seja sobrecarregado com um conjunto de funções inadequadas para a 

profissão, como: as de babysitter, assistente social, psicólogo; gestor de aprendizagens 

ao nível individual e gestor de conflitos de sala de aula. Ao que ainda acresce o trabalho 

administrativo de secretaria; as funções burocráticas; o excesso de reuniões; o ter de 

justificar tudo o que faz através de relatórios; e ainda ter de ajudar nas mudanças e 

arrumação de gabinetes ou salas.  

De notar que os professores experientes e seniores salientam a ideia de que agora 

os professores já não ensinam. E que também se lhes exige que procedam de maneira 

diferente daquela a que estavam acostumados, o que nem sempre lhes parece fácil 

porque os obriga a ajustarem os seus valores aos dos públicos heterogéneos com que se 

deparam em sala de aula. 

Constatamos que os professores referem que o perfil do “bom professor” nos dias 

de hoje se encaixa num conjunto de características específicas: as tradicionais da 

profissão; e outras que se foram acrescentando. Assim, o “bom professor” é aquele que 

domina a arte, possui bons conhecimentos científicos, e simultaneamente é um 

especialista generalista, porque é uma pessoa culta. É um bom comunicador, consegue 

transmitir os conteúdos com transparência e recorre às novas tecnologias de modo a 

diversificar as aulas, porque sabe planear e torná-las motivadoras para os alunos. 
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Pedagogicamente procura acompanhar os alunos na sua singularidade, pois que é 

acessível, atento e preocupado com as suas dificuldades; e ao mesmo tempos incentiva-

os sistematicamente a esforçarem-se e a trabalharem para o sucesso académico. As 

suas aulas decorrem num excelente clima porque sabe lidar com a heterogeneidade na 

sala de aula e ainda consegue transmitir valores, até porque muitas vezes assume o 

papel de psicólogo. Para além disso, é um profissional exigente não só com os alunos 

mas consigo próprio também; cumpre o programa; conhece os critérios de avaliação da 

escola; tem o trabalho burocrático todo em dia e domina toda a legislação. E é sobretudo 

uma pessoa bem-disposta, sociável, honesta, e mostra que gosta do que faz. 

Os professores vão assim ao encontro da perspetiva dos alunos que defendem 

que «os bons professores são pessoas “prestáveis”, “justas”, “encorajadoras”, 

“interessadas e entusiastas”, contrariamente aos maus professores, que são 

“indiferentes” em relação às pessoas» (Day, 2004: 57). Fica aqui claro que os alunos 

privilegiam os relacionamentos afetivos estabelecidos entre alunos e professores que são 

essenciais para o sucesso da aprendizagem. Curiosamente, estes também foram os 

aspetos valorizados por estes professores quando recordaram os seus antigos 

professores. 

Percebe-se que os professores têm consciência do aumento da complexidade da 

profissão na atualidade, e sabem quais são as expectativas sociais que recaem sobre 

eles. Mas verificamos que isso lhes causa ansiedade pela incerteza de conseguirem gerir 

toda esta multiplicidade de desafios. Daí estar presente nos seus discursos a ideia de 

que há funções que são primordiais e outras que foram, e vão sendo acrescentadas, que 

também são importantes, mas não tão importantes. Estes dados parecem ir ao encontro 

da perspetiva de Lopes (2008:11) quando afirma que «no núcleo da identidade de 

professores agora em crise, os significados são associados aos papéis tradicionais de 

transmissor do conhecimento e comportamento disciplinar, e na periferia, esquemas de 

ação relacionadas com a organização escolar e os modos de trabalho pedagógico 

clássico». No pensamento da autora é evidente que a crise de identidade docente surge 

da discussão sobre o “saber e autoridade clássicos” (Ibidem) face às novas exigências de 

um contexto de mudança social. 
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Comprovamos nas narrativas dos professores o mesmo ponto de vista acerca do 

papel do professor como modelo de referência. Revelam que têm consciência de que são 

uma referência só para uma minoria de alunos, mas consideram que devem manter um 

código de conduta ético, e persistir na transmissão de certos valores. 

A autoimagem é definida por Bolívar (2006) do seguinte modo: «como eu me vejo 

a mim próprio, na apreciação realizada sobre a perceção dos outros, vem a ser a chave 

da autoimagem, que é um reflexo parcial do que os outros pensam de nós, ou melhor, o 

que nós pensamos que pensam. Cada professor, nesse sentido, tem a sua maneira 

própria de definir-se como professor» (Ibidem: 129). Os professores deste estudo 

assumiram-se como professores dinâmicos, bem-dispostos, competentes e exigentes 

com os alunos. Privilegiam as metodologias ativas nas suas aulas, embora por vezes 

recorram ao método expositivo. Preocupam-se em que os alunos aprendam e estão 

atentos às suas dificuldades; por isso são acessíveis e amigos deles, mas reconhecem 

que por vezes sentem dificuldades em gerir os relacionamentos.  

A este propósito, salientam-se algumas especificidades em cada geração. Assim, 

vemos que os professores principiantes no geral referem que, no contacto inicial com os 

alunos, se mostram mais firmes e são mais exigentes com as regras para não perderem 

o controlo sobre a turma. Também acham que poderiam ser melhores professores se não 

perdessem tanto tempo com a burocracia e usassem esse tempo para preparar aulas. E 

ainda referem que quando não se sentem seguros em lecionar temáticas novas, 

procuram fazer formação. Os professores experientes dizem que possuem múltiplas 

personalidades, que variam consoante os públicos que encontram em sala de aula, que 

tentam ser práticos com os alunos e simplificar as situações; mas asseguram que 

compensam o esforço e o interesse dos alunos. E admitem que, como já são mais 

velhos, começam a ficar com menos paciência. Os professores seniores reconhecem que 

ainda preferem o modelo clássico de ensino, que não são muito inovadores, mas vão 

interiorizando as inovações devagar. Tentam cumprir com o trabalho que lhes é 

distribuído porque ainda gostam da escola e dos alunos, mas ao mesmo tempo sentem-

se cansados e desgostosos com as políticas e com as atitudes dos alunos. 

A imagem do professor principiante que prevalece, para a globalidade dos 

professores, é a de que os mais novos têm muita energia e estão sempre disponíveis 
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para participarem em novos projetos. Além de terem ideias novas e aplicarem 

abordagens diferentes ao nível pedagógico, também dominam as novas tecnologias. 

Conseguem facilmente estabelecer uma maior aproximação com aos alunos, mas ao 

mesmo tempo revelam falta de experiência para lidar com determinadas situações. 

A imagem do professor experiente que predomina para a generalidade dos 

professores, é a de que estão desgostosos com o desinteresse dos alunos e com as 

políticas emanadas pelo poder central que têm desestabilizado o clima das escolas, 

fomentou a competitividade entre os professores e minou o trabalho em equipa. Também 

são professores que estão mais acomodados e demonstram alguma dificuldade em 

aderir à mudança. E depois há aqueles que se sentem mais frustrados, que só pensam 

na reforma antecipada, e que por isso se limitam a cumprir com as tarefas instituídas. 

A imagem do professor sénior que sobressai, na opinião da maior parte dos 

professores, é a que neste momento são professores que na sua maioria se 

conformaram, perderam a energia e motivação de outrora, e agora apenas cumprem as 

tarefas que lhes são exigidas. Embora ainda se encontrem professores seniores bastante 

dinâmicos e inovadores, mas são uma exceção. 

A nível europeu prevê-se o aumento da qualidade da educação como sendo 

imprescindível à sociedade do conhecimento em franca expansão, por isso define-se que 

o bom professor deve possuir sólidos conhecimentos científicos da sua área disciplinar e 

deve possuir determinadas competências para ensinar com sucesso. Deste modo, o 

professor nacional que é simultaneamente professor europeu, deve aliar algumas 

apetências e competências que facilitem uma melhor integração e cooperação entre os 

sistemas de ensino dos Estados membros (Achratz, 2005). 

É nesta paisagem da educação que a formação contínua e a formação ao longo da 

vida são encaradas pela generalidade dos professores como de crucial importância para 

o seu desenvolvimento pessoal e profissional, pois precisam de permanecer atualizados 

para fazer face aos desafios que se colocam constantemente. Referem também que têm 

frequentado ações de formação obrigatórias que não têm satisfeito as suas 

necessidades, porque normalmente estão desatualizadas e são ministradas por 
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formadores mal preparados. No entanto, frequentam cursos de formação por iniciativa 

pessoal, quer a nível pontual ou de maior fôlego. 

Todos os professores valorizam a utilização das TIC e afirmam que tentam tirar 

partido delas para melhorar o seu desempenho e criar aulas diversificadas, mais 

apetecíveis para os alunos. No entanto os professores seniores reconhecem que no 

início não foi fácil a sua aprendizagem, e que necessitam de estar constantemente a 

aprender; mas vão conseguindo acompanhar a evolução e agora já não se imaginam a 

trabalhar sem as TIC. 

A maior parte dos professores pensa que o conhecimento de pelo menos uma 

língua estrangeira é benéfico para o professor e para o seu desempenho profissional. As 

opiniões divergem entre se deve ser ou não uma competência base para todos os 

professores e alguns sugerem que neste momento o currículo escolar deveria investir 

mais no ensino das línguas para favorecer os futuros professores. 

No entendimento da maioria dos professores, o conhecimento sobre os 

acontecimentos mais marcantes da história europeia deviam fazer parte do repertório 

cultural dos professores no geral, independentemente da sua área científica. Embora 

alguns argumentem que é mais importante investirem na pesquisa dentro da sua área 

científica, porque a história europeia não é temática das suas aulas; por isso, para eles 

não é relevante.   

No modo de ver da totalidade dos professores, é evidente a importância de se 

possuir sensibilidade para trabalhar com turmas multiculturais, mas também todos 

reconhecem não ser esse um desafio fácil. Referem que este tipo de turmas contribui 

para a partilha intercultural e de certo modo assim se combate o etnocentrismo dos 

alunos. No entanto alguns dos professores chamam a atenção para o facto de que, 

quando estes alunos desconhecem a língua portuguesa, ser difícil a aplicação do 

princípio da igualdade de oportunidades. A propósito, lembramos Vieira (1999) quando 

afirma que «[…] se diferentes culturas produzem diferentes estilos cognitivos, diferentes 

formas de perceção e diferentes estilos de aprendizagem, a escola, se quiser ser mais 

democrática, terá de optar por uma pedagogia intercultural, uma pedagogia de troca e  

partilha de experiências.» (Ibidem: 67) 
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O conhecimento de outros sistemas de ensino europeus é considerado pela maior 

parte dos professores como uma mais-valia, porque pode-se sempre aprender algo de 

novo, e refletir sobre as suas potencialidades no nosso contexto. Mas advertem que não 

nos devemos limitar a copiar outros modelos, mas sim adequar o que nos parecer ser 

melhor à nossa realidade. A outra parte dos professores pensa que o ideal é focarmo-nos 

na especificidade da nossa realidade e decidir em primeiro lugar o que se pretende do 

ensino, para depois o melhorar. 

No que toca ao grau de adaptação das diferentes gerações ao desafio europeu, no 

geral, os professores acabam por acordar que a adaptação aos novos desafios depende 

mais da personalidade do professor, do modo de estar na vida, e da escola onde está 

inserido, do que propriamente da geração de que faz parte, uma vez que se encontram 

professores de todas as gerações que aderem muito bem à mudança assim como 

acontece o mesmo no que se refere à resistência. Porém, nota-se uma disposição para a 

mudança mais natural por parte dos professores principiantes, visto que nem sentem 

alguns dos desafios porque já possuem essas competências, e também porque estão no 

início da carreira e por isso à partida estão mais motivados e mais abertos a novas 

experiências. 

Quando auscultamos os sentimentos dos professores sobre a profissão, eles 

expressaram que ainda têm motivação e paixão pelo ensino, mas ao mesmo tempo 

também sentem um certo desencanto. A paixão pelo ensino gera uma atitude positiva 

nos professores em relação à sua atividade laboral, tendo como efeito imediato um maior 

envolvimento com o seu trabalho e é também causa de bem-estar pessoal. Como refere 

Day «os professores com paixão pelo ensino são aqueles que se comprometem e que 

demonstram entusiamo e uma energia intelectual e emocional no seu trabalho, tanto com 

as crianças como com os jovens e os adultos» (Day, 2004: 23). 

Os professores referem que a sua paixão pelo ensino se centra principalmente no 

relacionamento com os alunos, que se sentem bastante gratificados quando os alunos se 

mostram reconhecidos. E, depois, referem o gosto que sentem em ensinar, e em 

simultâneo poderem estudar permanentemente, e ainda acrescentam que lhes agrada o 

facto de a docência ser uma profissão dinâmica e diversificada. 
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As características específicas da profissão que mais aliciam os professores têm a 

ver com a diversificação anual, quer dos públicos de discentes; quer dos horários e 

outras atividades. Também lhes agrada outros aspetos como: possuírem alguma 

autonomia; terem um dia livre; e usufruírem de estabilidade financeira que lhes permite 

organizar a sua vida pessoal. 

A totalidade dos professores explica que lhes dá grande satisfação serem 

professores, ou seja: prepararem aulas; darem aulas; transmitirem conhecimentos; e 

influenciarem os alunos na sua formação académica e pessoal, em especial poder 

orientá-los ao nível do saber ser e estar em sociedade.  

Percebemos que o bom relacionamento com os alunos é extremamente 

significativo para todos os professores, quer no trabalho em sala de aula; na realização 

de projetos; em visitas de estudo; ou no simples convívio nos intervalos. E confessam 

que se sentem deveras gratificados, quando esse investimento é reconhecido pelos 

próprios alunos que seguem os seus conselhos e se mostram agradecidos. 

Aqueles professores que manifestaram satisfação nos relacionamentos com os 

colegas referem que a facilidade de comunicação e entreajuda é uma mais-valia no 

ambiente de trabalho e consequente desempenho profissional de todos. No que toca ao 

relacionamento com a liderança das escolas, referem que é fator de satisfação sempre 

que os líderes revelam competência ao nível organizacional e respeito pelos professores. 

Os professores principiantes foram os únicos que se referiram à satisfação do 

relacionamento com os pais. Falam que têm tido boas experiências, notam que os pais 

se sentem à-vontade em irem à escola e tentam colaborar, assim como mostram 

reconhecimento pelo trabalho do professor.  

Atualmente, os professores estão desencantados com a profissão, sentem-se 

como personagens portadoras de uma identidade fragmentada. É como se estivessem 

em constante desarticulação no seu papel de professor, porque o ideal pelo qual se 

orientam não está de acordo com o que realmente se lhes é exigido em contexto real. 

Pode-se então assumir que os professores estão a passar por uma crise de identidade, 

porque passaram de uma situação relativamente estável, quando sabiam o lugar a que 

pertenciam e como deviam atuar; para uma situação de incerteza, pouco clara, que põe 



319 

 

em questão a sua identidade profissional visto pôr em causa as suas práticas antes 

reconhecidas. Agora questiona-se todo um conjunto de formas de ser e agir que 

caracterizavam toda a sua vida profissional, e isto deixa-os num impasse desconfortável. 

A completar esta ideia, refere Lopes (2001a), na esteira de Sainsaulieu (1996), que a 

crise de identidade no trabalho “sublinha a nova forma de dependência insidiosa e 

invisível que mina as capacidades de ação e liberdade mais aparentemente confirmadas 

e que toca a compreensão do jogo das relações entre os atores”, tendo reflexo “na 

questão do funcionamento realmente coletivo da sua gestão e da sua articulação entre 

projetos pessoais e coletivos.» (Sainsaulieu, 1996 cit. in Lopes, 2001a: 200) 

Os professores confessam que sentem um certo desencanto pela profissão devido 

a alguns aspetos com que se deparam no seu quotidiano laboral, e que lhes causam mal-

estar. Falam das mudanças constantes ao nível da legislação e da incerteza que criam 

na sua rotina profissional, provocando-lhes sentimentos de impotência e de insegurança. 

É para eles motivo de ansiedade a falta de reconhecimento por parte do Ministério, dos 

pais e dos alunos. Também os deprime o desinteresse e maus modos dos alunos; a falta 

de rigor no ensino-aprendizagem que assenta num modelo de facilitismo; e a falta de 

autoridade do professor. Desgastam-nos imenso todas as novas funções que têm de 

assumir; desdobram-se numa multiplicidade de papéis alheios à profissão, a somar à 

sobrecarga de trabalho burocrático. Deixam-nos angustiados situações como as fracas 

expectativas face à progressão na carreira e ao modelo de avaliação de desempenho, 

que criou um péssimo ambiente entre os colegas. Acrescentam ainda os professores 

experientes e seniores que se sentem desiludidos com o congelamento da carreira e o 

alargamento da idade da reforma; sentem que o seu trabalho não é recompensado. 

Porque a profissão de professor está intrinsecamente ligada à pessoa e ao 

profissional a docência é um trabalho que não acaba quando se sai da escola, vai 

também para casa, e por isso inevitavelmente influencia o seu relacionamento familiar. É 

nesta ordem de ideias que os professores referem que muitas vezes desleixam a sua 

família, pois que muito do tempo que estão em casa estão a trabalhar para a escola; 

alegam que acabam por estar mais tempo com os filhos dos outros do que com os seus; 

e outras vezes têm de viver um certo tempo noutro lugar longe da família. 
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A sobrecarga de trabalho e a escassez de tempo são referidas pelos professores 

como fontes de stress diário. A multiplicidade de papéis que têm de desempenhar; o 

horário assoberbado; o excesso de trabalho burocrático e de reuniões; e as tarefas de 

secretaria, a que se junta o cargo de Direção de turma fazem-nos sentirem-se incapazes 

de lidar com tantas solicitações. E receiam que isso ponha em causa a sua competência 

profissional. 

 Na opinião dos professores, as políticas impostas pelo Ministério da Educação 

não têm trazido benefícios, antes têm sido fonte de stress e mal-estar nas escolas, tais 

como o modelo de avaliação de desempenho, as aulas de substituição, o trabalho 

burocrático e as tarefas de secretaria. Os professores principiantes acrescentam a 

ansiedade em que vivem devido à instabilidade profissional e às fracas expectativas de 

um dia poderem iniciar a carreira. Já os professores experientes e seniores ainda falam 

da deceção que sentem por não terem expectativas de progressão na carreira; pelo 

aumento da idade da reforma e pela penalização nas reformas antecipadas. 

Os alunos neste momento são uma fonte de desilusão, dizem os professores. 

Agora não respeitam o professor, e confrontam-no sistematicamente na sua 

profissionalidade, e ainda são desinteressados, indisciplinados e mal-educados. Também 

apontam como motivo de ansiedade o facto de terem na mesma turma alunos portadores 

de deficiência, quando eles não têm formação em ensino especial e têm de improvisar, 

sem saberem se estão a ajudar ou a prejudicar esses alunos. 

Referem os professores que há situações em que vivenciam relacionamentos 

pouco satisfatórios com os seus colegas, nomeadamente no que toca a questões como a 

falta de vontade em ajudarem; o desinteresse mostrado em trabalharem em equipa; o 

serem competitivos; e o não quererem participar em atividades inovadoras. 

Relativamente aos relacionamentos com os superiores hierárquicos, consideram 

os professores que eles podem ser motivo de stress quando se sentem pressionados a 

facilitar na avaliação dos alunos. Ou então quando os líderes não respeitam o professor e 

assumem uma atitude prepotente e controladora; ou quando desvalorizam 

sistematicamente o trabalho do professor. 
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No que diz respeito ao relacionamento com os pais, os professores manifestam 

que isso lhes causa algum desconforto, porque os pais não reconhecem o trabalho do 

professor, e confrontam-no constantemente na sua profissionalidade. Além do mais, os 

pais transferiram para o professor a responsabilidade de educador, e não mostram 

interesse em cooperar na aplicação de estratégias de orientação e intervenção sobre 

comportamentos e atitudes dos próprios filhos.  

Podemos considerar que nesta pesquisa fica claro que de facto existem algumas 

particularidades específicas que caracterizam as diferentes gerações, mas menos do que 

suporíamos num primeiro momento. Por isso, podemos defender a tese de que a 

(re)construção da identidade profissional docente, independentemente das 

especificidades relativas às diferentes gerações, revela aspetos que permanecem 

constantes no que respeita à profissionalidade do professor. Assim podemos observar 

que num contexto de mudança permanente e exigente; são os desafios que aproximam 

os professores e harmonizam diferenças. Assiste-se então a um reforço do núcleo 

identitário dos professores. Ou seja,  

essa cultura compósita, apesar de decorrer de diversos modelos 

identitários no trabalho, apresenta fatores unificadores que produzem um 

sentimento de “corpo”, diluindo assim as clivagens e diferenciações no 

interior da comunidade docente. […] No fundo, é esta cultura que oferece 

identidade, continuidade e coesão ao grupo, equilibrando os contributos 

contrários, atuando num sistema que se orienta a si mesmo. (Loureiro, 2001 : 

148) 
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Os professores do lado de dentro. Foi o que nos propusemos aqui investigar.  

Este estudo não foi alheio às reflexões trazidas pelos discursos sobre as questões 

identitárias dos professores num contexto de mudança. O objetivo foi compreender e 

avaliar melhor a crise de identidade que se manifesta na profissão. Procurámos perceber 

se os sintomas dessa crise são os mesmos para as diferentes gerações de professores, 

e de que modo os professores têm “remendado” a sua identidade. Tendo em conta que 

«narrar, a si mesmo ou aos outros, o que foi ou o que vai ser o seu projeto pessoal de 

vida [é] uma estratégia identitária para dar sentido às novas condições de trabalho, e de 

ser» (Bolívar, 2006: 12), fizemos esse caminho recolhendo narrativas de professores. 

O primeiro capítulo deste estudo versa sobre a profissão e profissionalidade do 

professor. Iniciamos com uma breve contextualização histórico-social da profissão do 

professor, com a intenção de analisarmos qual o significado que a profissão foi tendo nas 

diversas sociedades ao longo dos tempos. 

Regredimos à Antiguidade clássica e percebemos que na Grécia clássica o 

professor tinha um papel bem definido na organização social, era sobre ele que recaía a 

responsabilidade de preparar os jovens para mais tarde virem a ocupar determinado 

lugar na sociedade. Assim, encontramos dois tipos de professores: os artesãos que 

ensinavam um ofício em contexto de oficina; e os precetores que formavam os filhos das 

elites, ministrando uma formação geral que abrangia disciplinas como a mestria militar, 

desportiva, artística e intelectual. A um nível superior deparamos com os mestres. Foi 

com os sofistas que surgiu este tipo de educação. Os sofistas eram filósofos que 

dominavam vários saberes de teor cultural, artístico e desportivo, mas foi devido à sua 

capacidade argumentativa, a retórica, que ficaram conhecidos. É neste âmbito que 

Paschoalino (2009) afirma que ainda hoje o professor possui a capacidade de inspirar os 

seus alunos, de estimular neles o desenvolvimento do raciocínio e lhes proporcionar o 

conhecimento.   

No Império Romano os professores foram encarados como uma profissão de 

utilidade pública, tinham a incumbência de transmitir a ideologia do Império e assim 

contrariar a influência dos cristãos. Foi durante este período que se oficializou a tutela 
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estatal, os professores passaram a ser nomeados pelo Estado, e fixou-se a sua 

remuneração de acordo com o seu grau de importância. É neste contexto que Ponce 

(1991) explica que os professores eram comparados aos capitães do exército, pois que 

também ocupavam lugares estratégicos na defesa dos objetivos do Estado e na 

manutenção da ideologia. 

No sistema de ensino da Idade Média, além do artesão que ministrava um ensino 

especializado, encontramos o ensino intelectual dirigido para as elites. Aqui o professor é 

também um homem da igreja que alia à sua prática de ensino a doutrina religiosa, porque 

o professor é um homem devoto e com vocação. É nesta altura que a vocação passa a 

ser um elemento visto como fundamental para o exercício da docência, tal como nos diz 

Paschoalino (2009). Com a expansão dos Colégios Jesuítas pelo mundo, sentiu-se a 

necessidade de uniformizar o ensino, e criaram-se regras bem definidas que foram 

aplicadas em todos os Colégios. Surgiu assim a primeira grande preocupação sobre a 

formação de professores, que assentava em dois blocos: na formação moral e religiosa; e 

na formação intelectual (Sousa, 2000). 

A Idade Moderna em Portugal pode ser analisada em duas vertentes. Numa 

primeira, temos as reformas de Marquês de Pombal, que, com o intuito de secularizar o 

ensino e afastar os Jesuítas, criou uma rede escolar com professores nomeados pelo 

Estado. É o Estado que vai legitimar a profissão de professor como um corpo profissional, 

homogéneo, unificado e hierarquizado a nível nacional. O professor passa a precisar de 

ter uma licença (Nóvoa, 1999) para poder exercer. É esta que define a profissionalização 

da atividade docente pois que define o perfil de competências técnicas do professor, e lhe 

atribui um título oficial que é reconhecido socialmente. O professor ocupa um lugar de 

prestígio na sociedade, mas é sobretudo um funcionário crente dos valores ideológicos e 

políticos que obedece na íntegra às diretivas emanadas pelo Estado. É neste quadro 

social que Nóvoa (1999) refere que a ação do professor se caracteriza por uma “forte 

intencionalidade política” (Ibidem: 17).  

Em Portugal, com o fim da monarquia e o advento dos ideais da Revolução 

Francesa, o ensino popular conheceu um maior desenvolvimento. A instrução primária 

passou a ser obrigatória e gratuita, ao mesmo tempo que se implementaram as primeiras 

Escolas Normais destinadas à formação de professores. O professor é nesta fase 
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bastante reconhecido socialmente, pois que repousa sobre ele a crença de que a 

instrução encaminha os alunos para o sucesso, ao mesmo tempo que se sai da 

ignorância. Com base nesta ideia, ele assume o papel do “professor apóstolo” (Sousa, 

2000). 

A educação, especialmente o ensino primário, foi a grande prioridade da 

República, que preconizava combater o analfabetismo, uma vez que só um povo 

instruído engrandeceria a nação. O professor primário detinha grande prestígio, era 

considerado o “grande obreiro da civilização” (Sousa, 2000: 81), uma vez que era ele o 

“árbitro dos destinos morais da pátria” (Ibidem). Por isso se lhe exigia elevada 

competência ao nível dos conhecimentos e uma conduta moral irrepreensível. 

No regime do Estado Novo prevaleciam os valores espirituais tradicionais e o 

ensino da religião católica foi de novo introduzido no currículo da escola pública. A 

duração do ensino primário foi reduzida e vigorava a ideia de que o ensino se devia 

limitar a ensinar a ler, escrever e contar corretamente, tudo para além disso era 

considerado desnecessário porque se acreditava que instrução a mais poderia influenciar 

negativamente as mentalidades e ser fonte de instabilidade política. Assim, o professor 

era visto como um “modelador de almas” (Sousa, 2000), era aquele que incutia a 

veneração pela Pátria e o respeito pela tradição e pela família. Foi neste contexto de 

desvalorização da instrução que emergiu o “regente escolar” (Ibidem), um professor que 

possuía como habilitação apenas a 4ª classe e só deveria dominar os conteúdos que 

tinha de ensinar. Além disso usufruía de uma fraca remuneração e era-lhe vedada a 

possibilidade de se criar uma associação profissional. O professor foi subjugado a um 

enorme controlo ideológico por parte do Estado, não havendo assim qualquer perspetiva 

de emancipação da profissão. É por isso que Nóvoa (1999) e Loureiro (2001) afirmam 

que neste período se assistiu à desvalorização da profissão. 

No regime democrático instaurado pelo 25 de Abril de 1974, surge a escola de 

massas ligada a uma ideologia de igualdade de oportunidades. O recrutamento massivo 

de professores para dar resposta a um aumento quantitativo das áreas de ensino refletiu-

se na fraca exigência ao nível das qualificações académicas dos professores. Situação 

que teve o efeito perverso de deteriorar o perfil docente, tal como afirmam Loureiro 

(2001), Formosinho e Machado (2007). Numa outra vertente, diz-nos Cavaco (1999) que 
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foi positivo o facto de as escolas terem instituído uma gestão democrática, ao mesmo 

tempo que se estabeleceram condições para a criação de sindicatos autónomos, fatores 

que se traduziram em melhorias significativas na situação profissional dos professores. 

Num segundo momento do primeiro capítulo, a nossa atenção recaiu sobre a 

profissão e a profissionalidade do Professor. 

Começando por uma definição simples de profissão, recorremos a Carr-Saunders 

(1928, in Loureiro, 2001) que diz ser a profissão uma ocupação que requer um 

determinado estudo e treino especializado, e que tem por finalidade o oferecer serviços a 

troco de algo, como uma remuneração. Seguindo esta linha de pensamento, Lemose 

(1989, in Ibidem) acrescenta o facto de a profissão dizer respeito a um grupo coeso e ser 

de caráter altruísta, porque beneficia a sociedade. Também Chapoulie (1973) dá o seu 

contributo, ao referir que o lugar que a profissão ocupa na estrutura social revela a 

identidade do grupo, que a partilha e perfilha os mesmos objetivos, e determina a posição 

de status hierárquico na sociedade. 

Quando pensamos na profissão de professor, de imediato deparamos com o 

paradigma clássico que a encara como um ofício, baseado num conjunto de 

conhecimentos acumulados através da experiência. Aqui o professor é considerado como 

o artesão que é um perito no ofício que é o ensino. Mas Sacristán (1999) apoiando-se na 

perspetiva de Tom (1984, 1987), acrescenta outras dimensões a este conceito. 

Considera que para além da experiência importa também pensar na componente 

científica que o ensino transmite e aplica; que é também uma arte, porque revela a 

criatividade de quem o pratica; e possui uma dimensão ética, porque se sustenta no 

“empenhamento moral” (Tom, 1984, 1987 in Sacristán (1999) de quem o realiza. 

O conceito de profissionalidade relaciona-se com o processo de desenvolvimentos 

de competências essenciais para o exercício de uma profissão na sociedade. No que 

respeita ao professor, a profissionalidade corresponde ao que é específico na prática 

docente, agregando assim todo o conjunto de conhecimentos, capacidades, atitudes e 

valores que definem o que é ser professor, assim o entende Sacristán (1999). Um outro 

autor, Sarmento (1996), refere que o conceito de profissionalidade diz respeito a um 

grupo profissional que desempenha as suas funções num determinado momento 
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histórico. E, é neste seguimento que Formosinho e Joaquim (2007) introduzem a ideia de 

“conhecimento docente praxeológico”, na medida em que o professor constrói o 

conhecimento na sua prática letiva, na articulação da teoria com a prática, por meio de 

interpretações e interrogações. Com esta ideia concordam Perrenoud et al (2008) ao 

afirmarem que o professor racionaliza a sua prática, planifica e pensa em estratégias 

para obter determinados resultados, e é o “homem da situação” (Ibidem) que possui a 

capacidade de “refletir em ação” (Ibidem). O professor “profissional ou reflexivo” (Ibidem) 

é aquele que é capaz de pensar sobre as suas práticas, resolver problemas e decidir 

estratégias, ao mesmo tempo que promove uma atitude de “ação-conhecimento-

problema” (Ibidem) perante as situações experienciadas.  

Atualmente, face ao debate gerado em torno da profissionalidade docente, que 

incide sobre os objetivos e as práticas do sistema educativo, levantam-se interrogações 

sobre o tipo de competências e conhecimentos que dizem respeito à profissão de 

professor. E isto acontece em parte porque determinados tipos de “saberes” e de 

“saberes fazer” que assentam em determinadas regras da profissionalidade docente 

podem ser ambíguos. Porque a aplicação do conhecimento pedagógico se reveste de um 

caráter elástico no modo de organizar a prática, ao que ainda se acrescenta toda uma 

multiplicidade de funções a desempenhar (Sacristán, 1999). É na análise da 

especificidade da profissão de professor que importa atentar sobre as suas competências 

específicas. Assim, na perspetiva de Perrenoud et al (2008) as competências da 

profissão de professor repartem-se em três dimensões: uma de teor “técnico e didático” 

(Ibidem); outra de teor “relacional, pedagógico e social” (Ibidem); e outra relativa a 

“projetos e atos” (Ibidem). Portanto, as competências só ganham expressão quando 

mobilizadas por meio dos atos do professor, e quando se orientam na concretização dos 

projetos pensados por ele. No entanto, diz-nos Sacristán (1999) que a profissão de 

professor é uma semiprofissão, pois que está subjugada às diretivas do poder central, 

mesmo no que tem a ver com as condições de trabalho, o que consequentemente afeta a 

autonomia do professor no seu desempenho profissional.  

Num terceiro momento do primeiro capítulo atentamos sobre a Influência das 

políticas educativas no perfil e na profissionalidade dos professores.  



328 

 

Atualmente existe uma panóplia de normativos legais que definem o perfil e a 

profissionalidade docentes, e que influenciam a prática letiva em contexto escolar e 

respetivas relações com todos os intervenientes do processo educativo. Neste estudo 

destacamos os diplomas mais vinculativos e procedemos à análise das intencionalidades 

subjacentes às políticas aplicadas. 

A Lei de Bases dos Sistema Educativo define o quadro geral do sistema de ensino 

em Portugal. No que toca à profissão docente, refere que os professores devem ser 

qualificados, possuir um diploma profissional específico de nível superior. Assim como 

devem realizar ações de formação, sendo umas de carácter obrigatório, que se prestem a 

estimular a inovação e a investigação de modo a melhorar o seu desempenho 

profissional.  

O Decreto-Lei nº 240/2001, de 30 de Agosto, especifica o perfil geral de 

desempenho do professor do 3CEB e do ensino secundário português. Este diploma está 

repartido em quatro dimensões que definem as premissas base que devem caracterizar o 

desempenho profissional dos professores, que são: dimensão profissional; dimensão de 

desenvolvimento do ensino aprendizagem; dimensão de participação na escola e de 

relação com a comunidade; e dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da 

vida. 

O Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro, com a finalidade de elevar o nível 

de exigência profissional, aprova o regime jurídico da qualificação profissional dos 

professores do 3º CEB e ensino secundário. Determina que a qualificação profissional 

para a docência, de acordo com a alteração da estrutura dos ciclos de estudo do ensino 

superior, no contexto do Processo de Bolonha, será o grau de mestre em determinada 

área científica. 

A Portaria nº 350/2008, de 5 de Maio e a Portaria nº 841/2009, de 3 de Agosto, de 

modo a incentivarem a formação do professor, definem os benefícios que os professores 

podem adquirir se pretenderem concretizar um projeto de investigação, ou uma 

dissertação de mestrado; ou ainda uma tese de doutoramento.  

O Decreto-Lei nº 15/2007, de 19 de Janeiro, referente ao Estatuto da Carreira 

Docente, com a intenção de promover um maior rigor e controlo na progressão da 
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carreira, visa a diferenciação desta em duas categorias, em professor titular, de nível 

superior; e o professor. Para tal, este diploma justifica também um novo modelo de 

avaliação de desempenho mais exigente, o qual foi alvo de forte contestação por parte de 

professores e sindicatos, vindo a ser alterado pelo Decreto-Lei nº 75/2010, de 23 de 

Junho. Este preconiza então a reformulação do regime de avaliação de desempenho e 

põe fim à diferenciação da carreira docente, abolindo, assim, a figura do professor titular. 

Mas mantém a exigência da realização da prova pública e de período probatório como 

mecanismo de seleção de professores para o ingresso na profissão. 

Atentando sobre as orientações da U.E. sobre o perfil e a profissionalidade do 

professor em contexto europeu, procedemos à análise de dois documentos essenciais, o 

Green Paper on Education in Europe e o ENTEP (European Network on Teacher 

Education), por considerarmos que muitas da políticas implementadas no ensino 

obedecem a estas orientações. 

O Green Paper on Education in Europe (Bucherberg et al, 2000) manifesta-se 

sobre a educação na Europa. Prevê o aumento da qualidade na educação através do 

investimento na formação profissional dos professores, baseando-se na crença de que 

professores com uma boa formação de base promovem uma educação de qualidade. 

São os professores que influenciam diretamente os estudantes na sua formação 

académica e pessoal, o que se vai refletir no carácter dos futuros cidadãos europeus.  

Movendo-se na mesma linha de orientação, o ENTEP (Achratz, 2005), visa 

incentivar a cooperação dos Estados membros em políticas de educação. A sua maior 

preocupação assenta no aumento da qualidade da formação dos professores, e por isso 

preconiza: o incentivo à aprendizagem ao longo da vida; desenvolver a nível europeu 

programas de formação de professores; melhorar a imagem pública dos professores 

através de qualificações reconhecidas pelos diferentes Estados membros; e facilitar a 

mobilidade de professores no espaço europeu. 

O ENTEP (Achratz, 2005) concebe ainda o “Europeismo” na profissão docente 

pensado na política educativa que sustenta, não a criação do “superprofessor europeu” 

(Ibidem), mas alguns aspetos que deverão fazer parte do desempenho profissional 

docente. Assim, o professor deverá assumir a coexistência da identidade nacional com a 
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identidade europeia, justificando-se, por isso, que conheça uma pouco da realidade de 

outros sistemas de ensino dos Estados membros. Deverá, ainda, possuir alguns 

conhecimentos ao nível de línguas estrangeiras, TIC, história europeia, e também ser 

sensível ao multiculturalismo.  

Percebemos neste estudo que grande parte das políticas do sistema educativo 

português está em consonância com o ideal europeu protagonizado, e que algumas 

medidas têm sido instituídas no sistema de ensino. Os professores têm sido os mais 

afetados, especialmente no que toca à sua profissionalidade e ao seu desempenho, o 

que se tem refletido num reinventar da sua identidade; que passa por uma construção 

permanente da identidade, não alheia a momentos de crise e de reconstrução.  

O segundo capítulo deste estudo trata do tema Identidade docente e gerações de 

professores.  

Num primeiro momento deste capítulo, tecem-se algumas considerações à volta 

do conceito de identidade. Parte-se da ideia geral de que a identidade se reporta a um 

conjunto de características próprias e exclusivas que distinguem os indivíduos uns dos 

outros, tanto no seio de grupos heterogéneos como de grupos homogéneos. É neste 

sentido que Erikson (1976 in Lopes, 1993: 79) nos fala do “ elemento egoíco” que é o 

suporte da identidade, que lhe confere um “estilo de individualidade” (Ibidem), que se 

desenrola de modo permanente e contínuo na maneira de agir, ao mesmo tempo que 

mantém uma negociação permanente com o Eu e o mundo social. Dando continuidade a 

esta ideia, Stryker e Statham (1985 in Lopes) equacionam a identidade dentro de uma 

teoria estrutural de papel, onde a posição e o papel assumem relevância devido às 

expectativas da sociedade que, consoante as sua satisfação ou não, compensa ou 

sanciona o indivíduo.  

Já Gecas e Mortimer (1987 in Lopes, 1993) explicam que a identidade faz parte do 

autoconceito, que tem a ver com diversas singularidades pelas quais os indivíduos se 

caracterizam e reconhecem a si mesmos, quer a nível de valores, quer de atitudes e 

experiências. E é por isso que o autoconceito se reparte entre a identidade e a 

autoavaliação, ou seja, é através deste mecanismo que o indivíduo se autoanalisa a partir 

do Self e dos outros. A completar esta ideia, referem Sarbin e Allen (1968 in Lopes, 1993) 
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que o Self se desenvolve a partir dos conhecimentos adquiridos nos papéis que foi 

desempenhando dentro da ecologia social. Acrescentam Stryker e Statham (1985 in 

Lopes, 1993) que a estrutura social influencia o Self e a interação social, ou seja, 

admitindo que o meio coage o indivíduo, mas também que este pode rebelar-se e 

transformar o meio. McCall e Simmons (1977 in Lopes, 1993) chamam a atenção para a 

importância da cumplicidade entre o Self e a estrutura social, daí falarem da “identidade 

de papel ou máscara” (Ibidem), pela qual o indivíduo ao longo do processo de 

socialização vai recorrendo a “máscaras” que lhe servem para desempenhar 

determinados papeis que espera ver reconhecidos. Outro contributo é-nos dado por Wiley 

e Alexander (1987 in Lopes, 1993) quando falam da teoria da identidade situada, na qual 

a atividade desenvolvida assume significado para o ator que a desempenha e em 

articulação com os outros que a monitorizam. Assim a identidade situada prende-se com 

as atribuições definidas na interação, que produzem uma certa permanência e 

previsibilidade no meio interpessoal. 

Na concepção de Hewitt, (1991 in Lopes, 1993) as sociedades atuais são 

atravessadas pela complexidade e pela diversidade, estabelecendo-se assim um novo 

tipo de relações entre os indivíduos e a sociedade. Neste cenário o indivíduo é 

autoconsciente e pode escolher quem quer ser e o que quer fazer. o único senão é saber 

o que escolher na imensidão de opções. Para Turner (1988 in Lopes, 1993) é 

essencialmente pelo meio do processo de autoafirmação que o indivíduo se conduz a si 

próprio. O Self possui um carácter autónomo e é socialmente construído na negociação 

entre a estrutura social e a criatividade do indivíduo, porque nas sociedades atuais a 

criatividade dos indivíduos suplanta a estrutura social, o Self serve-se dos papéis para se 

realizar. E quando as condutas dos indivíduos coincidem com o papel, a interação com o 

Self é equilibrada e há uma certo controlo sobre o meio, logo há uma maior satisfação 

retirada do desempenho dos diferentes papeis. Estamos assim perante o “rôle person 

merger”, tal como o designam Stryker  e Statham. (1985 in Lopes, 1993) 

A socialização apresenta-se como processo de construção da identidade, e é por 

isso que Dubar (1997) afirma que a socialização tem um papel fundamental na formação 

dos indivíduos. Ela consiste num processo pelo qual se formam os “modos de ser” 

(Ibidem) que vão estabelecendo as maneiras de sentir, pensar e agir dos indivíduos face 
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ao mundo, e assim se vai construindo uma visão do mundo, se vão incorporando os 

valores culturais, e se vão desenvolvendo as atitudes, sempre num processo contínuo. O 

mesmo é defendido por Mead (1934 in Dubar, 1997) que nos diz que é através da 

socialização, no contacto com os outros, que o indivíduo constrói uma identidade social, 

um Self, através da comunicação.  

Dubar (1997), tal como Berger e Luckmann (1966), distinguem a socialização 

primária da secundária, dizendo que é na socialização secundária que os indivíduos 

interiorizam os “submundos institucionais especializados” (Ibidem), adquirem saberes 

específicos; é através dela que se dá a aprendizagem dos papéis dentro da instituição. 

Neste enquadramento, Lopes (2001a) diz que é relevante atentar sobre a qualidade da 

socialização primária, pois que se esta foi problemática, a secundária oferece-se como 

uma possibilidade de se atingir uma identidade satisfatória 

Analisar a identidade numa perspetiva sociológica implica, diz Dubar (1997), ter 

em conta a dimensão subjetiva, vivida e psíquica, tal como argumentado por Erikson 

(1968 in Dubar, 1997). Na medida em que a identidade do Eu possui um sentimento 

subjetivo e se define como uma unidade pessoal única, há a consciência de uma 

identidade para si, mas há também a consciência de uma identidade para o outro, que 

estão interligadas; pois a identidade para si só é reconhecida no contacto com o outro. 

Portanto, a construção da identidade resulta de diversos processos de socialização que 

os indivíduos foram vivendo; as identidades, por sua vez, refletem-se no carácter das 

instituições. Bolívar (2006) considera significativo o contributo de Erikson (1972 in Bolívar, 

2006) no que se refere à premissa do sentimento da identidade, mas não sobre a 

questão do sentimento de si mesmo e de continuidade, pois já não se coadunam com a 

sociedade atual. 

Bolívar (2006), partilhando do enfoque culturalista de Hegel e de Taylor, defende 

que a pertença a um grupo é determinante na construção da identidade do indivíduo e 

que, em simultâneo, o grupo pode assumir uma identidade coletiva particular. É neste 

seguimento que Lopes (2001a), recorrendo ao pensamento de Habermas, refere que a 

racionalização das vivências dos indivíduos dentro das instituições reforça a identificação 

e o reconhecimento recíprocos, possibilitando a construção de “identidade saudáveis” 
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(Lopes, 2001a), porque se consegue um equilíbrio nas formas de identificação e de 

diferenciação. 

Dubar (1997) fala-nos ainda do processo de construção da identidade como dupla 

transação identitária, o qual envolve duas transações: a biográfica e a relacional. A 

transação biográfica pode ser definida como o tempo de construção da identidade do 

indivíduo; social e profissional, a partir de categorias oferecidas pelas instituições, como a 

família, a escola, as empresas; e simultaneamente consideradas acessíveis e 

valorizadas. A transação biográfica ou subjetiva tem a ver com a identidade do Self, 

quando se questiona que tipo de pessoa se quer ser. A transação relacional ou objetiva 

diz respeito à identidade para os outros, pois que o indivíduo sabe quem é através do 

reconhecimento dos outros. Ou seja, a atribuição dos outros define que tipo de pessoa o 

indivíduo é. 

A conceção de Lopes (2008, 2009) de construção de identidade profissional 

docente como construto ecológico, sublinha que a transação objetiva ou relacional do 

processo de construção das identidades dos professores se realiza aos diversos níveis 

do sistema social (individual, grupal, organizacional e societal) e que, entre os diversos 

níveis, a dinâmica inter-relacional se assemelha à do sistema ecológico do 

desenvolvimento humano. 

A identidade narrativa de que nos fala Bolívar (2006) tem a ver com a identidade 

do eu, respondendo implicitamente à questão: “Quem sou?”. É no contar da história de 

vida que a narrativa revela o ser de quem a conta, ou seja, os indivíduos constroem a sua 

identidade ao fazerem o seu relato, que não se limita a lembrar o passado, mas o recria 

com base na sua própria interpretação, dando assim significado às experiências vividas: 

«[…] nós fazemo-nos a nós próprios nos modos como chegamos a viver os nossos 

relatos» (Ibidem: 34). 

As atividades coletivas dentro das organizações, onde se desenrolam as relações 

de trabalho, são os lugares onde os indivíduos constroem a sua identidade profissional. 

No prosseguimento desta ideia recorremos a Dubar (1997) que entende as identidades 

profissionais como “identidades especializadas” (Ibidem) porque se referem a “atividades 

especializadas” (Ibidem), enfim, a “mundos institucionais especializados” (Ibidem), que se 
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referem a papeis a que correspondem determinados saberes e que refletem a divisão 

social do trabalho. 

Para Bolívar (2006), a identidade profissional do professor exprime-se na crónica 

de si próprio, a qual está ligada às suas experiências, vivenciadas ao longo da sua 

socialização primária referente à infância, mas também na socialização secundária 

relativa à sua vida adulta e profissional. A autoidentidade traduz-se no modo como o 

professor relata como se foi construindo e se vai construindo a sua trajetória de vida, quer 

com cenários do passado, quer com cenários de futuro. 

Num segundo momento deste capítulo, procedemos à análise da identidade 

docente nas diferentes gerações.  

Começamos por discutir o conceito de geração, que num sentido amplo abrange 

todos os membros de um grupo que necessariamente têm as mesmas características, 

revelam os mesmos valores, comportamentos e atitudes. Donnison (2007), com o intuito 

de compreender melhor as semelhanças e as diferenças que caracterizam os indivíduos 

que nasceram no mesmo período de tempo, socorre-se ainda dos conceitos de “geração 

por local”; “geração por realidade”; e “geração por unidades”.  

Machado Pais (1998) considera que estudar as gerações a partir de “cohortes 

etários” (Ibidem) é bastante restritivo a nível metodológico, porque nenhum período 

histórico consegue delimitar uma geração através de concepções somente biológicas ou 

jurídicas. Por isso, defende que as classes de idades só poderão corresponder às 

gerações num entendimento demográfico. Deste modo, no encalço de Mannheim (1990 

in Machado Pais, 1998), o autor adota o conceito de “gerações efetivas” (Pais, 2008: 25) 

para se referir aos casos em que, em situações históricas particulares que mexem com 

as estruturas da sociedade, uma “geração potencial” (Ibidem) se converte efetivamente 

em geração. Lopes (2007) considera, nos casos que estuda, a idade dos professores, 

mais que uma questão biológica ou de ciclo vital, uma categoria social, pois está 

impregnadas de aspetos sociais e culturais. Bolívar (1999) afirma que a idade, 

considerada dentro de um percurso de vida, acaba por representar uma certa maneira de 

viver, a que se associa a ideia de ciclos de vida. Ao recorrer ao conceito de carreira 

profissional docente, Bolívar inclui na análise as experiências escolares desde a infância, 
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o período de indução na profissão e restantes ciclos profissionais até à reforma, 

perspetiva tomada de Huberman (1989) no seu modelo dos ciclos de vida profissional 

dos professores, em que considera as seguintes fases: entrada na carreira; estabilização; 

diversificação; pôr-se em questão; serenidade e distanciamento afetivo; conservadorismo 

e lamentações; e, desinvestimento.. 

No modelo de desenvolvimento profissional dos professores, Elliott (1993) baseia-

se no modelo de Dreyfus (1981), para propor as seguintes fases: iniciante; iniciante 

avançado; competente; proficiente; e especialista 

Enfim, julgamos que os diferentes modelos de ciclos de desenvolvimento 

profissional dos professores não variam muito de autor para autor, verificando-se mais 

semelhanças do que diferenças. Assim, consideramos hipoteticamente a existência de 

uma relação entre três etapas do desenvolvimento profissional, a partir do modelo de 

Huberman (1989) e do modelo de Elliott (1993) (baseado em Dreyfus, 1981), e três 

diferentes gerações, tal como discutidas e apresentadas na literatura relacionada: a dos 

professores principiantes, correspondente à geração Y e integrando a etapa de entrada 

carreira de Huberman ou as fases do iniciante e do iniciante avançado de Elliott; a dos 

professores experientes, correspondente à geração X e às etapas de estabilização, 

diversificação e de pôr-se em questão de Huberman, que dizem respeito às fases do 

professor competente e do professor proficiente de Elliott; e a dos professores seniores, 

correspondente à geração baby boomer e às etapas serenidade e distanciamento, 

conservadorismo e lamentações, e desinvestimento de Huberman, que se relacionam 

com as fases do professor especialista ou perito de Elliott. 

O terceiro capítulo deste estudo debruça-se sobre a (re)construção da identidade 

docente em contexto de mudança. 

Num primeiro momento deste capítulo especulamos acerca do Self e da crise de 

identidade. É neste âmbito que explicam Grinberg e Grinberg (1976) que o Self mantém 

um “vínculo de integração temporal” (Ibidem) que contém as várias representações de si 

acumuladas ao longo da vida, e é por isso que ele se vê como autêntico. A capacidade 

do indivíduo em permanecer ele próprio depois de ter vivenciado diversas mudanças 

permite-lhe construir a sua base emocional na qual repousa a sua identidade. Daí que, 
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quando depara com a mudança, possa experimentar sentimentos de angústia, motivados 

pela “fantasia de perda” (Ibidem) ou “aniquilação da sua identidade” (Ibidem). Deste 

modo, as crises de identidade não têm apenas a ver com o vínculo temporal, mas 

também com o espacial e o social.  

A completar este raciocínio, diz-nos Bolívar (2006) que a identidade é definida no 

espaço onde age e interage com os outros e orienta-se por uma visão do mundo comum. 

Somente quando se verificam alterações e tudo passa a ser incerto é que surge a crise 

de identidade, a angústia face à expectativa de ver frustrados certos aspetos 

considerados como garantidos anteriormente. Na mesma linha de pensamento, Dubar 

(2006) define a crise como um momento difícil experienciado por um indivíduo ou grupos 

de indivíduos, porque se verifica uma rutura na estabilidade em que se vivia. Por isso na 

crise de identidade verifica-se uma desestabilização de relações mais ou menos 

equilibradas com os outros dentro da profissão, e ao mesmo tempo, no modo como o 

indivíduo se categoriza a si mesmo e aos outros. Refere ainda o autor que a crise 

profissional pode ter vários significados mediante a perspetiva em que é equacionada: 

emprego; trabalho; ou relações de classe. O conceito faz sentido num contexto 

capitalista, gerador de uma “destruição criadora” (Ibidem) através de um “processo de 

racionalização” (Ibidem) que tem consequências nas mudanças no trabalho. 

Num segundo momento deste capítulo, analisamos a crise de identidade em 

contexto de modernidade. No entender de Dubar (2006), a modernização tem à primeira 

vista uma conotação económica, que preconiza a “racionalidade instrumental” (Ibidem), 

fator visto como impulsionador do desenvolvimento económico e do aumento da 

produtividade. Mas para o autor, a modernidade pode ser “mais destrutiva que criadora” 

(Ibidem), porque a instrumentalização da racionalização procura o lucro mais elevado, 

que só se obtém por meio de uma posição competitiva no mercado e isso implica a 

emergência de novas formas de agir que afetam as organizações, e consequentemente o 

conceito de trabalho.  

No seguimento deste pensamento, refere Bolívar (2006) que a identidade se 

assume na ideia de que “somos o que fazemos” (Ibidem), mas a mudança provocada por 

um capitalismo “flexível” (Ibidem) arrasta consigo o “trabalho flexível” (Ibidem), o que 

afeta profundamente a estabilidade e a integridade que regulavam anteriormente as 
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relações do indivíduo com o trabalho. Neste contexto, não há outra opção senão a de se 

reinventar permanentemente, ou seja, o Eu, torna-se um “projeto reflexivo” que se 

constrói e reconstrói nas trajetórias individuais). Tese igualmente defendida por Giddens 

(1994) que argumenta que a reflexividade da modernidade penetra no seio do Self e este 

transforma-se num “projeto reflexivo”, na medida em que necessita de ser modificado, 

analisado e construído por meio de um processo reflexivo que facilita a compreensão 

entre a mudança individual e a mudança social. 

Atualmente, no campo da profissionalidade docente, constata-se uma nova forma 

de gestão dos percursos individuais no seio da ação coletiva, que na terminologia de 

Beck (1998 in Bolívar, 2006) adotada por Bolívar (2006) consiste no “individualismo 

institucionalizado”. Quer isto dizer que agora são as instituições que criam as condições 

para os indivíduos auto-organizarem as suas vidas. Ainda nos diz Bolívar (2006) que a 

escola acaba por ser o reflexo da crise de princípios e valores que caracterizam a 

modernidade. Por isso fala-nos da noção de “programa institucional” no sentido que lhe 

dá Dubet (2006), o que quer dizer que também o tipo de relação entre professor e aluno 

se alterou. Agora o professor sente a necessidade de legitimar o seu papel através de 

uma construção constante no modo como desempenha o seu papel. Também Vieira 

(1999) está de acordo no que se refere à mudança permanente que se vive atualmente, 

quer seja devido à descoberta e invenção, quer seja pela difusão, que implica 

inevitavelmente novas práticas e novas representações sociais. Por isso ele refere que se 

observa sempre uma dialética entre “o velho e o novo” (Ibidem), e exemplos não faltam 

em contexto escolar. Assim, se há professores que aderem há mudança, é porque a 

interpretam como uma melhoria; mas também há professores que lhe resistem, porque a 

consideram um retrocesso. É neste cenário que Vieira (1999) advoga que os professores 

não mudam se não compreenderem a razão da mudança, isto é, trocar o velho pelo novo 

só acontece se houver uma prática pessoal e profissional reflexiva que permita a 

consciência da obsolescência do modelo anterior. 

Num terceiro momento deste capítulo percebemos quais os desafios e 

consequências da mudança na profissionalidade docente.  

Refere Dubar (2006) que a nova concepção de trabalho sustenta-se na lógica de 

competências, e isso quer dizer que cabe aos indivíduos gerirem a sua vida profissional. 
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Por isso devem apostar na formação ao longo da vida e terem a capacidade de se 

adaptar à flexibilidade e às exigências do mercado de trabalho. Interroga-se o autor se no 

futuro os indivíduos terão de “vender-se” (Ibidem) por períodos de tempo aos 

empregadores e se a incerteza que se vive será permanente, obrigando assim a uma 

constante reconstrução dos indivíduos. 

Diz-nos Day (2007) que agora está em voga uma “nova agenda de prestação de 

contas”, que se direciona pelo incentivo da competitividade económica, que ao mesmo 

tempo preconiza contrariar os custos dos serviços públicos, logo também da educação 

pública. Este tipo de políticas visa um ensino orientado para os resultados, que permita 

medir a qualidade das escolas com o objetivo de elevar os standards do ensino. É nesta 

conjuntura que novos limites foram colocados à autonomia dos professores, que se 

observam em várias medidas tomadas pelo poder central e que restringem as condições 

de trabalho dos professores. É neste encadeamento de ideias que nos fala Flores et al. 

(2007), quando refere que as políticas nacionais têm desestabilizado a identidade 

profissional dos professores, que se questionam sobre o modo como o seu 

profissionalismo está a ser definido, pois consideram que o discurso político é ambíguo e 

contraditório, e isso cria-lhes incerteza sobre a sua própria profissionalidade. 

Day(2007) é de opinião que um dos desafios que se colocam ao professor se 

relaciona com o novo perfil de professor desejado, ou seja, as agendas de 

performatividade privilegiam uma identidade profissional empresarial, que diz respeito ao 

professor “eficiente, responsável e responsabilizável” (Ibidem). É nesta orientação de 

ideias que Bolívar (2006) expressa que se percecionam “novas lógicas do dizer e sentir 

das identidades”, no sentido de se assistir a um “renascimento do biográfico” na 

modernidade tardia (Ibidem). O que quer dizer que é no “espaço biográfico” (Ibidem) que 

se desenha a imagem de complexidade e hibridização reflexo do contexto cultural, e 

onde as experiências pessoais dos indivíduos assumem grande importância. E é neste 

cenário de “reclusão na identidade” (Ibidem), onde prevalece o valor da privacidade e do 

individualismo, que se torna fundamental compreender a identidade dos professores e de 

que modo a constroem diariamente. 

Refere Hargreaves (1998) que uma das mudanças que os professores mais 

sentem no seu trabalho quotidiano se prende coma a “tese da intensificação”, que se 
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revela no aumento de exigências e responsabilidades, aliadas a uma maior prestação de 

contas. Opinião semelhante é a apresentada por Flores; Day; Viana (2007), que declara 

perceber-se nos professores a perda de idealismo da profissão, consequência da 

sobrecarga de trabalho; do excesso de tarefas burocráticas; e do aumento do controlo do 

trabalho 

Hargreaves (1998), Nóvoa (1999), Loureiro (2001), e Formosinho (2007) realçam a 

ideia de que as mudanças verificadas no trabalho docente fazem exigências ao 

profissionalismo dos professores, porque a profissão se tornou mais complexa e a 

intensificação do trabalho docente reflete-se na deterioração e desprofissionalização da 

profissão. 

A verticalização da carreira docente foi outra das mudanças que se fez sentir, mas 

que não vigorou por muito tempo. No entanto, isto não quer dizer que não venha a ser 

instaurada novamente. Formosinho e Machado (2007) questiona se a diferenciação na 

carreira não poderá ser uma forma de valorizar o trabalho docente e promover o 

desenvolvimento da organização escolar. Uma postura oposta é-nos dada por Whitaker 

(1999, in Formosinho, 2007), que considera que uma cultura igualitária é mais benéfica 

do que uma cultura competitiva que acaba por inibir o trabalho em equipa.  

O quarto capítulo deste estudo é dedicado ao quadro teórico-metodológico de 

investigação aqui abraçado. 

O público-alvo da pesquisa foi constituído por trinta e dois professores do 3º CEB e 

do ensino secundário, repartidos pelas três gerações consideradas: onze professores 

principiantes; nove professores experientes; e doze professores seniores. Este conjunto 

de professores foi escolhido aleatoriamente e foi constituído por uma maioria de 

mulheres, por professores com idades compreendidas entre os vinte e cinco e os 

sessenta e um anos, na sua maioria do ensino público e pertencentes a grupos 

disciplinares diferentes que se repartem pelas áreas das línguas, das ciências exatas e 

das ciências sociais e humanas. 

Num primeiro momento tecemos algumas considerações sobre o método de 

investigação narrativo-biográfico. Optamos por uma abordagem de investigação 

narrativa-biográfica porque a nossa intencionalidade era perscrutar o que “pensam os 
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professores” (Januário, 2004), conhecer as suas reflexões ricas de interioridade e 

subjetividade, orientadoras das suas ações.  

Partilhamos da ideia de Bolívar (2008) que considera este tipo de pesquisa a ideal 

para penetrar «no mundo da identidade das gentes “sem voz”» (Ibidem:1), que interagem 

entre si no quotidiano, onde vão construindo as suas identidades singulares e coletivas. 

Na mesma linha de ideias refere Moreira (2011) que é importante analisar o modo como 

os indivíduos vivenciam as suas experiências no seio de um cenário social, cultural e 

institucional específico; e que são as narrativas valiosas ferramentas de estudo, porque 

reproduzem os reais significados do vivido. De acordo com esta posição está Dubar 

(2006) ao afirmar que já não é o “tempo cronológico”, nem o “tempo cronométrico” que 

importa analisar, mas sim o “tempo da memória viva”, porque é este que garante o real 

significado do vivido e dá um sentido orientador da trajetória de vida.  

Clandinin e Connelly (2011) são de opinião de que a pesquisa narrativa pode 

também ser vista como uma “experiência narrativa”, e que por isso as experiências dos 

professores deveriam ser analisadas numa perspetiva narrativa. O que vai de encontro 

ao defendido por Goodson (1992), que argumenta que se deve dar “voz aos professores”, 

e isso só acontece se conhecermos as suas histórias de vida. 

Num segundo e terceiro momentos evidenciamos os procedimentos e 

instrumentos de recolha e análise de dados em que nos apoiamos.   

A recolha de informação por nós selecionada foi a técnica de entrevista. No 

seguimento das orientações de Quivy e Campenhoudt (1992) e de Albano Estrela (1994) 

privilegiamos a utilização da entrevista semidirectiva, elaborada com um conjunto de 

“perguntas-guias”, perguntas relativamente abertas e sem uma sequência rígida na sua 

ordenação, razão pela qual o objetivo sempre foi proporcionar o máximo de liberdade aos 

inquiridos para que falassem abertamente.  

Elegemos as entrevistas biográficas na perspetiva que Bolívar (1999) lhes dá, com 

o intuito de analisar nas histórias biográficas profissionais os acontecimentos que foram 

significativos, ou seja as “experiências-chave”, que podem ser denominadas de 

“incidentes ou fases críticas”. Estas são relevantes por estarem relacionados com o 

significado subjetivo que o professor lhes atribui na sua vida. 
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No tratamento das entrevistas, recorremos à análise de conteúdo, por crermos em 

Bardin (2008), Esteves (2006) e Estrela (1994), que referem ser a técnica que melhor 

permite fazer uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa das entrevistas. A análise 

de conteúdo permitiu um tratamento rigoroso e metódico dos testemunhos recolhidos, 

que se revelou de alguma profundidade. Na fase de categorização, quando procedemos 

à classificação e redução dos dados, de modo a organizar a informação de acordo com 

os objetivos da pesquisa; recorremos também ao software N`VIVO 8, como meio 

auxiliador no tratamento da informação. 

O quinto capítulo, intitulado Identidades que se (re)constroem e se compreendem 

nas vozes de professores de diferentes gerações, apresenta o resultado – enquanto 

descrição qualitativa - da análise realizada. 

Começamos por analisar a motivação para a escolha da profissão de professor. 

Por isso indagamos sobre as suas experiências de estudantes; as memórias e influências 

de antigos professores; e os diferentes motivos que os levaram a optar por ingressar na 

profissão. Atentamos sobre as vivências e perceções destes professores sobre a sua 

formação inicial. Apreendemos como se foi processando o ajustamento à profissão, 

desde o impacto das primeiras aulas; ao contacto inicial com os alunos, colegas e 

superiores hierárquicos; e ainda quais foram as fontes de motivação e desmotivação 

inicial.  

Vislumbramos a sua identidade profissional, dando conta da concepção que têm 

sobre o ofício de professor; da definição de bom professor; do papel do professor como 

modelo de referência para os alunos nos nossos dias; e da imagem que têm sobre si 

próprios enquanto professores e sobre as diferentes gerações de professores. 

Procuramos saber de que modo as orientações da U.E. no que respeita a novas 

competências, se apresentam como desafios para a sua prática quotidiana, como por 

exemplo: o domínio das TIC e de línguas estrangeiras, os conhecimentos sobre a história 

europeia; a postura face à formação ao longo da vida; a atitude face ao multiculturalismo; 

e o interesse por saber de outros sistemas de ensino europeus. 

Indagamos sobre os sentimentos positivos dos professores face à profissão na 

atualidade, e ficamos a saber sobre a sua paixão pelo ensino; a satisfação que sentem 
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em ensinar e influenciar os alunos; os relacionamentos gratificantes que estabelecem 

com os alunos e todos os outros intervenientes do contexto escolar, e também quais as 

características da profissão que ainda os aliciam. 

Demos conta dos sentimentos negativos dos professores face à profissão e do seu 

desencanto em relação ao ensino: indicaram quais as características que são origem de 

mal-estar na profissão; falaram sobre as políticas desadequadas que têm alterado as 

suas práticas; da deterioração dos relacionamentos com os alunos e os outros membros 

da comunidade escolar; e do modo com a profissão tem afetado as suas vidas pessoais e 

familiares. 

Constatamos que existem características que são próprias de cada geração de 

professores, que se devem aos ciclos de vida e suas envolventes históricas, sociais e 

culturais de cada época, o que nos fez falar de gerações. No entanto, enquanto 

profissionais da educação, verifica-se que os diferentes professores se assemelham mais 

do que se distinguem, o que se pode ver na manutenção de uma identidade docente 

comum que privilegia os mesmos valores e persegue os mesmos ideais, assim como se 

angustia com os mesmos sofrimentos. Os professores revelam uma identidade 

profissional realmente em crise, que se vai construindo e reconstruindo num processo 

contínuo de resistência e reinvenção permanentes. Vemos ainda, que é essa situação de 

crise num contexto de mudança permanente, repleto de desafios; que reforça o núcleo de 

identidade profissional dos professores. 
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1.1 Entrevista à professora Principiante de Geografia2 

 

Lu: Primeiro eu gostaria que me falasses das recordações que tens da 

escola primária. 

Geo2: Bem, falando logo do primeiro dia de aulas, foi terrível (risos) porque eu 

fui criada com a minha mãe, não, não havia infantário na zona em que eu vivia, 

a minha mãe era costureira, estava em casa e portanto eu estava habituada a 

não fazer nada e quando entrei para a escola primária eu nem sequer sabia 

pegar num lápis e portanto no primeiro dia de aulas a professora mandou-nos 

logo sentar, mandou-nos fazer um desenho e então lá eu abri um berreiro 

enorme, porque comecei a chorar pedi à minha mãe para não sair da minha 

beira porque eu nem sequer sabia pegar num lápis, portanto teve de ser a 

minha mãe a ajudar-me a fazer o desenho, isto foi para ai a primeira semana 

que eu sempre que ia chorava porque nunca sabia fazer nada, entretanto 

habituei-me depois muito, com muita facilidade, adaptei-me rapidamente bem, 

gostei muito da escola primária, tenho boas recordações, embora não tenha 

tido uma escola primária se calhar igual à minha irmã por exemplo, porque a 

minha irmã teve a mesma professora da primeira à quarta classe e eu não, não 

primeira classe tive nos dois primeiros meses uma professora, depois ela 

reformou-se, depois tive outra que tive na primeira e na segunda classe e 

depois tive outra na terceira e na quarta classe, portanto não tive uma, há 

pessoas que guardam aquela recordação da professora primária e eu 

pessoalmente não tenho isso porque tive três, portanto 

 

Lu: E nenhuma foi especial? 

Geo2: Só mais a última da terceira e quarta classe, até porque se calhar como 

já temos mais alguma idadezinha e já vamos pensando, essa sim, ainda tenho 

algum contacto com ela. 

 

Lu: E do que é que se recorda, do que gostava dela nas aulas? 
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Geo2: Ahm, eu nunca fui boa a expressão plástica e então gostava porque ela 

raramente nos mandava fazer expressão plástica (risos) mas quando mandava 

era engraçado porque tinha a parte das colagens, do picotado, do pintar e eu 

isso gostava depois gostava muito da forma dela, da forma dela explicar, aliás 

eu não sabia nada, eu tudo o que aprendi foi na escola, não que os meus pais 

não me quisessem ensinar porque queriam, mas eu não tinha vontade e então 

foi na escola que aprendi tudo, sem dúvida. 

 

Lu: E depois como foi a transição para o básico? 

Geo2: Ehm, sinceramente acho que não me custou muito porque a minha 

turma foi toda e portanto a professora não era a mesma mas quando fui para o 

básico a professora primária vivia perto da escola, e portanto nós às vezes 

quando saíamos da escola passávamos lá a fazer-lhe uma visita, mas como a 

turma toda foi junta não, não senti grande diferença. 

 

Lu: E no secundário houve assim algum professor ou professora que a 

marcasse? 

Geo2: Ah! Sim, sem dúvida, no secundário, sim, aliás o facto de eu ter vindo 

para geografia tem a marca do meu professor de geografia que foi sempre o 

mesmo do 7º ao 11º ano e depois o meu professor de filosofia, que sempre me 

incentivou, aliás eu nunca achei que ele fosse um professor, eu achava mesmo 

que ele era um filósofo, ahm e depois a minha diretora de Turma do 10º ao 12º 

ano que era a minha professora de história, foram assim as três pessoas que, 

que mais me marcaram, tanto que eu depois fiquei em dúvida na altura se 

queria seguir geografia, se queria seguir história porque quer um quer outro me 

influenciavam e então eu estava assim um bocadinho naquela, depois acabei 

por ver as saídas profissionais percebi que geografia seria mais fácil e também 

sou sincera, eu acho que gosto de história, apesar de estar a fazer o mestrado 

em história, eu gosto mais de história até para mim, enquanto que geografia 

pronto, é aquela coisa é à aparte. 
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Lu: E do que é que se lembra do professor de geografia? 

Geo2: Olha a fase mais engraçada do professor de geografia foi que ele usava 

aparelho e então ele dizia-me sempre para eu não ficar encostada à janela, 

então as nossas aulas começavam sempre com ele a pegar comigo, ahm 

entretanto o que é que eu gostava dele, ele era uma pessoa que, que me fez 

apaixonar pela geografia, a forma como ele ensinava, os materiais que ele 

levava, a própria postura dele na sala, eu acho que foi, foi muito isso e depois 

não tenho termo de comparação porque o tive sempre a ele, mas sempre 

gostei muito, aliás eu sou sincera, eu acho que para geografia para os testes 

eu acho que não estudava muito porque tudo o que ele dava nas aulas eu 

estava tão atenta, absorvia tanto que, ele explicava muito, muito bem, depois 

utilizava muito o quadro, fazia muitos desenhos no quadro, fazia muitos 

esquemas, mesmo até em geografia física que é assim aquela matéria que às 

vezes é um bocadinho mais complicada ele conseguia perfeitamente tornar 

aquilo claro para, para percebermos. 

 

Lu: E depois na faculdade, como é que foi? 

Geo2: A faculdade eu acho que ai foi um choque (risos) foi um choque porquê, 

porque eu era a mais novinha do curso, porque eu só faço anos em Outubro, 

portanto eu quando entrei para a escola só tinha cinco anos e portanto quando 

cheguei à faculdade ainda tinha dezassete e então acho que foi assim uma 

mudança radical. Em primeiro lugar porque era muita gente, eu não conhecia 

ninguém e pronto, não sei, também não me senti muito à-vontade sou sincera, 

depois o primeiro ano nós fazemos aquelas amizades e aquelas loucuras que é 

novidade e queremos experimentar tudo então quando cheguei ao final do 

primeiro semestre eu já tinha uma carrada de cadeiras em atraso (risos) ahm, 

mas aí foi diferente, depois mesmo a relação que eu tinha com os professores 

era totalmente diferente, eu notei isso também, enquanto no secundário há 

sempre aquela, existe uma maior aproximação, na faculdade isso não existe e 

então no primeiro ano é que não existe mesmo porque os professores são 



8 
 

muito mais distantes, aliás eu tive professores que foram meus professores no 

primeiro ano e depois voltaram a ser no terceiro e no quarto e eu no primeiro 

ano até nem tinha gostado muito deles, depois adorei no terceiro e no quarto. 

Mas lá está nós quando entramos aqui estamos naquela fase um bocadinho 

estúpida não é, ahm mas depois foi diferente, aqui foi muito diferente, era outra 

forma, não sei explicar, mas foi diferente. 

 

Lu: E houve assim algum professor que a marcasse ou pela positiva ou 

pela negativa?  

Geo2: É assim, eu tive essencialmente duas professoras que me marcaram 

pela positiva, uma delas foi a professora Joana Costa que era uma que até 

dava pedagógicas e outra foi precisamente a professora Fernanda (risos) que 

foi minha professora creio que só no quarto ano, a professora Fernanda só no 

4º ano e depois foi minha orientadora no ano de estágio e a professora Joana 

Costa foi minha professora ao longo do 3º ano, quer numa cadeira do primeiro 

semestre, quer numa cadeira de 2º semestre. Foram duas pessoas que me 

marcaram, a professora Fernanda sempre pelo incentivo que nos deu, sempre, 

sempre, sempre e eu tive um processo de estágio um bocadinho complicado e 

se não fosse muito o colo dela não sei se teria aguentado até ao fim. A 

professora Joana Costa também sempre me incentivou muito, tive uma 

relação, de todos os professores tive uma relação mais próxima com eles 

depois existiam outros que eu admirava e que gostava porque achava que 

eram pessoas muito profissionais e muito competentes, mas principalmente 

estas duas pessoas na faculdade. 

 

Lu: E o que é que gostava deles como professores? 

Geo2: A professora Joana Costa tinha o dom da palavra, essencialmente tinha 

o dom da palavra, a professora Fernanda também tem o dom da palavra mas é 

diferente e que eu, da professora Fernanda, não sei, acho que ela nos envolvia 

mesmo, havia alturas em que eu me esquecia que estava numa sala de aula 

porque ela conseguia mesmo envolver-nos e fazia-nos acreditar na nossa 
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profissão e na nossa função e depois são pessoas que, que não precisam de 

muitos recursos para nos explicarem porque só elas, o facto de elas estarem 

dentro da sala de aula e de elas falarem e nos explicarem a matéria nem é 

preciso quadros nem PowerPoint nem computadores nem nada disso tinham, 

acima de tudo, porque é assim, eu falo por mim, eu preciso, por exemplo agora 

uma das dificuldades que estou a sentir no mestrado é não vir às aulas, eu 

preciso de vir às aulas, a mim chega-me muito vir às aulas, ouvir, perceber, 

quando tiver dúvidas perguntar e depois em casa é só fazer uma revisão e 

estudar, e tou a sentir essa dificuldade porque não consigo vir às aulas e 

naquelas aulas dava perfeitamente para, para compreendermos e para 

esclarecermos as dúvidas que tínhamos. 

 

Lu: E houve assim algum professor que não gostasse? O que é que não 

gostava no professor? 

Geo2: Ai tive, tive, tive, tive uma professora, não sei se vale a pena dizer o 

nome (risos) tive uma professora de Geografia Física de Portugal que detestei, 

detestei porquê, porque as aulas dela eram basicamente durante duas horas a 

passar duzentos PDFs em que ela só os lia, não explicava e volta e meia 

dispersava-se e começava a falar dos gatos e portanto, ainda por cima era uma 

aula ao final do dia, ela não cativava, não, eu acho que ela percebe muito do 

assunto, até porque ela aqui no nosso, no nosso departamento e a nível da 

geografia é uma pessoa conceituada, mas eu não gostei, para já não sabia 

explicar, não, foi, acho que foi a disciplina, incrível que pareça era uma matéria 

que eu gostava mas que tive que fazer por mim porque, dela, ela eu acho que 

ela nem sequer sabe que eu existo portanto (risos) é daquelas professoras 

que, foi a única que eu, que eu não gostei, de resto não, os outros eram 

normais, não tenho nada a dizer. 

 

Lu: E quando é que decidiu que queria mesmo ser professora?  

Geo2: Bem, eu decidi isso creio que já andava no secundário, inicialmente não, 

inicialmente dizia que queria ser médica e entretanto quando fui para, para a 
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escola secundária, comecei a perceber que nunca iria ser médica porque 

nunca iria ter uma média muito alta para conseguir entrar numa faculdade e 

depois por outro lado sempre, a profissão de professora também porque a 

minha irmã também é professora e sempre ouvi falar e depois em miúda eu 

gostava muito de brincar com a minha irmã aos professores e acho que foi 

mesmo no secundário essa decisão, na altura não sabia de quê que queria se 

professora, só sabia que queria ser professora, de quê ainda não sabia, e lá 

está esse meu professor de filosofia e o professor de geografia e a da história 

acabaram por me incentivar, isto porquê, porque eu no meu secundário, nós 

tínhamos que fazer, tivemos que fazer muitos trabalhos e apresentar os 

trabalhos e uma das coisas que principalmente o meu professor de filosofia me 

dizia era que eu tinha muito à-vontade em falar e que explicava muito bem, 

notava-se que eu, que eu quando fazia um trabalho que era eu que o tinha feito 

e que percebia o que estava a dizer, ele sempre me disse que eu, ele na altura 

até me dizia “ah! tu podias ir para professora de filosofia”, e eu dizia “ah! 

filosofia não sei é tão complicado, mas acho que foi muito aí, eles acabaram 

por me incentivar principalmente esses três, essas três pessoas. 

 

Lu: E depois o estágio? Como é que foi o estágio? 

Geo2: Ai bem, o estágio (risos) surgiu, o estágio foi um balde de água fria 

(risos) não pelo estágio em si porque adorei fazer estágio, mais até pelo 

ambiente que eu tive, porque não foi o melhor, em primeiro lugar nós éramos 

três colegas, era eu, um rapaz e uma rapariga, entretanto o rapaz ao fim de 

dois meses desistiu do estágio porque o pai tinha falecido à pouco tempo e ele 

não estava em condições de fazer o estágio, a outra rapariga, supostamente 

éramos amigas, mas entretanto no ano de estágio percebi que afinal não 

éramos e depois tive uma orientadora na escola que não deu o apoio que eu 

precisava, aliás eu ao fim de quê, de um mês e meio de estar em estágio 

tivemos logo uma discussão, eu e ela e portanto a partir da primeira discussão 

foi discussão todas as semanas e, e eu cheguei mesmo a ponderar se, se 

desistia ou não porque eu sabia que gostava daquilo que estava a fazer 

embora se calhar ponderasse, se calhar não vou fazer estágio este ano porque 
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eu não, nesta escola não vai dar com esta orientadora e se calhar faço para o 

ano, e foi aí que eu tive imensa ajuda da professora Fernanda, em que tive 

alguma dificuldade inicialmente em lhe contar o que se estava a passar porque 

sentia-me mal em ir dizer mal de uma orientadora, não é, pronto, entretanto a 

professora Fernanda foi impecável, compreendeu a minha situação, deu-me 

sempre muito apoio, ajudou-me muito, em termos de ambiente o meu estágio 

não foi o melhor, foi um ano muito stressante depois, fora os problemas que eu 

tinha em estágio, tive alguns problemas na minha vida pessoal e foi um ano 

para mim muito difícil nessa altura, embora foi a certeza daquilo que queria 

sem dúvida porque, porque o que me fazia continuar o estágio e ter força eram 

os miúdos porque eu dava aulas a uma turma do 9º ano e a uma turma do 8º 

ano e de facto aquelas duas turmas eram, eram, fantásticas, tenho imensas 

saudades deles acho que nunca os vou esquecer, foram os meus primeiros 

alunos e, e foi uma experiência muito boa, tenho pena de ter tido à volta um 

ambiente que não fosse o melhor, mas depois eu tenho um, não sei se é um 

defeito, se é uma virtude que é quando começo a ter muitos problemas para 

não pensar neles agarro-me ao trabalho e foi isso que eu fiz no ano de estágio, 

eu trabalhava de dia e de noite, de dia e de noite, às vezes ia uma, duas horas 

à cama mas acho que compensou, compensou por tudo porque acho que 

cresci como, como pessoa, cresci como profissional, porque uma coisa é nós 

estarmos aqui quatro anos numa faculdade, mas andamos aqui quatro anos, 

não temos nenhuma experiência depois do que será a nossa profissão, só o 

vamos ter nesse ano de estágio, portanto durante quatro anos ouvimos muitas 

teorias mas depois quando chegamos à escola nem sempre aquilo que 

ouvimos aqui é, é o que realmente se passa e o ano de estágio foi bom para 

isso, foi mesmo um estágio porque o ano a seguir já foi pior (risos) e este ano é 

que vamos nos apercebendo das realidades que temos nas nossas escolas 

não é, mas apesar do ambiente não ter sido bom acho que o saldo é positivo 

do ano de estágio. 

 

Lu: E acha que o estágio, o programa de estágio, a forma como está 

configurado está, tá bem adequado à realidade que depois temos na 

escola? Acha que o estágio a ajudou? 
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Geo2: É assim, o estágio ajudou porquê? Porque os moldes do meu estágio 

eram, eram apenas quinze aulas assistidas, no entanto eu não fiz isso, eu 

quando peguei na minha turma do 9º ano dei as dez aulas que eram 

obrigatórias ser observadas mas depois pedi à orientadora para continuar com 

a turma e portanto eu continuei com a turma, entretanto depois eu tinha que 

dar cinco horas no outro nível, no 8º ano e dei essas cinco aulas e continuei 

com a turma, portanto eu não fui muito, tive colegas que só fizeram as quinze 

aulas e sendo esse molde eu acho pouco não é, acho muito pouco, no meu 

caso como eu, fui eu que pedi para ficar com as turmas, ahm foi 

importantíssimo.  

 

Lu: E a nível de metodologia, estás preparada como professora para 

Geo2: Ah! Sim, eu penso que sim, pelo menos a mim preparou-me, a mim 

preparou-me porque eu não sabia absolutamente nada, sabia aquilo que tinha 

aprendido nas cadeiras pedagógicas mas de resto não sabia mais nada, aliás, 

eu a primeira aula que dei na minha vida foi logo na aula em que a orientadora 

da faculdade foi ver, foi a professora Fernanda, eu nunca tinha dado uma aula, 

nunca tinha tado em frente a miúdos, nunca tinha feito nada e no primeiro dia 

que vou dar uma aula foi no dia em que a orientadora da faculdade e da escola 

vão observar, para piorar a situação apanhei um acidente e portanto ainda 

cheguei dez minutos atrasada à aula já cheguei à escola a chorar, em pânico já 

não queria dar a aula, entretanto a professora Fernanda acalmou-me, disse: -

“não se preocupe, deixe lá, chegou dez minutos atrasada, comece lá a sua 

aula”, pronto e eu naquele estado de ansiedade tive que me resolver e acho 

que por um lado até foi bom essa situação porque eu aprendi que 

independentemente do que aconteça temos que saber dar a volta à situação e 

bem ou mal era, era inexperiente mas acho que, que consegui dar a volta não 

é, pronto os miúdos também ajudaram é verdade, ficaram assim em pânico a 

olhar para mim do género “mas coitada, o que é que ela tem, ela está a 

chorar”, pronto mas, mas sim prepara sem dúvida, é obvio que não nos prepara 

para apanhar uma turma de CEF ou para apanhar uma turma do profissional, 
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mas pelo menos dá algumas luzes e dá alguma, uma pequena bagagem, 

algum sustento para depois continuarmos. 

 

Lu: E depois quando começou mesmo a dar aulas, como é que foi, assim 

a primeira aula sozinha? 

Geo2: A primeira aula sozinha, pra já senti falta das pessoas lá atrás a 

observar-me, parecia que a sala estava mais vazia (risos), é porque eu 

habituei-me a ter pessoas sempre a observar durante aquele ano e quando fui 

sozinha não tinha ninguém. Agora é assim, senti-me muito bem, ai sim, senti 

que era professora porque no ano de estágio temos um certo gosto, um certo 

sabor a ser professor, mas é uma coisa assim muito de leve, depois quando 

vamos nós sozinhos receber uma turma, ai sim. Ahm, eu no meu primeiro ano 

de trabalho que foi o ano passado eu acho que tive muita sorte, porque eu 

fiquei, tive sorte e não tive, isto porquê, porque eu fiquei colocada logo na 

primeira ciclica e fiquei em Serpa, Baixo Alentejo, só que só fiquei com oito 

horas e portanto eu estava a pagar para trabalhar, no meio disto tudo o que é 

que compensava, tinha duas turmas de 7º ano e duas turmas de 8º ano, havia 

um 8º ano que era muito problemático, o outro nem por isso, os 7ºs anos eram 

os meninos dos meus olhos basicamente, eram uma delícia e portanto apesar 

de só ter oito horas eu ia sempre com gosto porque os miúdos eram 

fenomenais, por isso é que eu acho que tive muita sorte em ter calhado em 

Serpa, dificilmente se calhar volto a ter alunos tão doces e tão meigos e tão 

empenhados e com vontade de querer aprender como, como encontrei ali, mas 

foi muito bom, deu-me, no primeiro dia deu-me um frio na barriga mas acabei 

por utilizar técnicas que me ensinaram no meu ano de estágio, ou seja apesar 

dos miúdos do 7º ano serem uns doces, eles são miúdos não é, e portanto têm 

sempre aqueles comportamentos, e barulho e conversarem uns com os outros, 

então uma das coisas que a professora Fernanda nos ensinou foi os primeiros 

cinco minutos quando entramos na sala de aula e que de facto são 

fundamentais e eu lembrei-me disso e apliquei e mais sensivelmente até ao 

Natal ainda era um bocadinho distante com eles, até para os conhecer melhor, 

para perceber como é que eles funcionavam, depois do primeiro período já 
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comecei a abrir mais um bocadinho e no final já se penduravam no meu 

pescoço, pronto (risos). 

 

Lu: E o que é que são esses cinco minutos? 

Geo2: Esses cinco minutos, ou seja, como eu não conheço os miúdos nem 

eles me conhecem a mim, esses cinco minutos são fundamentais para quê, 

para que eles perceberem até onde é que podem ir, e eu nesses primeiros 

cinco minutos não os deixei fazer absolutamente nada, entrei séria, falei com 

eles educadamente, normal, expliquei-lhes em quê que consistia a disciplina e 

como é que íamos fazer, mas não os deixava abrir a boca, para eles 

perceberem que quem mandava ali, pelo menos era eu, e acho que resultou 

muito bem porque foram sempre miúdos que nas minhas aulas tiveram espaço 

para tudo, tinham espaço para aprender, tinham espaço até para brincarmos e 

por exemplo às vezes eu gosto muito de fazer jogos, porque acho que as aulas 

através de jogos são, acho que eles se entusiasmam mais e acaba por 

aprender mais e eu apliquei sempre muito essa estratégia com eles e eles 

adoravam e apesar de ser jogo que às vezes há mais barulho eles não, 

cumpriam, eu estipulava as regras, eles cumpriam, às vezes eu própria ria-me 

com eles e brincava com eles, acho que havia espaço para tudo, tanto que, 

tanto que havia e eles também, eles eram alunos bons, é verdade que eu 

consegui cumprir o programa que estava estabelecido, consegui brincar com 

eles, consegui conhecê-los, acho que eles também acabaram por me conhecer 

a mim, ainda agora eu volta e meia vou lá fazer-lhes uma visita, tive lá ainda a 

semana passada e é sempre muito bom vê-los. 

 

Lu: E agora que já está na profissão qual foi assim as grandes fontes de 

desilusão que encontrou na profissão de professor? 

Geo2: Acima de tudo as burocracias que temos de fazer, não tanto como 

professor porque é assim o facto de ser só o professor existem burocracias 

mas que pronto até se compreendem, agora como Diretor de Turma, eu tenho 

a experiência de Diretor de Turma, bem é, é terrível é que é preciso papel para 
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tudo e eu acho que ai o professor neste momento, enquanto o professor na 

minha opinião devia pensar mais no seu espaço de sala de aula, nas 

aprendizagens dos seus alunos acaba por, por vezes com tanto trabalho de 

escola e com tanto papel que tem que preencher e com tanta burocracia que 

tem de fazer não tem tempo de conseguir concentrar-se no objetivo, acima de 

tudo é a burocracia, pelo menos para mim foi. 

 

Lu: Mais nada? 

Geo2: Não, sinceramente não, olhe que em termos de questão de avaliação, 

se calhar eu sou um bocadinho suspeita porque eu concordo com a avaliação 

embora não nos moldes todos, mas eu acho que os professores devem ser 

avaliados e, uma desilusão que eu tive quando entrei na escola é perceber que 

nem todos os professores às vezes são realmente competentes, não é, pronto 

existe em todas as profissões não é, pessoas mais competentes, pessoas 

menos competentes, isso foi uma das coisas que me deixou um bocadinho 

triste, se calhar também porque tive um secundário em que considero que tive 

bons professores e então achei que seria sempre assim, pronto e entretanto 

percebi que não.  

 

Lu: E como é que foi a entrada na escola? Teve o apoio dos colegas? 

Geo2: Ah! Isso é um bocadinho, isto aqui é um polo de dois bicos, isto porquê, 

porque temos que ver o contexto onde eu entrei, eu entrei no Alentejo, 

enquanto que se eu entrasse aqui no norte por exemplo, eu quando entrei na 

minha escola no meu ano de estágio, foi aqui em Matosinhos, em Perafita, o 

pessoal do norte é mais dado, é mais meigo, portanto eu mal entrei apesar de 

ser estagiária fui muito bem recebida, quando cheguei ao Alentejo é diferente, 

o povo alentejano é muito fechado, embora depois de conhecer a pessoa abra 

as portas e dê tudo a entrada inicialmente não é muito fácil, eu quando cheguei 

à escola dirigi-me inicialmente à secretaria e a secretaria parou, ficou tudo a 

olhar para mim e ninguém me veio atender, eu é que tive de perguntar se 

existia alguém para me atender, depois entretanto fui à Direção apresentar-me 
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ao Diretor da escola, na altura ainda era o Presidente do Conselho Executivo, 

agora é que já é Diretor, e ele sim foi simpático comigo deu-me o meu horário 

mas não me mostrou a escola, não me disse quem eram as minhas turmas, 

não me disse manuais, não me disse nada eu é que tive que ver no meu 

horário, no entanto dou-me lindamente com ele neste momento, mas na altura 

o primeiro impacto não foi o melhor, mas eu quando entrei só tinha oito horas 

como disse e imagine o meu horário era à quarta de manhã e à sexta de 

manhã e portanto eu tinha ali uma quinta feira o dia livre inteiro em Serpa sem 

nada para fazer, por um lado era bom porque podia preparar as aulas, mas eu 

pensei, já estava a dar formação no IEFP em Braga e pensei, “este dia dava-

me jeito” e então no dia a seguir a me ter apresentado fui lá novamente falar 

com ele e perguntei-lhe se não havia possibilidade de ele me passar ou as 

horas de quarta para quinta ou as horas de sexta para quinta, como ele 

entendesse e a verdade é que ele me trocou logo, trocou-me as de quarta para 

quinta e, mas lá está os colegas não falavam muito inicialmente, os 

funcionários também não, aliás eu houve a primeira semana, houve alturas em 

que eu fiquei bastante,  bastante triste, e uma das vezes liguei para a minha 

irmã e até comecei a chorar porque eu entrava na sala dos professores dizia 

bom-dia e ninguém me respondia, e eu, “aonde e que eu vim parar”, era 

sempre o que eu pensava, mas isto foi o primeiro, primeiro mês, segundo mês, 

a partir dali depois as pessoas vão conhecendo, vão vendo e posso dizer que 

nunca vou esquecer Serpa, foi a melhor experiencia que tive. O Diretor da 

escola é fantástico, dou-me lindamente com ele, dou-me lindamente com todos 

os colegas, tive imensa pena de vir embora, inicialmente lá está, mas isto eu 

acho que é mesmo a característica do povo alentejano, porque isso aconteceu-

me exatamente isto novamente este ano em Estremoz mas este ano já não tive 

choque porque já tinha tido a experiência do ano passado, eu quando cheguei 

a Estremoz trataram-me bem, atenderam-me mas também não falavam muito, 

não ligavam muito entretanto já estou lá desde Setembro já me dou bem com 

toda a gente, falo com toda a gente, rimos, combinamos jantares, mas eu acho 

que isto é mesmo uma característica do, do povo alentejano, é um povo mais 

fechado, inicialmente não são muito, muito amáveis mas depois são ali amigos. 
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Lu: E que turmas é que tem agora? 

Geo2: Eu este ano não estou com, não estou a dar geografia eu este ano estou 

na formação de adultos por isso é que há bocadinho referi cidadania e 

profissionalidade e cidadania e empregabilidade, o ano passado é que eu tinha 

turmas de geografia, tinha área de integração porque tinha cursos 

profissionais, tinha um CEF que era Diretora de Turma e dava cidadania 

mundo atual e também tinha um EFA que dava cidadania profissional (risos) o 

ano passado eu tive tudo, este ano tenho menos, só estou com a parte da 

formação apesar de ter horário completo só tou com a parte da formação e tou 

com a formação do básico e com a formação do secundário que é cidadania e 

empregabilidade no básico e cidadania profissional é dado no secundário, é 

totalmente diferente, neste momento é trabalhar com adultos, com pessoas 

muito mais velhas que eu normalmente, alguns deles com idade para serem 

meus pais, para serem meus avós e é diferente é muito diferente, é bom 

aprendemos também muito mas é muito diferente. 

 

Lu: E de qual é que gostas mais? 

Geo2: Ahmmm, não sei (risos) não sei, porque é, é assim eu gosto mesmo é 

de dar aulas de geografia, pronto, embora o facto de ser professora de 

geografia me dê habilitação para dar estas áreas, mas é diferente eu não 

consigo comparar, já me fizeram essa pergunta, o que é que eu gostava mais, 

não sei responder, sinceramente não sei, eu gosto mesmo é de ser professora 

e gosto mesmo é de estar no espaço de sala de aula, tanto faz ser com miúdos 

como com graúdos, embora a geografia seja a minha paixão e este ano sinto 

falta de dar aulas de geografia, enquanto o ano passado eu às vezes queixava-

me que “ai meu Deus eu não tenho para onde me virar, tanto trabalho, é 

preparar para o profissional, é preparar para o EFA, é preparar para o CEF, é 

preparar para geografia, aquilo às vezes era, e às vezes ía uma ou duas horas 

à cama para tentar, porque eu tinha imensas turmas, porque eu entrei em 

Serpa com oito horas quando vim embora tinha vinte e seis, portanto (risos) 

aquilo foi todos os meses a andar a aumentar horário não é, pronto, eu gosto 

de uma e de outra, com os miúdos é, é diferente, embora se aprenda muito 
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com eles também, é diferente, a nossa postura tem que ser outra também, 

enquanto que com os adultos não, com os adultos, tanto que eles não me 

chamam sequer professora, eles tratam-me por Rafaela, ou tratam-me por 

você, mas tratam-me por Rafaela, os miúdos não, era por professora, mas é 

diferente, é muito diferente não, mas gosto das duas sinceramente. 

 

Lu: Então vou fazer uma pergunta difícil, que tipo de professora és? 

Geo2: Ah! meu Deus (risos) eu não sei, é assim pegando nas críticas que os 

meus alunos me fizeram (risos) eles diziam que eu inicialmente sou uma 

professora má, má no sentido que sou muito rude, não os deixo fazer nada, 

não me rio, tou sempre assim com cara de mal disposta, mas depois que 

quando começo a rir e quando começo a falar eles dizem que eu sou um 

docinho (risos) mas lá está, são os tais cinco minutos ou seis, aquele poder 

que temos para conseguir agarrar uma turma e fazer alguma coisa com ela, 

ahm, não sei é assim eu gosto muito da minha profissão, eu acho que pelo 

menos, eu não sei se consigo mas eu tento dosear, tanto dou e tiro não é, 

tento fazer um jogo de cintura, isto mais com os miúdos, com os adultos não é 

preciso, as pessoas estão lá porque querem enquanto muitos dos miúdos 

estão lá porque são obrigados não é, mas este ano quilo que eu estou a fazer 

as pessoas estão lá porque querem e portanto vão sempre com entusiasmo e 

eu estou ali para, para, para os ajudar porque é assim, eu não estou, eu dou 

formação mas eu estou na parte de reconhecimento e validação de 

competências e portanto estou mais ali para os ajudar e a, não sei, não sei,  eu 

penso sempre que sou uma professora um bocadinho proativa porque eu não 

gosto de estar parada, não gosto de fazer sempre a mesma coisa, por exemplo 

eu tinha os meus materiais do ano de estágio que podia ter aplicado 

perfeitamente depois o ano passado porque tinha turmas iguais, não vou dizer 

que não apliquei alguns, apliquei mas fiz outros porque eu gosto sempre de 

procurar, eu vivo muito para a minha profissão, sou sincera. 
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Lu: Então o que é que mais a satisfaz como professora? O que é que mais 

lhe dá assim satisfação? 

Geo2: Ahmm, olhar para os meus alunos e perceber que eles gostam de 

geografia, essencialmente é isso, olhar para eles e perceber que eles gostam 

de geografia e perceber que percebem de geografia, que ficou ali alguma 

coisa, é obvio que não fica tudo não é, mas que ficou ali alguma coisa eu acho 

que isso é o mais importante. 

 

Lu: Então se nós começarmos a pensar nos professores vemos que há 

professores que já estão a dar aulas há muitos anos e então quais seriam 

as vantagens de um professor em início de carreira? 

Geo2: Eu acho que acima de tudo é a garra, porque é assim, eu digo muitas 

vezes eu neste momento tenho vinte e cinco anos, estou em início de carreira, 

tenho vontade de fazer tudo e mais alguma coisa, se calhar quando tiver trinta 

anos de carreira já estou cansada, já não tenho tanta vontade não é, portanto 

eu acho que uma das vantagens de um professor em início de carreira é 

precisamente esse, é o facto de ter garra, ter energia, de tentar fazer coisas 

novas na escola, por outro lado acho que tem também a ver um bocadinho 

com a formação porque somos pessoas que saímos agora da faculdade, temos 

conceitos técnicas mais recentes que se calhar um professor que está numa 

escola há vinte ou trinta anos e que se calhar nem foi fazendo formações 

desconhece, por exemplo eu senti isso um bocadinho no meu departamento, 

porque na minha escola o ano passado só éramos duas professoras de 

geografia e eu vi uma colega de quadro e nós, o meu departamento é o de 

ciências sociais e humanas e tínhamos lá um colega de filosofia que numa 

altura eu tava a meter os meus, porque nós tínhamos de deixar os materiais 

todos na capa de geografia, e eu tava a meter os meus materiais e ele disse-

me: -“oh! colega, desculpa, importas-te que eu veja?” e eu disse: -“não, estás à 

vontade, podes ver” e ele disse: -“eu não sei fazer nada disto”, eu disse: -“mas 

então se quiseres eu não tenho problema nenhum e empresto-te as minhas 

coisas e posso-te explicar”. Ou seja, foi uma pessoa que fez o curso, mas que 

na altura a exigência se calhar também não era a mesma, os métodos também 
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eram diferentes não é, e há coisas que ele não sabia e pediu-me e eu acho 

que isso acaba por ser uma vantagem, eu acho que nós em relação aos mais 

velhos temos a vantagem que eles têm a experiência e nós com eles 

aprendemos nesse campo, acho que eles connosco têm a vantagem da 

novidade, das coisas mais recentes, eu acho que acaba por completar um com 

o outro. 

 

Lu: E consideras que a área científica influencia o modo como os 

professores de identificam com a sua profissão? A área científica é 

determinante ou achas que não? 

Geo2: Eu acho que sim, no meu caso sim, eu penso que sim, porque por 

exemplo eu acho que como professora de geografia até me desenrasco muito 

bem, agora como professora de história não sei se a coisa vai correr bem 

(risos), porque é verdade, até porque em geografia, eu aprendi mesmo 

geografia, eu tive quatro anos a estudar geografia e história aprendi quê, dois 

anos agora estas cadeiras que estou a fazer, é diferente, a bagagem é outra e 

acho que a, a parte científica sim influência muito. 

 

Lu: E achas que nas escolas a área científica dos professores os 

aproxima mais, aqueles que têm as mesmas áreas científicas ou não, não 

tem a ver com isso? 

Geo2: Ahmm, é assim, o caso que eu tenho de Serpa não é o melhor porque 

nós dávamo-nos bem todos, independentemente da área científica, mas é 

verdade que às vezes acabamos por tar mais tempo com os nossos colegas e 

isso porquê? Porque o trabalho de escola assim o exige, eu acho que acaba 

muito por ser por ai, porque por exemplo eu com a minha colega de geografia 

não podia trabalhar muito porquê? Porque eu tinha o básico todo e ela tinha o 

secundário todo, portanto não havia ali, não havia nem eu tinha, nem tínhamos 

metade portanto nós dávamo-nos muito bem e eu pedia-lhe opiniões acerca 

dos meus materiais, daquilo que eu construía e elas pedia-me dos dela e 

trocávamos as nossas, os nossos materiais, por exemplo, ela este ano ficou 
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com o básico e portanto tinha coisas minhas que podia aplicar, mas eu acho 

que o facto de os professores se juntarem tem a ver muito pelo trabalho de 

escola, embora nós ali em Serpa e este ano em Estremoz também noto isso, 

não é, não é por ai, porque depois na sala de professores estamos todos 

juntos, agora acabamos por nos juntar mais mas é mesmo por ter, por causa 

do trabalho. 

 

Lu: E numa profissão como esta qual é que achas que é a finalidade da 

formação ao longo da vida? 

Geo2: É assim, eu acho que devemo-nos estar sempre a atualizar acima de 

tudo, eu neste momento falo por mim, eu precisava de uma formação a nível 

das novas tecnologias, isto porquê? Porque as escolas estão a ser todas 

equipadas com quadros interativos, eu não sei trabalhar com um quadro 

interativo e portanto precisava de uma formação e estão sempre a surgir coisas 

novas e eu acho que um professor não deve parar porque o facto de ter feito a 

sua licenciatura, ter feito a sua profissionalização não quer dizer que saiba tudo 

e acho que mais do que ninguém um professor deve estar sempre a par de 

tudo, eu acho que em qualquer profissão é necessária a formação mas acho 

que nos professores ainda mais porque nós estamos a ensinar, estamos a 

educar e portanto acho que é importante, aliás eu desde que comecei a 

trabalhar tenho feito formações todos os anos, este ano não fiz propriamente 

na área da geografia, o ano passado fiz na área da geografia, este ano não fiz 

na área da geografia uma vez que estava a dar formação optei por fazer a 

minha formação de trinta horas na área da formação e portanto, agora gostava 

embora não, lá em Estremoz não há nada que esteja ligado às novas 

tecnologias, eh eu o ano passado na minha escola, na de Serpa nós falamos 

com os nossos colegas de TIC e eles deram-nos uma formação em moodle 

porque as escolas agora também adotaram muito o moodle e eu também não 

sabia trabalhar com o moodle e aquela formação para mim foi muito importante 

porque eu acabei por meter todos os meus materiais no moodle e os alunos 

quando perdiam alguma, alguma ficha de trabalho ou alguma coisa podiam ir 

ao moodle e iam buscar, eu não sabia trabalhar com o moodle e, também em 
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Serpa não havia ali, os centros que davam formação não tinham essa 

formação e então os colegas uma vez em conversa, uma conversa de cigarro 

falamos isso, “olha vocês podiam dar a formação de moodle e não sei quê” 

estávamos assim a falar com eles e então eles acabaram por pôr num dos 

projetos do departamento deles dar a formação aos colegas, o Diretor aceitou 

e toda a gente teve formação do moodle, ainda tivemos à-vontade umas 

quarenta horas, embora não é uma formação creditada não é, foi uma 

formação a nível de escola mas toda a gente, só não foi à formação quem não 

quis não é, fizemos essa formação, agora eu sou sincera precisava da 

formação em, em quadros interativos porque já que existem estas novas 

tecnologias, se estamos a apostar nas novas tecnologias nas escolas acho que 

os professores também devem apostar nisso e incentivar não é, é obvio que se 

calhar não vamos utilizar em todas as aulas o quadro interativo mas quando 

quisermos, pelo menos neste momento é aquela que eu estou, sinto que tou a 

precisar não sei se será este ano, vamos ver para o ano se a consigo fazer. 

 

Lu: Então para ti o que é um bom professor? O professor ideal como é 

que seria? 

Geo2: Ai! O professor ideal (suspiro) isso, eu acho que não há professores 

ideais porque eu acho que somos humanos e como somos humanos temos 

defeitos e temos erros e ahm, mas eu acho que um professor ideal acima de 

tudo não deve parar no tempo, acho que deve ir evoluindo, deve ir sempre 

procurar a formação como acabamos de falar, deve tentar sempre também, 

tentar conhecer os seus alunos porque às vezes eles têm certos 

comportamentos que, às vezes é só mesmo por malandrice, mas outras vezes 

há ali alguma explicação e eu por exemplo lembro-me perfeitamente de uma 

situação que me aconteceu, eu no primeiro dia que cheguei a Serpa tive logo 

as minhas turmas de sétimo ano, primeiro tive o 7º B e depois tive o 7º A e logo 

no primeiro dia de aulas expulsei um aluno da sala. E entretanto a psicóloga 

veio falar comigo e veio-me contar a história dele e eu fiquei sem chão na 

altura, não o conhecia, tive aquela atitude para ele perceber que não brincava 

e entretanto depois percebi que se calhar não tinha sido a melhor maneira e 
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nunca mais o, ele até se podia tar a comportar mal mas eu nunca mais o 

mandei sair da sala e portanto acho que é importante nós conhecermos os 

nossos alunos para sabermos com o que é que estamos a lidar, depois acho 

que um bom professor deve preparar sempre as suas aulas, não deve chegar 

lá de manhã e dizer “ai então afinal o que é que eu vou dar hoje?”, acho que 

isso não é ser bom professor, embora a experiência possa permitir que se faça 

isso, mas eu acho que o bom professor deve preparar sempre as suas aulas, 

pensar bem, ahm mais, sei lá, não sei. 

 

Lu: E a questão dos alunos, era este tipo de alunos que nós temos agora 

eram aqueles que estavas à espera de encontrar? São os alunos 

parecidos com os alunos como tu foste no teu tempo? 

Geo2: É assim os que eu tive são, mas eu sei que o que eu tive em Serpa é 

uma pérola e portanto eu voltando para outro sítio qualquer eu sei que não 

será assim, eu tenho consciência disso, até porque eu este ano estou numa 

escola TAPE e portanto apesar de não ter alunos já tive que ir para uma sala 

desses alunos, de um curso, dum CEF, porque eles estavam quase a bater nos 

colegas, nos nossos colegas, nos professores, e como eu estava na sala ao 

lado a dar formação ouvi imenso barulho e eu pronto, há problemas ali ao lado, 

primeiro tive ali muito tempo a pensar “vais lá? não vais, vais lá? não vais”, 

entretanto acho que fiz bem em ir porque eles já voavam cadeiras na sala, eles 

já se insultavam uns aos outros, eles já se agrediam uns aos outros, já os 

professores estavam encostados ao quadro e eles a ameaçá-los, portanto 

tenho plena consciência que os alunos atualmente não são aquilo que eu fui e 

se repararmos lá está eu tenho vinte e cinco anos, ou seja a minha geração da 

geração deles nem é muito longa, mas nota-se muito já essa diferença, por 

isso é que eu digo, eu tive muita sorte ali em Serpa, embora os cursos 

profissionais, os que eu tive fossem muito problemáticos mas eu nunca tive 

problemas com eles e é engraçado porque eu tive a Direção de Turma de um 

CEF e eu todos os dias tinha resmas e resmas de queixas deles, aquilo, eles 

só eram dez, mas eu tinha sempre imensas folhas de queixas deles, a única 

pessoa que não tinha queixas deles era eu e o professor de educação física, 
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educação física porque eles gostavam e então pronto, comigo eu acho que o 

facto de eu ser nova também ajuda, eles acabam sempre por, por gostar mais 

dos professores mais novos, pronto é diferente, embora eles se, teve alturas 

em que me chateasse a sério com eles e porque eles também tentavam abusar 

comigo não é, mas não, consegui, também só fui Diretora de Turma por cinco 

meses porque eu já entrei naquela escola a meio do ano não é, pronto, ah mas 

acho que as coisas correram, correram mais ou menos bem, mas tenho 

consciência que os meus meninos do 7º ano de Serpa não vou, provavelmente 

não encontro mais, por isso é que eu acho que tive muita sorte no meu primeiro 

ano de trabalho, tenho plena consciência que os alunos hoje em dia são muito 

diferentes, por exemplo no meu ano de estágio eu tinha um colega de 

educação musical que tinha uma pequena deficiência motora e lembro-me 

perfeitamente de ir a passar no corredor e ver um miúdo de 5º ano virado a ele, 

até o empurrou das escadas e aquilo na altura, fiquei assim “fogo realmente os 

alunos já não são como eram na minha altura”, eu não digo que eu não tivesse 

as minhas traquinices porque também tinha, mas acho que tínhamos mais 

respeito, acima de tudo eu acho que aquilo que se nota é falta de respeito e 

uma desresponsabilização da parte dos pais, porque às vezes os pais são 

piores do que os filhos, eu noto muito isso. 

 

Lu: Olha! Defende-se a ideia que o professor deve assumir um código de 

conduta irrepreensível a nível ético e deontológico, o que quer isto dizer 

nos dias de hoje?  

Geo2: Bem! (suspiro) Pois! Isso nos dias de hoje é preciso fazer uma ginástica 

muito grande, porque não podemos ter a mesma postura e a mesma atitude 

perante todas as turmas, não dá. 

 

Lu: E achas que os alunos ainda olham para os professores como um 

modelo de referência? 

Geo2: Não, hoje em dia não, poucos são, duvido, não, aquela ideia do 

professor que tinha estatuto acho que acabou, não nem pensar. 
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Lu: E voltando agora à profissão em si e à carreira em si que expectativas 

tens nesta carreira de professora? Pensas continuar a fazer a carreira de 

professora, que tudo vai correr muito bem? Que é que pensas? 

Geo2: Não, não, da maneira que isto está serei contratada a vida toda (risos) 

serei contratada a vida toda, nunca vou conseguir entrar no quadro e portanto 

a visão não é boa, em termos de visão a visão não é boa, daquilo que eu vejo 

e daquilo a que eu tenho assistido a visão não é a melhor, agora é assim, é 

aquilo que eu gosto de fazer, não me vejo a fazer outra coisa sou sincera e 

portanto, acho que esses, esses aspetos menos bons depois se calhar são 

compensados por outros e, mas de facto em termos de carreira não, duvido 

que tenha alguma vez alguma carreira porque, só terei carreira neste momento 

quando entrar para o quadro, depois de entrar para o quadro é que 

começamos a ter carreira, portanto eu até entrar para o quadro vou andar anos 

e anos e anos a ser contratada. A nível de estabilidade também não dá, porque 

o ano passado estive em Serpa, este ano estou em Estremoz, pró ano onde é 

que estarei? Não sei, quem tem família, no meu caso eu que só vivo com os 

meus pais, dá para ir ficando colocada em todos os cantos, mas quem é 

casado, quem tem filhos, quem tem família a carreira de professor de facto não 

é a mais aliciante nem a mais agradável, acho que é preciso realmente correr 

por amor à camisola para conseguir, mas não me vejo a fazer outra coisa, 

sinceramente, nem que fique a vida toda contratada, pronto, paciência. 

 

Lu: E o que é que gostas mesmo na profissão? O que é que te dá 

satisfação?  

Geo2: Ahmm, acho que é mesmo os miúdos, eu gosto muito de crianças, 

sempre gostei, tanto, por isso é que eu digo, quando dizia inicialmente que 

queria ser médica seria sempre pediatra, nunca seria nem médico de família ou 

outra coisa qualquer, sempre pediatra para poder estar com os miúdos, que eu 

de facto gosto muito de crianças e ahm, é essencialmente isso, é o facto de 

gostar muito de crianças, é o facto de gostar muito de geografia e acho que é o 
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facto de poder-lhes transmitir algum conhecimento, o pouco que eu ainda 

tenho não é, porque há muita gente que ainda tem muito mais conhecimento 

do que eu, embora eu tenha mais do que eles mas não é muito, também é 

pouco não é. 

 

Lu: Então para ti qual é ainda a principal função do professor? 

Geo2: Pra mim a principal função do professor, eu acho que são duas, uma é 

educar e outra é ensinar, acho que essas são fundamentais, educar e ensinar. 

 

Lu: E que outras funções hoje em dia assume o professor? 

Geo2: Ah! Todas, assumo a de pai, assumo a de mãe, assumo a de irmão, 

assumo todas as que quiserem, todas porque a, por exemplo esse miúdo, lá 

está esse miúdo que eu expulsei no primeiro dia de aulas, porquê que ele era 

assim? Ele sofria, sofria de muitos maus tratos em casa e eu acabei por 

perceber isso, a psicóloga disse-me e depois uma vez, num gesto normal de 

lhe tocar assim, como quando às vezes a gente vai a passar e toca, “olha estás 

a fazer mal”, ele fugiu de mim, e eu, a psicóloga já me tinha dito e eu ai 

percebi, e então acabei por começar a falar mais com ele e depois eu, eu era 

mãe, era irmã, era amiga, era tudo, era, além de professora não é, era mãe, 

era irmã, era amiga, era colega, era tudo. É um professor neste momento é, é 

multifacetado, acaba por, porque apanhamos miúdos de tudo, apanhamos 

miúdos que são completamente autónomos, têm uma vida familiar muito 

estável, uma vida muito equilibrada e depois apanhamos outros miúdos que a 

nível familiar têm muitos, muitos problemas, que emocionalmente são, não são 

equilibrados, que são muito carentes, às vezes só um sorriso, ou só um olhar 

mais meigo, eles já ficam contentes e portanto, aliás, eu, eu cheguei a ter que 

parar a aula às vezes para eles dizerem uma coisa ou outra que precisavam de 

dizer e pronto não é por ai que a aula tá, tá arruinada, pronto temos que, lá 

está ser professor é preciso fazer um jogo de cintura muito, muito grande, eu 

acho. 
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Lu: E além do professor ter de lidar com esse aspeto das aulas, dos 

alunos, que outras funções o professor assume também nas escolas? 

Geo2: Ai, na escola, sei lá na escola o professor é um bocadinho pau para toda 

a obra não é, eu tenho de, tenho de fazer tudo, por exemplo eu como Diretora 

de Turma às vezes também era ali um muro dos pais não é, depois há também 

há colegas que às vezes precisam de falar, depois há sempre trabalhos da 

escola que é preciso realizar, ahm sei lá eu acho que numa escola a um 

professor não falta trabalho (risos) é mesmo isso. 

 

Lu: Agora com isto da, com esta questão da União Europeia põe-se a 

hipótese que o professor, todos os professores à partida, devem ter 

conhecimentos da história, pelo menos dos aspetos mais marcantes da 

história europeia, achas que isso é importante? Achas que isso é uma 

competência que os professores devem adquirir? 

Geo2: Eu acho que sim. 

 

Lu: Porquê? 

Geo2: Primeiro acima de tudo somos portugueses não é, eu acho que 

sabermos um bocadinho da nossa história, mas não é só professores eu a 

acho que toda a gente, saber um bocadinho da nossa história não faz mal 

nenhum, depois estamos inseridos numa União Europeia, devemos saber 

porquê que ela existe, como é que ela se criou, eu por um lado tenho a sorte 

de ser professora de geografia de ensinar isso aos meus alunos não é, mas no 

entanto acho que sim, acho que, até porque a qualquer momento em qualquer 

aula pode surgir essa dúvida, por exemplo ainda agora foi muito falado o 

Tratado de Lisboa na televisão, é normal que os alunos cheguem à escola e 

perguntem ao professor o que é isso e podem não perguntar ao professor de 

geografia mas perguntar ao de inglês, ou ao de francês, ou de espanhol ou ao 
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de matemática e acho que sim que ele deve saber responder não é, é uma 

coisa que tem a ver uma bocadinho mais até mais com cultura geral. 

 

Lu: Também, também se começa a pensar que será útil para os 

professores conhecerem como funcionam alguns dos outros sistemas de 

educação, achas que isso é importante? 

Geo2: Acho, acho e eu tive a oportunidade de ter uma disciplina aqui na 

faculdade dada pela professora Fernanda que era o ensino da geografia em 

Portugal e na Europa e o que é que nós constatamos? E vimos mais ou 

menos, não foi uma coisa muito aprofundada não é, mas ela teve o cuidado de 

nos mostrar como é que estava organizado o sistema educativo noutros países 

da Europa e de facto há coisas que são diferentes e que tendo os seus prós e 

os seus contras como tem o nosso, mas acho que é importante nós sabermos 

como é que se faz noutros países até, porque não, se for uma boa ideia retirar 

essa ideia e tentar aplicar à nossa realidade não é, embora eu ache que o 

sistema educativo português em termos de estrutura não, não esteja mal, mas 

eu acho que é sempre bom conhecermos outra realidade. 

 

Lu: Também outra competência que se começa a pensar que é importante 

para os professores terem é a formação nas novas tecnologias 

Geo2: (risos) Ah! Ah! Ah! Sim, sim, eu acho que sim que é importante. 

 

Lu: E isso vai mudar a forma dos professores darem as aulas? Vai-lhes 

facilitar a vida? 

Geo2: Eu acho que sim, que pode, que pode facilitar, humm, nem é só o 

facilitar é utilizarmos outros métodos, não tarmos sempre a fazer a mesma 

coisa, nós vivemos na era dos computadores não é, é inevitável, ahm, hoje em 

dia tudo é feito a computadores, é feitio pela internet e portanto temos que 

acompanhar isso, embora as novas tecnologias não podem substituir os 
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professores não é, há que haver essa barreira, utilizar sim mas sem substituir, 

acima de tudo isso. 

 

Lu: Também se pensa que é da mesma importância o professor dominar 

pelo menos uma língua além da sua língua materna, para poder dar aulas 

no estrangeiro ou receber alunos estrangeiros 

Geo2: Ah! Sim, sim também concordo que sim, acho que sim, até porque por 

exemplo, vou falar por mim, na geografia existem muitos artigos científicos 

interessantes, quer em inglês, quer em francês, quer em espanhol e portanto 

convém que o professor domine não é, e que, porque os alunos fazem os 

alunos durante uma aula questionam muito o professor acerca de tudo não é, 

embora eles saibam, eu digo sempre aos meus alunos, atenção que eu não sei 

tudo e se me fazem alguma pergunta que eu não sei responder eu admito 

sempre, olha não te sei responder vou procurar e amanhã digo-te, porque não 

tenho a mínima dificuldade em lhes dizer que não sei tudo, porque não sei e 

também tenho dúvida, também tenho dificuldades e também tenho lacunas e 

portanto digo-lhes sempre aquilo que não sei responder é obvio que vou 

procurar para, para vos dizer mas não procuro só eu, procuram vocês também 

que é para depois vermos o que é que cada um procurou, Mas eu acho que é 

importante e principalmente o inglês não é porque é a língua universal, mas 

não só a nível de professores eu acho que isso é a nível de tudo, porque por 

exemplo agora as escolas têm muitos intercâmbios, por exemplo nós lá em 

Serpa tínhamos imensos projetos com escolas a nível europeu, tínhamos na 

Suécia, tínhamos na Itália e os alunos de lá vinham à nossa e os nossos iam à 

deles e portanto mesmo os professores para acompanhar tinha que existir 

comunicação, principalmente o inglês que é a língua universal tinha que ser 

falada não é, portanto eu acho que é importante quer a nível das novas 

tecnologias quer outra língua é sempre importante. 

 

Lu: Também se acredita que o professor deve ser sensível à temática do 

multiculturalismo, deve respeitar as diferentes culturas e sentir-se 
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confortável a trabalhar com grupos heterogéneos e promover a igualdade 

de oportunidades. 

Geo2: Concordo plenamente. 

 

Lu: Porquê? 

Geo2: Porquê? Eu tive o ano passado um aluno russo, tive um aluno brasileiro, 

tinha alunos, já não sei se um era cabo-verdiano, o outro era angolano e creio 

que o outro era moçambicano e ahm, por exemplo na área da geografia dá 

sempre espaço para eles poderem falar do país deles e eu deixava embora por 

exemplo o aluno brasileiro fosse imensamente preguiçoso, era uma coisa 

terrível, chateava-me imenso com ele porque ele não queria fazer, mas se a 

gente lhe fizesse alguma pergunta, “então diz lá no Brasil como é que era?”, 

pronto já não havia menino, ou seja é importante às vezes percebermos isso 

porque eles até podem nem tar nem ai mas se lhes tocas num ponto, não mas 

eu acho que é importante, cada vez mais encontramos nas nossas turmas 

alunos heterogéneos, não só a nível de comportamentos como a nível de 

nacionalidade, como a nível de etnia, eu por exemplo ciganos nunca tive, mas 

eu sei que na escola onde eu estou este ano existem, e por exemplo há, há um 

miúdo que no 5º anos, em que, eu sei que já houve queixas, principalmente 

contra uma professora, porque ela disse: -“Oh!, vê-se logo que és cigano”, não 

é, pronto eu a acho que este tipo de atitude não se deve ter, eu por, eu pelo 

menos nunca fiz diferenciação entre nenhum dos meus alunos e não o faço, 

ehmm, gosto de todos por igual e portanto acho que não, não é uma atitude 

correta e acho que devemos sempre pegar nisso porque é uma mais valia, se 

temos alunos de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, acho que 

até para os outros é bom porque vão contactar, têm ali ao lado alguém 

diferente e vão contactar com uma cultura diferente, com uma realidade 

diferente, eu acho que é bom, sempre, e acho que o professor deve tentar 

aproveitar sempre isso, eu por exemplo falo por mim, eu sempre que tinha 

alguma oportunidade na matéria que estava a dar de geografia, eu se pudesse 

ir buscar alguma coisa desses alunos do país deles, eu fazia sempre isso e 
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eles ficam logo todos, sentem-se que são importantes e eu acho que isso é 

muito bom. 

 

Lu: Olha e falando destas exigências todas que se colocam agora aos 

professores quem é que achas que tem mais facilidade em se adaptar a 

estas exigências, o professor principiante, ou o professor mais experiente 

ou os mais velhinhos? 

Geo2: Para ser sincera acho que é o principiante, porquê? E eu falo por mim, 

eu tenho colegas que apanharam já imensas reformas, ou seja estão fartos de 

levar com reformas todos os anos de uma maneira diferente, eu com estou a 

entrar agora, entrar entre aspas porque não estou na carreira não é, mas como 

estou a começar agora eu acho que me consigo adaptar, se calhar daqui por 

dez ou vinte anos, se calhar já tive tantas reformas que também vai chegar a 

um ponto que vou dizer “oh pá, chega já estou farta disto”, mas acho que é 

mais fácil um professor em início de carreira a adaptar-se, porquê? porque não 

passou pelo resto, agora para um professor já com vinte ou trinta anos de 

carreira, eu acho que é, é complicado a mudança, eu acho que qualquer 

pessoa relativamente à mudança às vezes é um bocadinho reticente  não é, 

mas é complicado, eu acho que é complicado, eu acabo por entender essas 

pessoas mais velhas porque já foram tantas reformas, já foram, tanta coisa que 

eles chegam a um ponto que também querem um bocadinho de estabilidade e 

é preciso parar, mas eu acho que de todos são sim os que estão a iniciar 

agora, embora exista muita gente com vinte e trinta anos de serviço muito 

proativa e que pronto vem mais uma reforma, vamos embora, vamos ver o que 

é que isto vai dar. 

 

Lu: Olha, agora só mesmo para finalizar, se fosse agora que tivesses de 

decidir ainda ias decidir que era professora que querias ser? 

Geo2: (risos) Era, era, isso era, tenho a certeza absoluta, e tenho a certeza 

que seria novamente de geografia (risos) o que ainda, é se houve alturas em 

que eu tive indecisa entre a geografia, também houve alturas em que pensei na 
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matemática, verdade seja dita, gosto muito de matemática, ahmm, não a cada 

dia que passa tenho mais a certeza, por acaso a semana passada eu estive cá 

na faculdade e tive com uma professora que já não via há uns anos, ahm e ela 

disse-me: -“E então, gostas de ser professora?” e eu disse-lhe: -“Adoro”; e ela 

–“É isso que queres?”; e eu: -“É”. Não me arrependo minimamente, apesar das 

coisas menos boas que possam existir e que já me aconteceram, ahm é isto 

que eu quero, posso não ter mais nada mas pelo menos, acho que, neste 

momento sou sincera eu estou a apostar muito na vida profissional e sinto-me 

muito realizada a nível profissional, mesmo muito. 

 

Lu: Okay, obrigado  
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1.2. Entrevista à Professora de Francês Inglês1 

 

Lu: A primeira pergunta que eu te vou fazer é sobre a escola primária. 

Que recordações é que tens da escola primária? 

FranIng1:Ótimas recordações que foi num colégio particular aqui perto, no 

colégio Nossa Senhora da Paz que ainda existe e era uma freira muito 

exigente mas era ótima também, por isso eu tive uma escola primária muito 

feliz, muito boa, muito bem preparada. 

 

Lu: E mais tarde, depois de acabar a escola primária, continuaste a ter 

boas relações com a escola? 

FranIng1:Sim, sim, sempre, depois continuei no colégio a fazer o 1º e 2º ano do 

antigo, o 3º, 4º e 5º já fui para o liceu que é o Liceu António Nobre e que não se 

compara, não há comparação, o nível de exigência e o nível de ensino do 

colégio para a escola secundária na altura, depois fiz o 6º e o 7º também. 

 

Lu: E como é que foi? A nível de professores, havia assim algum 

professor que te tenha marcado? 

FranIng1:Primeiro apanhei no 3º ano o 25 de Abril, portanto foi muito difícil, foi 

tudo passagem administrativa, quase que não tivemos aulas, a partir dessa 

altura de Abril para a frente quase que nunca houve aulas, por isso a 

preparação foi muito deficiente, depois fui para o 4º ano, 4º e 5º e ressenti-me 

muito dessas bases principalmente do inglês que na altura estava a começar e 

a matemática, as disciplinas que eu tinha mais dificuldade que eram a 

matemática e a físico-química, física por exemplo era um horror, mas eu era 

muito aplicadinha, aliás como era toda a gente na altura, eram apontados 

aqueles que se portavam mal, que tinham mau aproveitamento, nós tínhamos 

as notas na caderneta e quando havia uma falta disciplinar era assim um caso 

falado no liceu todo e era toda a gente conhecido nessa altura ainda não havia 

a escolaridade obrigatória por isso estavam lá as pessoas, era como se fosse 

uma elite não é, que hoje em dia a escola abrange todas as camadas sociais e 

é muito heterogénea dantes era muito aquele grupo não era, dependendo das 
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zonas aqui do Porto, por isso nós éramos muito acarinhados e ao mesmo 

tempo também muito puxados no ensino. 

 

Lu: E depois como é que foi a transição para o secundário? 

FranIng1: A transição para o secundário foi ótima porque depois escolhemos 

letras ou ciências, portanto já escolhíamos a via que queríamos seguir e aquilo 

que gostávamos mais e eu tinha as minhas disciplinas favoritas que era inglês, 

francês e alemão que eu adorava, deixei a matemática e a física e passei a ter 

as disciplinas que eu gostava e ai já era com muito bom aproveitamento, 

gostava muito, especialmente inglês. 

 

Lu: Houve assim algum professor que te marcasse pela positiva? 

FranIng1: Todos me marcaram pela positiva, a única que me marcou pela 

negativa era a minha professora de alemão que era extremamente ditadora e 

exigente, era doida, completamente doida e exigia demais de nós fazia-nos 

chamadas orais que eram de ficarmos com as pernas a tremer cada vez que 

ela nos marcava chamadas orais, mas de resto as professoras eram 

fantásticas, tenho muitas boas recordações de todas as professoras. 

 

Lu: Houve assim alguma que tivesse ficado no coração como sendo 

assim especial? 

FranIng1:Todas, nós tínhamos professoras já assim de muita idade, por isso 

presumo que já devam ter falecido mas eram professoras muitos dedicadas e 

que nos conheciam a nós e que éramos tratadas como família, quase e que 

nos deixaram marcas, eu lembro-me uma vez que tive uma dor de dentes 

numa aula e que não conseguia falar quase, numa aula de inglês e a 

professora ter telefonado para a minha mãe e toda preocupada a saber o que é 

que eu tinha porque havia droga no liceu e se calhar eu tinha experimentado, 

era assim eram muito preocupadas, não quer dizer que hoje em dia também 

não haja essa preocupação, mas era um ambiente que não tem nada a ver 

com o ambiente atual nas escolas. 

 

Lu: E depois como é que foi a transição para a faculdade? A escolha do 

curso? 
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FranIng1:Mas eu não fui logo para a faculdade, a seguir fui para um curso de 

secretariado, tirei um curso de secretariado durante três anos e só depois de 

ter ido a entrevistas para ofertas de emprego no terceiro ano quando acabei o 

secretariado é que vi o que era o mundo do trabalho e o tipo de trabalho que 

eu iria fazer como secretária, agora diz-se assistente de administração 

antigamente era secretária e não gostei, não me agradou e por isso decidi 

candidatar-me, fazer os exames de entrada do 12º ano que não tinha e 

candidatar-me aos cursos que eu queria que não era o curso de línguas e 

literaturas era o curso de relações internacionais. 

  

Lu: E então que profissão é que querias ter na altura? 

FranIng1:Eu queria ser diplomata ou outra coisa de relações internacionais, 

nunca pensei ir para professora, nunca, não estava nos meus planos, pensava 

ir lá para fora trabalhar para a União Europeia, qualquer lado. 

 

Lu: Então com é que foste parar às línguas? 

FranIng1: Como não entrei nesse curso que havia só em Braga na altura, como 

não entrei, entrei na Faculdade de Letras do Porto, foi para aí que eu fui, fiquei 

selecionada aqui na Faculdade de Letras, entrei e fiz, um bocadinho…, vou 

fazer este curso e fiz e gostei muito do curso, gostei imenso. 

 

Lu: E na Faculdade há algum professor… 

FranIng1: Ah foram muitos, muitos, vários professores, professor de literatura 

norte-americana, o Drº Francisco Salgado, era ótima pessoa, muitos que eu já 

nem me lembro dos nomes agora assim de repente de todos, mas muitos 

professores ótimos, a de francês também. 

 

Lu: E havia assim algum que tinha um estilo de ensino que gostasses 

FranIng1: Um professor de francês o Drº Barradar na altura, teve cá um ano, 

fazia aulas tipo teatro, ensinava-nos tipo de uma forma teatral que ele gostava 

muito, aliás selecionou nós alunas, a mim e a várias para fazermos teatro e 

esse professor dava as aulas de uma maneira completamente diferente, era 

teatral ele mesmo, ele próprio e as aulas eram um palco, por isso era 
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completamente diferente, de resto os outros seguiam o ensino tradicional, 

expositivo e nós tirávamos apontamentos e era basicamente isso. 

 

Lu: E houve algum que te marcasse pela negativa? 

FranIng1: Não, nenhum, nunca nenhum professor me marcou pela negativa, eu 

era muito certinha, muito direitinha, por isso nenhum me marcou pela negativa. 

 

Lu: Então quando é que surgiu a ideia de vires a ser professora 

FranIng1: De vir a ser professora foi um bocado o acaso do destino porque eu 

acabei o curso em Setembro, a última cadeira e em Fevereiro uma amiga 

minha que foi ter bebé telefonou-me para eu ir substitui-la no colégio particular 

e eu aceitei, na altura estava pendente, a ver o que é que ia fazer da minha 

vida e eu aceitei e fui substitui-la a dar aulas de inglês ao primeiro e segundo 

ano do ciclo e adorei os meninos, estive três meses só e adorei, eu gosto 

imenso de crianças e de miúdos, gostei imenso e depois foi ela até que me 

disse –“ porquê que não concorres?”, entretanto ela veio, regressou ao colégio 

eu deixei no final do ano e foi ela que deu a ideia –“ porquê que não 

concorres? Olha que é uma profissão boa porque és independente, tens um 

horário bom normalmente, tens sempre tardes ou manhãs livres o que não 

acontece nas outras profissões que tens de estar de manhã das nove às seis 

da tarde por isso aqui tens mais autonomia e por isso á aliciante até para tu 

teres filhos ”. Pronto é esse mais ou menos o nosso percurso, é normal a 

pessoa casar e ter filhos, entretanto eu estava casada e estava a pensar ter 

filhos e pensei nessa hipótese e como tinha gostado muito dessa experiência 

com os miúdos do colégio, pensei e então concorri e entrei para o oficial e até 

hoje, infelizmente. 

 

 Lu: Felizmente ou infelizmente? 

FranIng1: Infelizmente, não tem nada a ver, nessa altura em que se gostava da 

profissão, não é como agora, agora acho que não há ninguém que esteja a dar 

aulas na mesma posição que eu, que goste, não há ninguém que esteja a 

exercer a sua profissão com gosto e com entusiasmo e com vontade. 

 

Lu: E nessa altura havia? 
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FranIng1: Era ao contrário, nessa altura havia. 

 

Lu: E depois como é que foi o estágio? Como é que aconteceu? 

FranIng1: Depois como queria efetivar e não me chamaram para estágio, já 

havia estágio integrado na faculdade, portanto as alunas já saíam com o 

estágio integrado e elas ficavam colocadas à minha frente, eu ainda não tinha 

o estágio, candidatei-me ao estágio pela Universidade Aberta, entrei, paguei fui 

eu que paguei o meu próprio estágio e pronto fiz o estágio, fiz os exames ali na 

ESE, esse ano ali na Faculdade de Economia pela Universidade Aberta eu e 

muitas outras nas mesmas condições e tirei o estágio. 

 

Lu: E como é que funcionava o estágio? Vocês tinham aulas assistidas? 

FranIng1: Não, não tínhamos aulas, comprávamos os livros da Universidade 

Aberta, estudávamos por nós, éramos autodidata, estudávamos por nós as 

cadeiras que íamos fazer, métodos, psicologia e as cadeiras específicas, de 

Francês ou de Inglês eu fiz estágio às duas e depois íamos fazer os exames ali 

à Universidade de Economia ou à Escola Superior de Educação, na data X 

fazíamos os exames nem sequer tínhamos redução de horário nem nada, 

continuávamos a dar aulas, tudo na mesma. 

 

Lu: E era um ano ou dois? 

FranIng1: Foi durante um ano, no final desse ano fizemos os exames. 

 

Lu: E nessa altura já estavas a dar aulas? 

FranIng1: Já estava a dar aulas há sete ou oito anos, por aí, já tinha anos de 

serviço sete ou oito e depois fiz o estágio e imediatamente no ano a seguir em 

que concorri fiquei efetiva por isso valeu a pena. 

 

Lu: Achas que o estágio te ajudou a seres melhor professora? 

FranIng1: Não, nada, absolutamente nada, nós estudamos a teoria para fazer o 

exame e mais nada, eram livros de didática e métodos, já não me lembro bem, 

mas em nada porque nós estudamos a teoria só para os exames, para ir fazer 

os exames e nunca tivemos uma aula assistida, nunca tivemos absolutamente 
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apoio nenhum, nada, estudamos o que vinha nos livros da Universidade e mais 

nada. 

 

Lu: E essa teoria ajudou-te? Era adequada à realidade das tuas aulas no 

dia-a-dia? 

FranIng1: Não, absolutamente nada, não veio alterar em nada a minha prática 

pedagógica nem aprendi nada com esse estágio foi só para fazer e atingir o 

objetivo de efetivar que foi a única coisa porque nós fizemos esse estágio, eu e 

todas as que estávamos nas mesmas condições e conseguimos no ano a 

seguir, era automático. 

 

Lu: Voltando atrás à primeira aula, como é que foi o dia antes da primeira 

aula? 

FranIng1: Descontraidíssima, completamente descontraída, porque era um 

ambiente aqui muito familiar, foi aqui no Colégio da Escravas, eu conhecia 

muitos dos miúdos do colégio, dos alunos, eram miúdos entre os onze e os 

doze anos, quinto e sexto ano, fui dar aulas de inglês e estava muito à vontade, 

correu sempre tudo lindamente, tanto correu bem que eu entusiasmei-me para 

efetivar, infelizmente, correu tão bem que foi essa a profissão que eu escolhi 

inesperadamente. 

 

Lu: E nessa altura quando começaste a dar aulas não encontraste nada 

que te desagradasse? Não encontraste nenhuma fonte de desilusão? 

FranIng1: Não, nenhuma, nada, hoje em dia sim, nessa altura não, nessa 

altura era muito agradável dar aulas e sentir que os alunos que nos ouviam 

principalmente, e que queriam a prender e que aprendiam com gosto, era uma 

postura muito diferente dentro da sala de aula e mesmo nas relações com os 

colegas de trabalho era completamente diferente e com os órgãos de gestão 

era completamente diferente, era tudo muito mais descontraído, mais à 

vontade, o professor era respeitado, a figura do professor ainda nessa altura o 

que agora se subverteu completamente, hoje em dia é completamente o 

oposto, desprestigiante, desprestigiado e desprestigiante dar aulas. 

 

Lu: E o que é que notas que mudou então? 
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FranIng1: Noto que mudou para o outro extremo, noto que o professor não é 

ouvido é a última pessoa a ser ouvida, é um trabalho inglório porque todo o 

trabalho de preparação de aulas, muitas vezes estamos a falar de dois ou três, 

porque o resto da turma está tudo menos interessado em ouvir o professor que 

“é uma seca” como eles dizem não é, e que é muito difícil aguentarmos os 

noventa minutos de aula, por mais recursos que levemos das novas 

tecnologias ou se o professor fizer um PowerPoint eles vêm o primeiro e o 

segundo já não lhes interessa, já está a turma toda a falar, portanto é muito 

difícil captar a atenção de uma turma inteira que são todas as turmas 

heterogéneas, todo o corpo que nós vemos à nossa frente é muito heterogéneo 

e temos turmas muito cheias. 

 

Lu: E achas que a disciplina em si, por ser francês é mais ou menos 

atrativa? Ou não é por causa disso? 

FranIng1: Eu acho que é geral, não acho que haja hoje em dia disciplinas mais 

ou menos atrativas para os alunos em geral, agora para eles o francês é difícil, 

é uma disciplina que exige um bocado de estudo e é difícil, eles odeiam verbos 

e tudo o que é mas também é assim em português só que eles acham que 

português para eles é mais fácil, não têm o impacto da língua que terem de 

falar na sala de aula em francês para eles é muito difícil e depois eu tenho 

alunos de todo o género há uns que adoram francês e que detestam inglês e 

há outros que adoram inglês e detestam francês que estão ali e acham que 

não serve para nada, por isso tenho todo o género do que não gosta de nada 

até ao que gosta, eu tenho alunos que nos resultados dos testes numa turma 

de vinte e quatro alunos eu tenho desde o fraco ao excelente, é incrível. 

 

Lu: E além desse aspeto que mais outros aspetos é que a profissão 

docente te desgasta? 

FranIng1: Essa heterogeneidade é muito difícil de trabalhar com o aluno na 

sala de aula, precisamente porque há uns que têm muito bom aproveitamento 

e querem aprender e não só na disciplina de francês em todas e que querem 

realmente cultivar-se e tirar cursos e ambicionam um futuro para eles, mas isso 

são exceções, é um ou dois, se tivermos um ou dois numa sala de aula já é 

bom numa turma, e o resto dos alunos não têm interesse, o único interesse 
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que eles têm é ouvir música dos mp3 se puderem, se nós não estivermos a ver 

ou mandar mensagens de telemóvel, não querem saber de nada e respondem 

mal ao professor, são muitas vezes insubordinados porque não têm interesse, 

o interesse deles não é a escola, são outros os interesses divergentes do que é 

os escolares, e como não têm interesse isso é desmotivante para o professor 

porque nós sentimos que eles estão ali por favor, a fazer um frete porque são 

obrigados pelos pais e porque é a escolaridade obrigatória, hoje é muito difícil 

o abandono escolar porque a escola vai buscá-los ou tem que os denunciar à 

Segurança Social por isso eles estão ali obrigados.  

 

Lu: E que outras fontes de insatisfação encontras na profissão? 

FranIng1: O trabalho burocrático, é toda a gente, não há nenhum professor que 

não te vá dizer que o trabalho burocrático não é demais, a papelada que nós 

preenchemos para tudo e mais alguma coisa, as reuniões que se fazem para 

cair tudo em saco roto, duvido que alguém vá ler todos os papeis que nós 

temos que preencher, em reuniões fora das reuniões para tudo e mais alguma 

coisa, é impressionante a quantidade de papel e de planos de recuperação e 

de acompanhamento e de tudo e mais alguma coisa, temos que justificar tudo, 

tudo o que fazemos tem que ser justificado. 

 

Lu: Então agora pensando bem hoje em dia qual é a função principal do 

professor? 

FranIng1: Já não é ensinar, é o trabalho burocrático, é o trabalho muitas vezes 

administrativo e é o trabalho de quase tomar conta de crianças dentro de uma 

sala de aula de hora a hora, noventa a noventa minutos é esse o trabalho do 

professor, já não é ensinar e isso é que é muito frustrante para o professor que 

sente vocação e sente o gosto de ensinar e de transmitir uma mensagem não 

é, quer que a sua mensagem passe e isso é que é a principal, as principais 

frustrações não é só uma, já para não falar na progressão na carreira que está 

completamente estagnada neste momento. 

 

Lu: Então consideras que não há boas expectativas? 

FranIng1: Não, considero que não há boas expectativas, considero que 

estamos a ir para um caos total na educação e daqui a pouco se calhar o 



41 
 

excedente que há hoje em dia, não sei se há hoje em dia mas que havia até 

aqui acho que vai deixar de haver porque tenho a impressão que é mais 

prestigiante daqui a pouco ser empregado de um café do que ser professor, 

acho que ninguém quer, ninguém está para se sujeitar a coisas que nós 

estamos sujeitos cada vez mais no nosso dia-a-dia. 

 

Lu: Então podemos dizer que a falta de reconhecimento também é um 

fator de frustração? 

FranIng1: Completamente, mais por parte da sociedade, dos pais 

principalmente, da sociedade de tudo. 

 

Lu: E então se nós pensarmos na situação ideal, qual seria o bom 

professor? 

FranIng1: Eu acho que a autoridade tem outra vez que ser restabelecida, a 

autoridade do professor para com o aluno tem outra vez que ser restabelecida 

porque nós estamos de mãos atadas completamente em relação à autoridade 

que exercemos sobre um aluno, é muito difícil, este novo estatuto do aluno 

ainda veio piorar mais as coisas e a escolaridade obrigatória a meu ver até aos 

dezoito anos, então isso é uma demagogia nos nosso país, quando há alunos 

com a escolaridade obrigatória até aos quinze anos e mesmo assim é muito 

difícil, e acho também que exigir de uma aluno do sétimo ano de meios 

socialmente desfavorecidos, onde eu trabalho, também exigir que uma aluno 

tire positiva tire o nível três no final do período a catorze disciplinas é muito 

difícil, é só para alguns e o ensino não tem de ser só para alguns tem que ser 

para todos não é, exigir que eles saibam de igual maneira, vem o professor de 

físico e química exige uma coisa depois vem o de matemática, depois o de 

história, depois o de português, depois de inglês, depois de francês são muitas 

disciplinas, são catorze disciplinas que eles têm, é muito eu acho que é uma 

carga horária demasiada, já para não dizer das aulas de apoio das salas de 

recursos, dos planos da matemática, hoje em dia o tempo que eles passam na 

escola é demasiado, eles passam dias inteiros na escola é impossível exigir 

essa atenção. 
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Lu: E em relação com os colegas achas que por seres de uma 

determinada área te aproxima mais de uns e te afasta de outros ou não? 

FranIng1: Não, não me afasta, não é isso que afasta, hoje em dia a divisão dos 

professores em titulares e não titulares é que veio a afastar e este modelo de 

avaliação é que veio criar um mau clima nas escolas entre professores, que 

não havia até aqui, que progredíamos automaticamente através de relatório, 

não quer dizer que fosse esse o modelo de avaliação ideal, não seria não é, 

todos eram avaliados com suficiente por isso não seria o ideal há professores 

melhores e outros piores é como em todas as profissões, isso tinha que ser 

revisto, agora penso que não será com este modelo de avaliação que se vejam 

quem são os bons professores e quem são os maus professores, não é com 

duas aulas assistidas que se vê se um professor é bom ou não, quem melhor 

do que os nossos alunos pode avaliar o nosso trabalho, acho que são mesmo 

os nossos alunos que estão connosco ali no campo a trabalhar. 

 

Lu: Com é que te vês como professora? Que tipo de professora achas 

que és? 

FranIng1: Sou uma professora que gosto muito de arrumação com os meus 

alunos, acho que eles sentem isso, gosto muito de conversar com eles depois 

das aulas, mas que sou exigente também e ao mesmo tempo também 

compreendo que para eles terem as dificuldades que têm hoje em dia que para 

eles não é fácil, e que também quando vejo que um aluno se esforça e mesmo 

quando não consegue e premeio esse aluno sempre, premeio sempre o 

esforço deles, quando eles mostram-se interessados e se esforçam mesmo 

que não consigam, eu não chego ao fim do ano e ficam retidos na minha 

disciplina, continuam a progredir, valorizo muito as atitudes, a educação, o 

esforço que fazem na minha disciplina, principalmente isso. 

 

Lu: E achas que os professores ainda têm essa capacidade de serem um 

modelo de atitudes e condutas para os seus alunos? 

FranIng1: A maior parte têm, ainda têm essa função, há umas exceções como 

nós sabemos, mas a maior parte têm e a maior parte dos professores, pelo o 

que eu tenho visto, a maior parte dos professores ainda são muito esforçados, 

ainda trabalham muito para a escola, ainda dão muito de si, muito das suas 
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horas de família digamos pessoais e que dão muito para a escola e para os 

alunos e que preparam as suas aulas e o seu trabalho com muito rigor 

também.  

 

Lu: Quais são os valores que os professores hoje em dia tentam 

transmitir aos alunos? 

FranIng1: Olha eu acho que primeiro de todos é o respeito, acho que se deve 

transmitir ao aluno, a maneira como nós lidamos com eles com respeito eles 

devem aprender isso não é, está intrínseco a maneira como nós lidamos com 

eles e também friso muito a solidariedade entre eles, acho que é na escola que 

se aprende a ser solidário, amigo, a ser verdadeiro a não mentir, também é 

uma coisa que eu friso muito quando eles mentem com o trabalho de casa por 

exemplo que dizem que fazem e não fazem, quando mentem que perderam a 

caderneta que não trazem a caderneta quando nós queremos escrever um 

recado, e trazem, a caderneta está mas é na mochila, quando eles mentem em 

muito tipo de coisas eu chamo muito à atenção e para o facto da mentira em si 

percebes, e de muita coisa, da amizade entre eles, do respeito, o saber estar, 

do saber ouvir, o saber falar, intervir quando é a sua vez e saber participar 

ordenadamente, saber também os hábitos, por exemplo exijo sempre e lá na 

escola é um ponto e mesmo assim ainda temos muitos problemas é no aspeto 

da preservação dos espaços e das carteiras, não escrever nas carteiras, não 

desarrumar quando saem da sala de aula não ter lixo no chão, não mandarem 

lixo para o chão e mesmo assim eles bebem um sumo e deitam o pacote para 

o chão, não querem saber, nós frisamos muito isso e eu sou muito exigente 

nesses aspetos porque acho que são valores que eles levam principalmente da 

escola para a vida deles também, saberem apresentar um trabalho, saberem 

pesquisar, saberem apresentar um relatório, saberem apresentar um teste até 

na apresentação do teste, do seu caderno diário, conforme passam a 

informação para o caderno diário, todos estes pequenos pormenores que nós 

estamos atentos e também na maneira de nós estarmos na sala de aula 

também é importante acho que é a nossa imagem também que não vale a 

pena às vezes falar não é, como os pais para os filhos não é, não vale a pena 

estarmos a dizer: -“Olha! Come-se assim, não se come assado”, eles vêm não 

é, basta eles verem como nós estamos e como nós fazemos 
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Lu: Achas que a formação ao longo da vida, especialmente numa 

profissão como esta é muito importante? 

FranIng1: Eu acho que a formação para mim tem sido muito importante, eu 

gosto muito de fazer ações de formação, aprende-se sempre imenso, gosto 

imenso é a partilha de experiências com outros professores e outras práticas, 

falaram-nos nisto ou naquilo abrem-nos logo outros horizontes, eu acho a 

formação muito importante. 

 

Lu: E ajuda-te na prática letiva? 

FranIng1: Ajuda, ajuda sem dúvida, a mim tem-me ajudado. 

 

Lu: Agora espera-se que o professor europeu deva ter conhecimento 

sobre factos históricos dos outros países membros da Europa, achas que 

isso é importante? 

FranIng1: Acho que sim que é importante, é tudo cultura, acho que sim, pode 

não ir acrescentar muito aquilo que nós temos um programa a cumprir mas 

acho importante. 

 

Lu: Achas que a história europeia devia pertencer ao currículo das nossa 

escolas ou não? 

FranIng1: Acho que sim que deveria pertencer, acho que os alunos sabem 

muito pouco sobre geografia, é um desastre, sabem pouquíssimo sobre os 

países sobre a geografia e sobre a história também acho importante 

 

Lu: Começa-se a pensar, que seria importante também os professores 

conhecerem os outros sistemas de educação dos outros países, como 

funciona o sistema de ensino mesmo a nível de metodologias das aulas, 

achas que isso é importante para nós podermos comparar com os outros, 

ou nem por isso? 

FranIng1: Acho que sim, acho que era muito importante sabermos, 

principalmente copiamos sempre os modelos piores, o nosso ministério vai 

copiar uns modelos que vêm de outros países que nem sequer fazem parte na 

União Europeia e acho que deveriam se calhar ver outros modelos e nós 
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também termos conhecimento de outras prática letivas e pedagógicas que se 

façam noutros países, acho que sim que é sempre bom compararmos e ver 

quais são os aspetos positivos até para podermos modificar ou simplificar ou 

melhorar outras estratégias para melhorar a nossa prática letiva, o ensino e a 

escola em si, acho que sim, eu gosto muito de mudanças, sou aberta às 

mudanças. 

 

Lu: Também se diz que é importante o professor dominar outra língua que 

não seja só a sua para poder dar aulas em qualquer país da Europa pelo 

menos ou até do mundo…  

FranIng1: Completamente apologista eu que gosto muito de línguas não me 

importava nada, acho que sim, acho que esse intercâmbio era muito favorável, 

acho que quem puder, não somos nós já que se calhar que estamos noutro 

patamar já com muita idade e aqui já muito enraizados, mas para os 

professores novos acho que isso era muito bom haver mobilização daqui das 

nossas escolas e de fora virem para cá outros professores, e sou 

completamente a favor de sabermos, dominarmos outras línguas, já para não 

falar do inglês. 

 

Lu: E face às novas tecnologias? 

FranIng1: Também sou completamente a favor, mas nada funciona, deve ser 

na nossa escola porque o equipamento está lá, não sei se está pronto ou se 

está ainda em fase de acabamentos mas estão lá os computadores, estão os 

retroprojetores, estão os quadros interativos só que não funcionam, portanto 

para já são trambolhos na sala de aula. 

 

Lu: Não funcionam? 

FranIng1: Não, funcionam mal, quer dizer os retroprojetores funcionam, os 

quadros interativos acho que sim em algumas salas mas os computadores na 

nossa escola ainda não há internet ainda não funciona, por isso as coisas na 

nossa escola estão muito atrasadas nesse aspeto. 

 

Lu: Não têm internet? 
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FranIng1: Têm poucas vezes e não estão na sala de aula nem os 

computadores ligados ainda em rede, por isso as coisas lá estão muito 

atrasadas a nível de informática, não me perguntes porquê porque eu não 

estou nessa área e quem está à frente da informática responsável dá sempre 

desculpas por isso não sei onde é que está a dificuldade mas o certo é que as 

coisas não estão a funcionar nesse aspeto. 

 

Lu: Então tu não podes recorrer ao uso de linguagens informáticas nas 

tuas aulas? 

FranIng1: Às vezes quando recorremos, quando temos que recorrer, 

recorremos porque temos material informático que interessa passar aos alunos 

e os alunos adoram não é, embora aprendam pouco, capta-lhes pouca atenção 

mas adoram, utilizamos mas não na aula toda, num bocadinho de aula, uma 

música, ou um vídeo ou uma preparação para uma leitura ou um PowerPoint 

ou o que quer que seja, utilizamos sim, mas temos que levar os nossos 

portáteis, os nossos computadores. 

 

Lu: Agora vou-te citar uma frase e depois queria que me dissesses o que 

pensas acerca do assunto: “defende-se a ideia de que o professor deve 

ser sensível à temática do multiculturalismo, que deve respeitar as 

diferentes culturas e sentir-se confortável a trabalhar com grupos 

heterogéneos e promover a igualdade de oportunidades”, o que é que 

pensas disto?  

FranIng1: Sou a favor (…) acho que sim que já disse isso atrás, nós temos na 

nossa escola alunos integrados embora que tenham de ter uma estrutura de 

apoio, principalmente da língua não é, uma estrutura de apoio não dentro da 

sala de aula num horário suplementar. 

 

Lu: E achas que é interessante pegar nas culturas deles e tentar percebe-

las ou eles é que devem ser mais recetivos à nossa cultura? 

FranIng1: Eles estão em minoria, acho que devem ser eles mais recetivos à 

nossa cultura porque se vivem cá no nosso país devem absorver a nossa 

cultura na escola principalmente mas porque não também absorvermos a 

cultura deles, as tradições e tudo e trazer isso para a sala de aula e até por os 
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alunos a trabalharem em áreas de projeto ou formações cívicas naquelas 

disciplinas que são vocacionadas mais para esse tipo de trabalhos de projeto. 

 

Lu: E agora se pudesses voltar atrás voltarias a escolher esta profissão? 

FranIng1: Não nunca, quem me dera poder desistir já agora, eu se voltasse 

atrás nunca viria para aqui acho que não há nenhum professor satisfeito com a 

sua profissão nem com o incentivo nem com estímulo para continuar, estamos 

porque somos obrigados a estar porque primeiro é o nosso meio de 

sobrevivência tem mesmo que ser não é, temos de exercer uma profissão para 

comer não é, mas acho que não há nenhum professor motivado hoje em dia a 

dar aulas e ir trabalhar de manhã. A minha mais valia é eu gostar dos alunos, 

ainda continuar a gostar de crianças e de jovens, é a relação que eu tenho com 

eles mas de resto, e a única coisa é de ser mais ou menos autónoma e 

também não concordo com este modelo do Diretor ou da Diretora da escola, 

acho que voltamos um bocadinho ao tempo do Reitor, acho que era mais 

democrático a figura do Presidente do Conselho Executivo, mas também não é 

por aí, não me incomoda muito isso, é mais todos estes problemas e tudo, as 

inovações que se têm posto no ensino, todas as mudanças radicais que se têm 

feito e o modelo de avaliação do professor da maneira que é avaliado e que é 

visto pela sociedade em geral que é desrespeitado, desrespeitante e 

desrespeitado. 

 

Lu: Muito obrigado. 

FranIng1: De nada. Já acabou? 
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1.3. Entrevista à Professora de História1  

 

Lu: Em primeiro lugar, gostaria que me falasses que recordações tens da 

escola primária? 

Hist1: Tenho boas recordações, muito boas, embora também tenha algumas 

negativas, ehn eu quando entrei na escola primária tinha tido uma pré-primária 

num colégio onde a minha mãe foi interna e pra escola primária eu lembro-me 

muito bem de na altura os meus pais tinham uma criada, a criada é que nos 

levava à escola e eu tinha colegas meus que andavam descalços ainda, 

portanto eu pertencia a um grupo privilegiado e lembro-me de na escola os 

cadernos, os lápis e os livros eram dados pela professora, comecei por ter 

durante dois anos a Diretora da escola que era uma pessoa muito má, ao ponto 

de seu já ser licenciada e uma vez a encontrar num supermercado e fugir dela, 

ela era uma pessoa má, tratava-nos muito mal, era muito exigente eeh nessa 

altura, portanto foi antes do 25 de Abril, nós tínhamos que cantar o hino da 

mocidade quando iniciávamos a aula, estar de pé até a professora nos mandar 

sentar, tínhamos que aproveitar a nossa sebenta até ao máximo dos máximos 

porque como era dada pela escola ela ia verificar se havia alguma, algum 

bocadinho em branco e, senão comigo, não era tão má porque os meus pais 

eram capazes de ir lá à escola refilar, com outros colegas meus, os tais 

descalços, que bebiam o leite da escola ela batia-lhes e batia-lhes ao ponto de 

lhes fazer sangue, batia inclusivamente com a mão e, e ela tinha uns anéis 

muito grandes e os anéis marcavam a cara dos meus colegas, colegas 

femininas porque a escola na altura era de meninas só, eeh de qualquer 

maneira ainda tenho uma amiga que vejo às vezes desse tempo que era uma 

das que andava descalça e que é agora empregada de limpeza mas que 

quando me vê me faz uma festa porque vive em Gaia e às vezes ainda a vejo. 

Depois de ter dois anos essa professora tive outra, e essa outra sim era um 

amor de uma pessoa, a educação era muito rígida, eu tinha os apoios todos em 

casa portanto foi bom, lembro-me de no recreio brincarmos eeh, com nós, as 

meninas, porque a escola dos rapazes era ao lado e lembro-me também de os 

alunos pobrezinhos fazerem fila para tomarem óleo de fígado de bacalhau às 

colheres e nós não tínhamos essa necessidade porque a minha mãe dava-nos 
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numas bolinhas em casa e também esses meninos tinham uma, bebiam leite a 

meio da tarde com pão, a meio da tarde não, a meio da manhã, com pão com 

manteiga e nós também não precisávamos disso porque levávamos o lanche 

de casa, eeh lembro-me que, e é engraçado ainda há dois dias estive a ler 

umas redações que fiz na escola primária em que era desenvolvida muito 

pouco a criatividade eeh, nós, não nos era dada, era-nos exigido que 

decorássemos tudo, havia os mapas dos caminhos de ferro, das estradas e 

etc, portanto as aulas propriamente ditas eram eeh ministradas assim, os 

alunos ouviam, decoravam e repetiam, tínhamos provas, tínhamos aulas de 

lavores inclusivamente, eu fiz um exame de 4ª classe em que tive que, o 

exame foi tão completo que até tive que mostrar um lavor, um bordado que 

andava a fazer e depois fiz a admissão ao liceu e admissão à escola técnica. 

 

Lu: E aí como é que foi? 

Hist1: Eeeh no exame, eu reprovei no exame de admissão à escola técnica mas 

passei no exame do liceu porque era onde nós quereríamos ir, o meu pai queria 

que a gente fosse para o liceu, e, e esse exame era, era muito exigente, porque 

agora que dou português nos 5ºs e 6ºs anos, quilo que eu hum ahm, portanto os 

conteúdos que agora são administrados, eram administrados na 4ª classe, nós 

tínhamos explicações com a professora pós aulas para nos prepararmos para 

esse exame, mas pronto, fiz a admissão ao liceu, passei e fui para o liceu. 

 

Lu: E como é que correu no liceu? 

Hist1: O liceu correu bem, eeh o primeiro e segundo ano eram muitas disciplinas 

e eu fui estrear o liceu de vila Nova de Gaia, que foi um dos primeiros liceus 

mistos, na altura do 25 de Abril, embora durante as aulas as turmas fossem só de 

meninas ou só de rapazes, só a partir do 7º, 6º e 7º anos, agora 10º e 11º é que 

eram mistas até ao, até essa altura eram separadas, mas nos recreios nós 

estávamos juntos e, lembro-me de no 5º e 6º ano eu ter alguma dificuldade em 

língua francesa porque nós começávamos com o francês e só depois no 3º ano 

que é o referente ao 7º agora é que iniciávamos o inglês, bem!, nessa altura eu fiz 

exame no segundo ano, que é o equivalente agora ao 6º, fiz exame a todas as 

disciplinas com orais e tudo e passei, cheguei ao 7º, eram mais disciplinas, ou 3º 

não é, eram mais disciplinas e, e porque também o liceu era misto eu estava 
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numa  idade da adolescência reprovei, eeh a partir desse momento em que eu vi 

na pauta que tinha reprovado achei que tinha de mudar de vida e então consegui 

fazer tudo até, até ao fim, eu, na altura o ensino não era obrigatório, portanto só 

estava lá quem realmente queria estudar, os professores eram muito exigentes 

eeh nós continuávamos a ter que cantar o hino da mocidade e etc porque era 

antes do 25 de Abril, tínhamos de nos levantar quando o reitor passava na, na 

sala dos alunos e, e durante o, as aulas tínhamos que nos levantar quando o 

professor entrava e o ensino era também por conteúdos, portanto nós tínhamos 

que decorar e estudar para aquelas fichas de avaliação que se faziam ao longo 

do período, tínhamos várias e depois tínhamos exame no 5º ano que agora será o 

9º e eu dispensei nessa atura às duas secções, havia secção de letras e de 

ciências, eu dispensei às duas secções de exame tanto escrito como oral, era 

média de dezasseis e eu dispensei, portanto não tive que fazer exames no 

entanto a minha irmã por exemplo teve de fazer a uma secção porque a outra 

reprovou e depois teve de andar mais um ano a fazer a outra secção, e depois 

quando passei para o 7º que agora será 10º já tinha que escolher a área, portanto 

e eu ia para ciências porque eu queria ir para medicina mas tinha disciplinas de 

opção e então escolhi história como opção porque gostava de história, no 7º ano 

era o fim do liceu nessa altura e, e eu, nessa altura deu-se o 25 de Abril eh e 

portanto eu aí passei, entrei na faculdade em medicina mas houve um ano em 

que nós tivemos que fazer um serviço cívico porque não entrávamos 

imediatamente na faculdade e eu fui fazer o serviço cívico para a faculdade de 

medicina até.  

 

Lu: Mas ai no secundário houve assim algum professor que te marcasse 

pela positiva, que tivesses gostado? 

Hist1: Sim eu adorava a professora de psicologia e de filosofia e também gostava 

bastante de, do professor de história, ehn a professora de físico-química, porque 

eu também tinha físico-química e tinha ciências, biologia penso que até era, nem 

era ciências naturais era biologia, a professora de físico-química embora eu até a 

achasse, até lhe achasse alguma piada, ela era exigentíssima e havia colegas 

minhas que choravam imenso nas aulas com a exigência da, da parte dela, nunca 

tive assim grandes problemas eu era boa aluna mas gostei muitíssimo da 

professora de psicologia que me deu depois filosofia, talvez porque a disciplina 
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era completamente nova e era uma matéria que me interessava imenso, que era 

o estudo da, da pessoa e da mente (risos) e isso era uma coisa diferente, talvez 

porque eu estivesse mais aberta para esse tipo de, de hum de matéria, porque a 

maneira de ensinar era exatamente igual, eu não tive nenhum professor que me, 

que usasse estratégias diferentes, novas, inovadoras ou, ou diferentes umas das 

outras, todos eles chegavam, debitavam a matéria, nós tomávamos 

apontamentos, fazíamos os testes e pronto, todos eles, nunca tive um professor 

diferente…  

 

Lu: Porquê que gostavas do professor de história? 

Hist1: Do de história é porque eu também gostava muito de história e, e porque o 

professor embora debitasse a matéria debitava-a com entusiasmo e, e assim 

como por exemplo eu lembro-me que, que tive uma professora de português no 

8º ano, que na altura seria o 4º ano, e tive uma professora de português que a 

maneira como ela nos deu os Lusíadas e o interesse e a paixão com que ela lia 

os Lusíadas e nos ensinava, eu adoro e fiquei a adorar os Lusíadas, portanto há 

professores que nos marcam por aí, porque de resto não era por estratégias 

diferentes ou novas ou, não, porque era tudo igual só o entusiasmo é que poderia 

ser diferente. 

 

Lu: Olha e porquê essa ideia de ir para medicina? Havia algum motivo 

Hist1: Ehm, na minha família quase toda, portanto, eu tenho uma tia minha que é 

médica, tenho outra que é, era professora na faculdade de medicina na parte de 

bacteriologia, talvez desde pequenina eu ia p´ra, p´ra faculdade de medicina com 

essa minha tia, depois eu sempre gostei bastante de biologia de, da parte das 

ciências, mas também gosto das letras e por exemplo uma dessas, essa que é 

professora na faculdade de medicina, que era, porque agora está reformada, tinha 

livros publicados de poemas, portanto na minha família havia uma diversidade de 

interesses, o meu pai era engenheiro por exemplo, no entanto era um purista da 

língua e o meu interesse pela escrita que também existe, eeh talvez viesse dai 

mas depois havia o outro aspeto das ciências e eu adorava tudo o que fosse 

relacionado com o corpo humano e portanto, quando eu, eu não segui medicina 

porque com vinte anos casei-me e fui trabalhar como educadora de infância para 

um infantário, fiz um curso intensivo de educadora de infância e aí a trabalhar já 
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não podia estudar medicina porque era obrigatoriedade, era obrigatório ir às aulas 

e então tive de arranjar outra alternativa, fui para psicologia, em psicologia 

durante um ano ainda consegui aguentar não ir às aulas mas depois a estrutura 

do curso mudou, e eu então não tive outra opção, fui mesmo para história e fiz o 

primeiro ano de história em três meses porque alguma coisa eu tinha que fazer, 

mas sempre a trabalhar, pois já na altura trabalhava-se sete hora no infantário. 

 

Lu: Então, mas o ano cívico foi em que faculdade? Foi na de medicina? 

Hist1: Foi, mas fiz, mas o ano de serviço cívico podia ser feito onde houvesse 

hipótese, numa câmara numa coisa qualquer, no meu caso foi na faculdade de 

medicina a fazer o inventário na secção de bacteriologia que era onde estava a 

minha tia (risos), portanto estive. 

 

Lu: Mas mesmo assim não, não… 

Hist1: Eu casei, foi, foi porque me casei e não segui medicina. 

 

Lu: E depois a história, como é que foi? A faculdade como é que correu? 

Hist1: Ahm, na faculdade correu bem, embora eu, eu fiz, portanto fiz cinco anos 

de faculdade porque, fiz o primeiro ano em três meses, entretanto tava casada, 

segunda filha, a primeira filha nasceu no segundo ano da faculdade em plenas, 

até em plena, em plenos ahm. 

 

Lu: Exames? 

Hist1: Não eu tive que fazer exames gerais, portanto, frequências, nas segundas 

frequências e portanto eu tive de fazer exames gerais a tudo, mas eu só assistia 

às aulas a que era obrigada, e como eu tinha uma variante, porque tinha 

escolhido história da arte e de ciências sociais, essas era obrigatório ir às aulas e 

portanto eu trabalhava sete horas seguidas no infantário e o resto ia para as 

aulas, de história da arte e ciências sociais, as outras não era obrigatório ir às 

aulas portanto eu só tinha era que ir fazer as frequências, e estudava eu, e 

portanto foi, foi um, portanto os anos da faculdade foram os anos em que eu 

convivi pouco com os meus colegas, porque como trabalhava só ia mesmo às 

aulas e adquiria os apontamentos e essas coisas na Associação de Estudantes. 
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Lu: E houve assim algum professor que te marcasse? 

Hist1: Eh! 

 

Lu: Na faculdade. 

Hist1: Na faculdade, só se fosse o professor da história da arte, porque realmente 

eu escolhi a arte do renascimento e realmente ai eu era obrigada a ir às aulas e 

os professores eram realmente muito interessantes, de resto, também gostei 

bastante do professor de teoria da história, que era um bocado ligado à filosofia, 

história e filosofia e eu gostava de escrever portanto (risos) interessante. 

 

Lu: E depois o estágio… 

Hist1: Eu não fiz estágio, portanto nesse, eu tive de fazer até mais cadeiras 

porque eu apanhei uma, uma reforma no curso e quando terminei, terminei em 

oitenta e um e nesse ano que estava no infantário, concorri e comecei a dar aulas 

no, no ensino regular não é, mas no 2º e 3º Ciclo em Penafiel, portanto não fiz 

estágio, não havia estágio nessa altura, não havia, havia ensino, eu depois dei 

aulas durante muitos anos, dei aulas em Penafiel, dei aulas, sei lá, só ao fim de, 

ora, cinco, seis, sete, oito, nove, só ao fim de doze anos ou treze de ensino é que 

houve a hipótese de fazer o estágio, e eu fiz só a parte teórica do estágio pela 

Universidade Aberta, fiz lá uns exames de psicologia, de história, de português e 

pronto. 

 

Lu: E achas que essa parte teórica foi uma mais-valia para a tua prática 

letiva? 

Hist1: Não, não porque é assim, depois desses anos de ensino a prática letiva fui, 

eu fui aprendendo, ninguém me ensinou, eu fui dar aulas com um curso 

perfeitamente teórico, ninguém me ensinou pedagogia, eu não tive, eu não tinha 

pedagogia na faculdade, portanto eu fui dar aulas sem saber nada de pedagogia, 

tudo aquilo que eu aprendi, inclusivamente português para que eu tinha 

habilitações próprias sem ter tido nunca português, eu deixei de ter português no 

antigo 5º ano do liceu, eu nunca mais tive português, portanto eu, a partir do, do 

que é agora o 9º ano eu nunca mais tive português e no entanto fui dar aulas de 

português, nem pedagogia nem português, tive que aprender isso tudo sozinha, 

ninguém me ensinou eh, como é que se fazia uma ficha de avaliação para dar aos 
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alunos, eu nunca tive essa aprendizagem, enquanto que agora nos cursos há via 

ensino, eu não tive nada disso e eu aprendi tudo sozinha, auto didactismo 

mesmo, e portanto, quando eu fiz o, o, a profissionalização foi para que me 

garantissem o lugar de efetivo, mais nada porque o que eu fui aprender foi 

realmente as didáticas, mas o que é que eu fiz, eu pus ou, até me lembro 

perfeitamente nos exames que fiz de psicologia, de história de português e mais 

duas disciplinas, eu demonstrei aquilo que fazia porque (risos) efetivamente, 

depois ou se nasce ou não se nasce não é, e se se nasce para professor então a 

gente até consegue mudar práticas, aprender didáticas, aprender pedagogias e a 

coisa até correr muito bem.  

 

Lu: E quando foi essa decisão de ser professora? Porquê? 

Hist1: Não havia outra hipótese, portanto eu se estava no curso de história seria 

para professora, não, eu não gostava de arqueologia porque era história morta, 

eh só gostava da parte eh, da história viva que era a parte ligada às ciências 

sociais, e o que é que eu podia ser a não ser professora? Não dava para mais 

nada, o curso de história tem muitas poucas hipóteses, investigação histórica, 

não, nunca conseguiria, no nosso país não é muito fácil. 

 

Lu: E como é que foi a primeira aula? Lembras-te? Como é que foi? 

Hist1: Lembro-me. A primeira aula que eu dei? 

 

Lu: Sim. 

Hist1: Lembro-me, eu sou uma pessoa muito segura (risos) portanto nunca, nunca 

vou, e repara que eu tinha o infantário, eu tinha, eu estava num, a dar, eu era 

educadora, portanto tive um curso intensivo de educadora de infância que me deu 

muitos handicaps para poder lecionar a outro nível, portanto eu quando dei a 

primeira aula eu sabia como poderia prender a atenção dos alunos, eles só eram, 

só eram um bocadinho mais velhos do que os do infantário, de resto eu sabia 

quais eram as técnicas que eu poderia usar para prender-lhes a atenção e fazer 

com que eles aprendessem aquilo que eu queria, portanto lembro-me muito bem, 

eu ainda por cima, foi em Penafiel, lembro-me de ter, lembro-me de me terem 

dado uma turma de supletivos, em que os alunos eram todos acima dos 

dezasseis anos no 6º ano, já com muitas reprovações em cima, mas talvez 
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porque o meio era rural, ou talvez porque eu conseguisse dar a aula de uma 

maneira engraçada, eu tinha-os na mão e consegui realmente eh, funcionar muito 

bem, aliás eu adorei, eu adorei a escola, eu adorava, eu ia para Penafiel até ao 

sábado tinha aulas. 

 

Lu: Olha e a ideia que tinhas do que era ser professora foi essa que 

encontraste? 

Hist1: A ideia que eu tinha de ser, do facto de se ser professor era uma ideia 

muito rígida, claro que não era essa a ideia que eu queria para mim como 

professora, nunca, eu nunca fui aquilo que os meus professores foram para mim, 

e tenho bem presente como é que eles foram para mim, portanto nunca, nunca fui 

ehn, encontrei alguns professores como encontro ainda, completamente 

dinossauros (risos), assim, aqui nesta escola, onde estou agora, eu tenho 

professores que dão as aulas como os meus professores me deram a mim, 

portanto a coisa muda mas não muda assim tanto, muitas vezes não muda tanto 

e no entanto já tiveram sessões de formação, formação contínua mas, é aquilo 

que eu te dizia, às vezes nasce-se não é, para as coisas, outras vezes não e 

então quando não se nasce é um problema (risos). 

 

Lu: E quais são então as fontes de satisfação que encontras na profissão? 

Hist1: Ora bem, neste momento eu não estou a dar aulas durante quatro anos, 

concorri ao lugar de Coordenadora da Biblioteca porque entretanto no meio disto 

tudo ainda fiz outros cursos relacionados com arquivos e bibliotecas e coisas 

assim, mas ahm eu gosto do contacto interpessoal, gosto de sentir que consigo 

dar aos alunos aquilo que eles não têm, mas também consigo colher deles aquilo 

que eu muitas vezes não tenho, portanto esse, esse, isso dá-me muita satisfação, 

eh, ver que realmente há esse relacionamento interpessoal é de parte a parte e 

poder ehn tê-lo é uma grande fonte de satisfação, eu… 

 

Lu: Então se tivesses que te definir como é que te definias como 

professora? Que tipo de professora é, que dirias que és? 

Hist1: Sou, eu sou uma professora virada para a mudança, paradigma, é isto não 

duvides, para o novo paradigma ah! Isso sem dúvida. 
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Lu: E hoje em dia qual é que tu achas que é a principal actividade do 

professor? 

Hist1: Bem, o professor neste momento desde que houve estas grades 

reestruturações no ensino, começou já com a reorganização curricular que foi mal 

entendida, mas pronto, quando houve estas grandes reestruturações o professor 

muitas vezes deixou de se preocupar com os alunos para se preocupar com ele 

próprio e com a sua própria avaliação e com aquilo que faz porque tem que dar 

satisfação a outros daquilo que vai fazendo e, e isso fez com que eh se centrasse 

muito nele, se centrasse muito em papeis que tem que preencher e em materiais 

que tem que preencher e os alunos deixaram de ser o centro, quando afinal de 

contas a escola são os alunos não é. 

 

Lu: E quais são as vantagens que um professor já mais experiente tem face 

a um professor que esteja no início de carreira? 

Hist1: Um professor mais experiente já passou por muitos, muitos, muitas 

diferenças sociais, porque ao fim e ao cabo a escola reflete a sociedade não é, e 

portanto isso, um professor com a minha idade já passou por muitas diferenças 

sociais, muitas alterações sociais e poderia ou deveria estar mais apto se fosse 

inteligente e estivesse na, tivesse uma atitude leve perante a vida que se a escola 

é o reflexo da sociedade então eh, adaptar-se-ia melhor àquilo que os alunos são 

e trazem, mas muitas vezes, quando eu digo que eles são dinossauros é porque 

eles ficaram numa faixa social, num, numa, num comportamento social de há uns 

anos atrás e não conseguem despir-se dele e chegar ao que chegamos agora, 

porque realmente a sociedade está muito diferente, os valores são diferentes, os 

quereres são diferentes. 

 

Lu: E imagina agora um professor que esteja no início de carreira, quais são 

as grandes vantagens e desvantagens que ele tem quando chega a uma 

escola para começar a dar aulas? 

 

Hist1: Eh, eh, as vantagens eh, são o estar mais perto dos alunos, porque isso foi 

uma das coisas que eu me lembro quando também dei a primeira vez aulas, eu 

estava mais perto da faixa etária deles, isso é uma vantagem porque os alunos eh 

portanto aderem melhor às coisas que o professor propõe quando ele está mais 
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dentro da faixa etária deles, e eu vejo isso até pela, pelos projetos que há aqui na 

escola, se um professor novo eles aderem melhor àquilo que o professor novo 

propõe, eh a desvantagem é a, é ser avaliado pelos outros todos e muitas vezes 

mal avaliado, acho que é uma grande desvantagem.  

 

Lu: E consideras que a área científica influência o modo como os 

professores se identificam com a profissão? 

Hist1: Não, eh se influencia não devia influenciar (risos). 

 

Lu: Se influencia na prática, ser-se professor de matemática ou de…  

Hist1: De matemática ou de educação visual por exemplo, não é? 

 

Lu: Sim, sim… 

Hist1: Se influencia a maneira como dão as aulas, é isso? 

 

Lu: Não, a identidade do professor mesmo, como se identifica. 

Hist1: Ah, estou a ver, exato, não devia influenciar mas se calhar influencia e 

principalmente numa escola secundária em que os professores são mais eh, eh, 

têm uma inércia maior em relação à mudança, se calhar isso tem influência o ser 

professor de, de determinadas disciplinas como é a matemática, como é o 

português, são disciplinas nucleares, como eles dizem, enquanto que educação 

visual não é uma disciplina nuclear portanto é natural que o professor, o próprio 

professor se ache menos reconhecido. 

 

Lu: E a ti achas que te influencia como pessoa, a tua área a forma como… 

Hist1: Não, não, mas porque eu, é como eu te disse, não, a mim acho que não 

porque eu vejo aah, o ensino e a escola e os alunos de maneira diferente do que 

alguns colegas meus, portanto basta eu achar que é pelo paradigma crítico e de 

mudança que se deve ir, mais nada, portanto 

 

Lu: E achas que os professores se aproximam, aproximam-se mais uns dos 

outros devido às áreas científicas em que estão ou que não é por isso que 

há a aproximação? 

Hist1: Eles aproximam-se conforme o, o, as disciplinas que dão, sim. 
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Lu: E achas que é importante haver formação ao longo da vida? 

Hist1: Claro, então eu sou formadora, como é que havias de me perguntar isso a 

mim? (risos) Claro, formação contínua, mas uma formação contínua efetiva e que 

vá de encontro às falhas que os professores têm, agora muitas vezes o problema 

é que primeiro há uma formação que não vai nada de encontro aos interesses, ou 

às falhas que os professores têm e por outro lado também não é só isso, os 

professores nem sempre reconhecem as suas falhas e portanto ao não 

reconhecerem e ao fazer-se um levantamento de necessidades de formação, ela 

não é real, muitas vezes não é real, porque os professores não admitem 

determinadas falhas e portanto a formação não vai de encontro. 

 

Lu: E então o que é para ti um bom professor? Eu sei que esta é difícil. 

Hist1: Um bom professor (risos), um bom professor ahm, se no fim de uns anos 

de carreira eu ouvir, como já ouvi alguns alunos meus do princípio da minha 

carreira que agora são pais e etc ehm, me dizerem: -“ai professora, nunca me 

esqueci das suas aulas, até me lembro de uma aula em que a professora disse 

isto, isto, isto, isto”, isso deve ser um bom professor. 

 

Lu: Olha, agora vou-te ler uma frase que é para dares uma opinião, diz-se 

que “o professor deve assumir um código de conduta irrepreensível a nível 

ético e deontológico”, o que é que isto quer dizer nos dias de hoje? O 

professor ainda é uma referência para os seus alunos? 

Hist1: O professor devia ser uma referência e muitas vezes não é por ele próprio, 

ou seja ehm nós somos referência deles, nós somos pontos de, ainda outro dia 

tive uma discussão por causa daquela professora de Mirandela [despiu-se para a 

Playboy], mas é assim, nós realmente somos referenciais, aliás nós somos 

referências para os nossos alunos em qualquer situação da nossa vida privada e 

tudo não é, fora da escola, a gente sai do portão da escola mas continuar a ser 

referência é como o Presidente da República não é, é uma referência para o país 

(risos), nós somos uma referência para os nossos alunos. 

 

Lu: E achas que os alunos ainda reconhecem… 
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Hist1: Ah, no fundo acho que os alunos ainda reconhecem, senão não havia tanta 

discussão à volta do facto da senhora de Mirandela, não é? Se não houvesse, se 

nós não fossemos realmente ainda referência para os alunos, não havia 

discussão acerca disso, então a gente fazia o que queria não é? Se há discussão, 

se isso veio à tona e não foi pelos professores, foi pelos alunos, então é porque 

nós ainda somos pontos de referência. 

 

Lu: Olha, e quais são assim as grandes fontes de satisfação enquanto 

professora que encontras?  

Hist1: Eh, enquanto professora eh… 

 

Lu: Professora e depois quando começaste na biblioteca, na profissão em 

si, o que é que a profissão ainda te dá de satisfação? É o reconhecimento, é, 

é as aulas, é a carreira… 

Hist1: É, é, é evidente que é, é o reconhecimento, a fonte de satisfação também é 

o reconhecimento, é eu poder ehn fazer, e neste caso nesta escola concreta em 

que estou eu posso, é eu poder atuar conforme gosto, eu sinto prazer em vir para 

a escola, e se sinto prazer é porque eu posso aqui estar e desenvolver projetos e, 

e outras maneiras de estar com os alunos que eu considero boas para mim e para 

eles, isso é realmente uma fonte de satisfação. 

 

Lu: E o contrário, fontes de insatisfação? 

Hist1: Fonte de insatisfação neste momento eu não tenho nenhumas mas já tive, 

e já tive quando há um controle da parte da Direção de tal maneira fechado que o 

professor se sente como que perseguido, parece que está sempre fora do sítio. 

 

Lu: E quais são as principais fontes de stress na profissão de um 

professor? 

Hist1: Em relação a mim? 

 

Lu: Sim em relação a ti. 

Hist1: Eu não tenho, eu nunca tive nem tenho stress em relação (risos) à minha 

profissão, porque eu sempre tive uma atitude leve perante as situações e sempre 

aceitei isso também porque eu sou um bocado assim, as coisas difíceis é que me 
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dão prazer, portanto se há realmente alguns casos complicados, desde 

comportamentos até aprendizagens etc, eu contorno isso porque isso dá-me 

prazer tentar dissolver essas coisas complicadas, portanto stress mesmo stress 

não, não tenho, mas reconheço que os meus colegas têm, e reconheço que há 

colegas meus que, que pela quantidade de papeis que por exemplo têm de 

preencher, pela quantidade de informação que têm de dar etc, que às vezes 

andam stressados, isso também reconheço. 

 

Lu: E qual é a importância do reconhecimento da carreira para ti? 

Hist1: Para mim é muito importante que o reconheçam. 

 

Lu: Porquê? 

Hist1: Ehn, é muito importante que reconheçam que realmente eu ehm dou aulas, 

sou professora e portanto tenho determinadas, tenho determinadas funções numa 

escola e que isso seja realmente reconhecido, eu acho, eu acho que é muito 

importante, reconhecerem-me, sim. 

 

Lu: E que expectativas possuis face à carreira? 

Hist1: Expectativas! As minhas expectativas é que realmente haja uma mudança 

na maneira de encarar o ensino, mas que isso, isso terá, teria que ser 

acompanhado de ehm de mudanças sociais, porque muitas vezes também na 

escola, a escola é, faz-se tudo não é, na escola faz-se tudo, nós não temos 

apoios de outras entidades sociais que deveriam funcionar connosco não é, 

portanto, eu acho que… 

 

Lu: E a ti, a nível pessoal, as expectativas são, são positivas? 

Hist1: Eu tenho expectativas positivas, mas eu estou quase no fim da carreira, 

quase entre aspas, ainda me faltam dez anos, mas se conseguir uma pré-reforma 

vou para uma pré-reforma, isso porque eu tenho uma outra vida diferente e outras 

coisas diferentes, embora eu goste daquilo que faço e as expectativas em relação 

a este fim de carreira na minha vida são boas, na, em termos de profissão são 

boas, eu acho que consegui ehm já um patamar de satisfação bom, portanto as 

expectativas são boas. 
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Lu: Olha e távamos a falar à bocado sobre a mudança e agora põe-se em 

questão algumas competências que os professores assumir, como por 

exemplo devem conhecer factos, pelo menos os mais importantes da 

história europeia, concordas com isso? 

Hist1: Concordo, alias tás-me a fazer uma pergunta e eu estou-me a lembrar que 

eu sou professora de história, eu até acho que o curso de história devia ser a 

base de todos os cursos, portanto estás ver. 

 

Lu: E porquê? 

Hist1: Porque a história, o curso de história dá-nos uma visão muito grande e 

muito alargada do antes, do durante e do, do depois não é, portanto tanto a nível 

de mentalidades como a nível de tudo, muito mais até do que a sociologia, não é? 

 

Lu: Concordo. 

Hist1: E por isso eu acho que se um professor tivesse essas ferramentas se 

calhar conseguiria lidar melhor com a atualidade, nem mais. 

 

Lu: Também se pensa que outra competência importante é o professor ter 

também conhecimentos e até comunicar, a nível dos outros sistemas de 

ensino, de outros sistemas de ensino e comunicar com professores de 

outras escolas? 

Hist1: Sim, sim, exato, isso faz-se nos projetos europeus e eu já tive projetos 

europeus em que nós, e neste momento vou começar um ehm multilateral em que 

nós trocamos professores com vários países, exatamente para conhecermos os 

sistemas de ensino, isso é uma mais-valia, nós podemos apanhar coisas boas do 

que se faz lá fora para introduzirmos aqui nas nossas escolas, isso acho que sim.  

 

Lu: Também parece ser importante que o professor domine outra língua 

além da sua materna. 

Hist1: Claro, isso, isso porque, valha-me Deus não é, (risos) isso nem era preciso 

perguntar, é evidente que devia dominar, principalmente o inglês, pelo menos o 

inglês e, e professores como eu, com muitos anos de ensino não dominam, aliás 

mesmo alguns novos, quando nós temos estes projetos multilaterais e que vêm 

os professores de outros países cá e eu sinto que a maior parte dos professores 
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têm muito medo de conversar, porque têm medo de errar e dizer mal as palavras, 

portanto é um problema de comunicação, tem a ver com a comunicação e o 

professor comunicar numa língua estrangeira é muito difícil, isso é, eu acho que 

isso era uma das competências que qualquer professor devia ter, isso é evidente. 

 

Lu: E outra é o domínio das TIC, das novas tecnologias. 

Hist1: Isso também, porque como eu te estava a dizer, antes da entrevista, aqui 

por exemplo na escola é tudo feito através do moodle e de uma plataforma, 

portanto se eu não domino as tecnologias como é que eu posso entrar em redes 

sociais ou entrar no moodle ou na plataforma ou ahm ter, ehm portanto que os 

alunos tenham acesso àquilo que eu quero através disso e aqui faz-se assim, nós 

os alunos recebem em casa materiais e mandam-nos por mail, portanto tudo isto 

é feito através da, das técnicas de comunicação e informação, sim. 

 

Lu: Também se diz que o professor dever ser sensível à temática do 

multiculturalismo, deve sentir-se à-vontade para dar aulas a quaisquer tipo 

de alunos que tenha e promover a igualdade de oportunidades, concordas? 

Hist1: Concordo, claro, concordo, até porque nós estamos neste momento a ser 

um país de entrada de vários, outros países não é, de pessoas de várias, de 

outros países, todos nós, aqui na escola por exemplo temos vários romenos, 

temos turcos e portanto temos que estar abertos a esse multiculturalismo e a, e 

portanto a tratá-los de igual, com apoios extra curriculares para que eles se 

sintam cada vez mais integrados, portanto isso concordo, plenamente. 

 

Lu: E com estas novas exigências, quem é que tu achas que se adapta 

melhor, o professor que está em início de carreira, o professor que está a 

meio ou o professor mais antigo? 

Hist1: É assim, o do início de carreira devia adaptar-se melhor, pela lógica, está 

no início, é mais novo, era capaz de perceber melhor estas coisas, o do fim da 

carreira, seria logicamente aquele que pior se adaptaria, até porque ainda está 

muito ligado a ele o ensino como era antigamente, mas para mim, eu já te disse a 

ti que isto nasce-se, portanto muitas vezes os novos não se conseguem adaptar, 

os do meio também não e os do fim também não, ou então ao contrário, os do fim 

adaptam-se, e eu que estou no fim da carreira adapto-me muito bem, sou a 
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primeira a, a promover projetos multilaterais com muitos países europeus e, e 

portanto aceitando e dando até apoio a alunos ehm que vêm de outros países e 

tenho aqui na biblioteca apoios que dou eu a esses alunos de pesquisas e a 

ensinar a fazer pesquisas e outras coisas na, na, em termos de internet e etc, e, 

e, e há outros novos que não conseguem, portanto isso, eu acho que vai do 

querer do próprio professor e da maneira de ser e de estar dele. Pode-se exigir 

essas competências todas, mas se as pessoas não quiserem não adquirem. 

 

Lu: Olha e agora se voltasses atrás, achas que ias optar pela medicina ou…  

Hist1: Ia, ia porque eu embora goste de ser professora, porque eu gosto de 

comunicar também não é, embora goste de ser professora e gosto de comunicar 

e isto para mim foi muito bom, estes anos todos foram bons, eu hum iria para 

medicina porque era realmente aquilo que eu queria e eu só não fui porque casei 

(risos) foi uma opção não é. 

 

Lu: Mas agora também…  

Hist1: Se, se eu na altura tinha uns recursos, se eu agora voltasse atrás na linha 

do tempo e pudesse pôr lá outros recursos, eu iria pôr outros recursos de maneira 

a optar por medicina, mas não estou arrependida de todo este percurso que fiz 

como professora porque eu acho que realmente também nasci para isto, para ser 

professora, uma pessoa pode nascer para várias coisas 

 

Lu: Hum podias ser professora de medicina. 

Hist1: Podia, mas era diferente, professora de adultos, era diferente. 

 

Lu: Pois é. Já não tenho mais questões, obrigado. 

Hist1: Obrigado eu. 
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2.1. Quadro de análise de conteúdo da dimensão Formação Inicial 

 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

 

Estágio ou 

Profissionali

zação em 

serviço 

 

<Internals\EdFis1> - § 2 references coded  [6,83% Coverage] 

Reference 2 - 1,86% Coverage 

EdFis1: …eu acho que o estágio foi enquanto, eu tive sorte quer com o grupo 

que me calhou, quer com o orientador porque era sempre muito presente, 

todas as aulas iam assistir, eu tinha os meus colegas, se por parte do 

orientador às vezes me custava ouvir algumas coisas, quando os meus 

colegas diziam, de estágio, “oh! Paula é verdade, é verdade, tu falhaste nisto, 

falhaste naquilo”, era bom porque eu consegui evoluir rapidamente, eu 

facilmente passei de uma fase, pronto de lacunas iniciais que nós temos 

todos em termos de gestão de aula, em termos às vezes de colocação de 

voz, colocação do espaço, organização, quando temos alguém por fora a 

orientar facilmente corrigimos esses erros e a partir do momento que isso já 

está automatizado nós realmente começamos a dedicarmo-nos e a 

preocuparmo-nos com a aula propriamente dita e então aí, no terceiro 

período as coisas já estão, já estavam melhores agora, a parte inicial do 

primeiro período é que me estava a desagradar muito. 

 

<Internals\Geo2> - § 3 references coded  [9,37% Coverage] 

Reference 1 - 5,47% Coverage 

Geo2: Ai bem, o estágio (risos) surgiu, o estágio foi um balde de água fria 

(risos) não pelo estágio em si porque adorei fazer estágio, mais até pelo 

ambiente que eu tive, porque não foi o melhor, em primeiro lugar nós éramos 

três colegas, era eu, um rapaz e uma rapariga, entretanto o rapaz ao fim de 

dois meses desistiu do estágio porque o pai tinha falecido à pouco tempo e 

ele não estava em condições de fazer o estágio, a outra rapariga, 

supostamente éramos amigas, mas entretanto no ano de estágio percebi que 
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afinal não éramos e depois tive uma orientadora na escola que não deu o 

apoio que eu precisava, aliás eu ao fim de quê, de um mês e meio de estar 

em estágio tivemos logo uma discussão, eu e ela e portanto a partir da 

primeira discussão foi discussão todas as semanas e, e eu cheguei mesmo a 

ponderar se, se desistia ou não porque eu sabia que gostava daquilo que 

estava a fazer embora se calhar ponderasse, se calhar não vou fazer estágio 

este ano porque eu não, nesta escola não vai dar com esta orientadora e se 

calhar faço para o ano, e foi aí que eu tive imensa ajuda da professora 

Fernanda, em que tive alguma dificuldade inicialmente em lhe contar o que 

se estava a passar porque sentia-me mal em ir dizer mal de uma orientadora, 

não é, pronto, entretanto a professora Fernanda foi impecável, compreendeu 

a minha situação, deu-me sempre muito apoio, ajudou-me muito, em termos 

de ambiente o meu estágio não foi o melhor, foi um ano muito stressante 

depois, fora os problemas que eu tinha em estágio, tive alguns problemas na 

minha vida pessoal e foi um ano para mim muito difícil nessa altura, embora 

foi a certeza daquilo que queria sem dúvida porque, porque o que me fazia 

continuar o estágio e ter força eram os miúdos porque eu dava aulas a uma 

turma do 9º ano e a uma turma do 8º ano e de facto aquelas duas turmas 

eram, eram, fantásticas, tenho imensas saudades deles acho que nunca os 

vou esquecer, foram os meus primeiros alunos e, e foi uma experiência muito 

boa, tenho pena de ter tido à volta um ambiente que não fosse o melhor, mas 

depois eu tenho um, não sei se é um defeito, se é uma virtude que é quando 

começo a ter muitos problemas para não pensar neles agarro-me ao trabalho 

e foi isso que eu fiz no ano de estágio, eu trabalhava de dia e de noite, de dia 

e de noite, às vezes ia uma, duas horas à cama mas acho que compensou, 

compensou por tudo porque acho que cresci como, como pessoa, cresci 

como profissional, porque uma coisa é nós estarmos aqui quatro anos numa 

faculdade, mas andamos aqui quatro anos, não temos nenhuma experiência 

depois do que será a nossa profissão, só o vamos ter nesse ano de estágio, 

portanto durante quatro anos ouvimos muitas teorias mas depois quando 

chegamos à escola nem sempre aquilo que ouvimos aqui é, é o que 

realmente se passa e o ano de estágio foi bom para isso, foi mesmo um 

estágio porque o ano a seguir já foi pior (risos) e este ano é que vamos nos 
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apercebendo das realidades que temos nas nossas escolas não é, mas 

apesar do ambiente não ter sido bom acho que o saldo é positivo do ano de 

estágio . 

Reference 2 - 1,19% Coverage 

Geo2: É assim, o estágio ajudou porquê? Porque os moldes do meu estágio 

eram, eram apenas quinze aulas assistidas, no entanto eu não fiz isso, eu 

quando peguei na minha turma do 9º ano dei as dez aulas que eram 

obrigatórias ser observadas mas depois pedi à orientadora para continuar 

com a turma e portanto eu continuei com a turma, entretanto depois eu tinha 

que dar cinco horas no outro nível, no 8º ano e dei essas cinco aulas e 

continuei com a turma, portanto eu não fui muito, tive colegas que só fizeram 

as quinze aulas e sendo esse molde eu acho pouco não é, acho muito pouco, 

no meu caso como eu, fui eu que pedi para ficar com as turmas, ahm foi 

importantíssimo.  

Reference 3 - 2,71% Coverage 

Geo2: Ah! Sim, eu penso que sim, pelo menos a mim preparou-me, a mim 

preparou-me porque eu não sabia absolutamente nada, sabia aquilo que 

tinha aprendido nas cadeiras pedagógicas mas de resto não sabia mais 

nada, aliás, eu a primeira aula que dei na minha vida foi logo na aula em que 

a orientadora da faculdade foi ver, foi a professora Fernanda, eu nunca tinha 

dado uma aula, nunca tinha tado em frente a miúdos, nunca tinha feito nada 

e no primeiro dia que vou dar uma aula foi no dia em que a orientadora da 

faculdade e da escola vão observar, para piorar a situação apanhei um 

acidente e portanto ainda cheguei dez minutos atrasada à aula já cheguei à 

escola a chorar, em pânico já não queria dar a aula, entretanto a professora 

Fernanda acalmou-me, disse: -“não se preocupe, deixe lá, chegou dez 

minutos atrasada, comece lá a sua aula”, pronto e eu naquele estado de 

ansiedade tive que me resolver e acho que por um lado até foi bom essa 

situação porque eu aprendi que independentemente do que aconteça temos 

que saber dar a volta à situação e bem ou mal era, era inexperiente mas 

acho que, que consegui dar a volta não é, pronto os miúdos também 



68 
 

ajudaram é verdade, ficaram assim em pânico a olhar para mim do género 

“mas coitada, o que é que ela tem, ela está a chorar”, pronto mas, mas sim 

prepara sem dúvida, é obvio que não nos prepara para apanhar uma turma 

de CEF ou para apanhar uma turma do profissional, mas pelo menos dá 

algumas luzes e dá alguma, uma pequena bagagem, algum sustento para 

depois continuarmos. 

 

<Internals\Geo3> - § 4 references coded  [11,82% Coverage] 

Reference 2 - 4,10% Coverage 

Geo3: Sim, o estágio, eu tenho alguma, eu, eu gostei muito do ano de 

estágio, apesar de, de ser um ano de estágio no modelo já novo, ou seja, nós 

não temos aulas, ou melhor não temos, temos aulas mas não temos uma 

turma ou umas turmas nossas, não temos, não temos um ano todo de aulas, 

nós vamos fazendo ehm, vamos dando aulas, regências como se dizia às 

turmas da, da nossa orientadora de estágio, são, têm um número limitado, 

são quinze embora que eu tenha ultrapassado largamente esse número, mas 

eram quinze o mínimo, o necessário para acabar o estágio, todas as outras 

aulas eram apenas de observação eh, mas apesar deste modelo eu, eu 

gostei do trabalho desenvolvido ahm, porque, porque tivemos de fazer 

paralelamente a isto um portfólio, e este portfólio permitiu refletir sobre tudo, 

às vezes mais do que, do que dar aulas porque vamos fazendo ao longo da 

nossa vida o, este modelo de estágio permitiu refletir sobre a prática docente, 

observar, estar, estar mais passivo e menos ativo e isto tem vantagens e 

desvantagens como tudo não é, mas se calhar o facto de dar mais aulas e 

observar menos, como era o modelo antigo, anterior ao meu, se calhar 

também, também permitia que as pessoas ganhassem vícios, permitiria que 

as pessoas ahmm, se pudessem, pudessem implementar aquilo que 

pensavam, aquilo que acham melhor e faziam da melhor forma possível mas 

ahm, mas não refletiam tanto, portanto eu acho que uns, apesar de eu ter 

ficado muito triste no início quando, foi mais ou menos ai em maio, junho que 

nós descobrimos, que eu andava no 4º ano e no ano seguinte ia para o 
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estágio, quando descobri que não ia ter estágio, ou que não ia ter estágio 

remunerado, que não ia ter turmas, que não ia ter aham, que não ia ter um 

ano todo de trabalho com, com, que não ia ser verdadeiramente professora, 

acho que era isso que eu sentia pronto, mas depois o ano revelou-se muito 

bom e correu muito bem, gostei muito do meu grupo de estágio ehm. 

Reference 3 - 1,68% Coverage 

Geo3: É assim, eu não faria um estágio diferente, eu gostei da forma como 

fiz o meu estágio eh, acho que há períodos do estágio que são muito 

intensivos em termos de trabalho ehm e que depois claro que isso não se vai 

refletir no, na vida normal porque as pessoas, para além da profissão ehn 

também têm vida familiar, também têm vida social e, e o ano de estágio é, é 

um ano de loucura, é um ano de perder a cabeça e eu só vivi para o estágio, 

não fiz outra coisa senão viver para o estágio, como era a realização de um 

sonho, eu, eu achava que poderia nunca mais dar aulas na vida e então quis 

viver ao máximo tudo aquilo que me poderiam dar ah mas efetivamente 

pronto ahm se me pergunta se eu revejo os meus colegas da escola a 

fazerem aquilo que eu fiz no estágio, não vejo, isso é impensável. 

Reference 4 - 1,92% Coverage 

Geo3: Acho que há muito mais coisas a preparar, há sempre uma, uma 

necessidade de evoluir, mas eu, eu sentia-me preparada exceto para uma 

coisa que era umas das coisas que eu também incluiria num, num programa 

de estágio é, ahm a experiência de um professor ser Diretor de Turma 

porque eu nunca o fui e ahm, e ahm não acho que seja nada de outro mundo 

mas acho que poderia haver no estágio alguma orientação a esse nível, não 

sei se é possível ser-se logo, porque é também, também compreendo que 

um professor no início ter logo uma direção de turma também era algo 

arriscado porque é o representante da turma portanto e há ali todo um 

conjunto de fatores a ter em conta, mas, mas pelo menos algumas luzes e, e 

a esse nível não, não me sentia, acabei o estágio sem me sentir preparada, 

ahm, fora isso eu acho que foram dadas as bases, os pilares para eu poder 

sozinha de forma autónoma progredir, acho que sim. 
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<Internals\Ing1> - § 4 references coded  [4,50% Coverage] 

Reference 1 - 0,54% Coverage 

Ing1: Foi um ano inteiro lá está, mas o facto de não termos turmas próprias 

implicava que, e ainda por cima num grupo de cinco elementos as aulas 

eram rotativas mas não eram continuadas, ou seja era por períodos. 

Reference 2 - 0,37% Coverage 

Ing1: Exato, à turma da professora mas tínhamos de assistir a todas as aulas 

delas, das orientadoras, e pronto, foi desmotivante, completamente. 

Reference 3 - 1,64% Coverage 

Ing1: Ora, sei lá, há discrepâncias, há discrepâncias, mas isso já eu notava 

no estágio, as orientadoras diziam para nós fazermos umas coisas e elas 

próprias não faziam, e isso irritava-me profundamente, «não façam questões 

do tipo fechadas, deixem-nos responder», e elas faziam precisamente o 

contrário e isso a mim, quer dizer, estão a ensinar uma coisa e fazem 

diferente isso mostra por si só que a teoria não corresponde à prática e acho 

que ai há coisas na universidade e no estágio que aprendemos e que depois 

vamos para o terreno e não, não se verificam, são diferentes a teoria de facto 

poder ser muito valiosa mas em certas situações.  

Reference 4 - 1,95% Coverage 

Ing1: Mas, eu acho que no estágio já me fui apercebendo de muitas coisas e 

o facto de, de já estar tão desmotivada porque não dava aulas praticamente 

nenhumas, aliás eu até dizia que ia emoldurar os planos de aula porque eram 

tão pouquinhos, sobretudo a português, eu devo ter dado para ai umas seis 

aulas num ano inteiro a português, e de facto isso, foi, foi, foi se calhar o que 

mais me desmotivou nesta transição, sim, o facto se calhar de achar que não 

estava minimamente preparada como devia ser, é impossível, por isso é que 

eu acho que essa primeira experiência que eu tive a dar aulas, esses dois 

meses que eu tive foram o meu estágio, foi ai que eu consegui descobrir e 
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aperfeiçoar muitas das coisas que não tive a oportunidade de testar no 

estágio, sequer.  

 

<Internals\IngAlem1> - § 2 references coded  [7,34% Coverage] 

Reference 1 - 5,66% Coverage 

IngAlem1: O estágio foi horrível. 

IngAlem1: Foi, porque o estágio em Coimbra, eles têm lá a mentalidade de 

que os manuais são horríveis, não se pode usar manuais, tem de ser 

manuais alternativos, tem que ser portanto revistas e não pode ser qualquer 

uma, porque acham que tudo o que está editado não está correto então 

temos de ser nós próprios a fazer os nossos materiais e que ensinar uma 

língua não é só ensinar a língua, é formar os alunos, portanto ter de formar 

os alunos para certos valores e o meio é a língua, através do inglês, o meio 

último é formar e a língua é só um instrumento. E então foi horrível porque 

apanhei, portanto, tinha de falar de racismo, de preconceitos, desmontar 

coisas que à partida não é problema nenhum mas que mostrar aos alunos 

esses preconceitos, e tive uma orientadora de raça negra, a formadora era 

irmã dela, portanto e tinha de falar de racismo nas aulas delas e implicar, e 

eu mais três colegas, era, foi o pior ano da minha vida, a nível de ensino, 

porque nada estava bem, nada, tive treze, eu e eles, mas claro que 

queríamos mais, mas não se conseguia porque, depois estávamos nas aulas 

a fazer, a fazer depois o comentário às aulas, às vezes até à meia noite ou 

mais ali, aquilo exaustivo, exaustivo, exaustivo, sempre com pormenores, 

sempre,  quer dizer, foi uma maçada, o estágio ainda me traumatiza hoje, 

nós dizíamos: “se não ficar doida este ano não fico mais, porque é demais”. 

Reference 2 - 1,69% Coverage 

IngAlem1: Não, não, porque a minha realidade é trabalhar com manuais e 

não posso simplesmente pô-los de lado e começar a arranjar material 

alternativo, não é? Além disso, acho que hoje em dia as turmas como estão, 

não se pode estar muito a fugir ao manual nem a ir muito para temas que não 
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estão no programa, não é? Portanto tomara nós dar o que é previsto quanto 

mais estar aí com grandes filosofias sobre outras coisas, não é? 

 

<Internals\IngAlem1> - § 2 references coded  [3,35% Coverage] 

Reference 2 - 1,87% Coverage 

IngAlem1: Correram bem, quer dizer eu não me sinto, eu sei, acho que sei 

ensinar, mas não, o que me atrapalhava era aquela, quase uma perseguição, 

porque eu tinha, cheguei ao cúmulo numa altura, preparei uma aula assistida 

com uma colega minha que também era orientadora pela faculdade e estava 

uma aula ótima, mas depois ali parece que havia o destruir pelo destruir, 

quase, depois disse-lhe: -“olha, afinal não gostaram da aula” - “não me 

digas!”. E era uma colega delas. 

 

<Internals\Mat1> - § 3 references coded  [4,67% Coverage] 

Reference 1 - 2,09% Coverage 

Mat1: Oh, foi uma desilusão, porque eu não tinha turma, porque na verdade 

eu só dei quatro aulas, portanto, foi, aquilo foi péssimo, eu adorava dar aulas, 

eu só queria dar aulas,… se visses as aulas que eu dei, eu empenhei-me ao 

máximo, eu queria fazer era muitas coisas diferentes, para aproveitar, 

portanto aquilo foi uma desilusão nesse sentido, foi muito bom ensinar os 

alunos, a gente estava mesmo numa de ensinar, mas era um ensinar no 

lugar, como é que hei de dizer, é diferente, uma pessoa ali,  em estágio, não 

assumia a turma, e eu, se eu dizia alguma coisa que fosse contra as ideias 

do orientador, ele respondia automaticamente, dizia não, não, quer dizer, o 

que é difícil a gente, é uma autoridade disfarçada que nós temos, porque a 

qualquer momento é-nos tirada a nós a autoridade, portanto isto face à 

turma. 

Reference 2 - 1,66% Coverage 
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Mat1: Acho que se calhar, sim, é importante a parte de estágio na escola, 

mas eu acho que uma disciplina ou duas em que estudassem problemáticas 

e que tivesse um professor que chegasse lá com uma situação concreta com 

uma situação prática e que pudesse passar pela motivação porque o 

problema desta escola, por um problema da direção de turma, ou seja, o 

papel do professor, o papel do diretor de turma o papel de mediador de 

conflitos, qualquer coisa, situações e exemplos práticos em que houvesse 

discussão em que nos fossem dadas, oferecidas soluções, mais que não 

fossem pessoais do próprio professor, e se pudesse pelo menos pôr-se ao 

nosso dispor. 

Reference 3 - 0,92% Coverage 

Lu: Achas que foi benéfico? 

Mat1: Foi, mesmo assim foi, eu acho que sim, para mim foi, porque eu queria 

muito aprender, e portanto eu fazia muitas perguntas, eu tentei absorver ao 

máximo o que via nos outros a dar as aulas, agora acho que para pessoas 

que queiram passar no estágio e ok ainda bem que não vou dar aulas e não 

faço nada, não tem nada de benéfico. 

 

<Internals\Mat2> - § 5 references coded  [9,61% Coverage] 

Reference 1 - 2,05% Coverage 

Mat2: Sim, portanto eu comecei lá, eu estive lá dois anos, depois vim para 

cá, pedi transferência para a faculdade de ciências, só que não me estavam 

a dar transferência porque lá eram as cadeiras anuais e aqui eram 

semestrais, eram assim uma, havia uma diferença, portanto ainda fiquei um 

ano parada porque não conseguia a tal transferência, depois no ano seguinte 

como não estava a conseguir inscrevi-me na Portucalense e acabei lá. Ham 

depois fui para estágio e gostei muito do estágio, gostei muito da turma que 

me foi atribuída, não gostei da, da… 

Reference 2 - 1,91% Coverage 
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Mat2: Não era a Orientadora de estágio porque como o próprio nome diz 

orienta e acho que não me orientou, nem a mim nem aos meus colegas de, 

de forma positiva, quando eu digo de forma positiva é se fazemos algo que 

está mal, deve dizer aquilo que fiz mal mas também deve-nos orientar, 

“fizeste isto mal, devias ter feito assim e assim, e a orientadora não era do 

género, portanto “fizeste isto mal e não devias ter feito isto, e isto, e isto”, 

portanto era sempre pela, pela parte negativa e isso marcou-me bastante 

Reference 3 - 2,96% Coverage 

Mat2: Sim, portanto era um ano normal que, só tinha um turma, enquanto 

que agora os estágios, acho que não têm direito a turmas  

Mat2: Sim. Não no meu ano, no meu tempo não, tínhamos uma turma que 

era nossa, portanto a avaliação era eu que dava, era tudo, era tudo. 

Mat2: Gostei muito, por acaso até tenho saudades da turma porque era, e 

era uma turma que inclusive tinha bons alunos como tinha alunos médios, 

não tinha alunos maus, pelo menos não considerava maus, hem e, e é 

engraçado que até a nível de assistências, quando ia a orientadora, ou até 

mesmo os orientadores de, lá da faculdade, era uma turma que se portava 

mesmo impecável, portanto era ali um silêncio e respondiam, ham foram 

bem, bem-educados. 

Reference 4 - 2,07% Coverage 

Mat2: Sim, é assim, ajudou, ajudou-me no sentido das planificações, de 

prepararmos as aulas, isso sim, ajudou-me bastante… 

Reference 5 - 0,63% Coverage 

Mat2: Ham, não assim o estágio considerei que estava adequado, não gostei 

foi da orientadora mas isso é um caso à parte, acho que não tem nada a ver 

com a pergunta não é 

<Internals\Port1> - § 6 references coded  [7,28% Coverage] 

Reference 1 - 1,70% Coverage 



75 
 

Port1: Ham, eu curiosamente levei algum tempo a perceber quais foram 

mesmo as cadeiras que me deram essa ajuda porque eu acho que às vezes 

as coisas são muito teóricas e eu digo que efetivamente aprendi, aprendi 

efetivamente a ser professora no ano de estágio, porque tive uma, uma 

orientadora de estágio fantástica, uma profissional de excelência mesmo, 

ham que me ensinou efetivamente a fazer tudo aquilo que não me ensinaram 

na, na faculdade em termos práticos porque em teóricos acho que a 

faculdade me preparou muito bem, no que dia respeito a disciplinas de, de 

pedagogia venho com umas bases excelentes, acho que a disciplina, as 

disciplinas de práticas pedagógicas foram muito boas, ham e tive uma 

disciplina que curiosamente ficou, foi logo das iniciais mas que  me marcou 

bastante foi história e filosofia da educação, foi logo no 1º ano e gostei 

imenso da, da disciplina porque nós estudamos a evolução da educação e do 

ser humano, ham e a forma como a educação também me influenciou e 

gostei, gostei imenso dessa disciplinas, tive outras que pronto que também 

me ajudaram, por exemplo a metodologia do ensino do português mas 

efetivamente acho que deram-me  apenas noções teóricas, acho que as 

bases mesmo práticas fui buscá-las mesmo no ano de estágio. 

Reference 2 - 1,26% Coverage 

Port1: O estágio foi assim um ano muito, muito desejado porque eu fazia 

parte de um grupo muito motivado ham para ir trabalhar, nós estávamos 

sedentos de, de meninos e de ir e ver, e trabalhar com eles, de, de entrar 

para o terreno e, e curiosamente encontramos também uma profissional 

excelente que foi a nossa Orientadora de Estágio, que nos acolheu, bem!, da 

melhor maneira possível e imaginária assim como a, como a escola toda, e a 

comunidade escolar toda, ham e foi uma ano curiosamente de muito 

trabalho, mas eu continuo a dizer que foi dos melhores anos de trabalho 

(risos), toda a gente diz: -“como é que é possível? O ano das ansiedades, o 

ano do não sei quê” e eu já tenho vivido anos muito piores depois do estágio 

do que no ano do estágio, o ano do estágio foi só difícil na primeira e na 

segunda semana, até eu sentir o reforço positivo dos alunos e da Orientadora 

do Estágio que estava a fazer um bom trabalho, a partir dai… 
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Reference 3 - 0,52% Coverage 

Port1: Não, eu tinha duas turmas de pleno direito, foram minhas o ano inteiro 

letivo. 

Port1: Foi, sozinha, completamente minhas, eu vi-me com elas do início ao 

fim e depois tinha era aulas assistidas assim uma vez por mês com a 

Orientadora da escola e da universidade e, e também dava aulas no 

secundário à turma da minha, da minha Orientadora, 11º ano. 

Reference 4 - 1,30% Coverage 

Port1: Foi, eu tive mesmo experiência ali e, e tive mesmo a noção de que eu 

sou capaz, eu consigo, foi muito bom e depois nós tivemos um reforço muito 

bom da, da nossa Orientadora, quando foi preciso ela tar para aqui e para 

acolá, primeiro nunca nos deixou sozinhas, desde o início sentou-se 

connosco a dizer o que é que vais fazer nesta aula, ajudou-nos a fazer a 

planificação mesmo quando vinha a Orientadora da, da Faculdade, dava-nos 

ideias para fazer aulas pronto, um bocadinho mais incrementadas, mesmo 

quando assim não era deixava-nos fazer as coisas e depois supervisionava, 

estava sempre presente, era uma pessoa que tinha uma redução de horário, 

porque normalmente têm redução de horário para prestar apoio só que nem 

sempre, o que acontece é que as pessoas depois ficam em casa, não, 

aquela senhora vinha imprescindivelmente todos os dias das oito e meia às 

cinco e estava lá, não tinha aulas e estava lá, só para ver se nós 

precisávamos de alguma coisa e isso. 

Reference 5 - 0,91% Coverage 

Port1: Éramos quatro, éramos quatro, era um grupo grande e curiosamente 

trabalhamos muito bem no que diz respeito a atividades que envolvesse a 

disciplina e para a escola e enquanto grupo de estágio, mas no que diz 

respeito a cada uma das suas turmas fomos todas muito individualistas, 

trocávamos ideias mas cada uma fazia à sua maneira e o mais engraçado foi 

que ham a orientadora de estágio dizia isso, que nós tínhamos vários 

métodos ham e que conseguíamos ser de uma criatividade excecional 
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porque ninguém repetia nada do que alguma outra  tivesse feito, e íamos 

assistir às aulas umas das outras e podíamos correr esse risco, mas foi muito 

giro, foi, foi um ano muito bom 

Reference 6 - 1,59% Coverage 

Port1: Foi, eu, eu, sem dúvida, sem dúvida, eu se não tivesse aquele grupo 

de estágio e, e aquela orientadora eu não era, não era nem um terço daquilo 

que sou hoje e já lhe tenho, tenho dito isso às minhas colegas e, e à minha 

Orientadora porque sobretudo pela segurança que ela transmitiu, primeiro 

deu-nos instrumentos e depois reenviava-nos sempre aquele, aquele 

feedback positivo de, e: -“fizeste muito bem, e melhora isto, melhora aquilo” 

(…) nisso fui, fui mesmo uma sortuda, por isso eu neste momento eu não 

tenho medo nenhum de ir para qualquer lado e dar aulas aqui ou acolá 

porque cientificamente sou segura, sei que pronto que tenho de estudar 

muito e tenho de rever muitas vezes as coisas pra, pra não cometer gafes, 

mas, mas não tenho aquele medo que acho que ainda há pessoas que 

depois de uma data de anos ainda o têm, eu não tenho medo nenhum nisso, 

acho que nesse aspeto estou muito bem 

 

<Internals\PortIng2> - § 2 references coded  [5,39% Coverage] 

Reference 1 - 3,20% Coverage 

PortIng2: O estágio, olha o estágio foi assim, eu tecnicamente tive quase dois 

anos de estágio, o meu estágio efetivo foi feito no, no Carolina Michaelis, 

mas eu no ano anterior tinha ido para estágio só que dei-me, não conhecia 

as colegas que foram comigo para estágio e digamos que, deixei que elas se 

aproveitassem de mim, eu fazia o trabalho todo, mesmo a nível de 

preparação de aulas e tudo e principalmente uma das Orientadora não via 

que era eu que fazia o trabalho todo e a, depois na execução das aulas eu 

não era tão boa como elas e ficava prejudicada, uma das Orientadoras 

apercebeu-se disso e chamou-me à atenção, só que eu não consegui lidar 

com isso e tive ali uma depressãozita a meio do ano, ham estive a, não 
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cheguei a estar um mês de baixa mas estive quase um mês e depois não 

aguentei, ham pedi para desistir do, do estágio, ham o Ministério da 

Educação como já tinha passado o prazo em que nós podemos perante a 

faculdade desistir do, do estágio, o Ministério da Educação pediu-me para eu 

continuar a dar as aulas mas não sendo avaliada e isso é das tais coisas, 

mais uma vez que às vezes acontece, há males que vêm por bem, porquê? 

Porque eu depois acabo por ter mais um ano de tempo de serviço antes da 

profissionalização, não é, tenho muito mais dias de tempo de serviço do que 

os meus colegas que fizeram o estágio só num ano, que contaram esses dois 

anos, percebes?, ham mas, mas esse, esse ano apesar de ter sido assim 

muito duro para mim ensinou-me muita coisa porque eu depois já fui para o 

estágio no Carolina com outro estofo percebes? 

Reference 2 - 2,19% Coverage 

PortIng2: «Eh, em quase nada….  A sério, (risos) em quase nada porque 

hem há muita burocracia a nível de estágio, nós passávamos muito tempo a 

fazer reflexões, a fazer atas, porque nós éramos quatro estagiárias ali no 

Carolina, éramos dois rapazes e duas raparigas e depois como tínhamos que 

ir assistir às aulas uns dos outros, tínhamos de fazer reflexões sobre isso, 

tínhamos que reunir para fazer os comentários das, das aulas e fazer atas 

sobre isso, eu acho que passei o ano a fazer relatórios e atas mais do que a 

preparar aulas, porque nós tínhamos, cada um tinha duas turmas, uma de 

português e uma de inglês e depois ainda tínhamos que ir dar aulas às do 

11º da Orientadora de português e à do 11º da Orientadora de inglês, por 

isso eram ali muitas aulas e assistir a umas uns dos outros, nós tínhamos um 

horário completamente preenchido e, mas em tempo efetivo de, de preparar 

aulas e dar, e refletir sobre as coisas mas na prática eu acho que tivemos 

muito pouco.» 

 

<Internals\PortLatGreg1> - § 3 references coded  [7,46% Coverage] 

Reference 1 - 2,82% Coverage 



79 
 

PortLatGreg1: Foi (risos) foi terrível, fiz em duas disciplinas, português e latim 

em que tinha trabalho, emagreci sete quilos ou oito, as minhas colegas em 

termos de grupo de estágio, fantásticas, assim, foi o ano que eu, foi dos anos 

que eu mais gostei de dar aulas embora tivesse sido terrível porquê?, porque 

tinha imensas coisas para fazer, pois passa-se de estudante de repente não 

é, a trabalhadora em que para além de no 1º ano ter a meu cargo duas 

turmas tinha de assistir às aulas todas das minhas colegas, assistir às aulas 

das minhas Orientadoras e ainda por cima ir preparar as aulas que não 

estava habituada, pronto ali habituada a levar uma vida um bocadinho não é, 

quase de preguiça e depois (risos) de repente fazer aquilo tudo, ham e, acho 

que foi um impacto muito grande, muito, mas acho que foi um ano … 

Reference 2 - 3,35% Coverage 

PortLatGreg1: Acho que fiz coisas a mais no estágio, acho que aquelas 

planificações, que que tinha de fazer uma planificação, eu tinha, eu estagiei 

em português no 9º ano e no 12º ano e a latim no 10º e no 12º, e eu tinha 

que fazer, sobretudo no 12º ano de português, ano de exame, a minha 

Orientadora de português era terrível, mesmo, ela colocava-nos, ela queria 

tudo pormenorizado, então tinha que dizer qual era a pergunta que ia dizer, 

qual era a resposta do aluno, pronto a resposta ideal ou que se esperava, 

mas era tudo ao pormenor, eu tinha planos de aula de dez páginas, dez a 

quinze páginas, tudo seguidinho assim, tudo ao pormenor, ou seja eu andava 

muito cansada e acho que se calhar é um exagero mas também depois 

comecei a entender porque ajudou-me a fazer, a ter esse, a conseguir esse 

raciocínio que um professor tem de ter, se eu faço esta pergunta eu tenho de 

ter esta resposta certa porque se o aluno errar eu tenho de corrigir, muitas 

vezes não há essa perceção, eu acho que para o professor estagiário não 

tem muito bem essa perceção porque nunca tinha dado aulas, e tenho de 

corrigir, eu saber exatamente, saber muito bem, estar muito bem preparada 

cientificamente e acho que apesar de tudo isso me ajudou, mas que é um 

exagero é, porque quinze páginas (risos) é irreal, é obra, cinquenta minutos 

na altura nem sequer eram noventa, era, era um exagero acho, há quem 

trabalha mais mas acho que sim que o meu estágio me preparou isso sim, os 
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atuais não preparam minimamente. 

Reference 3 - 1,28% Coverage 

… essa questão da indisciplina se aprende com a experiência sem sobra de 

dúvida, ham o estágio prepara um pouco mas não, não nos prepara para 

depois quando estamos sozinhas  não é, no fundo nós no estágio estamos 

muito protegidas, temos a Orientadora, temos os colegas, é mais tarde é que, 

é com a experiência de dar aulas e ir sozinha para um local, não conhecer 

ninguém, nem conhecer os alunos nem conhecer o meio e de repente ter de 

lidar com todas aquelas, com todas aquelas teias de, de que as pessoas 

transformam numa teia não é, criam as relações todas e é complicado. 

 

<Internals\Dir2> - § 2 references coded  [3,61% Coverage] 

Reference 1 - 2,33% Coverage 

Dir2: Han, o estágio tenho que distinguir o quê, tenho que distinguir, hen no 

estágio como já tinha a experiência no terreno de lecionar e tinha ideias pré-

concebidas acerca do que é o ensino aprendizagem. Relativamente ao 

estágio a parte curricular, que eu só fiz a parte curricular adorei conhecer as 

teorias da psicologia, porque gosto, adorei, adorei conhecer as teorias em 

sociologia porque gosto, gostei muito menos de fazer desenvolvimento 

curricular que à partida são aquelas disciplinas específicas mas que pra mim 

são vazias, eu posso estar a dizer aqui uma grande asneira mas não me 

dizem, não me dizem grande coisa e a didática da economia que também 

não me deu especial prazer fazer, porque fazer um planificação segundo este 

ou aqueles cânones quando esta ou aquela orientação, não é a parte que eu 

mais aprecie no processo ensino aprendizagem, isso ai é a estrutura o 

esboço para, mas não é a parte mais importante, não é aquela que me 

norteia nem que me motiva para o ensino aprendizagem.  

 

<Internals\EdFís2> - § 3 references coded  [5,24% Coverage] 
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Reference 2 - 3,17% Coverage 

EdFís2: O estágio nessa altura foi, foi uma inovação, foi os primeiros 

estágios, estágios integrados, as pessoas que nos orientavam, pá tinham 

umas ideias, mas foi tudo à descoberta, o caminho foi todo, foi todo a 

desbravar porque as metodologias, tudo o que se fazia de estado da arte no 

ensino tava nas faculdades as pessoas ao fim e ao cabo que estavam no 

terreno, na educação física foram aprender um bocado connosco, não havia 

muito, não havia ações de formação, não havia, as pessoas terminavam a 

faculdade e ficavam na escola, portanto o meu orientador ao fim e ao cabo, 

posso dizer isso à-vontade, beneficiou de tar a trabalhar com adultos, nós 

éramos todos, já tínhamos todos vinte e cinco pra ai, vinte e cinco anos, já 

não éramos, não éramos nenhuns miúdos a acabar, tipo como eles agora 

acabam, tipo vinte e dois, já todos com experiência de treinadores, todos com 

experiência de trabalhar, eu por exemplo fiz a faculdade a trabalhar, eu 

trabalhava simultaneamente, eu tenho muito tempo de serviço porque 

simultaneamente já tava a dar aulas e tava, e tava a estudar, portanto fiz o 

curso a trabalhar e a estudar, hoje  tenho tempo, portanto o estágio foi mais o 

culminar tipo fechar a licenciatura, ah pronto ham. 

Reference 3 - 0,86% Coverage 

EdFís2: Uh! pá ajuda, ajuda sempre, ajuda sempre porque tamos numa 

escola diferente, porque fazemos, apresentamos, pronto para mim acho que 

é sempre mais um momento de aprender, mas é assim se, é uma situação 

nova, foi uma situação nova, sei lá as metodologias das diferentes 

modalidades, fizemos seminários nessas áreas e tudo, foi. 

 

<Internals\Fisica1> - § 2 references coded  [8,12% Coverage] 

Reference 2 - 1,59% Coverage 

Fisica1: Imenso, eu saí da faculdade com conhecimentos teóricos 

seguramente que sim, isso não ponho em causa mas do ponto de vista da 

pedagogia, do ensino mesmo tendo cadeiras como eu tive de, no 4º ano de 
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metodologia e didática do ensino da física, metodologia e didática do ensino 

da química e que apesar de tudo serviram bastante digo já, mas depois o 

contacto real com os alunos, o descer ao nível dos alunos não é, e não vir lá 

com as teorias da física quântica nem com as equações Springer não é, nós 

dominávamos na altura, mas depois não tinham aplicação prática, foi preciso 

adaptar-me, foi, foi preciso e isso nós percebemos imediatamente quando os 

alunos não estão a acompanhar. 

Reference 6 – 6,53% Coverage 

Física1: …fiz um estágio muito bom com a professora Adelaide Ribeiro no 

Garcia, fabuloso, esteve sempre connosco de segunda a sexta, tava sempre 

connosco, nós tínhamos uma salinha e quando não estávamos lá estávamos 

a dar aulas, fora disso estávamos sempre ali a preparar, a discutir, a planear, 

a fazer fichas, a fazer testes, a corrigir testes, fazer acetatos, rudo, preparar 

experiências, de maneira que sai de lá entusiasmadíssimo (risos). 

 

<Internals\FranIng1> - § 5 references coded  [6,48% Coverage] 

Reference 1 - 1,73% Coverage 

FranIng1: Depois como queria efetivar e não me chamaram para estágio, já 

havia estágio integrado na faculdade, portanto as alunas já saíam com o 

estágio integrado e elas ficavam colocadas à minha frente, eu ainda não 

tinha o estágio, candidatei-me ao estágio pela Universidade Aberta, entrei, 

paguei fui eu que paguei o meu próprio estágio e pronto fiz o estágio, fiz os 

exames ali na ESE, esse ano ali na Faculdade de Economia pela 

Universidade Aberta eu e muitas outras nas mesmas condições e tirei o 

estágio. 

Reference 2 - 1,63% Coverage 

FranIng1: Não, não tínhamos aulas, comprávamos os livros da Universidade 

Aberta, estudávamos por nós, éramos autodidatas, estudávamos por nós as 

cadeiras que íamos fazer, métodos, psicologia e as cadeiras específicas, de 
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Francês ou de Inglês eu fiz estágio às duas e depois íamos fazer os exames 

ali à Universidade de Economia ou à Escola Superior de Educação, na data 

X fazíamos os exames nem sequer tínhamos redução de horário nem nada, 

continuávamos a dar aulas, tudo na mesma. 

Reference 3 - 0,71% Coverage 

FranIng1: Já estava a dar aulas há sete ou oito anos, por aí, já tinha anos de 

serviço sete ou oito e depois fiz o estágio e imediatamente no ano a seguir 

em que concorri fiquei efetiva por isso valeu a pena. 

Reference 4 - 1,30% Coverage 

FranIng1: Não, nada, absolutamente nada, nós estudamos a teoria para fazer 

o exame e mais nada, eram livros de didática e métodos, já não me lembro 

bem, mas em nada porque nós estudamos a teoria só para os exames, para 

ir fazer os exames e nunca tivemos uma aula assistida, nunca tivemos 

absolutamente apoio nenhum, nada, estudamos o que vinha nos livros da 

Universidade e mais nada. 

Reference 5 - 1,10% Coverage 

FranIng1: Não, absolutamente nada, não veio alterar em nada a minha 

prática pedagógica nem aprendi nada com esse estágio foi só para fazer e 

atingir o objetivo de efetivar que foi a única coisa porque nós fizemos esse 

estágio, eu e todas as que estávamos nas mesmas condições e 

conseguimos no ano a seguir, era automático. 

 

<Internals\Geo1> - § 3 references coded  [6,54% Coverage] 

Reference 1 - 2,99% Coverage 

Geo1: Não, o meu estágio correu muito mal (risos) o meu estágio não, não 

correu nada bem, he, acho que, é assim, não quero, a minha, isto é a minha 

opinião e até aí é baseada na minha experiência, mas eu sei que há colegas 

meus que não têm essa perceção que eu tenho. Agora o que é que 
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aconteceu no meu estágio, eu calhei, eu escolhi a escola do Castelo da Maia 

porque era uma escola onde eu andei a estudar e que gosto, é uma escola 

muito organizada, muito, o Conselho Executivo é exigente e eu escolhi a 

escola por ser perto de minha casa e por isso por gostar da escola, mas 

calhou-me uma orientadora que nunca tinha orientado estágios e ela não 

sabia simplesmente o que estava a fazer, portanto quem me orientou no 

estágio foram os meus colegas que faziam estágios com outros orientadores 

a quem eu tinha de perguntar o que é que eles andavam a fazer para saber o 

que é eu que tinha de fazer, houve montes de, montes, imensas, mas houve 

imensos trâmites que nós não fizemos, que nós não preenchemos, 

reparamos que não podíamos ser avaliados, nós os três, grupo de estágio 

porque ela não, não, nem tinha conhecimento nem parecia estar muito 

interessada, ela tinha acabado de ter um filho, um bebé e o que ela queria 

com o ser orientadora de estágio era a redução de horário porque assim ela 

só dava uma turma. 

Reference 3 - 1,06% Coverage 

Geo1: Pois, e isto baseia-se, origina que os estagiários foquem toda a 

atenção nessas aulas, fazem jogos, fazem coisas incríveis nas aulas 

assistidas, fazem coisas maravilhosas mas depois esquecem-se, eles não 

porque eles estão a ser testados, estão a ser avaliados, eles têm que dar o 

litro, esquecem-se os avaliadores que não é isso que se faz no dia a dia das 

aulas, nem todas as aulas são maravilhosas, excecionalmente criativas, 

excecionalmente motivadoras 

 

<Internals\Inf1> - § 2 references coded  [3,44% Coverage] 

Reference 2 - 2,95% Coverage 

Inf1: Não, nada, nada, nada, de todo, absolutamente nada, nada, nada, até 

porque aconteceu uma coisa muito engraçada, porque, eu como estive 

muitos anos na secundária da Maia e na altura a secundária tinha um grupo 

de informática muito grande, passaram por lá muitas pessoas, portanto em 
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informática, inclusive uma colega que depois veio para o Carolina, ou seja, a 

minha orientadora de estágio no Carolina eh, pois, a minha orientadora ahn, 

tinha sido minha colega na, na Maia e quando chegou à escola recém 

licenciada fui eu que a ajudei em tudo, portanto que fiz um bocadinho o papel 

de orientadora, portanto quer dizer depois inverteram-se os papeis só de uma 

forma formal, porque nada, absolutamente, não me acrescentou nada, nada 

nem mudou nada, nem acrescentou nem alterei, portanto acrescentar não, 

absolutamente nada, fiz exatamente o que eu costumava fazer e a Ana que 

era a colega já sabia que assim era e portanto, portanto absolutamente nada, 

foi um ano interessante porque, interessante até porque revivi, estivemos 

com outros colegas que já não nos encontrávamos há já algum tempo, era 

assim um grupo engraçado, só por isso, a nível pessoal porque profissional 

não. 

 

<Internals\Inf2> - § 3 references coded  [4,73% Coverage] 

Reference 1 - 1,00% Coverage 

Inf2: O estágio, o meu estágio foi integrado porque era mais fácil ser assim, e 

então o estágio, ai foi uma experiência um bocado, porque a minha 

orientadora de estágio tinha sido minha colega e, e como tal não aprendi 

muito, e depois como já foi um estágio tardio, depois de já ter bastante 

experiência profissional, não aprendi muito. 

Reference 2 - 1,02% Coverage 

Inf2: Não, eu acho que o estágio estava preparado para quem acabasse o 

curso naquele momento e fosso começar a dar aulas naquele momento, 

agora depois de termos a experiência de bastantes anos, fazer estágio, eu 

penso que não é assim tão, não me valorizou nada, só foi por currículo, tinha 

que o ter e fiz o estágio, agora em valorização não. 

Reference 3 - 2,71% Coverage 

Inf2: O que é que eu poderia mudar no estágio? Eu não sei, eu acho que 
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aquilo, eu acho que o meu estágio esteve mal do princípio ao fim porque, 

como digo não é do estágio que fosse mau para, se eu fosse uma pessoa a 

iniciar a carreira, porque aprendia as novas, as técnicas, que eles, que eles 

tentavam transmitir e as pedagogias e aquelas coisas todas, agora eu já 

tinha tanta experiência, já ter, porque eu acho que ao fim de tantos anos de, 

de alguns anos de experiência nós começamos a lidar com, a lidar com os 

alunos de uma forma que eu, já quase lhes lemos o pensamento através dos 

olhares, dos, através da atitude deles nós sabemos o que é que eles querem, 

o que é que eles estão a pensar, agora, portanto um estágio depois de já 

termos uma experiência um bocadinho, um bocadinho complicado, o que é 

que eu poderia mudar, eu não sei, acho que não existir o estágio. 

 

<Internals\PortFran3> - § 1 reference coded  [1,43% Coverage] 

Reference 1 - 1,43% Coverage 

PortFran3: Não aprendi nada, não aprendi nada, muito sinceramente não 

aprendi nada. 

PortFran3: O estágio correu bem, não, mas eu tinha de fazer aquilo que eles 

queriam, mas não, não, porque eu acho que o nosso, o estágio de um 

professor é no dia a dia na escola, isso é que é o estágio, porque aquilo que 

tu aprendes num ano numa turma vai-te servir para a vida toda, ou é a 

experiência que se, se tem durante esse tempo todo, vá, também depende 

muito do caso (…) eu começo desde os doze em diante não é, e eles têm 

formas de estar diferente, não é?, as, as idades são diferentes, têm uma 

forma de estar diferente, têm, têm umas vontades diferentes e depois nunca 

dei aulas no mesmo sítio, portanto um aluno, como é que hei de dizer?, um 

aluno do Cerco não é um aluno do Aurélia de Sousa, é completamente 

diferente, não é?, eu trabalhei no Cerco e, e como técnica fiquei mais ou 

menos frustrada porque não dá para desenvolver aquilo, agora do ponto de 

vista humano não, aquilo é muito rico. 
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<Internals\PortIng1> - § 4 references coded  [16,97% Coverage] 

Reference 2 - 7,03% Coverage 

PortIng1: … fiquei com uma, com uns amigos, portanto escolhemos assim 

um grupinho, pedimos todos para ir par a Oliveira Martins, éramos cinco, uma 

desistiu logo passados os primeiros meses, desistiu do estágio, ficamos 

quatro e depois éramos uma família, aquilo foi o máximo a Oliveira Martins, 

receberam-nos muitíssimo mal ham em termos de professores que já lá 

estavam no sentido de olharem assim de cima a baixo, não, não nos, não 

nos acolheram, pronto com habilidade não tentaram ajudar assim em nada, 

portanto nós vivíamos para o estágio, deram-nos um gabinete, nós tínhamos 

um gabinete e portanto nós nem íamos à sala dos professores porque, de 

facto o que é que nós íamos fazer à sala dos professores, não falávamos 

com as outras pessoas, os professores não falavam connosco então nós 

fechamo-nos muito sobre o grupinho no nossa gabinete e então o gabinete 

era de tal ordem que nós planificávamos tudo lá, nós vivíamos na escola, só 

íamos para casa à noite não é, entrávamos de manhã, dava-mos uma aula, 

mas não dava-mos sempre aulas não é, portanto só dávamos de vez em 

quando, não tínhamos turmas atribuídas, aliás tínhamos uma turma atribuída, 

uma turma do básico e depois fazíamos regências em turmas do secundário 

em português e em inglês, lá está, mas ter uma turma de português e uma 

turma de inglês não ocupa os dias todos da semana toda e nós íamos 

sempre, planificávamos, levávamos máquinas de escrever, que ainda eram 

máquinas de escrever (risos) ali a bater e a planificar ali aquelas coisas todas 

e depois tínhamos, o que correu muitíssimo bem foi que nós fizemos uns 

laços de amizade que ainda perduram de, no grupo, o grupo ajudava-se, 

apoiava-se imenso, o resto, os orientadores ajudavam que iam ver, às vezes 

uma ou outra prejudicava um bocadinho, que não sabia muito bem, quer 

dizer, não, não dava resposta cabal e depois tínhamos uma figura sinistra 

que era a metodóloga quer de português quer de inglês, a de português que 

estava lá para literalmente nos tramar a vida e, e com quem nós tivemos 

problemas muito complicados também, porque , porque fazia os possíveis 

por tornar as aulas, pronto depois, depois das aulas, no fim, nós íamos 
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nervosíssimos para as aulas assistidas não é, ham e depois era uma 

ansiedade doda e depois no fim fazia os possíveis e os impossíveis para nos 

enxovalhar, claro que em particular, estávamos com os colegas não é , em 

particular, mas era quase como se fosse nós dávamo-nos tão bem que não 

fazia dizer à frente dos outros não havia problema nenhum  e depois tentava 

que os outros fizessem críticas,  heteroavaliação e tentava ao máximo que 

eles criticassem coisas que nós, que, que era difícil fazermos não é, quer eu 

a eles quer eles a mim porque tínhamos de facto participado na planificação 

da aula, nós tínhamos todos ajudado a fazer a planificação, uns e outros, 

portanto depois tentávamos defender ao máximo e ela ficava irritadíssima 

porque ela queria-nos ver, queria-nos ver dizer mal um dos outros e, e isso 

fez-me a aprender assim a abrir muito os olhos, não pensava, eu era assim 

um bocado inocente achava que não, que ia correr tudo bem e que, tinha-me 

corrido bem até ali não é, e, e não achei que as pessoas fossem assim com 

más intenções e fazer isso, haver esse jogo assim, por acaso custou-me 

imenso, isso custou-me muito, depois havia um relatório crítico que era 

preciso fazer e nós de facto escrevemos com, com correção mas dissemos 

os pontos que nós achávamos que estavam bem no estágio e uns seminários 

que nós fazíamos que também eram perda de tempo que podíamos fazer os 

seminários de outra maneira e sugerimos isso porque nós achávamos que 

era, e portanto foi ai que eu aprendi que um relatório critico não pode ser 

verdadeiramente crítico, um relatório crítico tem que ser elogioso ou, também 

aprendi, porque de facto nós fomos chamados inclusivamente à faculdade 

para analisarmos o relatório que tínhamos feito, foi horrível, foi mesmo não é, 

parece assim os tempos da outra senhora, assim uma coisa, nós não 

julgávamos que ia ser assim, ficamos todos assim, fui prejudicada também 

na avaliação, eu acho. 

Reference 3 - 1,90% Coverage 

PortIng1: O estágio ajudou-me a perceber estas coisas, que eu que tinha de 

ter cuidado com aquilo que dizia não é, com aquilo que podia escrever, tinha 

de ter muito cuidado, tinha de dizer muito suavemente para não ofender 

ninguém e que, ajudou-me só estas coisas práticas e, e que eu sempre podia 
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recorrer aos meus colegas se precisassem que devia fazê-lo e que, e que 

quando não sabia alguma coisa que tinha que procurar e que sabia onde é 

que havia de procurar, e pronto tentar de certa forma a planificação também 

havia, e depois também me ensinou alguns truques de aula quando nós não 

temos bem a certeza daquilo que estamos a dizer como é que podemos 

contornar a situação (riso) e isso também, pronto alguma coisa, alguma 

pergunta que nos façam devolver a pergunta e qualquer coisa assim para 

nós também vermos, e então dizer aos miúdos que eles terão também eles 

próprios de dizer, ser sincero e dizer “olha eu neste momento não sei, eu 

também não sei tudo”, também assumir não é, que não sabemos tudo, 

também não somos detentores da verdade, que assim é mais fácil contornar 

a situação do que refugiar-se naquela postura “eu sei tudo” e depois podem 

apanharem-nos em falha, em falta não é e apanham-nos algumas vezes não 

é, eu acho que essencialmente que é isso, não tou assim a ver mais nada. 

Reference 4 - 4,09% Coverage 

PortIng1: Não, não estava [adequado] porque aquelas, as planificações eram 

absolutamente exageradas, aliás continuam a ser, porque as planificações 

que nos exigem são absolutamente (risos) quer dizer não têm o mínimo, 

ainda hoje nos exigem coisas que depois nós nunca mais fizemos na vida 

não é, e não fiz mais, quer dizer nos primeiros tempos ainda usava aquilo 

que achava que, mas os objetivos e todas essas coisas, quer dizer eu acho 

que nós temos de ter alguma coisa escrita, temos que pensar e há pessoas 

que pensam bem e planificam a escrever não é, e se escreverem escrevem 

um plano de aula, o que é que vou fazer primeiro, o que é que vou fazer a 

seguir e que as coisas façam sentido para não vir do mais complicado para o 

mais simples não é, e para não ser assim de, de, entrar logo nos assuntos 

sem os alunos perceberem até porque uma, uma ordem, mas os objetivos e 

o tempo que eu vou demorar a fazer isto e aquilo isso rapidamente 

abandonei (risos), contava o segundo o que é que eu ia fazer, uma das 

perguntas, aliás a primeira, uma, uma das aulas assistidas que eu tive de 

inglês com uma turma de 7º, eu tinha, a turma tinha trinta e um alunos, nunca 

mais me esqueço e então não cabiam todos na sala, quer dizer, os miúdos 
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cabiam mas não cabiam depois os Metodólogos, os meus colegas, a 

Metodóloga e a Orientadora, não cabiam todos e eu não avisei os miúdos de 

que eles iam ter aula assistida porque eu achei que eles não tinham que 

saber, tinham de se portar na mesma como se portavam e eles portavam-se 

muito mal, então eu tinha planificado a aula, pelo menos dez minutos da aula 

eram perdidos, não no início mas ao longo da aula pra dizer coisas que eu 

escrevi para não me esquecer, a variedade de coisas que eu podia dizer em 

inglês para estarem calados não é só “Shut up, be quiet, calm down”, eu 

sabia aquelas coisas todas que era para não estar sempre a dizer a mesma 

coisa, mas eles de facto era preciso estar sempre, sempre a mandá-los calar 

e os miúdos ficaram aterrorizados com aquela coisa toda, viram muita gente 

a entrar e fizeram um silêncio sepulcral, então sobrou-me tempo (risos) 

porque depois lembro-me dos meus passos a ir pôr lá atrás uma folha no 

retroprojetor e nunca mais, isso nunca mais me esquece, eram os meus 

passos, toc, toc,  a atravessar a sala que nunca mais acabava porque eles, e 

eles não diziam nada e eu a falar para eles, “então vocês hoje estão muito 

calados” e eles aham aham muito nervosos e via-se, quer dizer e deu mau 

especto que parecia que eu que tinha pedido e, e realmente até me sobrou, 

sobrou-me tempo de aula que eu ocupei para explicar muito bem o trabalho 

de casa e etc, mas isso eu lembro-me perfeitamente, eles não, calaram-se 

completamente, de resto acho que essas práticas que se abandonam logo 

porque essas coisas não são naturais… 

 

<Internals\Bio1> - § 2 references coded  [4,72% Coverage] 

Reference 1 - 2,11% Coverage 

Bio1: …a primeira aula, o primeiro teste, eu lembro que o primeiro teste que 

fizemos e que foi em grupo, que ele mandou fazer em grupo, eu com essa 

colega e tivemos cem por cento de negativas, e ela marcou uma reunião 

connosco, mas como foi, foi…, ele nessa reunião desfez-nos, ele fez, nós 

quase que desistíamos da profissão e depois tivemos de nos retratar ir à 

turma dizer que o teste tinha sido um teste, portanto não era para avaliação, 
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porque de facto nós fizemos aquilo de um nível cognitivo que não tinha nada 

a ver com a turma que era para aplicar, os miúdos não perceberam nada, 

eles tiveram zero, nós tivemos zero positivas porque eles não perceberam 

nada o que era normal…., não foi complicado, ele era muito exigente, as 

planificações iam muitas vezes para trás, foi muito, muito trabalhoso, acho 

que até foi assim dos anos que, na faculdade eu fazia as cadeiras 

rapidamente, nunca tive assim, nunca reprovei, eu às vezes dizia na 

brincadeira, eu tenho de reprovar, eu não posso sair sem, eu não sei o que é 

reprovar um ano, eu acho que isto é uma coisa que todos os estudantes têm 

de passar, pelo menos reprovar uma cadeira e, aqui foi, pronto o orientador 

era muito exigente, nós trabalhávamos imenso.  

Reference 2 - 2,61% Coverage 

Bio1: Muito, muito, muito importante. 

Bio1: Sim, sim, sim, [adequado] nos próximos anos eu praticamente dava as 

aulas pelos dossiers de estágio, quer dizer, nós ficamos com material que 

não só do nosso ano porque nós tínhamos do estágio antigo porque nós 

tínhamos turmas nossas e turmas do orientador, portanto nós ficamos com 

sétimo, oitavo aqui na escola, na Aurélia e ele tinha nono e décimo, portanto 

nós no fundo ficamos com material para sétimo, oitavo, nono e décimo, 

trouxe tantos dossiers para casa, eu durante anos, eu sinceramente eu 

quase não precisava de fazer testes nem planificações, estava tudo ali 

direitinho, porque nós fazíamos planificações, que depois eram reformuladas, 

e depois…, ficamos com esses documentos todos e foi, foi muito gratificante, 

um estágio muito gratificante e acho que foi uma boa preparação. Agora as 

primeiras aulas foram complicadas, foram complicadas porque, ham no fundo 

quer dizer nós para planificar uma unidade não era o módulo das aulas essa 

unidade era da nossa responsabilidade e no final os meninos faziam um teste 

e depois no fundo era um teste que o orientador fazia se repetia ou não os 

conceitos, portanto era uma unidade inteira, não era uma ou duas aulas, nós 

sabíamos que se chegássemos ao final, e o teste era feito pelo orientador 

portanto se chegássemos ao final e os meninos não tivessem à altura de 

responder às questões que ele ia pôr era sinal de que as aulas não foram, e 
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todas, as aulas todas as aulas, eu penso que agora também é assim, na 

altura quando eu fiz havias havia colegas que se queixavam que as 

orientadoras acompanhavam um pouco, mas nós todas as aulas, ele 

passava muito tempo aqui na escola nós também entravamos de manhã e 

saíamos quase à noite, e todas as aulas eram discutidas, uma a uma, todas 

e nós estávamos todos presentes, estava uma colega que nós chamávamos 

de regência, estava a reger uma unidade e portanto estávamos todos, depois 

o orientador só com ela e depois com todos e todos tinha-mos de criticar a 

aula dela, portanto acho que foi ali um bom trabalho, ele foi um bom 

orientador. 

<Internals\Cont1> - § 4 references coded  [7,01% Coverage] 

Reference 1 - 3,03% Coverage 

Cont1: O estágio não foi um ano, quer dizer, não achei que fosse um ano 

muito agradável, primeiro porque eu só tinha um ano de experiência não é, 

porque era o segundo ano que eu dava aulas e eu fiz estágio com pessoas 

que tinham muitos anos de experiência. Por outro lado a nota de estágio 

também marca a carreira do professor, porque a nota de estágio entra na 

qualificação profissional e notei que havia ali uma guerra muito grande, eu 

tinha muita pouca experiência e pronto passava os dias na escola a preparar 

e a procurar portanto que as aulas fossem o melhor possível e o ambiente foi 

bom até à altura da avaliação. Na altura da avaliação azedou-se um bocado 

porquê? Porque eu à partida tinha uma boa média de curso ao contrário dos 

colegas e o que é que acontecia, com a classificação de estágio eu 

automaticamente passava à frente de outras pessoas que tinham mais anos 

de serviço do que eu, e foi um ano em que, pronto já passou, a partir dai 

depois começamos na mesma a falar mas acabamos até zangados uns com 

os outros, não foi nada agradável. 

Reference 2 - 1,49% Coverage 

Cont1: Preparávamos com a orientadora, é assim, durante aquele ano nós 

passávamos o dia inteiro na escola. 
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Cont1: Dávamos, eu tinha turmas e dávamos aulas nas nossas turmas e nas 

turmas da orientadora. 

Cont1: Estávamos o ano inteiro. Nós ganhávamos naquele ano. Era só um 

ano mas era assim, não se saia da escola, se tínhamos aulas íamos para as 

turmas se não tínhamos ficávamos na escola e o trabalho era feito sempre 

em conjunto, sempre. 

Reference 3 - 1,59% Coverage 

Cont1: … como eu tinha muito pouca experiência, não é, até porque em 

termos pedagógicos só tinha um ano, acho que foi ótimo porque as nossas 

aulas na altura eram assistidas por todos os colegas que estavam a fazer 

estágio mais a orientadora, portanto nós tínhamos ao fundo da sala sete 

pessoas a ver e isso em parte também nos deu um certo à-vontade, não é, e 

quem aguentou uma aula com sete pessoas a olhar e depois a criticar no 

final, depois havia uma reunião em que eram feitas as criticas, eu acho que 

por um lado foi muito bom. 

 

<Internals\Filo1> - § 3 references coded  [12,10% Coverage] 

Reference 2 - 5,05% Coverage 

Filo1: Sim o estágio tinha duas componentes, tinha a componente científica e 

a componente didática pedagógica não é, e essas duas componentes eram 

trabalhadas no, no dia a dia no grupo e com as instruções, as orientações da 

orientadora, portanto líamos alguns livros de pedagogia e didática e 

desenvolvimento da parte científica, portanto a nossa preocupação 

programar uma aula pró dia a dia e sobretudo aquelas a que a orientadora ia 

assistir, era a componente científica, portanto os conteúdos corretos, 

esquematizados, trabalhados de maneira que fossem entendidos e 

percetíveis pelos alunos que na altura, que eram os alunos do 6º e 7º ano do 

liceu e também a parte pedagógica, portanto a melhor apresentação, a 

maneira de lidar com os alunos, a maneira de conduzir a turma, de resolver 

os incidentes críticos, portanto acho que foi um estágio muito proveitoso, 
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muito proveitoso 

Reference 3 - 4,72% Coverage 

Filo1: O estágio ajudou, exatamente, portanto cada um de nós vai, ao, como 

fomos alunos observamos outros professores, tiramos, digamos, o modelo 

clássico do professor que ensina, evidentemente com o estágio fomos ter, 

aperfeiçoar e corrigir os vícios do professor clássico, a necessidade de uma 

aproximação aos alunos, não é, além disso portanto, estávamos depois do 

25 de Abril, as novas correntes da psicologia e pedagogia que na altura 

floresciam a tornar o aluno o centro da atividade letiva, o professor, portanto 

autoritário, esse modelo a desaparecer com certeza, aliás o modelo liceal 

autoritária tinha sido, portanto tinha ficado para trás com a Revolução do 25 

de Abril, isso tudo, toda essa, essa nova ideologia da, da democratização das 

instituições de e de, aliás os antigos reitores não é, alguns foram 

substituídos, outros, as escolas passaram de repente a substituir o reitor 

pelos chamados Conselhos Diretivos, portanto todo esse ambiente de 

democratização da escola, das instituições, naturalmente foi nesse ambiente 

que eu iniciei a minha, digamos a minha profissionalização… 

 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [3,51% Coverage] 

Reference 1 - 3,51% Coverage 

Filo2: Se calhar deu umas ideias novas, sim, acho que sim, porque a 

formação, nós na faculdade tínhamos já disciplinas ligadas com a pedagogia 

e a didática, acho que eram bastante teóricas e se calhar o estágio tornou 

possível que se discutisse e pusessem em práticas algumas daquelas coisas 

que nós falávamos na faculdade. A minha orientadora tinha sido minha 

colega, só que ela acabou o curso mais cedo um ano porque resolveu adotar, 

aderir à Reforma Veiga Simão e fez uma série de cadeiras num ano e, 

poupou um ano digamos assim, portanto ela acabou por ser a minha 

orientadora de estágio, e é uma pessoa que tinha um perfil intelectual muito 

parecido connosco que éramos praticamente da mesma idade, éramos da 
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mesma idade portanto ela tinha os nossos interesses e era facílimo fazer 

estágio com ela, realmente porque não era no sentido de ela nos impor, 

digamos, opções, nada disso porque ela também era a primeira vez, era uma 

discussão conjunta e foi agradável, eu gostei muito de fazer o estágio. 

 

<Internals\Hist1> - § 2 references coded  [6,70% Coverage] 

Reference 1 - 2,19% Coverage 

Hist1: …  dei aulas durante muitos anos, dei aulas em Penafiel, dei aulas, sei 

lá, só ao fim de, ora, cinco, seis, sete, oito, nove, só ao fim de doze anos ou 

treze de ensino é que houve a hipótese de fazer o estágio, e eu fiz só a parte 

teórica do estágio pela Universidade Aberta, fiz lá uns exames de psicologia, 

de história, de português e pronto. 

Reference 2 - 4,51% Coverage 

Hist1: Não, não porque é assim, depois desses anos de ensino a prática 

letiva fui, eu fui aprendendo, ninguém me ensinou, eu fui dar aulas com um 

curso perfeitamente teórico, ninguém me ensinou pedagogia, eu não tive, eu 

não tinha pedagogia na faculdade, portanto eu fui dar aulas sem saber nada 

de pedagogia, tudo aquilo que eu aprendi, inclusivamente português para 

que eu tinha habilitações próprias sem ter tido nunca português, eu deixei de 

ter português no antigo 5º ano do liceu, eu nunca mais tive português, 

portanto eu, a partir do, do que é agora o 9º ano eu nunca mais tive 

português e no entanto fui dar aulas de português, nem pedagogia nem 

português, tive que aprender isso tudo sozinha, ninguém me ensinou eh, 

como é que se fazia uma ficha de avaliação para dar aos alunos, eu nunca 

tive essa aprendizagem, enquanto que agora nos cursos há via ensino, eu 

não tive nada disso e eu aprendi tudo sozinha, auto didatismo mesmo, e 

portanto, quando eu fiz o, o, a profissionalização foi para que me garantissem 

o lugar de efetivo, mais nada porque o que eu fui aprender foi realmente as 

didáticas, mas o que é que eu fiz, eu pus ou, até me lembro perfeitamente 

nos exames que fiz de psicologia, de história de português e mais duas 
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disciplinas, eu demonstrei aquilo que fazia porque (risos) efetivamente, 

depois ou se nasce ou não se nasce não é, e se se nasce para professor 

então a gente até consegue mudar práticas, aprender didáticas, aprender 

pedagogias e a coisa até correr muito bem.  

 

<Internals\IngAlem2> - § 4 references coded  [11,14% Coverage] 

Reference 1 - 2,67% Coverage 

IngAlem2: Sim e pronto achei que fiz um bom estágio apesar de pronto, o 

Carolina não é uma escola fácil porque na altura, agora claro que o corpo 

docente vai, vai-se alterando, mas eram só pessoas de muita idade não é, e 

que olhavam para nós, nós ainda éramos, éramos seis estagiárias de inglês 

alemão e, e chegávamos à sala dos professores e, e quer dizer e mesmo 

pelos funcionários e reprografia éramos tratadas como alunas, no bar 

quantas vezes diziam “olhe a menina tem que ir, aqui não é, aqui é para os 

senhores professores”, portanto nem nos consideravam professoras não é, 

depois tinha duas orientadoras exigentes, a de alemão mais exigente que a 

de inglês ahm mas, mas a de alemão uma boa profissional, portanto achei 

que aprendi imenso com ela, a de inglês pronto era uma pessoa se calhar de 

mais fácil trato mas pronto, não se esforçava tanto, portanto a, a orientadora 

de alemão era uma, uma profissional excecional, reformou-se o ano passado 

depois até passou para a faculdade, era autora de manuais e tudo portanto 

era uma pessoa excelente e, e pronto, as colegas de estágio também, tinha 

três colegas de Lisboa e três do Porto, portanto três tínhamos sido colegas 

na faculdade e as outras três tinham vindo de, de Lisboa e pronto e tínhamos 

uma, uma turma de inglês e depois uma de alemão que era partilhada por 

três porque eles não tinham turmas de alemão que chegassem para seis 

estagiárias mais os professores que tinham alemão portanto nós dividíamos 

turmas com colegas não é, portanto sei lá o primeiro mês dava uma e 

assistia a outra, portanto estávamos sempre duas ou três conforme a divisão 

que fosse feita na sala de aula e portanto para seguir exatamente as aulas 

planificávamos em conjunto e íamos dando as aulas. 
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Reference 2 - 2,11% Coverage 

IngAlem2: Acho que sim, especialmente alemão, achei que sim, achei e, e 

que pronto, que não, que a consciência de ser professora e de dar uma aula 

não foi no estágio que adquiri foi realmente no primeiro ano, naquele primeiro 

ano difícil que eu percebi que para motivar alunos, para, para conseguir ter 

alguns resultados etc que tinha que fazer e, sei lá, tinha que preparar muito 

bem as aulas, tinha que pensar em estratégias completamente diferentes de 

uma turma para a outra etc, e isso tive consciência antes não é, no estágio, 

foi um ano de mais  reflexão e até de pôr em prática atividades que eu nunca 

tinha posto em prática, mas correu bem e até, claro na altura eu fiquei muito 

contente porque são sempre, são elogios mas pronto a pessoa gosta, fui, nós 

tínhamos reuniões a nível nacional e as minhas orientadoras disseram que 

nunca tinham tido uma, uma estagiária tão criativa como eu, pronto porque 

eu tentava fazer das aulas assim coisas interessantes para os alunos, era 

capaz de sei lá, fui à rádio N vezes para gravar coisas, à televisão, ia para a 

estação tirar fotografias para arranjar situações, quer dizer, conseguia 

arranjar materiais que por exemplo hoje em dia já são mais fáceis de, de 

adquirir porque há, há à venda desses materiais, agora eu fazia os meus 

próprios materiais para apresentar as aulas e da forma mais, mais 

interessante possível não é. 

Reference 3 - 1,29% Coverage 

IngAlem2: Não sei, eu acho que dei tudo no meu estágio desde, portanto 

ehm desde tempo, e eu lembro-me que na altura sonhava em alemão, 

portanto o estágio estava mesmo a, a, sonhava com as aulas, eh tinha ideias 

durante a noite, portanto acho que, eu dava dezanove ou vinte porque acho 

que dei tudo e que não, nunca, nunca fiz outra coisa se tinha alguma coisa 

para preparar foi mesmo assim a cem por cento, portanto acho que se desse 

uma nota a mim própria dava-me uma, uma boa nota, aliás nunca podia dar 

vinte porque na altura em que fiz estágio a melhor nota era dezasseis e 

dezassete era só para os, assim as pessoas fora de série, não é e eu por 

acaso tive dezassete a alemã pronto porque, pronto se calhar porque andei 

no Colégio Alemão e, e portanto a nível de língua tinha muito mais facilidade 
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do que as minhas colegas não é que não. 

Reference 4 - 5,07% Coverage 

IngAlem2: Eh, nem por isso, tinha algumas coisas que sim, pronto nós 

éramos obrigadas mesmo a assistir às aulas das, das orientadoras, às aulas 

todas, portanto nós tínhamos um duplo horário que era por exemplo de 

manhã tínhamos que estar na escola para ir assistir às aulas das 

orientadoras e depois de tarde tínhamos as nossas próprias aulas e nós, 

entre nós também sempre que podíamos íamos assistir às aulas das colegas 

para nos ajudarmos a criticarmos “olha, se calhar não devias ter feito assim”, 

portanto trabalhávamos muito em grupo e correu bem essa parte, ahm 

depois tínhamos seminários todas as semanas, seminários pedagógicos, 

portanto em que tínhamos de ler uma série de, de artigos e de obras e depois 

era tipo reflexão e, e portanto tipo debate e a orientadora colocava questões 

e, e portanto mesmo para testar se nós tínhamos lido as obras que ela tinha 

indicado e isso era realmente muito complexo porque num fim de semana em 

que nós trabalhávamos tanto durante a semana precisávamos também de 

algum descanso e, e era para ai sete ou oito volumes para ler não é, e livros 

densos e que, que não se podem ler assim num fim de semana e nós 

entretanto passávamos, tínhamos que ler um até às tantas horas para ir levar 

à colega, à outra colega e não sei quê, essa parte nem deu para uma pessoa 

digerir não é, portanto a pessoa lia aquilo e, e são coisas que portanto a nível 

de metodologias e pedagogias tem que haver alguma reflexão não é, e nós 

não tínhamos tempo para refletir e depois éramos testadas se tínhamos lido 

ou não é, ahn claro que muitas coisas eu na altura li assim superficialmente e 

depois de ter acabado o estágio até achei que, que o livro tal e tal que seria 

interessante de ler com mais vagar e, e refletir e fiz isso não é, ahm mas o, 

eu acho que o estágio que, portanto ahm é-nos pedido tanto e, e é tanta 

coisa para fazer, porque temos que apresentar seminários na faculdade, 

depois temos que apresentar seminários na escola, temos que apresentar 

dossiers, depois temos que dar as aulas, temos que ler, temos que, são 

tantas coisas que eu acho que quando há tanta coisa para fazer nunca se 

pode fazer tudo bem não é, e se calhar as aulas, e eu acho que 
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minimamente as aulas que dei, que tive algum cuidado e que, que saíram 

bem, mas não, não sei se isso, quer dizer as pessoas acham que não tinham 

a noção real que era impossível pedir tanto não é, ahm e a, o portanto, o 

exemplo que nós tínhamos não é, eram as aulas das orientadoras e como eu 

já disse, ah realmente a orientadora de alemão preparava mesmo as aulas 

para nós e variava de estratégias e fazia coisas interessantes e etc, em 

relação à, à disciplina de inglês a, a orientadora praticamente dava sempre 

as aulas da mesma forma e não havia, portanto quando nos fazia 

comentários às nossas aulas, que nós achávamos que a maior parte das 

vezes eram bem melhores do que as, as que ela dava, nós muitas vezes não 

gostávamos muito não é, reagíamos mal porque achávamos que ela 

portanto, a pessoa  geralmente quando critica tem que fazer melhor e não 

era o caso não é, portanto ehn e ai não, não acho que possa dizer assim, 

aprendi muito, acho que não, que não aprendi muito, até acho que o que 

aprendi foi por mim própria e não porque alguém me ensinou a fazer as 

coisas melhor do que, do que o que eu punha em prática. 

 

<Internals\IngAlem3> - § 2 references coded  [4,64% Coverage] 

Reference 1 - 1,21% Coverage 

IngAlem3: Há muito tempo, eu já não sei em que ano foi, sei que depois 

Portugal entrou para a CEE, para a Comunidade Europeia e quem já 

trabalhava há X anos, penso que há mais de dez, portanto acho que era dez 

anos, quem já trabalhasse há dez ou mais hem, teria que ser efetiva numa 

escola, ou deveria ser, deveria efetivar, ter a possibilidade de efetivar e foi 

então que tivemos que fazer esse estágio porque até ai ainda não me tinha 

sido proporcionado o estágio, fizemos o estágio pela Universidade Aberta, 

tínhamos aulas pela televisão, sozinha também, (risos) parece que foi o meu 

destino fazer todo o meu percurso sozinha e tinha aulas por televisão e 

depois tive que ir fazer uns exames finais. 

Reference 2 - 3,43% Coverage 
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IngAlem3: Ora bem, eu ai, eu já não me lembro bem como é que foi, eu sei 

que fiz esses exames mas eu, depois também sei uma coisa eu não tive 

aulas assistidas por ninguém, mas alemão lembro-me, só havia uma, uma 

turma e nós éramos três e então decidimos fazer o quê, dar as aulas, uma 

dava X aulas, a outra depois dava uma semana a seguir e depois íamos 

assistindo às aulas umas das outras, não que viesse ninguém do exterior 

mas nós por nós fizemos isso, a turma era só de uma colega, mas nós íamos 

rodando, e ai eu acho que, que aprendi algumas coisas não é, porque via, eu 

estava na aula da colega como aluna sentada atrás não é, e elas estavam 

nas minhas aulas e eu tirava os meus apontamentos e aquilo que eu achava 

que ela fazia bem, daquilo que eu achava que ela fazia mal para corrigir eu 

se eventualmente fizesse igual também, ai foi. Depois, o estágio teve algum, 

que eu me recorde, teve algumas, quando diziam que deveríamos utilizar 

material autêntico, que devíamos motivar os alunos com coisas que lhes 

dissessem alguma coisa, portanto aquela utilização de material autêntico ou 

de dramatizar é a única coisa de que eu me lembro que utilizei mais, que 

passei a utilizar mais, porque até ai as aulas, as aulas a que eu tinha sido 

habituada, ou aquelas que eu tinha como referência de quando andava no 

Rainha eram sempre aulas muito expositivas, era sempre o professor a falar 

ou o aluno a ler o texto da linha tanto à linha tanto e os alunos não 

participavam ativamente nas aulas não é, as aulas não eram divertidas, 

chamativas ou interessantes se quiser dizer não é, não havia ainda os 

computadores nem os vídeos para mostrar nem nada disso mas o utilizar 

postais ilustrados ou utilizar revistas ou recortes que era aquilo que nós 

podíamos fazer, foi a única coisa que eu passei a utilizar mais, portanto ai foi 

o que eu tirei de proveito (risos) e eu essas aulas que eu efetivamente ia às 

aulas das minhas colegas, portanto eu nunca tive aulas assistidas por 

orientador nem nada disso 

 

<Internals\Mat3> - § 1 reference coded  [2,63% Coverage] 

Reference 1 - 2,63% Coverage 



101 
 

Mat3: O estágio fiz muitos anos mais tarde, ham tinha que ser e foi uma 

situação um bocado caricata porque eu já tinha bastantes anos de serviço e, 

e, fui colocada em estágio no Infante em profissionalização que era dois anos 

e a minha orientadora era uma recém-formada (risos) que quando viu o perfil 

dos estagiários ficou mais assustada que eu, por acaso correu bem, pronto 

demonos muito bem e tudo mas não, em termos de aprendizagem nós 

éramos um grupo de trabalho e ela não tinha nada para nos ensinar, foi o 

meu estágio, não tenho qualquer ham não foi uma mais-valia para mim em 

termos, quer dizer, vamos lá ver, em autoaprendizagem que sim porque 

trabalhávamos e lutávamos por evoluir claro, mas que ela nos ensinasse a 

nós alguma coisa, ela não tinha nada de especial para nos ensinar, ela tinha 

feito o curso e estágio integrado e no ano seguinte estava a orientar-nos o 

estágio. 

 

<Internals\Mat4> - § 3 references coded  [11,51% Coverage] 

Reference 2 - 2,31% Coverage 

Mat4: O estágio, o estágio correu bem, correu bem, o estágio correu bem, 

pronto o estágio foi assim, na altura éramos três estagiários de matemática, 

havia outros estagiários de outras disciplinas e éramos os três de engenharia 

e quando lá chegamos ninguém do quadro da escola tinha aceite ficar 

delegado porque não queriam ficar delegado à profissionalização, ninguém 

nos hostilizou, até criei lá amizades, mas depois a delegada que concorreu 

por destacamento e aquilo era engraçado que era a delegada à 

profissionalização, dos estagiários e da delegada ela era a mais nova, era o 

segundo ano que estava a lecionar, as coisas pronto em termos de estágio 

correram bem, em termos pessoais eu tive de tudo, eu comecei o estágio e 

passado mais ou menos três meses nasceu o meu filho, passado quase meio 

ano a minha esposa adoeceu, detetaram-lhe uma leucemia e o segundo ano 

de estágio foi, pronto as coisas na escola iam correndo mas foi um ano 

muito, muito penoso, eu apresentei um trabalho de índole científica mais ou 

menos na Páscoa do segundo ano, eu mal dormia, terá sido talvez das 
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alturas que a minha esposa na altura terá passado mais mal de saúde … 

Reference 3 - 5,00% Coverage 

Mat4: Isto é assim, eu penso que às vezes cria alguns traumas e pode-me ter 

criado alguns traumas a mim, mas se me criaram eu mais ou menos os 

ultrapassei, acho que pronto a vida tem que andar para a frente, mas acho 

que há coisas que eu aprendi, mas também há coisas que dão trabalho 

porque e depois efetivei e depois no ano seguinte fui para Famalicão e 

entretanto a minha esposa faleceu (…) o estágio implica uma avaliação e ali 

é como tudo, eu lembro-me de estar numa vigilância de exames e passar à 

porta a Delegada da Profissionalização e ela fez-me assim um gesto e eu 

pedi para esperar, lá fui à porta falar com ela e diz-me ela: -“oh! Alberto vais-

me bater” e eu digo assim: -“não, era o que me faltava, olha! eu só te queria 

dizer o seguinte, nesta área assim, assim, assim, na avaliação eu não 

concordo contigo”, e diz ela: - “mas”, e eu assim: -“não quero discutir só te 

quero dizer isto, porque eu posso dizer isto a alguém e alguém vai-te contar e 

se isto acontecer, dizes assim, ele já falou comigo”, pronto e mantemos boa 

relação, agora não nos vemos com frequência mas a relação pessoal não foi 

afetada, pronto nós não podemos estar de acordo com tudo. E, aprendi 

algumas coisas, não sei se terá sido exigido, antes do estágio não sabia 

nada, depois do estágio sabia tudo, antes do estágio sabia alguma coisa, 

depois fiquei a saber mais alguma coisa e tenho aprendido muito também 

com os anos e com os colegas com quem tenho trabalhado, com os alunos. 

 

<Internals\Mat4> - § 2 references coded  [6,09% Coverage] 

Reference 2 - 5,00% Coverage 

Mat4: …E, aprendi algumas coisas, não sei se terá sido exigido, antes do 

estágio não sabia nada, depois do estágio sabia tudo, antes do estágio sabia 

alguma coisa, depois fiquei a saber mais alguma coisa e tenho aprendido 

muito também com os anos e com os colegas com quem tenho trabalhado… 
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<Internals\PortFran1> - § 2 references coded  [7,74% Coverage] 

Reference 1 - 4,22% Coverage 

PortFran1: Ah! não correu muito mal, quer dizer foi aquela coisa horrível do, 

do, do modelo de estágio completamente anormal que agora esses, esse 

modelo triunfou não é, é tenho uma posição muito crítica sobre os tempos 

que correm, mas ham esse modelo de estágio triunfou no eduquês que agora 

está em, em maré, em maré enfim de triunfo, a vitória, mas foi a 

profissionalização em exercício, o estágio em dois anos, mas e também 

nessa escola Almeida Garrette,  ham pronto mas eu fiz coisas muito 

interessante e, e eu penso que o modelo de estágio era, é o modelo errado, é 

o modelo que já está, é foi o início do fim desta, deste sentimento de que a 

escola tem por função preparar pessoas e tudo e não sei quê mas sobretudo 

tem que ser uma escola cultural, portanto a escola tem que transmitir cultura 

e tem que transmitir, tem que ensinar, não se pode demitir de ensinar… 

Reference 2 - 3,52% Coverage 

PortFran1: Ah por causa do estágio, portanto no estágio começou a campear 

esta ideia de que o, de que, ham esta ideia de que o professor não deve dar 

aulas expositivas, que os alunos vão descobrir sempre haa, cada ano 

descobrem haa a roda e o fogo e a teoria da relatividade e não é assim, hoje 

em dia até esta teoria já está um bocado a perder terreno mas, ham mas na 

verdade fez várias gerações de formadores e portanto a ideia, nós que 

temos, o que eu acho que, que, aconteceu no meu estágio é que nós ainda 

fomos muito bons nisto, acho que a minha geração foi muito boa, fez muitas 

coisas porque nós ainda trazíamos a, a sobra da cultura clássica que tinha 

sido a nossa formação de base e portanto nós fizemos coisas brilhantes 

quando nos abriram as portas e nos deram liberdade de fazer coisas, o que 

acontece é que ao perder a matriz de conhecimentos e de, de cultura sólida, 

ham na geração seguinte as coisas já começam a ficar só folclore e já não 

têm conteúdo, já não têm dentro e já não se transmite nada e depois tanto 

faz tar a falar de peixe congelado com da arte egípcia, ora não é exatamente 
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a mesma coisa não é… 

 

<Internals\PortFran2> - § 3 references coded  [8,36% Coverage] 

Reference 1 - 2,80% Coverage 

PortFran2: O estágio correu muito bem, fiz um estágio muito bom e, e fiz dois 

estágios, fiz o de português e francês portanto fiz estágio durante dois anos, 

fui assistida em dois anos ao mínimo de aulas que eram portanto doze a 

português, doze a francês em cada ano, portanto fui assistida a quarenta e 

oito nos dois anos que era o número mínimo porque eles acharam que eu 

não precisava de ter mais assistências e foi um ano, portanto no meu, foi a 

profissionalização em exercício que foi o estágio e tivemos que fazer 

trabalhos quer na, na, no sistema educativo que eram assim umas coisas 

mais teóricas que eu achava menos piada, que eu gosto mais de coisas 

mais, mais criativas e depois na área turma que já implicava portanto refletir 

sobre, sobre o conteúdo, conteúdos que se pudessem adaptar às aulas, 

conteúdos programáticos e, e falar para professores de outras escolas e da 

nossa escola, portanto tínhamos de fazer uns seminários, umas ações, 

também era giro e na área turma, que sempre foi aquilo que eu gostei mais 

porque me dou muito bem com os alunos, sempre, numa maneira geral, 

tenho tido sorte também…  

Reference 2 - 2,66% Coverage 

PortFran2: Estava muito bem, eu acho que estava muito bem organizado, eu 

acho que na altura o estágio era muito bom porque nós tínhamos, éramos 

responsáveis pelas nossas turmas, tínhamos, tínhamos era muitas turmas, 

eu já não me lembro exatamente do número de turmas, mas tínhamos que 

ter direção de turma, portanto ficávamos logo com a experiência da direção 

de turma, num dos anos, acho que não tínhamos direção de turma nos dois 

anos, mas num dos anos éramos Diretores de Turma e depois éramos 

responsáveis pelas nossas turmas, pelas notas da nossas turmas e havia 

alguém que ia ver as nossas aulas e que nos dizia se estávamos a fazer tudo 
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corretamente ou se era necessário mudar alguma coisa, as turmas que eu, 

que eu tive em estágio ham eram ótimas ham portavam-se lindamente, não 

tive problemas de comportamento durante o estágio, faziam trinta por uma 

linha pra, pra participar e pra fazer tudo bem de tal maneira que eu dei num 

11º ano dei os Maias e eles tinham feito fichas de leitura dos Maias todos, 

portanto eu, eu perguntava qualquer coisa e eles sabiam exatamente porque 

sabiam em que página estava, iam lá direitinho, sabiam tudo, portanto eu 

acho que tive muito boa experiência de estágio, tive uma nota que eu acho 

que merecia, e, e. 

Reference 3 - 2,90% Coverage 

PortFran2: Eu acho que aquele estágio de profissionalização em exercício 

que era um bom estágio, eu tinha duas Delegadas na escola, duas 

Orientadoras fora da escola, as Delegadas que estavam na, as Delegadas do 

estágio que estavam nas escolas hum agora não me lembro como é que se 

chamavam, as outras eram ventoinhas porque iam ver todas as escolas para 

poderem comparar os estagiários em todas as escolas, neste caso do 

Algarve não é, portanto havia uma espécie de supervisora não é, e as, e as 

Coordenadoras de estágio que estavam na, na própria escola, uma era de 

português, outra era de francês, portanto nós fizemos um estágio, nessa 

altura quem tinha duas disciplinas muito mais pesado do que os outros, 

porque só faziam, só eram assistidos a metade das, das aulas da, que nós 

fomos, e só preparavam uma disciplina não é, nós preparamos duas, mas eu 

acho que foi importante, não eu acho que foi bom porque nós lidávamos com 

os alunos, tá claro que eu já tinha experiência mas há sempre coisas que a 

pessoa pode melhorar e corrigir e que eles chamavam a atenção para essas 

poucas coisas… 

 

<Internals\Quim> - § 2 references coded  [3,59% Coverage] 

Reference 1 - 3,24% Coverage 

Quim1: O estágio foi assim, com eu digo era tímida para mim foi terrível, a 
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primeira vez dar aulas com aulas assistidas, uí eu morria, o que eu sofri, na 

altura andava mesmo com tipo gastrite, eu nem sabia onde me havia de 

meter, não pelos alunos, mas pelos os professores que estavam a assistir, o 

estágio na altura era assim, (depois vieram-me contar) era o segundo ano em 

que funcionava o ramo educacional e então eles não nos queriam pagar 

depois davam-nos um tipo de gratificação portanto não era um vencimento 

de professor porque nós só tínhamos as turmas da regência, as turmas a que 

a nossa orientadora assistia sempre, nós não tínhamos uma turma a nosso 

cargo, depois mais tarde isso passou a acontecer, durante algum tempo e 

então as aulas eram sempre assistidas pela regente e pelo meu grupo de 

estágio, éramos três e pelos colegas depois no fim fazíamos as reuniões, 

debatia-se como tinha sido a aula e tal, mas além da regente como era um 

estágio integrado numa licenciatura havia professores da universidade que 

apareciam surpresa para assistir às aulas sem nos dizerem, portanto nós 

estávamos sempre com o coração nas mãos quando eram as nossas aulas 

porque não sei dizer quantas é que tive de dar mas demos muitas e então 

eles apareciam de vez em quando, e então quem aparecia eram esses 

professores que eram aqueles que a gente tinha algum receio porque já os 

conhecia e enfim tinham aquela fama de serem super exigentes e etc, de 

maneira que aí meu Deus, o coração acho que saía e entrava… 

Reference 2 - 0,35% Coverage 

Quim1: Nada, nada, o estágio para mim a única coisa que serviu foi como o 

arranque, a começar a arrancar a estar capaz perante uma turma, capaz isto 

é de perder um bocadinho dos receios de estar diante uma plateia de alunos, 

duma turma. 
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2.2. Quadro de análise de conteúdo da dimensão identidade docente 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

4.1.Profissão 

professor 

-principais 

funções do 

professor 

 

<Internals\Geo3> - § 2 references coded  [6,28% Coverage] 

Reference 2 - 2,17% Coverage 

Geo3: …realmente eu acho que a profissão de professor é a mais nobre da 

sociedade, todos independentemente, independentemente de, olhando para 

todas as outras profissões, ahn nós podemos passar uma vida toda, é difícil, 

mas podemos passar uma vida toda sem ir ao médico, podemos passar uma 

vida toda sem ir a um advogado, mas todas as outras profissões, todos os 

outros elementos da sociedade não podem passar a vida toda sem irem à 

escola e sem contactar com um professor, portanto nós somos um dos 

pilares da sociedade, uma das formas de resolver problemas futuros, ahm e, 

e de melhorar o mundo através da formação, porque eu acho que, a, acho 

que o formar as pessoas pode sempre levar o mundo mais longe. 

 

<Internals\PortLatGreg1> - § 1 reference coded  [1,58% Coverage] 

Reference 1 - 1,58% Coverage 

PortLatGreg1: …eu pensava que os professores já nasciam a saber tudo não 

é, então a ideia que eu tinha era que eles já sabiam tudo, eu podia perguntar 

qualquer coisa que eles sabiam tudo, nem precisavam de chegar a casa e 

estudar, o quê?,  o professor sabe tudo, não é, portanto depois quando vi o 

trabalho que tem o professor, o trabalho de, de, que tem de casa sobretudo e 

as reuniões que tem de se ter, muitas das vezes para a, enfim não chegar 

quase a lado nenhum pronto ham acho que são intermináveis, para discutir 

problemas ou, ou burocracias que não interessam a ninguém quando se 

devia era estar concentrado nas aulas não é e ensinar, mas pronto está 

assim o nosso sistema de ensino, é assim. 
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<Internals\PortLatGreg1> - § 1 reference coded  [6,23% Coverage] 

Reference 1 - 6,23% Coverage 

PortLatGreg1: …mas o, o que eu sinto é que cada vez mais somos ham 

temos de preencher formulários, ou porque é o quadro de honra ou porque é 

o quadro de valores, ham  ou porque ham agora temos que fazer provas de 

recuperação porque o aluno faltou e faltou porque lhe apeteceu, isso é que 

eu acho horrível, são pequenas coisas que nós temos de estar a fazer que, 

que acho que não deviam ser feitas por nós, pois acho que, se um aluno falta 

e é uma falta injustificada, ele tem, não é, ele tem de recuperar a matéria, 

mas para a matéria devia ter vindo às aulas, porque se ele faltou certamente 

que vou tomar em atenção a ele ter faltado e explicar-lhe a matéria caso ele 

tenha dificuldades não é, toda a gente faz isso pronto, agora ele falta hoje, 

amanhã e além, vem faz uma recuperação e volta a faltar no dia seguinte, e 

não dá (risos), acho que é terrível e acho que os professores depois perdem 

tempo, eu falo por mim, porque eu depois tenho de ir ao sumário ver as aulas 

que ele faltou para fazer uma prova adequada à, às aulas em que ele faltou, 

então temos imenso trabalho a fazer algo que depois o aluno está 

imediatamente a faltar, ele não leva a sério o que está a ser feito, não quer 

saber e o professor tem de andar ali e, parece-me que se o aluno falta é 

excluído por faltas, a justificada é uma coisa, injustificada é outra, este tipo de 

faltas para mim era, ah é melhor não dizer isto, não, não, pronto acho que 

não é justo, não é justo, agora o que é que o professor faz quando se é 

Diretor de Turma, pronto tem-se imenso trabalho, são dadas duas horas para 

direção de turma não é, portanto uma hora para receber os pais e outra hora 

para tratar de toda a papelada que um Diretor de Turma tem que tratar, isso 

é impossível numa hora tratar de toda a papelada que, que acarreta uma 

direção de turma, porque ham, este ano não sou, mas fui no ano passado e 

eu demorava horas e horas, tardes que eu perdia, depois os pais não podem 

vir naquele horário vêm noutro e uma pessoa,  eu sou compreensível não é, 

uma pessoa tem de ser compreensiva porque obviamente que há certas 

horas que não dá mesmo para os pais virem não é, e um professor não é 
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pago por despender muito mais tempo na escola ou, na escola por exemplo 

por causa de todas estas questões  que não estão incluídas no horário e 

depois tem que, as reuniões, que agora há reuniões, um aluno cortou não, 

ainda agora na semana passada tive uma reunião porque um aluno agrediu 

outro e, e fui convocada para ir a uma reunião extraordinária e nem sequer 

conhecia o aluno (risos) , pois só tenho um aluno dessa turma, quer dizer, lá 

estive eu não é ali a ouvir e pronto. 

 

<Internals\EdFis1> - § 2 references coded  [6,61% Coverage] 

Reference 1 - 2,12% Coverage 

EdFis1: É assim, eu ainda entendo que a principal função do professor deve 

ser transmitir conteúdos, deve ser transmitir competências, neste momento a 

maior parte do que nós fazemos é transmitir valores e formas de estar, é 

educar comportamentos mais do que transmitir conhecimentos e isso 

aborrece-me seriamente, por isso é que eu muitas vezes prefiro secundários 

a básicos, mas isso está-se a generalizar, cada vez mais uma pessoa perde 

mais tempo a ensinar ou a tentar dar a conhecer formas de estar e como é 

que se deve estar corretamente e, do que, do que a transmitir conteúdos 

propriamente ditos, que é aquela que eu acho que é a função do professor, 

que eu sempre esperei dos meus professores é que me dessem a conhecer 

os conteúdos relativos à matéria em questão, eu ia para uma aula de, 

quando eu ia para geologia eu tava à espera realmente de ouvir conteúdos 

sobre geologia e não que me ensinassem, que me estivessem sempre a 

mandar calar, a pôr alguém na rua ou que estivessem a contar histórias da 

vida pessoal, não é isso que eu pretendo de um professor, o que eu 

pretendia era que me dessem conhecimentos e conteúdos. 

Reference 2 - 4,49% Coverage 

EdFis1: Eu neste momento acho que nós somos vistos quase como 

ocupadores de tempos livres, é as crianças têm que estar na escola, de 

preferência das oito e meia às seis e meia até a hora que os pais saem do 
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trabalho, e agora estejam com eles, entretenham-nos e, eu não sei se é uma 

moda, se é uma fase, se realmente sou eu que ainda não estou, que tenho 

uma visão errada, mas o que eu acho é que agora os professores são vistos 

mais como pessoas que realmente têm que, nós temos de adaptar tudo aos 

alunos, um aluno faz uma prova, faz uma avaliação tem negativa, o professor 

é que foi mau porque não adaptou a prova ao aluno, então nós temos de 

baixar tanto, tanto, às vezes pede-se que se baixe tanto, tanto, tanto, tanto o 

nível para que os alunos consigam passar que eles nem sequer, muitas 

vezes sentem que nem vale a pena dar ao esforço de estudar ou de trabalhar 

para, para conseguir tirar uma positiva, porque agora estamos numa lei do 

facilitismo, eu acho que pede-se sempre que se simplifique, um aluno faz 

uma prova, não aprovou, porquê? Porque não tem as competências, porquê? 

Ah!, se calhar era porque o teste era difícil, então vamos simplificar o teste, 

mas, tá-se a baixar o nível e isso às vezes desagrada-me…  

 

<Internals\Geo2> - § 2 references coded  [2,81% Coverage] 

Reference 1 - 0,27% Coverage 

Geo2: Pra mim a principal função do professor, eu acho que são duas, uma é 

educar e outra é ensinar, acho que essas são fundamentais, educar e 

ensinar. 

Reference 2 - 2,54% Coverage 

Geo2: Ah! Todas, assumo a de pai, assumo a de mãe, assumo a de irmão, 

assumo todas as que quiserem, todas porque a, por exemplo esse miúdo, lá 

está esse miúdo que eu expulsei no primeiro dia de aulas, porquê que ele era 

assim? Ele sofria, sofria de muitos maus tratos em casa e eu acabei por 

perceber isso, a psicóloga disse-me e depois uma vez, num gesto normal de 

lhe tocar assim, como quando às vezes a gente vai a passar e toca, “olha 

estás a fazer mal”, ele fugiu de mim, e eu, a psicóloga já me tinha dito e eu ai 

percebi, e então acabei por começar a falar mais com ele e depois eu, eu era 

mãe, era irmã, era amiga, era tudo, era, além de professora não é, era mãe, 
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era irmã, era amiga, era colega, era tudo. É um professor neste momento é, 

é multifacetado, acaba por, porque apanhamos miúdos de tudo, apanhamos 

miúdos que são completamente autónomos, têm uma vida familiar muito 

estável, uma vida muito equilibrada e depois apanhamos outros miúdos que 

a nível familiar têm muitos, muitos problemas, que emocionalmente são, não 

são equilibrados, que são muito carentes, às vezes só um sorriso, ou só um 

olhar mais meigo, eles já ficam contentes e portanto, aliás, eu, eu cheguei a 

ter que parar a aula às vezes para eles dizerem uma coisa ou outra que 

precisavam de dizer e pronto não é por ai que a aula tá, tá arruinada, pronto 

temos que, lá está ser professor é preciso fazer um jogo de cintura muito, 

muito grande, eu acho. 

 

<Internals\IngAlem1> - § 1 reference coded  [0,61% Coverage] 

Reference 1 - 0,61% Coverage 

IngAlm1: Devia ser ensinar [principal atividade ainda do professor]. 

 

<Internals\IngAlem1> - § 1 reference coded  [1,62% Coverage] 

Reference 1 - 1,62% Coverage 

IngAlm1: Muitas reuniões por exemplo não é, agora já acabaram, mas os 

trabalhos de recuperação, por exemplo, é uma coisa um bocado 

despropositada, se o aluno faltou, não é, e vai, vai, temos, é um trabalho 

extra, temos de fazer não é?,Tar a prepara-lo para fazer uma prova que 

muitas vezes não tem interesse nenhum, nem eles querem fazer, temos 

quase de ser nós a dar a matéria, a dar as respostas a, não sei. 

 

<Internals\Mat2> - § 1 reference coded  [0,34% Coverage] 

Reference 1 - 0,34% Coverage 
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Mat2: Ensinar. A função principal é ensinar, educar é os pais não é, mas 

também é educar. 

 

<Internals\Mat2> - § 1 reference coded  [1,05% Coverage] 

Reference 1 - 1,05% Coverage 

Mat2: É, é mais educar, mais, acho que não é tanto ensinar, é mais educar, 

educar ham, ser a família do aluno que ele não tem… Eh! Papeis, burocracia, 

no fundo agora o professor é mais isso não é, tem menos tempo para ensinar 

porque tem mais tempo para, para papeis e outras coisas. 

 

<Internals\Port1> - § 1 reference coded  [0,98% Coverage] 

Reference 1 - 0,98% Coverage 

Port1: Ham eu tenho feito sobretudo nesta, nesta altura da interrupção, das 

interrupções letivas, portanto cargos sobretudo de organização de turmas, 

de, agora que vêm os novos saber organizar as turmas, ham fazer as turmas 

não é, inscreve-los administrativamente no computador, matriculá-los, ver as 

opções, ou seja é muito trabalho que se calhar estes tempos que andamos 

aqui em julho eu já podia ter preparado as minhas aulas para setembro, ou 

pelo menos pensado o quê vamos fazer em setembro não é, depois faz-se 

assim tudo um bocado em cima do joelho e acho que o ser professor é isso, 

acho que há cargos para tudo e essa parte administrativa podia ser feita por 

outras pessoas não é, que também precisam de trabalhar (risos). 

 

<Internals\Port1> - § 2 references coded  [4,34% Coverage] 

Reference 2 - 2,98% Coverage 

Port1: É muito, muito complicado, eu acho que um professor nos dias de hoje 

acaba por ser, ham tem que ser um bocadinho de tudo e isso é o que mais 
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assusta porque cada vez há mais, se aqui há uns anos atrás, eu digo, eu falo 

nos anos cinquenta, sessenta o professor até era proibido de casar ou de 

constituir família para se dedicar inteiramente à profissão, agora o professor 

tem um trabalho descomunal porquê?, porque concilia em si o trabalho de 

três ou quatro, de três ou quatro profissionais e eu falo do professor, aquele 

que ensina, que educa,  o papel do psicólogo, e um bocadinho o papel de 

assistente social, ham e reunir essas, essas três vertentes é muito 

complicado, porque nós, o objetivo principal é o ensinar mas temos 

consciência que há alunos que precisam de para além do ensinar precisam 

daquele estímulozinho ou então precisam de ter X cuidado porque têm 

aquele contexto familiar, ou então precisa de ser levado de tal maneira, ou 

então para aprender bem é preciso eh, eh saber envolve-lo de determinada 

maneira e isso, isso exige, vai muito para além de preparar umas aulas e, e 

de, de limitar-se a debitar matéria e fazer bons testes e fazer boas atividades. 

 

<Internals\Dir2> - § 1 reference coded  [4,82% Coverage] 

Reference 1 - 4,82% Coverage 

Dir2: … temos estado numa escalada descendente em termos do que é, em 

termos da profissão, em termos do, do desempenho docente, em termos do 

que é o ensino aprendizagem, o que é que se pretende, é só demonstrar 

resultado pelo resultado mesmo que o aluno não adquira a competência é 

evitar o abandono, só para preencher, só para preencher rankings só como 

um, a educação contábil nesse aspeto de estamos a formar X alunos, mas a 

formar, tem que, diga-se estamos a certificar X alunos porque o formar é uma 

coisa bem diferente, porque implica passar toda uma mensagem de 

conhecimento, de atitude, de valores, de princípios, é preciso trabalha-los e 

se isso não for trabalhado então, hum não pode ser, eu parece-me que 

estamos naquele ponto de viragem em que descer mais, eu estou na 

esperança de que não, teremos de fazer o caminho de, de, do reerguer, o 

renascer, reinventar mas num quadro de maior exigência de facto hun, na 

formação plena e integral do indivíduo, do cidadão, do aluno e não para 
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preencher mapas estatísticos para satisfazer governos e para satisfazer, 

para, para fazer também, para constar hen nas empresas internacionais que 

já atingimos o patamar de X nesta e naquela grau de ensino e, isso não 

interessa nada okay, e isso é, é uma mera, é uma mera, enfim, é marketing, 

não é marketing mas é uma mera operação de cosmética porque se só 

estamos a certificar, mas não estamos a dotar o cidadão de saber aos vários 

níveis, o saber ser, o saber etc, etc, etc na na na, então estamos na mesma, 

pelo contrário estamos a empenhar as sociedades futuras e isso é que é 

grave que eu vejo o que está mal é o empenhamento destas gerações, tem 

que ser na base da exigência, tem que ser na base do saber, da qualidade, 

cada um segundo as faculdades e capacidades mas de facto distribui-los 

também, e não estamos aqui a falar de “ai mas então a inclusão, a não 

democracia”, tá bem que democracia, igualdade, equidade, porque nem 

todos podemos ser grandes compositores ou grandes interpretes. 

 

<Internals\Dir2> - § 3 references coded  [7,70% Coverage] 

Reference 1 - 3,04% Coverage 

Dir2: …no meu exemplo de professor, o espelho a que eu me mirava e que 

era o, importante para eu me posicionar enquanto professor, é o professor 

que transmite conhecimento, tem que transmitir ou tem que desenvolver um 

conjunto de tarefas no sentido de dotar aqueles alunos de determinadas 

competências e de saber uhm, a nível cognitivo e a outros níveis não é só a 

nível cognitivo também a outros níveis não é? Mas é a de, de facto passar ali 

uma mensagem, o ajudar a construir um ser, um indivíduo, um cidadão o 

mais íntegro e de uma forma mais integral possível…. O que é que se espera 

do professor? É isso, ah e por isso não é também, já, acho que estou a 

repetir-me, não é só o aspeto, a inteligência lógico matemática, a inteligência 

linguística, não a inteligência interpessoal, etc, etc, mas tem que haver uma 

passagem sempre, tem que haver ali um modelo, ah tem que haver ali a 

apreensão que há um conjunto de valores, que há um conjunto de princípios, 

que a pessoa se deve esforçar, que a pessoa deve lutar, que deve esforçar-
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se para ser pessoa, porque só consegue ser pessoa plena se estiver bem 

consigo para poder estar bem com os outros e isso é o que eu quero de cada 

um dos meus pupilos (risos). 

Reference 3 - 2,12% Coverage 

Dir2:Agora pôr o professor a substituir o pessoal da secretaria como tenho de 

fazer uma série de atas, uma série de termos, uma série de pautas de 

classificação, não me parece que seja esse o objetivo onde se gaste a maior 

parte do tempo não é, o professor deve gastar o seu tempo nestes, no que 

eu disse atrás em, em reuniões com certeza para, para falar, para debater, 

para planificar, para trocar ideias com os colegas, isso tudo válido, agora 

num quadro que seja o de preencher papeis que poderiam ser muito bem 

preenchidos por pessoal administrativo hun, porque então que repensem 

como é que é o sistema administrativo a nível das escolas. 

 

<Internals\EdFís2> - § 1 reference coded  [3,42% Coverage] 

Reference 1 - 3,42% Coverage 

EdFís2: (risos) Pra mim, pra mim é assim, pra mim neste momento com o 

caudal de conhecimentos e de acessibilidades que eles têm em termos de 

netes eu acho que nós tem muito orientarmos os alunos no conhecimento, é 

muito, é assim na minha área ainda existe uma coisa que eu acho que é um 

bocado tradicional, que é, pô-los a experimentar, porque eles não é, agora, 

hoje em dia nas outras áreas acho que há, há muita, muita coisa pra fazer, 

muita, agora é preciso ter recursos não é, se as pessoas não tiverem 

recursos, se não tiverem computadores, se não tiverem uma, se, se os 

alunos não puderem levar o portátil para a escola porque podem ser 

roubados ou se, sei lá, ou não é, é difícil, eu por exemplo dou muitas vezes a 

área de projeto que é, não é, e por exemplo já dei dois anos a área de projeto 

ao 12º a turmas que eu era Diretor de Turma e se tenho recursos eu funciono 

muito nisso na base de orientar pra  pesquisa de trabalho de projeto, de, de 

pôr os alunos a investigar, de, de construir temas ou trabalhos, portanto é, é, 
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eu acho que é muito por ai que o professor hoje em dia, claro que também 

tem a ver com o tipo de alunos que nós temos não é, porque se nós 

trabalhamos com alunos com, com, com baixo rendimento escolar, com, com 

pouca capacidade de trabalho as coisas ficam muito mais complicadas não é. 

 

<Internals\EdFís2> - § 1 reference coded  [1,26% Coverage] 

Reference 1 - 1,26% Coverage 

EdFís2: Ui (risos) Dentro da escola? Dentro da própria escola? Uí muitas 

coisas, dou aulas, sou Diretor de Turma, sou Coordenador do grupo de 

educação física, da área disciplinar de educação física, sou avaliador de 

professores não é, neste momento tou, tenho quatro professores ligados à 

avaliação de desempenho, sou responsável pelo grupo equipa de surf e 

bodyboard, também faço isso e sou organizador do circuito regional, muita, 

acho que já disse tudo, pra ai cinco ou seis coisas. 

 

<Internals\Fisica1> - § 1 reference coded  [4,33% Coverage] 

Reference 1 - 4,33% Coverage 

Fisica1: Fuuu!! (suspiro) Tem que ser sempre a mesma, é educar no sentido 

lato da palavra, tentamos, tentamos sempre não dever, ou seja a 

preocupação não pode estar apenas no conhecimento não é, mas é tentar 

formar a pessoa o mais possível, por isso também paralelamente a esta 

atividade cientifica também preocupo-me muitas vezes em levá-los ao teatro 

mesmo que não tenha a ver nada com a minha área, não tenha a ver, 

quantas vezes já os levei ao teatro do S. João ou ao cinema porque há um 

filme que eu acho interessante eles verem e tento, tento fazer-lhes passar 

isto, portanto estarem recetivos à vida, trabalharem para as coisas sem 

preconceitos, uma coisa que eu noto muitas vezes na música quando eu lhes 

ponho jazz ou qualquer outra música ficam desconfiados, mas depois vão 

ouvindo e alguns até vão gostando e gostam de ter aquele ambiente de 
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trabalho com música baixinho e já começam a apreciar e fico todo contente 

(risos) por ter contribuído um bocadinho, ou alguns por exemplo que foram 

ao teatro pela primeira vez na vida, nunca tinham ido quando são mais 

novitos, nunca tinham ido e achavam que isso era uma seca como chegaram 

a dizer e ficaram surpreendidos com o que veem e com vontade de ir mais 

vezes, portanto e eu acho que já dei ali o meu pequeno contributo, tento até 

fazer isto nas diferentes áreas o mais possível não é, na parte que diz 

respeito à minha disciplina não é, à física e à química, tenho sempre aquela 

preocupação como é lógico de ter a certeza que os preparei bem para 

chegarem a exame e fazerem o seu melhor mas ao mesmo tempo não me 

limitei a fazer isto só e que deixei ficar um exemplo, sei lá um exemplo de 

vida para eles poderem também copiar ou não e, e se passar este 

entusiasmo pelas coisas eu fico todo contente, quando eu vejo ao alunos a 

falarem com entusiasmo da física ou de um artigo que leram, trouxeram para 

a aula (risos). 

 

<Internals\FranIng1> - § 1 reference coded  [1,96% Coverage] 

Reference 1 - 1,96% Coverage 

FranIng1: Já não é ensinar, é o trabalho burocrático, é o trabalho muitas 

vezes administrativo e é o trabalho de quase tomar conta de crianças dentro 

de uma sala de aula de hora a hora, noventa a noventa minutos é esse o 

trabalho do professor, já não é ensinar e isso é que é muito frustrante para o 

professor que sente vocação e sente o gosto de ensinar e de transmitir uma 

mensagem não é, quer que a sua mensagem passe e isso é que é a 

principal, as principais… 

 

<Internals\Geo1> - § 2 references coded  [1,08% Coverage] 

Reference 1 - 0,27% Coverage 

Geo1: A principal atividade do professor deve ser a atividade de transmitir 
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conhecimentos, transmitir conhecimentos. 

Reference 2 - 0,81% Coverage 

Geo1: …depois também depende muito das fases, do grau de ensino não é, 

mas se calhar transmitir (silêncio), como é que eu vou dizer isto (silêncio) 

transmitir algum brio no trabalho executado pelos próprios alunos, algum 

rigor que eles próprios se motivem para fazer melhor, mais e melhor. 

 

<Internals\Geo1> - § 1 reference coded  [2,69% Coverage] 

Reference 1 - 2,69% Coverage 

Geo1: Muitas funções burocráticas, muitas funções de secretaria, como ser, 

como serem os professores a terem que escrever as cartas aos 

encarregados de educação, ou distribuírem os cartões de escola, a 

receberem dinheiro ou até a serem eles a, como acontece, acontece nesta 

minha escola de serem eles a pagarem os subsídios aos alunos, de funções, 

as funções que não acho errado mas que não existiam antes que era de 

haver professores que estão a apoiar o estudo em salas específicas ou nas 

bibliotecas das escolas, também não existia antes, o termos que justificar 

sempre que damos uma negativa a um aluno, praticamente isso tem que ser 

justificado como se o professor não fosse uma pessoa idónea para (risos) 

saber a razão pela qual dava uma nota negativa ou positiva, tudo, tudo o que 

tem que se justificar hoje em dia que acho que acho que cresce muito 

trabalho, até para haver uma participação disciplinar muitas vezes é preciso 

um relatório, três relatórios como acontece nesta escola que vêm um 

bocadinho hum fazer com que as pessoas não tenham tanta, quer dizer que 

às vezes até não o façam porque sabem que vai haver uma carga de 

trabalho associado a esse procedimento não é. 

 

<Internals\Inf1-> - § 1 reference coded  [0,28% Coverage] 
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Reference 1 - 0,28% Coverage 

Inf1: Eu acho que são as duas coisas, são transmitir conhecimentos mas 

também valores, acho que é muito por ai. 

 

<Internals\PortIng1> - § 2 references coded  [6,71% Coverage] 

Reference 1 - 4,43% Coverage 

PortIng1: Ah, o professor é educador, o professor é muito educador também, 

e cada vez mais. 

PortIng1:… eu acho que o professor, que o papel do professor está a ficar 

um bocadinho desvirtuado também, porque nós, pronto eu falo por mim que 

eu tenho muitos cursos, tenho tido cursos profissionais, sou Diretora de 

Curso também lá na escola, e as miúdas, eu digo miúdas porque elas são só 

miúdas, técnico de apoio à infância, vêm, têm vindo, eu dou-lhes, não lhes 

dou português não é, porque eu, eu penso que a professora que dá 

português deve ser pronto porque elas não têm motivação nenhuma para 

aquilo, ela têm motivação para a prática, o que eu lhes dou a elas é 

expressão cultural e dramática e elas já gostam mais um bocadinho não é, 

não vou fazer isso com os miúdos, depois elas querem é ir trabalhar 

sinceramente, e portanto ali o meu papel tem sido imensas vezes, mas antes 

disso até um curso tecnológico, a mesma coisa de lhes dar conselhos, como 

é que se vestem, de não aparecerem assim com as coisas à mostra não é, 

as barrigas e não sei quê, de não se porem assim de não dizerem alto, de 

não falarem, de diminuírem assim o sotaque cerradíssimo assim alto como 

se fosse, se tivessem no Bolhão, é horrível e, e portanto chegar ao fim do 

ano dos, dos três anos e ver que elas que evoluíram nesse sentido é uma 

satisfação pessoal muito grande e portanto eu começo assim a pensar às 

vezes, quer dizer mas afinal de contas eu estou aqui para lhes ensinar isto, 

mas também é importante, e acho que também é importante nesses casos, 

noutros casos começa a ser assim um bocadinho, nos casos de 

prosseguimento de estudos ter que insistir em normas que eles deviam à 
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partida saber que é o estudo e a realização das suas tarefas básicas é 

cansativo e desvirtua o trabalho do professor porque eu gasto mais tempo a 

convence-los de que eles têm de trabalhar e fazer os trabalhos de casa e, e a 

ler, hum “por favor leiam o texto senão nós não conseguimos fazer nada”, 

ham ai, ai acho que já é porque eu queria estar a gastar tempo a ensinar-lhes 

a fazer outras coisas, a estruturar um texto, a mostrar-lhes coisas que eles 

não conseguem ler nos textos e eu estou ali a praticar com eles, portanto 

nesses casos é, é saturante e acho que nós caminhamos para isso porque a 

questão do alargamento do ensino, do ensino obrigatório até ao 12º ano é 

uma calamidade, vai ser, é horrível, eu isso digo-lhe com todas as letras, 

acho que, porque nós é que sabemos o que é que temos  à nossa frente não 

é, e eu agora tenho neste momento tenho miúdos no 7º ano que eu ponho as 

mãos à cabeça e digo assim: “mas como é que este fulano vai fazer o 7º que 

já não faz quanto mais, quanto mais ainda acabar o 12º ano!, é impensável, 

ele só se for empurrado assim, ou se lhe der uma grade volta na cabeça que 

eu duvido não é, e portanto acho isso complicado relativamente ao papel do 

professor. 

Reference 2 - 2,28% Coverage 

PortIng1: Pronto é essa coisa de se imiscuir um bocadinho, essa, essa 

questão quase de perceber o que é que há em casa, o que é que há em casa 

que lhe está, saber isso, tentar perceber esse universo não é, que está a 

fazer com que o aluno não faça, não acompanhe, não realize ham e isso, e 

essa é sobretudo, aquela que eu já lhe tinha dito antes, quer dizer o ver se 

ele, se nós acompanhamos o aluno noutras coisas, noutras, nas correção de 

comportamentos que deviam vir de casa não é, e no incentivo por exemplo 

há outras coisas, outras atividades, que são extremamente importantes e que 

também deviam de estar em casa mas não tenhamos ilusões porque isso 

seria uma sociedade utópica, de que pais que lhes dizem, apesar, mesmo 

apesar de não lerem, “olha devias ler que é importante, vai ler, vamos à 

biblioteca buscar”, quer dizer, é ai, é muito difícil para um pai que não tem 

interesse absolutamente nenhum, nunca teve, nem o jornal lê que os miúdos 

o façam não é, ham portanto eu acho que nós temos de passar, temos de ir 
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até ao lado de lá e estar a ir ao lado de lá, ou seja ao lado onde as 

responsabilidades seriam da família é complicado e acho que ultrapassam 

um bocadinho a nossa função, mas tem sido, tem sido aquilo que nos é 

exigido e que nós às vezes também sentimos um bocadinho a necessidade 

porque estamos a ver, a ver se conseguimos ir à fonte do problema e ver se 

conseguimos corrigir ali, mas eu acho que isso não devia ser da nossa 

responsabilidade, devia haver de facto a colaboração da família e da 

sociedade com o, com o professor. 

 

Internals\Inf2> - § 1 reference coded  [6,51% Coverage] 

Reference 1 - 6,51% Coverage 

Inf2: …o que é principal na escola são os alunos, é ensinar, é conseguirmos 

transmitir os nossos conhecimentos da melhor forma e nós agora temos uma 

certa, encontramos alunos com uma certa relutância em aprender porque 

estão, são obrigados a estar na escola, não gostam de estar, não gostam de 

aprender, então o papel do professor é muito complicado e, e então nós 

como professores, e se queremos ser bons professores temos que pensar e 

estudar todas as estratégias possíveis e que conseguirmos imaginar para 

trazer para aquela sala de aula. 

 

<Internals\Inf2> - § 1 reference coded  [2,76% Coverage] 

Reference 1 - 2,76% Coverage 

Inf2: ….isso são imensas, olha se for Diretor de turma, no âmbito do Diretor 

de turma, o Diretor de turma é, é tudo, é psicólogo, é professor é, é aquele 

que tem que falar com os pais e compreender também os pais, portanto tem 

de ser o psicólogo para os filhos e para os pais e para toda a gente, é um 

administrativo, tem montes de papeis para preencher, muitas, muitas coisas 

a preencher, muita burocracia e, e passa por ai, o professor é tudo, eu acho 

que as pessoas e a sociedade nem têm essa noção ou se têm não querem 
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assumir como tal,  mas o professor é que faz, é que educa a maior parte das 

crianças porque eles estão na escola o dia todo e é com o professor que eles 

estão sempre na escola onde acontecem todos os problemas, as coisas boas 

e as coisas más acontecem na escola que os pais cada vez têm menos 

tempo para os filhos e se demitem mais desse papel, então o professor tem 

que assumir imensos papeis. 

 

<Internals\PortFran3> - § 1 reference coded  [0,38% Coverage] 

Reference 1 - 0,38% Coverage 

PortFran3: Neste momento o professor é, o professor é babysitter, é pai, é 

mãe, é educador, é psicólogo, é sociólogo, é assistente social é tudo, o 

professor agora é tudo, mas a sociedade faz com que ele não execute a sua, 

ham a sua função primária que é ensinar, neste momento não se consegue 

ensinar. 

 

<Internals\PortFran3> - § 1 reference coded  [4,65% Coverage] 

Reference 1 - 4,65% Coverage 

PortFran3: Ensinar, a principal função do professor é ensinar, não é, é 

ensinar, educar no sentido mesmo da terminologia da palavra educare, de 

educarete, educare quer dizer conduzir a, a educar o jovem, a criança, pronto 

ajuda-lo a, a ter, a construir a sua personalidade para que ele seja ham um 

indivíduo completo na sociedade, agora, mas também tem de ter a outra 

parte, eu não vou ensinar as regras de boa educação a uma criança, a uma 

criança não, a um, um adolescente, não vou ensinar a saber comportar-se 

dentro de uma sala de aula, isto suponho que já tenha aprendido antes e em 

casa, eu isso não posso ensinar, eu posso, eu na, na faixa etária que eu 

trabalho vou dar continuidade à formação do indivíduo quer da parte 

cognitiva da disciplina que me, que me diz respeito, não é?, quer na outra 

parte, na parte social, na parte política, porque eles, eu tenho, digamos acho 
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que o professor tem que ter uma, quer queira quer não, tem de dar formação 

em todos os seus aspetos… 

 

<Internals\Quim1> - § 3 references coded  [2,51% Coverage] 

Reference 1 - 1,80% Coverage 

Quim1: Eu acho que hoje ser professor, é assim, eu vou dizer uma coisa 

muito dura logo para começar, mas a principal função que um professor tem 

que ter eu acho que é mesmo educar os alunos e aceitá-los e conseguir lidar 

com eles, um professor tem de ser cada vez mais um psicólogo, é triste dizê-

lo, e eu ao dizer isto estou a dizer porque os pais infelizmente não têm tempo 

para estar com os filhos, muitas vezes demitem-se das suas obrigações e 

entregam-nos à escola e nós encontramos os alunos cheios de problemas, 

com posturas e comportamentos totalmente descabidos e nós se não 

conseguirmos lidar com isso, nós não conseguimos ser professores, nós não 

conseguimos trabalhar com eles porque eles são muito difíceis de controlar 

para podermos trabalhar, acho que os alunos hoje, nem nós podemos querer 

porque os tempos são outros, mas tem de haver disciplina e eles não sabe o 

que é a disciplina e não podemos querer só isso porque senão cria-se ali 

uma barreira do género estarmos sempre todos dias a marcar faltas 

disciplinares, e para que serve a falta disciplinar? Para muitos deles mais 

falta menos falta não, porque há aqui um bocadinho de falta de autoridade 

das escolas e nesse aspeto e isso é mau. 

Reference 2 - 0,30% Coverage 

Quim1: Tudo, agora o professor faz tudo na escola, refere-se a tarefas que 

lhe dão? O professor faz tudo na escola… 

Reference 3 - 0,41% Coverage 

Quim1: A tudo, o professor faz tudo, nós temos de lançar as faltas, nós temos 

de estar sempre a contactar os Encarregados de Educação, nós 

organizamos as visitas de estudo, fazemos as mudanças dos laboratórios 

quando há necessidade de obras, o professor tem de saber tudo mesmo. 
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<Internals\Bio1> - § 1 reference coded  [2,55% Coverage] 

Reference 1 - 2,55% Coverage 

Bio1: Gestor de aprendizagens, não ensinamos nada neste momento, neste 

momento nós temos de deixar que os alunos aprendam de acordo com os 

ritmos deles, não há outra maneira, nós hoje em dia na sala de aula, não 

estou aqui a falar da Aurélia, porque aqui corre tudo muito bem, porque eles 

todos querem ir para medicina, todos querem, portanto eles têm um ritmo de 

trabalho que não se compara, estou a falar no geral, já estive noutras 

escolas. Nós temos dentro da sala de aula um público extremamente 

heterogéneo e com expectativas da vida completamente diversificadas, 

desde aquela que quer ir para cabeleireiro, desde a outra que só quer casar 

e ter filhos e que nem quer aquilo para nada que anda lá para porque é 

obrigatório – e oh professora mas eu quero é ter filhos e casar e eu quero ser 

mãe e pronto não há volta a, não há de facto outra maneira, e não sei se isso 

é recriminável, atenção, porque eu acho que é muito bom ser mãe e ter filhos 

e ser dona de casa, eu acho que isso tudo é importante numa sociedade, e 

temos outros alunos que respondem que como várias pessoas já sabem – oh 

professora eu vou ser traficante de droga, oh professora eu vou ser, sei lá 

coisas assim, eu vou jogar para o casino eu vou ganhar muito dinheiro, 

portanto, temos pessoas com maneiras de estar na vida e que vêm de 

famílias também assim, que têm funções sociais muito diferentes, muito 

diversificadas, não têm os mesmos valores, não estou a dizer que uns são 

melhores do que outros, mas não têm os mesmos valores, para uns terem 

cama lavada, roupa ou comida é indiferente, para outros isso é muito 

importante e eu acho que o professor hoje na sala de aula tem que gerir isso 

tudo, é isso que tem de fazer, é gerir, gerir os conflitos, gerir as 

aprendizagens, deixar eles aprenderem ao ritmo e ir ajudando… 

 

<Internals\Bio1> - § 1 reference coded  [4,47% Coverage] 
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Reference 1 - 4,47% Coverage 

Bio1: Eu sou Coordenadora da Educação para a saúde, ham também ligada 

à minha área  claro, já fui Diretora de turma, agora não sou, mas eu acho que 

em tudo na vida, não é? Não é só na profissão, nós temos que saber fazer 

opções, saber escolher porque se deixarmos que escolham por nós, se 

calhar as coisas não vão correr tão bem, eu digo isto porquê, porque hoje em 

dia pede-se aos professores para fazerem mais coisas na escola, de facto é 

verdade e então eu tenho canalizado, antes por exemplo eu cheguei a ter 

clube de educação ambiental porque era uma coisa que eu gostava, hum e 

achava que ia ter aderência como tive, e fiz projetos giríssimos com os 

alunos etc, mas eu pensava assim, se eu não for, se eu não me propuser a 

um clube, claro dá muito trabalho, apresentar o projeto à DREN, apresentar 

relatórios, dava-me trabalho, mas Diretora de Turma também dá, hum e eu 

não escolhia a turma que ia ter nem os pais que ia ter, e assim eu estava 

numa área que me sentia bem e se sabia que ao escolher ser coordenadora 

de um clube, não é? No fundo eu estava a fazer uma opção do meu agrado 

se a escola aceitasse, como tem aceitado eu já não era, já não tinha outros 

cargos…  

…e eu pensei nessa altura o seguinte, disse assim: ora bem, eu de facto, 

como Coordenadora da Educação para a Saúde vai-me dar trabalho, pois vai 

mas se calhar eu gosto mais deste trabalho do que daqui a uns tempos estar 

a ser delegada porque já não posso negar se as pessoas quiserem que seja 

Delegada de Grupo, não posso dizer: não porque eu não quero, porque se 

não ninguém queria dar aulas, não havia Delegado, não havia 

Coordenadores de departamento não havia nada, porque de facto isto tudo é 

uma carga de trabalhos, e propus-me, porque disse assim: já que eu tenho 

de ser coordenadora de alguma coisa vou avançar, porque sabendo que eu 

sou Coordenadora da Educação para a Saúde não me convidam para a 

Assembleia, não me convidam, e então todas essas, e depois é assim, e é 

uma coisa que eu lhe queria dizer, e eu prefiro o trabalho com os jovens, 

portanto eu fujo sempre do trabalho com adultos, hum, eu prefiro muito, mas 

muito mais perder horas, nem que seja, eu tenho quatro horas para a 
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Educação para a Saúde e estar aqui oito ou dez com jovens do que estar a 

atender pais, do que estar noutros cargos, ou reuniões com colegas, isso 

numa balança pesa sempre mais para os alunos, portanto também faço 

opções. 

 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [2,95% Coverage] 

Reference 1 - 2,95% Coverage 

Filo2: Eu acho que ele não pode esquecer-se de que tem de ensinar, 

efetivamente, mas ensinar despertando as capacidades do aluno a aprender 

aquilo e a ser autónomo e a aprender por ele muito mais, porque parece-me 

que hoje em dia mais do que nunca não é possível haver um saber 

enciclopédico que o professor transmita, portanto mais do que esse saber e 

um saber fazer que tem de se ensinar, tem de se ensinar a que ele seja 

capaz de por ele próprio procurar informação e por outro lado acho que o 

professor tem também uma certa função de transmitir valores, se é que se 

pode chamar assim, embora eu não goste muito dessa coisa pirosa de se 

transmitirem valores, mas acho que tem de criar um ambiente na aula em 

que haja respeito mútuo, em que haja solidariedade, etc, esses valores que a 

sociedade considera como fundamentais da nossa cultura. 

 

<Internals\IngAlem2> - § 1 reference coded  [3,23% Coverage] 

Reference 1 - 3,23% Coverage 

IngAlem2: Eu, hoje em dia eu acho que ser professor não é só ser professor 

é, é ser pai, ser irmão, ser psicólogo ahm portanto cada vez é mais, é, eu 

acho que pedem ao professor mais coisas não é, ahm portanto não é só uma 

pessoa muito bem preparada cientificamente não é, eu acho que há pessoas 

que têm uma preparação científica ótima que, são realmente grandes 

cérebros e que não conseguem passar a mensagem para os alunos e 

portanto, mas também não acho que aqueles professores que são, que dão 
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facilidades não é, que acham que pronto “agora vais estudar isto mas se não 

estiver muito bem, pronto tas, pronto”, não se empenham muito porque não 

acham que vale a pena e vivem bem com os alunos dessa forma não é, e eu 

para mim isso não, não é professor ideal não é, eu acho que se nós em 

qualquer profissão se queremos ser bons temos que ser exemplos com nós 

próprios e depois com eles não é, e portanto temos de cumprir a nossa quota 

na sociedade se nós estamos a formar cidadãos que, que à partida têm, vão 

ter o mundo do trabalho à frente, que têm que ter determinado tipo de 

competências, que têm que ter determinada conduta etc, que temos que 

exigir, que temos de ser exigentes nessa, nessa base, aliás eu não sou só 

exigente a nível de, de conhecimentos, sou muito exigente a nível de atitudes 

ahm e chamo muito à atenção aos alunos nessa, nessa linha porque acho 

que hoje em dia às vezes, embora a avaliação, a filosofia da avaliação atual 

seja um bocado nessa linha não é, de realmente as atitudes e os valores 

também, vão ser, vão ser intervenientes na avaliação é tudo um bocadinho 

hum, hum, nós, nós não somos rigorosos nessa avaliação, não estamos tão 

atentos assim, fazemos testes mas é para ver se os alunos adquiriram 

determinadas competências a nível de conhecimentos e não a nível de 

valores e, e portanto a nível de comportamentos e valores eu também sou 

exigente, acho que, que só assim é que nós formamos, portanto tem de ser 

uma formação integrada não é, em que estejam lá os valores, os 

conhecimentos etc, portanto, eu vejo a pessoa como um todo e não como 

uma fonte só de conhecimentos. 

 

<Internals\IngAlem3-> - § 1 reference coded  [2,31% Coverage] 

Reference 1 - 2,31% Coverage 

IngAlem3: … a atividade principal é dar aulas, mas eu não me limito a fazer 

isso não é, a dar aulas, preparar os alunos para a vida, educar os alunos, 

hoje em dia sobretudo educar os alunos, para a cidadania, ham para o bom 

relacionamento com os outros e, e para a vida, essencialmente, ensinar mal 

se calhar não é tão importante embora eles tenham exames, eu, eu ensino, 
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por exemplo os alunos de alemão têm que fazer um exame nacional e então 

eu tenho que os preparar para terem sucesso no exame porque a vida deles 

é entrar na faculdade, vai depender dessa nota, portanto é ensinar aquela 

matéria para, mas também é, mas também é a preparação para a vida é 

muito importante e, e noto cada vez mais isso, que alunos que nos chegam, 

como é que hei de explicar, ainda numa pedra não lapidada que nos chegam 

assim, que depois, e, e quando nos chegam às vezes não sabem estar, não, 

não têm hum, como é que hei de dizer, não são polidos nem, nem educados, 

nem sabem lidar com os outros, quando saem da, da escola e quando às 

vezes os encontro lá fora penso que, às vezes penso assim, era mau aluno 

não aprendeu nada, aprendeu muito, depois quando os encontramos (choro 

comovido) uns anos mais tarde, isto até me impressiona, vemos que eles se 

tornaram realmente pessoas completamente diferentes, a escola deu-lhes 

imenso. 

 

<Internals\IngAlem3> - § 1 reference coded  [4,98% Coverage] 

Reference 1 - 4,98% Coverage 

IngAlem3: Ai hoje o professor quase não tem tempo para preparar as aulas, 

porque as aulas não forem motivadoras, se não forem diferentes, nós temos, 

eu noto isso, de um ano para o outro eu pouco consigo aproveitar, porque 

nós temos que os acompanhar e temos que criar sempre coisas que motivem 

e é sempre, se eu este ano usei uma música, uma canção, para o ano essa 

música já está desatualizada, então eu já tenho de arranjar outra, ou um 

vídeo sobre, eu sei lá, o G8 para o ano já não tem de ser o G8 mas tem de 

ser outro porque já passou mais um ano não é, hem e eu na minha disciplina 

e porque gosto de ter os alunos motivados e ensinar coisas interessantes e 

muitas vezes usar os textos do livro e muitas coisas para além disso, perco 

muito tempo na pesquisa de vídeos interessantes e ainda este ano estivemos 

a dar a faceta multicultural do mundo e então eu decidi dar o 

multiculturalismo através de uma obra que leram e para cada coisa que se 

falava na obra eu ia procurar diferentes religiões, hem características daquela 
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religião, eu procurava um vídeo e mostrava e fazia um listening daquele livro 

e, portanto isso são horas e horas de trabalho de pesquisa, depois a 

transcrição do vídeo para um pequeno texto para eles depois fazerem o 

listening ou o verdadeiro e falso ou, e, se para além disso ainda temos todo, 

para além disso temos claro a correção dos trabalhos de casa, hoje em dia 

com as novas tecnologias todos os meus alunos me mandam e-mails com, o 

trabalho de casa eles mandam por email e eu tenho de corrigir e reenvio para 

eles depois imprimirem e colocarem no portfólio para depois poderem utilizar 

todas essas composições e trabalhos que fizeram para o estudo do exame, 

portanto terem um estudo mais organizado, eu demoro imenso tempo a 

corrigir os trabalhos, os trabalhos que eles apresentam, por exemplo na parte 

da apresentação oral nós temos trinta por cento para a oralidade, portanto 

eles têm de fazer uma apresentação oral e eu permito que eles me mandem 

primeiro aquilo que vão apresentar para não ser com erros, aquilo que vão 

dizer ou aquilo que vão dissertar e escrito por email eu tenho que corrigir e 

enviar, quer dizer demoro imenso tempo, quando é por fichas, preparação 

para testes alguns pedem-me mais algumas e eu mando e depois eles 

mandam-me feito e tenho de corrigir, quer dizer passo imenso tempo a 

corrigir trabalhos e a enviar, a enviar trabalho por e-mail, se para além disso 

temos que, fazer trabalho, burocracia (risos) é muito difícil, para reuniões, 

análises disto, análises daquilo, agora pedem-nos mais análise de um 

documento, agora pedem, ham eu, fui avaliada o ano passado, pedi para ser 

avaliada, a construção de um portfólio, ham toda, o trabalho inerente à 

avaliação que foi  o ano passado, este ano estou a sofrer essas 

consequências já, nota-se não é, em mim, ham é extremamente desgastante 

eu nunca estive tão cansada e, e como este ano. 

 

<Internals\Mat4> - § 1 reference coded  [1,72% Coverage] 

Reference 1 - 1,72% Coverage 

Mat4: Pronto, eu acho que o professor e há medida que se vai, digamos 

subindo na escala do sistema educativo, a transmissão dos conhecimentos 
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em cada área vais sendo cada vez mais importante, mas eu acho que o 

professor também é, pronto o professor como educador, o professor também 

deve funcionar um bocadinho como exemplo, o que é que eu quero dizer 

com isto, acho que os alunos têm de ver, não quer dizer pronto o exemplo ou 

é este ou aquele, mas temos de ter um discurso, por exemplo a maneira 

como se aprende, a maneira como se está, a maneira como nos devemos 

relacionar uns com os outros, nós devemos ter um discurso e uma postura 

que esteja adequada, há bocado quando eu falei daquele tal professor que 

nos tratava “Mecalinos”, eu digo assim, eu não posso dizer isso aos alunos, 

temos de nos respeitar uns aos outros e depois tratá-los mal, eu gosto de 

sentir nas minhas aulas algum à-vontade das pessoas, agora o à-vontade 

implica também respeito, organização mas os tempos mudam e os alunos de 

hoje também já não são os alunos de antigamente. 

 

<Internals\Filo1l> - § 1 reference coded  [5,31% Coverage] 

Reference 1 - 5,31% Coverage 

Filo1: …olhando, não para o meu caso pessoal mas para a carreira de 

professor, parece-me que desvirtuaram por completo, insistindo demasiado 

na avaliação dos professores no, no, na, na administrativização, se assim se 

pode dizer, da carreira, preencher papeis, assinar atas, quer dizer a 

sobrecarga de trabalho para além de ter que preparar as aulas e lecionar e 

atender a casos específicos de apoio a alguns alunos, planear outras 

atividades além das aulas, por exemplo visitas de estudo, acompanhá-las, 

trabalhos de grupo, portanto fazer isso tudo com responsabilidade e com 

competência e ao mesmo lado ter que assinar todos os dias, estar em 

reuniões e fazer ata disto, fazer ata daquilo e ir àquela reunião e apresentar 

mais um relatório, acho que é uma coisa que, não, não augura grande, do 

meu ponto de vista grande futuro para, para uma carreira de professor digna 

e com, porque a carreira de professor tem que ser digna, o professor é 

sempre, será sempre um modelo para os alunos, um modelo como cidadão, 

um modelo como profissional, ele está sempre a ser visto por, pelos alunos 
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de cada turma a quem leciona, portanto se for uma pessoa que transmita 

segurança, saber, otimismo hem motivação, os alunos serão sensíveis a 

isso, se for uma pessoa sempre cansada, atrapalhada no meio de papeis que 

não tem disponibilidade mental para falar de, da, até de assuntos lúdicos que 

às vezes vem a propósito falar, porque depois se o professor, o tempo é 

limitado e a nossa inteligência também é limitada não cabe cá tudo portanto, 

se as minhas preocupações forem fazer relatórios não me sobra muito para a 

outra parte, portanto eu estou a ver, a futura carreira de professores com 

algum pessimismo… 

 

<Internals\PortFran1> - § 1 reference coded  [3,18% Coverage] 

Reference 1 - 3,18% Coverage 

PortFran1: ...dificuldade é  a cabeça, e eu acho que a arma se quiser a arma 

é um bocadinho, é mesmo essa coisa de viajar, viajar quer dizer o professor 

tem que viajar, conhecer, saber, o professor não pode ser uma pessoa 

ignorante, inculta, seja professor do que for, porque senão não vai ter 

instrumentos de compreensão de nada e portanto vai-se tornar um ser que 

não lê e os adolescentes começam a ver isso tipo “não percebe nada do que 

a gente está a falar, não percebe nada e não é capaz de nos” não é, e 

suscita depois as piores coisas nos, nos adolescentes porque depois 

desenvolve-se questões de competição mal, mal geridas, casos mal 

resolvidos em que a autoridade depois como a aquela senhora do telemóvel 

que de certeza  correu muito mal ali aquilo no Carolina, aquela aluna que 

gritava com a professora e a professora arrancava o telemóvel, aquilo era 

deprimente, completamente deprimente e percebia-se que a professora 

estava numa tragédia enquanto professora e ser mediatizado não é, mas 

aquilo acontece não é assim mas parecido, é muito mau quer dizer, é muito 

mau porque a pessoa perde, perdeu verdadeiramente o seu lugar e o 

professor tem um lugar perigoso porque não tem lugar nenhum, o Von la 

Barca dizia que o professor no dia que soubesse qual era o seu lugar tinha 

de mudar de profissão, que o professor não é senão uma fala, pronto enfim. 
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<Internals\PortFran1> - § 1 reference coded  [3,52% Coverage] 

Reference 1 - 3,52% Coverage 

PortFran1: Ah por causa do estágio, portanto no estágio começou a campear 

esta ideia de que o, de que, ham esta ideia de que o professor não deve dar 

aulas expositivas, que os alunos vão descobrir sempre haa, cada ano 

descobrem haa a roda e o fogo e a teoria da relatividade e não é assim, hoje 

em dia até esta teoria já está um bocado a perder terreno mas, ham mas na 

verdade fez várias gerações de formadores e portanto a ideia, nós que 

temos, o que eu acho que, que, aconteceu no meu estágio é que nós ainda 

fomos muito bons nisto, acho que a minha geração foi muito boa, fez muitas 

coisas porque nós ainda trazíamos a, a sobra da cultura clássica que tinha 

sido a nossa formação de base e portanto nós fizemos coisas brilhantes 

quando nos abriram as portas e nos deram liberdade de fazer coisas, o que 

acontece é que ao perder a matriz de conhecimentos e de, de cultura sólida, 

ham na geração seguinte as coisas já começam a ficar só folclore e já não 

têm conteúdo, já não têm dentro e já não se transmite nada e depois tanto 

faz tar a falar de peixe congelado com da arte egípcia, ora não é exatamente 

a mesma coisa não é, e portanto há esta questão que tem a ver também com 

a questão da memória, da preservação da transmissão  é um tema sobre o 

qual eu, enfim acho que há quem pense muito bem em Portugal, o José Gil 

pensa muito bem sobre isso, ham e pensa muito bem, pensou muito bem 

num livrinho que já, de que já não se fala muito, Manuel Carrilho quando, 

quando, quando, foi Ministro da Cultura, quando o senhor Ministro da Cultura 

escreveu, escreveu um livrinho sobre Razão e Transmissão da Filosofia, que 

é uma reflexão, no caso sobre o ensino da filosofia, mas o ensino da filosofia 

levanta o problema do ensino de tudo não é, porque a filosofia finalmente é 

tudo e portanto ele põe a questão de um modo interessante que é, qual é, 

qual é a nossa, digamos assim, qual é a nossa obrigação enquanto 

professores, enquanto escola?, e nós temos uma obrigação de transmissão, 

podemos fazê-lo da melhor maneira possível mas nós não podemos fazer de 

conta que não temos às costas uma memória longa para, para transmitir, 
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agora como transmitir são questões que é preciso responder no mundo 

contemporâneo mas. 

 

<Internals\PortFran1> - § 1 reference coded  [2,79% Coverage] 

Reference 1 - 2,79% Coverage 

PortFran1: São horríveis, são horríveis, para algumas pessoa é o ideal, 

porque não gostariam de ser professores, o que menos gostam e de dar 

aulas e fazem de tudo para não darem aulas, até se arriscam a ser Ministros 

só para não dar aulas (risos) fogem, fogem, quando ouvem falar em alguma 

função que seja não ter de aturar canalha ai estão eles todos, há ai uma 

gente que adora isso, eu detesto isso, eu gosto de ensinar portanto para mim 

é mau e tirem-me das reuniões, e tirem-me dos papeis, desta coisa, porque 

não é os papeis em si, hum enfim gosto de livros, gosto de papeis, é a 

secura, o caráter desalmado com que se preenchem tabelas e mais tabelas e 

agora Deus chama-se Excel, a gente põe no Excel e Excel  é Deus, portanto 

há Deus no Excel, não se pode discutir porque a avaliação, “oh! pus no 

Excel”, e portanto esta ideia de, que é uma ideia perigosa até, eu acho que 

essencialmente é perigosa porque ela pode-nos levar a um mundo muito 

concentracionário de perda do intervalo, do intervalo para, aquele intervalo 

que nos diz assim “este puto não sabe nada, mas eu vou passá-lo porque ele 

para o ano, ele tá a acordar e vai ser meu aluno para o ano e para o ano eu 

puxo por ele, vou passá-lo assim tipo a crédito, olha eu dou-lhe um dez mas 

é pelas orelhas e ele fica-me a dever e para o ano”, isto não se pode fazer 

oficialmente, com as tabelas e agora não dá, claro que a gente depois faz 

sempre, mas o que é que a gente faz, faz como os contabilistas, martelam a 

contabilidade, nós martelamos o Excel portanto isto, mas admitir que isto que 

é agora o domínio do objetivo que avaliar e classificar é o domínio de 

suprema objetividade há os parâmetros, sabe melhor do que eu que se nós 

fizermos as perguntas erradas não é, então (risos). 
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<Internals\PortFran2> - § 1 reference coded  [2,45% Coverage] 

Reference 1 - 2,45% Coverage 

PortFran2: Hum as principais funções dum professor, ham principais são 

ensinar a estudar que acho que é uma coisa que uma pessoa aprende na 

faculdade mais de que conteúdos é aprender a pesquisar seja o que for, 

acho que é uma, uma coisa fundamental e também saber os conteúdos 

porque eles vão ser avaliados no exame e portanto eles têm que os saber 

não é, para além disso dar-lhes a matéria de formas diferentes para eles 

terem uma capacidade também de escolha de um dia mais tarde na sua vida, 

que eu tanto posso, posso dar um texto ham guiando os alunos duma 

determinada maneira, ou posso dar um texto, um suporte completamente 

diferente, não sei eu acho que é bom uma pessoa variar as estratégias, acho 

que é importante mas o importante é que eles fiquem a saber, saber a 

matéria isso é o fundamental e, e saberem, saberem interpretarem as coisas 

de diferentes maneiras, saberem justificar as interpretações, saberem 

argumentar, concordar ou discordar ham dizendo sempre quais são os 

argumentos para concordarem e discordarem é mais ou menos isso, 

saberem ser capazes de pensar ao fim e ao cabo, pensarem sobre as 

matérias e os conteúdos e tomarem posições. 

 

 

<Internals\Hist1> - § 1 reference coded  [1,96% Coverage] 

Reference 1 - 1,96% Coverage 

Hist1: Bem, o professor neste momento desde que houve estas grades 

reestruturações no ensino, começou já com a reorganização curricular que foi 

mal entendida, mas pronto, quando houve estas grandes reestruturações o 

professor muitas vezes deixou de se preocupar com os alunos para se 

preocupar com ele próprio e com a sua própria avaliação e com aquilo que 

faz porque tem que dar satisfação a outros daquilo que vai fazendo e, e isso 

fez com que eh se centrasse muito nele, se centrasse muito em papeis que 

tem que preencher e em materiais que tem que preencher e os alunos 
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deixaram de ser o centro, quando afinal de contas a escola são os alunos 

não é. 

 

<Internals\Mat3> - § 1 reference coded  [2,17% Coverage] 

Reference 1 - 2,17% Coverage 

Mat3: …aqui na nossa escola nós desenvolvemos muitas atividades em que 

os alunos aprendem conteúdos e aprendem outro tipo de competências, 

desenvolvem outro tipo de competências, portanto a função da escola 

também é essa, mas não, não, não pode ir além, quer dizer não pode 

ultrapassar as funções da sociedade, as funções dos pais, da família, da, da 

assistente social, do que for, é mesmo centrada na aprendizagem do aluno 

acho eu não é. 

4.4. Bom 

professor/ 

Professor 

ideal  

 

 

<Internals\EdFis1> - § 1 reference coded  [0,99% Coverage] 

Reference 1 - 0,99% Coverage 

EdFis1: Um bom professor, eu acho que um bom professor é aquele 

professor que consegue transmitir, que consegue que os alunos aprendam, 

agora isso não depende exclusivamente do professor, agora acima de tudo 

eu acho que um professor é aquele  professor que realmente no final do ano 

letivo o aluno consegue, pode dizer “eu aprendi, eu sei qualquer coisa, ficou, 

eu retive informação relativamente aos conteúdos que ele, era destinado a 

dar”, agora seja o professor de história, seja o de educação física, o de inglês 

o que for. 

 

<Internals\Ing1> - § 1 reference coded  [2,18% Coverage] 

Reference 1 - 2,18% Coverage 

Ing1: … ah, um bom professor, um bom professor para mim em primeiro 
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lugar tem de ter uma boa relação com os alunos, isso é o ponto de partida, 

que se houver esta empatia acho que é meio caminho andado para as coisas 

correrem bem, mas depois também tem a vertente científica, não é, que 

temos de nos atualizar constantemente até porque os alunos, sobretudo do 

secundário, como eu lhe tinha dito à bocadinho, atrás, já não se contentam 

com qualquer coisa, até porque eles também gostam de fazer as suas 

pesquisas, também conversam, também estão a par das coisas, mas a 

vertente afetiva e relacional acho que para mim é muito importante, tem um 

peso muito importante no que é ser um bom professor nos dias de hoje, 

temos de saber chegar até eles também, não são dó eles que têm de se 

adaptar mas nós também temos de nos adaptar 

 

<Internals\IngAlem1> - § 1 reference coded  [1,88% Coverage] 

Reference 1 - 1,88% Coverage 

IngAlem1: O professor ideal se calhar é aquele que ensina, sabe ensinar de 

maneira que os alunos quase não dão conta de que estão a aprender, de tão 

agradável que é, ou de tão, quer dizer que sabe, sabe dar bem a matéria, 

não é, não é uma seca como eles dizem: “oh! Que seca”, quer dizer, 

consegue motivar, não é?, consegue dar as coisas de maneira interessante 

para que se aborde determinado tema, determinada matéria de forma fácil 

para os alunos, fácil, fácil de os motivar. 

 

<Internals\Mat1> - § 2 references coded  [2,91% Coverage] 

Reference 1 - 0,54% Coverage 

Mat1: Não sei. Segundo o que me parecem os parâmetros de hoje em dia, de 

que somos objetos de avaliação, um bom professor á aquele que tem o 

trabalho burocrático todo em dia e que vive só de burocracia, quer dizer… 

Reference 2 - 2,36% Coverage 
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Mat1: Pra mim…. Aquele professor que é bom e que não passa só por 

explicar bem, por transmitir bem os conhecimentos mas pelo tipo de relação 

que pode ter com os alunos, pela atenção, por conhecer cada um entre 

aspas, é impossível, mas conhecer cada um individualmente, porque cada 

aluno é motivado para uma disciplina ou para a escola porque quer as coisas 

diferentes que variam de pessoa para pessoa, portanto, eu acredito que um 

bom professor é aquele, aquele que consegue transmitir bem, aquele que 

consegue utilizar o máximo de tecnologias de forma a diversificar as aulas 

porque acho que é isso que também faz um bom professor, é aquele que 

consegue chegar aos alunos, que consegue perceber os alunos, que está ao 

lado dos alunos não só enquanto professor mas enquanto amigo, porque eu 

acho que o trabalho do professor passa também por ter um lado humano, ou 

pelo menos é isso que eu acredito, há quem diga que isto tem a ver… 

 

<Internals\Port1> - § 2 references coded  [4,34% Coverage] 

Reference 1 - 1,35% Coverage 

Port1: … para mim um professor, o professor ideal não, não passa por 

aquele que prepara muita coisa, eu tou a dizer é, é, o professor ideal é 

aquele que cientificamente é muito bom, que deve saber, ter um bom 

conhecimento daquilo que está a fazer mas não, para mim não passa por ser 

o professor que leva muita coisa para a aula, muitas atividades nem muitas 

coisas, acho que o professor tem que ser, saber bem aquilo que vai ensinar, 

estar seguro cientificamente, pode levar uma ou duas atividades porque uma 

aula completamente, noventa minutos sempre o professor a falar ham maça 

os alunos, por, por excelente, por mais excelente comunicador que seja isso 

acaba por entrar em monotonia mas curiosamente tem que ser um bom 

comunicador, tem de ser uma pessoa que goste daquilo que está a fazer, 

daquilo que está a transmitir e isso automaticamente vai ajudar a que a aula 

flua sem, não precisa de estar com grandes atividades e com grandes coisas, 

bem que os alunos gostam disso mas há que saber dosear. 
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Reference 2 - 2,98% Coverage 

Port1: Não, acho que o professor do Séc. XXI cada vez mais tem que ter 

consciência que não está lá só para dar aulas e vir embora, ele tem que se 

embrenhar no, no, com o público que tem à frente, conhecê-los bem e 

sobretudo não, não criar aquela barreira, que eu acho que hoje em dia já não 

existe muito, aquela barreira do professor e do aluno não é, mas se, eles se 

sentirem que têm no professor também alguém com quem podem contar mas 

saberem ao mesmo tempo, isso é que é muito complicado nesta, nesta 

situação ao mesmo tempo saber manter o respeito e faze-los perceber que a 

escola também é um local para crescerem, para, e para se educarem e que 

não é só em casa, por isso acho que o professor tem que reunir um 

bocadinho estas condicionantes todas, ser muito bom cientificamente, ham 

didacticamente reunir boas estratégias e boas atividades porque está sempre 

em contactos com públicos muito diferentes, mas também ser um bom 

pedagogo e, e estar, estar atento ao contexto que o envolve não é, e aos 

alunos que tem pela frente. 

 

<Internals\PortLatGreg1> - § 1 reference coded  [1,06% Coverage] 

Reference 1 - 1,06% Coverage 

PortLatGreg1:Um bom professor, seria um professor rigoroso com a 

disciplina, amigo do seu, do, do aluno, atento e um professor ham talvez não 

relaxado mas um professor que chegasse até aos alunos num tom assim 

mais, eu não acho que um professor deva ser autoritário, deve ter autoridade, 

é um professor que tem autoridade mas ao mesmo tempo é um professor 

amigo que ouve e que está atento às dificuldades e ajuda os alunos a atingir 

as competências que eles têm que atingir. 

 

<Internals\Geo3> - § 6 references coded  [19,88% Coverage] 

Reference 6 - 1,59% Coverage 
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Geo3: Para mim o professor ideal é um professor que vai além da 

transmissão de conhecimentos, ehm é um professor que não se centra nele, 

toda a aula, todos os conteúdos, que se liberta e é capaz de olhar para os 

alunos, e é capaz sobretudo de se colocar na pele dos alunos, nós já fomos 

alunos e nós conseguimos perceber qual é um professor que a gente gosta e 

quando é o professor que a gente não gosta, é olhar para aqueles que a 

gente não gostava, para as características e para o perfil daqueles 

professores que não gostávamos e tentar não ser assim, pronto, acho que 

tem de ser um bom comunicador, tem de ser uma pessoa sensível, atenta, 

preocupada, ah! e, e acima, acima de tudo próxima dos, dos alunos, ahm eu 

acho que isso é que é um bom professor. 

 

<Internals\Mat2> - § 2 references coded  [5,33% Coverage] 

Reference 2 - 3,49% Coverage 

Mat2:... eu já me considero uma boa professora, já faço tudo e mais qualquer 

coisa para que os alunos aprendam, para que os alunos tenham sucesso, o 

que é que querem mais? O facto do professor trabalhar para os alunos, 

trabalhar para que eles tenham sucesso, não para as taxas, porque muitas 

vezes trabalhamos e não temos aquela taxa que a escola ou que o Ministério 

quer, estarmos presentes, eu acho que é, isso é, é ser o bom professor não é 

só chegar ali à sala e começar a despejar a matéria e já está, é tudo, quando 

lhe digo envolver-se também com os alunos de forma, não digo envolver-se 

naquele sentido de amizades, acho que não, acho que temos de saber 

separar as coisas mas também não, não podemos ser aqueles professores 

frios e, meio termo. 

 

<Internals\Dir2> - § 3 references coded  [7,70% Coverage] 

Reference 1 - 3,04% Coverage 

Dir2: …no meu exemplo de professor, o espelho a que eu me mirava e que 
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era o, importante para eu me posicionar enquanto professor, é o professor 

que transmite conhecimento, tem que transmitir ou tem que desenvolver um 

conjunto de tarefas no sentido de dotar aqueles alunos de determinadas 

competências e de saber uhm, a nível cognitivo e a outros níveis não é só a 

nível cognitivo também a outros níveis não é? Mas é a de, de facto passar ali 

uma mensagem, o ajudar a construir um ser, um indivíduo, um cidadão o 

mais íntegro e de uma forma mais integral possível…. O que é que se espera 

do professor? É isso, ah e por isso não é também, já, acho que estou a 

repetir-me, não é só o aspeto, a inteligência lógico matemática, a inteligência 

linguística, não a inteligência interpessoal, etc, etc, mas tem que haver uma 

passagem sempre, tem que haver ali um modelo, ah tem que haver ali a 

apreensão que há um conjunto de valores, que há um conjunto de princípios, 

que a pessoa se deve esforçar, que a pessoa deve lutar, que deve esforçar-

se para ser pessoa, porque só consegue ser pessoa plena se estiver bem 

consigo para poder estar bem com os outros e isso é o que eu quero de cada 

um dos meus pupilos (risos). 

 

<Internals\EdFís2> - § 1 reference coded  [2,22% Coverage] 

Reference 1 - 2,22% Coverage 

EdFís2: Não, pra mim, pra mim tem, tem a ver, hum eu acho que um bom 

professor é o que domina a arte, é o, o que consegue no dia a dia dominar o 

estado da arte e o estado da arte hoje em dia é um professor, não é, não é 

quase um superhomem ou uma supermulher mas anda ali próximo, é exigido 

não é, tem que ter competências científicas, tem que dar aulas com 

excelente clima, tem que pôr os alunos a evoluir, tem, tem que dominar toda 

a legislação, tem que saber os critérios de avaliação da escola, tem que 

saber planear, tem que saber perspetivar e ver o que é que, o que é que vem 

no exame e, pronto tem que ter ali um, tem que dominar as tecnologias não 

é, eu tou, já disse para ai sete ou oito não é, e isso é que é um bom professor 

hoje em dia, claro que eu agora é mais o excelente, o que é o excelente 

professor não é, tem que ter um perfil de, de… 
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<Internals\Geo1> - § 1 reference coded  [0,32% Coverage] 

Reference 1 - 0,32% Coverage 

Geo1: A professora ideal seria ter todos os dias energia (risos), todos os dias 

ter muita boa energia e boa disposição, acho que era isso. 

 

<Internals\Inf2> - § 1 reference coded  [2,60% Coverage] 

Reference 1 - 2,60% Coverage 

Inf2: Olha! O professor ideal é aquele professor que transmite os seus, os 

conhecimentos de uma foram que os alunos compreendam, porque 

dependendo do grupo que tem à frente tem de saber moldar-se de forma a 

que os alunos aprendam, e o professor, mas os professores de hoje, de hoje 

funcionam muito como, quase como um psicólogo, têm de perceber muito 

bem o que é que se passa por detrás daquele ser e ir de encontro às suas 

dificuldades e traçar novas estratégias, até a nível pessoal de forma a levar 

aqueles meninos ao sucesso, porque todos os meninos têm de alcançar o 

sucesso é assim, é assim que as regras não é, que as regras europeias 

também acho que ditam, e nós temos de os levar ao sucesso, portanto o 

professor tem, para além de transmitir os seus conhecimentos tem que 

estudar muito bem  o ser humano, e saber lidar com a diferença, e tentar 

levá-los todos ao sucesso. 

 

<Internals\PortIng1> - § 1 reference coded  [2,89% Coverage] 

Reference 1 - 2,89% Coverage 

PortIng1: Um bom professor? Pronto, ensina com competência científica 

aquilo que tem a ensinar mas tem que aliar isso à capacidade de perceber se 

os alunos estão a acompanhá-lo, também isso, isso, tem, tem de descer, não 

é descer senão parece que estamos, é descer no sentido do estrado não é, é 
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descer o estrado mesmo no caso em que há estrado, ir até à beira dos 

alunos e ver o que é que se está a passar, mas eu acho que isso também 

não passa depois dai porque o estar com eles, e o ver e o que fazem e etc 

mas depois eles não fazerem, não realizarem esse trabalho que é do foro do, 

de estrita obrigação do aluno, ham não torna o professor hem menos 

competente, ou seja, eu tento explicar melhor, o professor é um bom 

professor se fizer bem o seu trabalho e se não negligenciar as dificuldades 

do aluno, mas eu acho que o que se está a pedir agora ao professor é que 

ele seja mais do que isso, e que ele se responsabilize pelo facto do aluno 

não estudar em casa, por não fazer e não se interessar pela sua própria 

aprendizagem, nem os pais também, e isso, eu acho que isso é uma fonte de 

stress para o professor porque ele está, estão a responsabilizá-lo por uma 

coisa que ele não tem, não pode ter interferência nem faz parte do seu papel, 

nem faz parte das suas obrigações, nem pode fazer com que ele se sinta mal 

por causa disso, eu tento sempre, é um trabalho que eu faço comigo mesma 

e fico triste quando eles, quando eu acho que não estou a conseguir chegar 

lá, eu fico triste de saber que estou a falar para uma maioria e são, pelo 

menos tenho de ter a consciência de que são uma maioria e que essa 

maioria me está a seguir, não me seguiu nesta aula vai-me seguir na próxima 

e eu vou insistir muitas vezes mas que eu à partida já estou a começar a 

desistir, há alunos que eu não vou conseguir fazer e eu tenho essa 

consciência, fico triste mas depois vou para casa e faço o exercício de 

sacudir essas coisas todas, essa poeira da cabeça porque senão não sou 

feliz. 

 

<Internals\Cont1> - § 1 reference coded  [1,51% Coverage] 

Reference 1 - 1,51% Coverage 

Cont1: É assim, eu acho que o bom professor tem de ser acima de tudo uma 

pessoa muito humana e o dominar ou não determinada matéria hoje com as 

possibilidades que nós temos de recorrer à internet de recorrer a uma série 

de materiais que existem, se a pessoa não está muito preparada num 
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assunto ou num outro depressa consegue preparar, portanto acima de tudo 

eu acho que o professor tem de ser uma pessoa empenhada, muito 

interessada, tem que gostar daquilo que faz porque se não gostar daquilo 

que faz é muito complicado. 

 

<Internals\Filo1> - § 2 references coded  [10,81% Coverage] 

Reference 1 - 2,72% Coverage 

Filo1: …ah eu até acho, digo uma das, dos requisitos principais para o 

professor ser bom professor é a segurança, o professor está seguro do que 

está a fazer e essa segurança tem de começar por algum lado e penso, do 

meu ponto de vista o primeiro requisito de segurança é o professor estar bem 

apetrechado na área científica que é para poder responder com facilidade eh 

e com oportunidade às solicitações dos alunos, pra dar uma leitura diferente 

se for necessário, para saber aproveitar uma sugestão se um aluno, para 

saber contornar uma questão e encaminhá-la da melhor maneira, portanto 

penso que, um, uma das, um dos requisitos realmente de segurança do 

professor para ser professor é estar seguro, bem seguro na área científica, 

nos conceitos que vai lecionar, na linguagem que vai utilizar, nas diferentes 

teorias, nos locais nos diferentes modos isso permite-lhe realmente liberdade 

e flexibilidade para conduzir a aula seja em trabalhos individuais, seja em 

trabalho de grupo, seja em aula mais expositiva para ter, digamos espaço 

para depois pedagogicamente também poder compreender os alunos, os 

casos de cada um e poder gerir isso. 

Reference 2 - 8,09% Coverage 

Filo1: Portanto tem que ser um professor bem formado na sua área científica 

como disse à bocado, tem que ser um professor com boa cultura, aquilo que 

eu disse, um especialista generalista, tem que ter uma boa cultura, 

conhecimentos dos fenómenos sociais da, de, do espaço europeu dos, da 

cultura europeia, até dos sistemas educativos de alguns, pelo menos de 

alguns sistemas educativos dos países europeus, da cultura mundial, hoje 
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com a globalização portanto ser uma pessoa culta, uma pessoa com valores, 

que tenha organizado na sua mente portanto, digamos a sua escala de 

valores, o que é que a hipocrisia, seriedade, honestidade, a responsabilidade 

porque não é possível transmitir isto aos alunos se ele não estiver seguro, 

quais são os meus valores, depois, uma pessoa que também domine as 

tecnologias porque é evidente hoje ir para uma sala de aula onde os alunos 

dominam as tecnologias e o professor não dominar evidentemente essa 

fragilidade é logo percebida e descoberta pelos alunos e portanto torna-se 

logo uma fonte de insegurança para o próprio professor, depois tem que ser 

uma pessoa com uma personalidade digamos hen segura não é, que resulta 

disto que disse, capacidade de comunicação, o, um bom domínio da 

linguagem, da linguagem escrita porque hoje é-lhe exigido, além de ter que 

falar, tem que redigir, tem que apreciar textos, tem que fazer relatórios e, e 

tem que fazer isto com uma certa facilidade porque lhe é exigido a cada 

passo em reuniões fazer o relatório, fazer a respetiva ata, fazer um 

documento, fazer um texto, fazer um texto para os seus alunos, ajudar um 

grupo de alunos a redigir um texto sobre um assunto, um tema da aula etc, 

portanto um bom domínio da linguagem, da linguagem de origem não é, e, e 

como falamos há pouco também, se puder dominar bastante bem uma 

segunda língua, neste caso o inglês que será, que é o mais útil, que é o mais 

universal, parece-me que, pois uma, uma pessoa otimista e de facilidade de 

relação social, também me parece importante porque para além de ter que 

lidar com os alunos tem que lidar com os encarregados de educação, tem 

que lidar com os colegas, tem que lidar com os colegas dos diferentes 

grupos, tem de lidar com os mais novos, tem que lidar com os mais velhos, 

tem que assumir cargos, como seja Diretor de Turma ou Chefe de 

Departamento ou, ou outro cargo nalguma estrutura administrativa, qualquer 

professor hoje terá que assumir, portanto a parte da comunicação social, do 

otimismo também me parece uma componente importante e isso também se 

faz com, trabalha-se não é, à medida que o professor se sente seguro, se 

sente que domina as tecnologias de, da comunicação e de informação que 

são necessárias para conduzir bem a sua aula e tirar proveito delas, hen e 

portanto, e depois evidentemente temos o meio escolar onde ele vai 
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funcionar … 

 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [2,97% Coverage] 

Reference 1 - 2,97% Coverage 

Filo2: Capaz de desenvolver nos alunos a capacidade de quererem saber 

sempre mais, ajudá-los a juntar as peças do puzzle, não num imagem 

prefigurada na cabeça dele professor, mas na imagem que o faça sentir, isto 

é uma metáfora mas é assim que eu acho, portanto, dada a informação que 

eu tenho para lhe dar, eu sou professora de filosofia, continuo a dizer, não 

é?, eu, ele vai juntando essas informações todas e eu tenho de ser capaz de 

o ajudar a dar sentido àquelas interligações entre aquelas informações 

dispersas que tem para criar sentido, organizar-se, porque senão houver, se 

eu não transmitir a realidade que me circunda de inteligibilidade eu perco-me 

no meio dela, portanto, o professor de filosofia tem que ajudar o aluno a ser 

capaz de passar para o real disperso e caótico essa inteligibilidade que nos 

fax tornarmo-nos pensantes, etc. 

 

<Internals\Hist1> - § 1 reference coded  [1,09% Coverage] 

Reference 1 - 1,09% Coverage 

Hist1: Um bom professor (risos), um bom professor ahm, se no fim de uns 

anos de carreira eu ouvir, como já ouvi alguns alunos meus do princípio da 

minha carreira que agora são pais e etc ehm, me dizerem: -“ai professora, 

nunca me esqueci das suas aulas, até me lembro de uma aula em que a 

professora disse isto, isto, isto, isto”, isso deve ser um bom professor. 

 

<Internals\IngAlem2> - § 1 reference coded  [2,61% Coverage] 

Reference 1 - 2,61% Coverage 
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IngAlem2: Pronto eu acho que o professor ideal que não existe não é, porque 

por exemplo para alguns alunos o professor ideal é de uma forma, para 

outros alunos é de outra e, e para mim se calhar é de outra não é, agora eu 

acho que, portanto um, para mim o professor ideal tem que ser um professor 

exigente, tem que ser um professor que goste de ensinar, que ensine bem, 

que esteja atento aos alunos, que, que desça ao nível deles que, e que os 

faça crescer e que os faça progredir e desenvolver as capacidades e as 

competências que eles têm, nunca vejo pela parte de, de condescendência, 

ahm eu nunca fui uma professora condescendente e, e eu entendo que os 

alunos alguns têm problemas e que, e tenho isso em conta, até dificuldades 

de aprendizagem e a precisarem de algum apoio e etc, agora, para mim um 

professor ideal nunca é aquele professor que vai-se andando, tá-se bem, 

pronto eu vou dando as minhas aulas e eles, eles vão, vão aprendendo 

algumas coisas não é, não é tanto o que eu queria mas vai-se andando, não, 

eu acho que se nós temos um programa para dar e temos alunos para 

preparar, eventualmente para entrar numa universidade etc, que nós 

podemos, que eu acho que isso que é hum enganá-los e eu nunca gostei de 

enganar ninguém, muito menos alunos, portanto acho que um professor que, 

que deve, deve ter, deve ser consciente de que tem o seu papel ahm a 

desempenhar e que, e que tem que levar um rumo e que tem, que tem de ser 

exigente e nos momentos em que são necessários e que tem de ser 

condescendente noutros momentos, mas que tem sempre que, que pensar 

que é uma profissão que exige seriedade e honestidade e que, e que deve 

ter esses pressupostos sempre em, na cabeça não é, portanto. 

 

<Internals\IngAlem3> - § 1 reference coded  [3,04% Coverage] 

Reference 1 - 3,04% Coverage 

IngAlem3: …agora pergunto-me, o bom professor, ham é aquele que é 

bonzinho? Eu considero-me boazinha e acho que é, mas o que é ser 

bonzinho? É conseguir realmente um bom relacionamento, um bom clima de 

sala de aula, mas também não acho que é ser um bom professor o facilitismo 
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e eu às vezes, eu não quero cair nessa tentação de facilitar demais, posso 

facilitar no fim porque ai eles já tiveram todo um percurso e agora eu vou ser 

mais benevolente nas classificações, nas notas, mas o aluno também não 

gosta e não considera um bom professor o que facilita, o facilitador e portanto 

também não é o facilitador, mas também não é o professor demasiado 

autoritário, também não acho, acho que um aluno para aprender tem que 

gostar de estar no ambiente de sala de aula e se o professor for demasiado 

autoritário ele também não gosta e portanto também não, aprende-se muito 

melhor com prazer, mas eu muitas vezes digo que gostava de ter os meus 

alunos todos muito bem comportados na aula e às vezes tenho essa 

tendência, gostava de ser como aquela colega que eles com ela estão todos 

calados e portam-se muito bem, mas é contranatura, contra a minha maneira 

de ser, ter os alunos também todos, e uma coisa implica outra, um bocado a 

outra, ser muito autoritária e general que faria com que eles estivessem ali 

todos muito caladinhos, mas isso também não é um bom clima de sala de 

aula, portanto um bom professor será aquele que consegue ter um bom clima 

de sala de aula e de aprendizagem. 

 

<Internals\Mat3> - § 1 reference coded  [2,38% Coverage] 

Reference 1 - 2,38% Coverage 

Mat3: O professor ideal para mim, tem que ser uma pessoa bem-disposta 

(risos) e positiva, ham para além de claro de ter conhecimentos científicos, 

pedagógicos tudo isso não é, já acho que nem é preciso estar a referir isso 

tudo mas tem que ser uma pessoa capaz de comunicar e capaz de, de ser 

compreensiva mas também não ser totalmente permissiva tem que saber 

dosear, tem que saber criar empatia com os alunos é, atualmente colocam-se 

a nível de comunicação muitos desafios aos professores é, e aquilo que nós 

dizemos a um aluno às vezes não podemos dizer a outro aluno, ou o que 

dizemos numa turma na outra já está tudo ao contrário já, já, e portanto eu 

vejo os desafios agora muito mais ao nível relacional e, e é ai que nós temos 

de evoluir é na nossa forma de estabelecer relações com os alunos. 
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<Internals\PortFran1> - § 1 reference coded  [3,18% Coverage] 

Reference 1 - 3,18% Coverage 

PortFran1: …a dificuldade é  a cabeça, e eu acho que a arma se quiser a 

arma é um bocadinho, é mesmo essa coisa de viajar, viajar quer dizer o 

professor tem que viajar, conhecer, saber, o professor não pode ser uma 

pessoa ignorante, inculta, seja professor do que for, porque senão não vai ter 

instrumentos de compreensão de nada e portanto vai-se tornar um ser que 

não lê e os adolescentes começam a ver isso tipo “não percebe nada do que 

a gente está a falar, não percebe nada e não é capaz de nos” não é, e 

suscita depois as piores coisas nos, nos adolescentes porque depois 

desenvolve-se questões de competição mal, mal geridas, casos mal 

resolvidos em que a autoridade depois como a aquela senhora do telemóvel 

que de certeza  correu muito mal ali aquilo no Carolina, aquela aluna que 

gritava com a professora e a professora arrancava o telemóvel, aquilo era 

deprimente, completamente deprimente e percebia-se que a professora 

estava numa tragédia enquanto professora e ser mediatizado não é, mas 

aquilo acontece não é assim mas parecido, é muito mau quer dizer, é muito 

mau porque a pessoa perde, perdeu verdadeiramente o seu lugar e o 

professor tem um lugar perigoso porque não tem lugar nenhum, o Von la 

Barca dizia que o professor no dia que soubesse qual era o seu lugar tinha 

de mudar de profissão, que o professor não é senão uma fala, pronto enfim. 

 

<Internals\PortFran2> - § 1 reference coded  [1,98% Coverage] 

Reference 1 - 1,98% Coverage 

PortFran2: Hum, o professor ideal, isso se calhar era melhor perguntar aos 

alunos, (risos) mas, mas o professor ideal e aquele que tem conhecimentos 

científicos, certamente porque ninguém, não se pode ensinar se não se 

souber não é, portanto é preciso ter os conhecimentos científicos, saber 

transmitir os conhecimentos, ham ouvir também os conhecimentos dos 
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alunos porque alguns alunos que têm conhecimentos que nós não temos por 

exemplo, por exemplo eu tenho alunos de informática que sabem muito mais 

de informática do que eu e são capazes de fazer excelentes trabalhos em 

que o suporte tem a ver com a informática e portanto é também aproveitar as 

capacidades que os alunos têm em diversas áreas e, o professor ideal é o 

professor que consegue ensinar os alunos e o professor que faz com que os 

alunos estejam interessados nas matérias e que, e que consiga transmitir as 

matérias de maneira a que os alunos evoluam, é acho que sim. 

 

<Internals\Quim1> - § 1 reference coded  [2,77% Coverage] 

Reference 1 - 2,77% Coverage 

Quim1: O ideal de professor é um professor que assuma em pleno as sua 

funções, e o que é que eu chamo de suas funções, lá está é preocupar-se 

com o sucesso dos seus alunos e o sucesso dos alunos eu sou muito 

emotiva, o sucesso dos alunos passa cem por cento por eles estarem bem, 

se nós não estamos bem nós não conseguimos concentrarmo-nos, não 

conseguimos estudar, nós não conseguimos trabalhar, portanto o professor 

tem que estar sensível a isso e preocupar-se com essa parte, não podemos 

ver os alunos como uma massa incógnita em que vamos ali desbobinar 

matéria, não, temos de ensinar com diferentes abordagens quando tiver de 

ser para os alunos perceberem e ver se eles perceberam, porque muitas 

vezes o próprio comportamento deles não é sinónimo de que estejam a 

acompanhar, a maior parte das vezes estão desligados e temos que ter a 

preocupação se queremos que eles tenham sucesso de os chatear, que é 

como eu costumo dizer, -“eu se vos chateio” porque às vezes vê-se às vezes 

que eles não gostam que a gente esteja sempre, a reação deles é logo: -“oh 

professora eu estava calado”, ou qualquer coisa assim, -“não eu estou bem a 

ver que tu não estás cá, eu quero que tu estejas cá, nós vamos todos no 

mesmo comboio, no mesmo barco, temos de ir todos ao mesmo tempo”, 

portanto na primeira fase tenho essa luta, com alunos do 12º ano já começa 

a ser diferente, porque eu tenho dado muito aos últimos anos, primeiro tenho 
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sempre essa postura no início do ano, quando vejo que eles reagem mal, que 

eles não querem se começam a cansar costumo dizer, -“cada um faz a cama 

onde se quer deitar depois não venham dizer que eu não estou a querer que 

vocês acompanhem etc,”, mas um professor cada vez mais tem de se 

preocupar mais com isso, porque os nossos alunos estão a viver uma fase 

muito conturbada a nível familiar e de sociedade e isso reflete-se muito na 

escola. 

 

4.5.Professor 

modelo de 

referência 

 

 

<Internals\Dir1> - § 2 references coded  [5,38% Coverage] 

Reference 2 - 3,95% Coverage 

Dir1: Eu acho que sim, se como professores nós também temos de ser 

educadores acho que, que devemos ter também uma certa conduta, um 

exemplo muito simples, nas escolas não se pode fumar, então os professores 

que fumam têm que vir para a porta da escola fumar e eu acho que isso é, é 

muito mau, é muito mau porque, eu que dou cidadania estamos a ensinar os 

alunos certas e determinadas normas, que o fumar faz mal ham e pronto, e, e 

depois os alunos chegam cá fora e o professor tá a fumar, não é, que acho 

que isso, acho que sim, pelo menos, eu não estou a dizer que os professores 

deviam ser proibidos de fumar, eu não fumo, sou contra o fumo mas quem 

quiser faz aquilo que, cada um faz aquilo que quer da sua vida, mas acho 

que pelo menos nas escolas devia haver um sitio específico para os alunos e 

os funcionário fumarem longe do, para os professores e funcionários 

fumarem longe dos alunos. 

 

<Internals\Geo2> - § 1 reference coded  [0,39% Coverage] 

Reference 1 - 0,39% Coverage 

Geo2: Não, hoje em dia não, poucos são, duvido, não, aquela ideia do 

professor que tinha estatuto, acho que acabou, não nem pensar. [os 
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professores como um modelo de referência] 

 

<Internals\Geo3> - § 3 references coded  [7,58% Coverage] 

Reference 3 - 1,98% Coverage 

Geo3: Eu acho, a esse nível, eu acho que já não é visto como antigamente, 

ahm eu penso, o gosto pelo ensino surgiu precisamente por eu, ahm por eu 

gostar dos meus, dos professores que tive, admirar até, essa admiração hoje 

em dia já não existe, eu acho que o relacionamento entre um professor e um 

aluno é mais banal, ahm na experiência que eu tenho agora em que eu peço 

aos alunos para fazerem a história de vida e enfim, realmente grande, dentro 

dos marcos que eles destacam, há sempre um professor, o professor da 

escola primária, eles falam sempre na escola primária, eh o professor que os 

marcou pela forma positiva, ou por vezes pela forma negativa, mas, mas 

marca, eu acho que hoje em dia, um professor é uma coisa mais banal, que, 

que se esquece, ahm e antigamente nós víamos um professor nosso na rua, 

na estrada e conhecíamos (tosse) porque olhávamos de forma diferente, eu 

penso que hoje em dia esse olhar já não, já não existe. 

 

<Internals\IngAlem1> - § 1 reference coded  [0,93% Coverage] 

Reference 1 - 0,93% Coverage 

IngAlem1: Poucos, acho que poucos. 

 

<Internals\Mat2> - § 1 reference coded  [0,85% Coverage] 

Reference 1 - 0,85% Coverage 

Mat2: Não, acho que não, acho que os alunos já há muito tempo que, que 

deixaram de ter o professor como um modelo, eu no meu tempo tinha, eram 

os professores eram, falar nos  professores, era falar com respeito, hoje em 
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dia não. 

 

<Internals\PortIng2> - § 2 references coded  [4,15% Coverage] 

Reference 1 - 0,38% Coverage 

PortIng2: Eh não tanto, acho que não, para a maioria dos alunos não, ou 

então ham. 

Reference 2 - 3,77% Coverage 

PortIng2: Hem para alguns é algo que está ali, tem que ser e tem que o 

aturar, pra outros ham se calhar não veem tanto como professor mas como 

alguém que, que  possa aconselhar, que possa a, a, dar assim alguma luz 

em algum  problema que tenham, assim nessa base, como, eu acho que 

nunca tive assim nenhum aluno que me dissesse: “ai eu”, aqui na escola,  “ai 

eu um dia gostava de ser professor”, o que eles dizem todos é “professor! 

Nem pensar, meu Deus” (risos), é, a maior parte dos alunos é assim que 

veem, “professor nem pensar meu Deus”, mas este “meu Deus” deles às 

vezes é a dar-nos valor, porque alguns apercebem-se de facto do trabalho 

que, que implica ser professor e da paciência que implica ser professor, ham 

não é tanto por, “meu Deus” não é por, não é para ser depreciativo da 

profissão, eu acho que no fundo às vezes quando os outros dizem “ai meu 

Deus, nunca na vida eu iria ser professor”, até considero quase como um 

elogio (risos), porque eles, nota-se que percebem, que percebem que está 

muito trabalho por detrás da nossa profissão, agora dar valor a esse trabalho 

é que eles também, conscientemente não dão assim muito… 

 

<Internals\PortLatGreg1> - § 2 references coded  [3,53% Coverage] 

Reference 1 - 1,13% Coverage 

PortLatGreg1: Ai eu acho que sim. 

PortLatGreg1: Se os alunos ainda seguem, eu acho que qualquer aluno está 
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sedento e à espera que o professor o seja, e quando não é, acho que perde 

o respeito, o aluno perde respeito pelo professor e então ai, ai é muito 

complicado, eu acho que o aluno, o aluno está à espera que assim seja. 

Reference 2 - 2,40% Coverage 

PortLatGreg1: Os valores que o professor deve transmitir, olhe isso é difícil, 

oh não sei, deixe-me ver, eu perco-me a falar(risos), ham, ham eu acho que 

se calhar, atualmente será mesmo o respeito pelo outro, porque como 

estamos carentes nesse aspeto e nessa área eu acho que seria mesmo o, o 

principal valor, eles não se ouvem, ham e depois também a serem mais 

rigorosos e mais exigentes com eles próprios, muitas das vezes são muito 

desleixados, muito preguiçosos, eu sinto muito isso, e ham também precisam 

de, de exigir mais deles próprios, são capazes de mais, eu tenho CEFs dos 

cursos profissionais e, e, digo-lhes mesmo, às vezes irrita-me, ainda hoje um: 

“ah professora não vou fazer estas duas perguntas do teste, já fiz isto já dá 

para positiva”, sim um aluno que quer quatro e até merece o quatro mas 

pronto, “não de vou dar, não te vou dar o quatro e sabes  porquê?, tu és 

muito preguiçoso, por isso se tu queres ter quatro tens de ser exigente 

contigo próprio e agora vais fazer”, e depois ele lá faz, vai fazendo (risos), às 

vezes funciona, outras vezes não. 

 

<Internals\EdFís2> - § 1 reference coded  [1,35% Coverage] 

Reference 1 - 1,35% Coverage 

EdFís2: Pra muita gente é, pra muita gente, há muita gente, eu digo, há muita 

gente que dentro deste clima, digamos de perda de autoridade do professor, 

há muita gente que, uma percentagem e eu acho, não sei quantificar mas 

que respeita o professor, que, que, não é aquela deferência, aquele, aquele 

respeito que a gente tinha de medo, de “aí senhor professor” não é, mas que 

respeita, que, que confere para o professor, “que é fixe, nós gostamos, nos 

identificamos” e isso continuará a existir pelos tempos fora, não é. 
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<Internals\Física1> - § 2 references coded  [2,77% Coverage] 

Reference 1 - 0,40% Coverage 

Fisica1: De alguma maneira sim, não será o modelo mas é um modelo 

seguramente que sim, eu acho que sim, acho que sim, pelo menos eu gosto, 

gosto de me rever assim (risos). 

Reference 2 - 2,38% Coverage 

Fisica1: Honestidade, o espírito de entreajuda, a, o esforço para atingir 

metas, é uma coisa que eu gosto muito de ditar a os alunos é, eles gostam 

de tirar boas notas e muitos têm a ambição de seguir cursos de uma 

arquitetura, medicina, a medicina a arquitetura, uma engenharia industrial e 

sabem que as notas são muito elevadas e eu gosto que eles percebam que é 

assim mas que é preciso lutar para chegar lá, tento mostrar este esforço, o 

trabalho para chegar ao fim e ter a satisfação de ver a nota, o trabalho 

reconhecido e isso é muito bonito e eu gosto de ensinar essa ideia de que as 

coisas não caem em cima do colo, é preciso lutar, é preciso trabalhar para 

chegar lá e que se seguirem as indicações que o professor dá, é mais velho, 

é mais experiente e tem, que consegue e quando não consegue, e às vezes 

não se consegue, não é tão simples não é, mas estou disposto a ajudar, 

combino com eles fora de aulas digo amanhã à tarde tou aqui à disposição 

trás os teus cadernos e vamos trabalhar, para ajudar no que puder não é. 

 

<Internals\FranIng1> - § 2 references coded  [8,48% Coverage] 

Reference 1 - 1,54% Coverage 

FranIng1: A maior parte têm, ainda têm essa função, há umas exceções 

como nós sabemos, mas a maior parte têm e a maior parte dos professores, 

pelo o que eu tenho visto, a maior parte dos professores ainda são muito 

esforçados, ainda trabalham muito para a escola, ainda dão muito de si, 

muito das suas horas de família digamos pessoais e que dão muito para a 
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escola e para os alunos e que preparam as suas aulas e o seu trabalho com 

muito rigor também.  

Reference 2 - 6,95% Coverage 

FranIng1: Olha eu acho que primeiro de todos é o respeito, acho que se deve 

transmitir ao aluno, a maneira como nós lidamos com eles com respeito eles 

devem aprender isso não é, está intrínseco a maneira como nós lidamos com 

eles e também friso muito a solidariedade entre eles, acho que é na escola 

que se aprende a ser solidário, amigo, a ser verdadeiro a não mentir, também 

é uma coisa que eu friso muito quando eles mentem com o trabalho de casa 

por exemplo que dizem que fazem e não fazem, quando mentem que 

perderam a caderneta que não trazem a caderneta quando nós queremos 

escrever um recado, e trazem, a caderneta está mas é na mochila, quando 

eles mentem em muito tipo de coisas eu chamo muito à atenção e para o 

facto da mentira em si percebes, e de muita coisa, da amizade entre eles, do 

respeito, o saber estar, do saber ouvir, o saber falar, intervir quando é a sua 

vez e saber participar ordenadamente, saber também os hábitos, por 

exemplo exijo sempre e lá na escola é um ponto e mesmo assim ainda temos 

muitos problemas é no aspeto da preservação dos espaços e das carteiras, 

não escrever nas carteiras, não desarrumar quando saem da sala de aula 

não ter lixo no chão, não mandarem lixo para o chão e mesmo assim eles 

bebem um sumo e deitam o pacote para o chão, não querem saber, nós 

frisamos muito isso e eu sou muito exigente nesses aspetos porque acho que 

são valores que eles levam principalmente da escola para a vida deles 

também, saberem apresentar um trabalho, saberem pesquisar, saberem 

apresentar um relatório, saberem apresentar um teste até na apresentação 

do teste, do seu caderno diário, conforme passam a informação para o 

caderno diário, todos estes pequenos pormenores que nós estamos atentos 

e também na maneira de nós estarmos na sala de aula também é importante 

acho que é a nossa imagem também que não vale a pena às vezes falar não 

é, como os pais para os filhos não é, não vale a pena estarmos a dizer, -

“olha! Come-se assim, não se come assado”, eles vêm não é, basta eles 

verem como nós estamos e como nós fazemos 
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<Internals\Geo1> - § 2 references coded  [1,43% Coverage] 

Reference 1 - 0,64% Coverage 

Geo1: Em termos de valores morais penso, penso que o professor deve 

sempre transmitir os mesmos valores, agora começa o que, o que deve 

começar a ser falado e questionado é quais são esses valores e se eles são 

transversais a todos os professores (risos) não sei porque eu deparo…  

Reference 2 - 0,79% Coverage 

Geo1: O sentimento de trabalho, de rigor, de exigência de, da disciplina, da 

responsabilidade, de empenho, sei lá, e de tentar que isso de alguma forma 

se reflita na, no aluno mas (risos) não obstante isto tudo de facto às vezes 

temos que, temos mesmo, somos obrigados a desvalorizar algumas dessas, 

desses valores que são importantes para nós. 

 

<Internals\Inf2> - § 1 reference coded  [2,07% Coverage] 

Reference 1 - 2,07% Coverage 

Inf2: (Suspiro) É, eu gostava que fosse, mas eu acho que, que nem para 

todos os alunos é, para alguns eu acho que continua a ser, em certos grupos 

eu acho que continua a ser, ahm mas para outros não, há alunos que estão 

na escola para passar tempo, para cumprir horário, para, porque têm idade 

de estar na escola e então eu, eu acho que eles quase nem olham para, 

quase que nem ligam ao professor, ou melhor, nem estão a analisar o 

professor nesse aspeto, é mais uma aula para passar o tempo, para acabar 

depressa parra passar o tempo, para cumprir o ano e acho que é um 

bocadinho por ai, agora não, agora há alunos que não, que têm na mesma 

essa, essa imagem do professor, o professor transmite. 
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<Internals\PortIng1> - § 2 references coded  [3,69% Coverage] 

Reference 2 - 1,56% Coverage 

PortIng1: Eu, eu acho que não seguem, como é que eu hei de dizer, 

explicitamente mas implicitamente e ao fim de alguns anos aquilo vais fazer 

algum sentido, eu acho que vai fazer porque, tem que fazer porque também 

fez para mim portanto eu acho que também tem de fazer, para as pessoas, 

pode demorar mais tempo, pode não ser e nunca é e nunca será, ham pronto 

mesmo aquele caso que nós estávamos a falar à bocado agora com o não 

particularizar dos miúdos, …os mesmos professores do ano passado etc, um 

dia eu estou com esperança que aquilo faça sentido e eles pensem “fiz mal, 

não tinha razão nenhuma para fazer quilo” e se calhar também lhes vão fazer 

a eles a mesma coisa e não é, e portanto vão por alguma razão tem que 

haver, eu não digo um modelo mas uma referência, eu acho que talvez 

referência seja, modelo parece assim uma coisa assim muito acabada, de 

fazer exatamente como ele e, não é, é assim mais a questão da referência, 

ter uma referência e isso, se o professor for uma referência positiva um dia 

mais tarde ela há de vir à cabeça por alguma razão. 

 

<Internals\Cont1> - § 1 reference coded  [1,60% Coverage] 

Reference 1 - 1,60% Coverage 

Cont1: É assim, nós temos de ser corretos acima de tudo não é, procurar a 

justiça, saber avaliar o que o aluno faz, não distinguir os alunos porque nós 

sabemos que há alunos que são diferentes, têm mentes diferentes, devemos 

trata-los todos por igual não é, e acima de tudo o professor também tem de 

ser um exemplo para o aluno não é, e se o aluno vê no professor uma 

pessoa correta e integra, agora quando descobre que o professor apenas o 

está a deixar passar o tempo e não faz nada, não trabalha, deixa andar, 

deixa correr o tempo não é, é complicado. 
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<Internals\Bio1> - § 1 reference coded  [2,29% Coverage] 

Reference 1 - 2,29% Coverage 

Bio1:… Acho que os professores devem ter, a deontologia é muito, muito 

importante, mas eu não sou pessoa para avaliar se, se está a perder ou não, 

mas acho que é fundamental, esse código é fundamental. Ah, não sei se vai 

chocar muito o que eu vou dizer mas eu acho que a maneira de vestir é 

importante, eu acho que a maneira como se está na sala de aula é 

importante, hum, por isso é que eu digo, não sei vai chocar, não sei se sou 

muito conservadora, outra pessoa é que pode julgar, mas por exemplo eu 

acho impensável uma pessoa estar a dar aulas sentada em cima de uma 

mesa e eu não consigo, mas posso ser, posso ser limitada mas eu não 

consigo interiorizar isso porque eu acho que de facto é como acho que há o 

pai e a mãe têm que, têm que estar numa posição que não é a do filho, não 

pode, não é descer ao nível, mas é, nem é criar as barreiras, mas é nós 

sabermos que há ali uma pessoa que representa uma instituição e que tem 

por responsabilidade estarmos a formar, portanto não pode estar ao nosso 

nível, hum, numa formação de pares, entre nós colegas e assim, agora em 

termos da profissão acho que isso é muito, muito importante e acho que os 

alunos, não sei é a minha visão, mas os alunos só ganham com isso, só 

ganham com isso, é como nós por exemplo estarmos num tribunal, às vezes 

ponho-me a mim nessa posição, não é? Eu estar num tribunal, o juiz para 

mim é um carisma e tem aquele ar e tem aquela, se calhar se eu visse uma 

pessoa a entrar de calças de ganga e sapatilhas, e era a mesma pessoa, era 

capaz de julgar exatamente da mesma maneira mas para mim não era uma 

referência, não era, se ele chegasse lá e se sentasse nas escadas do tribunal 

e começasse a falar eu acho que não ia dar importância tanto ao que ele ia 

dizer, hum, não sei. 

 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [3,52% Coverage] 

Reference 1 - 3,52% Coverage 
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Filo2: Não, não, sim, quer dizer, os surdos veem, os ouvintes não faço a 

mínima ideia, porque eu já não tenho ouvintes há muito tempo, e os últimos 

que tive não viam, de modo nenhum, aliás, eu acho que os alunos deixaram 

de falar com o professor como uma pessoa, eles olham, olhavam, os últimos 

ouvintes que eu tive, olhavam para nós como se nós fossemos papões, com 

medo, o conversar como eu estive, intervalos seguidinhos a conversar com 

alunos, de questões que podiam ser políticas, estéticas, éticas, há uns anos 

largos, isso de repente acabou, e os alunos não só não mantêm uma 

conversa destas como fogem de nós, não têm esse à-vontade que realmente 

já chegaram a ter e que como lhe digo, nessa altura eu achava, apesar de 

não gostar de dar aulas, achava gratificante, agora acho muito gratificante 

com os meus alunos surdos, isso acho, porque aí sim, eles veem-nos como 

uma referência, eles querem aprender e eles alinham em tudo o que se lhes 

propõe, não me pergunte porquê, mas isto é que é um facto. 

 

Internals\Hist1> - § 2 references coded  [3,10% Coverage] 

Reference 1 - 1,82% Coverage 

Hist1: O professor devia ser uma referência e muitas vezes não é por ele 

próprio, ou seja ehm nós somos referência deles, nós somos pontos de, 

ainda outro dia tive uma discussão por causa daquela professora de 

Mirandela [despiu-se para a Playboy], mas é assim, nós realmente somos 

referenciais, aliás nós somos referências para os nossos alunos em qualquer 

situação da nossa vida privada e tudo não é, fora da escola, a gente sai do 

portão da escola mas continuar a ser referência é como o Presidente da 

República não é, é uma referência para o país (risos), nós somos uma 

referência para os nossos alunos. 

Reference 2 - 1,28% Coverage 

Hist1: Ah, no fundo acho que os alunos ainda reconhecem, senão não havia 

tanta discussão à volta do facto da senhora de Mirandela, não é? Se não 

houvesse, se nós não fossemos realmente ainda referência para os alunos, 
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não havia discussão acerca disso, então a gente fazia o que queria não é? 

Se há discussão, se isso veio à tona e não foi pelos professores, foi pelos 

alunos, então é porque nós ainda somos pontos de referência. 

 

<Internals\IngAlem3> - § 1 reference coded  [3,16% Coverage] 

Reference 1 - 3,16% Coverage 

IngAlem3: É, é, é, é, é sim, ham os alunos é assim: -“desliguem o telemóvel”, 

eu digo: -“não quero telemóveis ligados”, e eu à frente dos alunos desligo o 

meu também, porque se eu tiver o telemóvel em cima da mesa e atender 

uma chamada eu não posso exigir aos meus alunos que tenham os deles 

desligados e eles têm muito esse sentido de, de justiça e se o professor 

pode, quer dizer, embora o professor seja uma autoridade dentro da aula há 

certas coisas que os alunos vêm como referência não é, ham e isso está um 

bocado ligado também agora já tirando da frente os telemóveis, o modelo do 

professor ser um bocado modelo está naquilo que eles, disse, disse à bocado 

que, eu dei aulas também nos centros de formação profissional e, da 

industria metalúrgica e metalomecânica, porque hen uma das vezes que eu 

fui colocada numa escola, o horário não era só da escola, era a escola e era 

um centro de formação, portanto pertencia, estava ligado ainda ao Ministério 

e então eu fui dar aulas para uma fábrica a miúdos de fato-macaco e com 

uma linguagem e com uma forma de estar pra mim que eu não imaginava 

que existia no ensino e, e foram esses que me comoveram anos mais tarde, 

que (fala comovida) quando os encontrei fora um deles estava casado com 

uma professora (risos) o miúdo tinha começado como serralheiro, ham outro 

estava de segurança na Zara com um perfil (risos) impecável, com uma 

educação impecável e eu senti que contribui para aquilo, eu e todos os 

professores (fala comovida), portanto ai é um facto que eles depois imitam, 

aprendem e têm como referência sim e modelamos os alunos, nós não 

imaginamos como os modelamos, mas tenho a certeza que sim, porque 

aquilo que ele aprendeu, (fala de choro) aquilo que eles aprenderam como 

pessoas, como maneira de ser com educação não foi em casa, porque em 



161 
 

casa não tinham esses modelos.   

 

<Internals\Mat3> - § 2 references coded  [4,10% Coverage] 

Reference 1 - 2,16% Coverage 

Mat3: É muito complicado isso porque é muito discutível, ham os meus 

valores se calhar são diferentes dos dos valores dos pais dos alunos vá, e 

muito mais diferentes dos dos meus alunos e esse foi o meu problema o ano 

passado com os meus alunos daquela turma, porque nós falávamos 

linguagens diferentes, eles eram bastante argumentativos e quando 

discutíamos valores, os meus valores não eram os deles e eles ficavam 

ofendidos com as minas opiniões, porque eu comunicava com eles, eu não 

concordo com isto porque e tal e coisa e eles justificavam bla´blá portanto e, 

e para mim foi muito difícil baixar os meus valores e estabelecer uma ponte 

com os deles, naquela turma foi um problema, agora hum, há de qualquer 

maneira limites. 

Reference 2 - 1,94% Coverage 

Mat3: Não, não, não, ora vamos lá ver, não porquê?, não é porque o 

professor, podemos ter um professor irrepreensível mas o aluno não o vê 

como uma referência, mas isso tem a haver mais com o aluno e com a 

sociedade atual porque o, o, eu acho que os adolescentes, os jovens 

também não vêm na maioria, a grande parte não vêm os adultos como 

referência, acho que isso não tem a ver com o facto de ser professor, tem a 

ver com o facto de, da forma como eles olham para os adultos, para os pais, 

nós vemos aqui que eles não respeitam os professores mas também não 

respeitam os pais, portanto acho que é mais uma questão social do que uma 

questão do ensino. 

 

<Internals\Mat4> - § 2 references coded  [2,51% Coverage] 
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Reference 1 - 0,25% Coverage 

Mat4: Podem ver mas não é fácil, não é fácil. 

Reference 2 - 2,27% Coverage 

Mat4: Sim, sim, acho que sim, pode, vai sendo difícil mas acho que nem que 

seja naquela água mole em pedra dura, porque quer dizer não podemos 

pensar assim, eu transmiti-lhes os valores tipo a honestidade, o respeito, e 

quando é que eu transmiti isso? Olha foi no dia tal às tantas horas, tem que 

ser ao longo do tempo, com os diversos professores, eu acho que o aluno 

por exemplo é, se calhar é quem melhor pode avaliar o trabalho dos 

professores, é o aluno, não é a direção da escola, às vezes nem são os pais, 

porque por exemplo há alunos, eu lembro-me do meu filho, eu fiz parte da 

Associação de Pais e ele foi a uma visita de estudo e ele chegou-me a casa 

contou-me, contou aquilo que contou e eu depois vim a saber algumas coisas 

numa reunião da Associação de Pais e depois cheguei ao pé dele e disse, -

“então mas passou-se isto e aquilo e aquele outro e tu não me contaste 

nada?”, -“ isto também não era para contar, não tinha interesse nenhum para 

ti, nem foi comigo”, e era  verdade,  não foi nada, não era nada a ver com ele, 

nem eu  tinha nada a ver  com os colegas, estava assim no 9º ano e 

desapareceram e quando foram dar estavam a fumar um cigarro, “mas isso 

era com os outros, eu não estava a fumar, para quê que eu te ia contar que 

houve uns que foram fumar um cigarro”, há outros que são mais expansivos 

mas também havia algumas mães que sacavam tudo das filhas [risos]. 

 

<Internals\PortFran> - § 2 references coded  [11,40% Coverage] 

Reference 1 - 5,68% Coverage 

PortFran1: Acho que tem vindo a perder, acho que não há, pelo lado da 

reverência perdeu de certeza, porque havia aquela coisa, aquela postura 

reverente antigamente não é, que também era feita de muitas coisas, porque 

nós também era reverente mas nós púnhamos alcunhas a eles todos e 

depois também, portanto, sabotávamos na casaca, mas havia aquela pronto, 
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mesmo socialmente não é, o senhor professor, ainda hoje o professor 

Marcelo, o ser professor é importante porque é professor e portanto o ser 

professor junto das pessoas sobretudo o professor universitário não é, mas 

também o outro antigamente, até o professor, havia os professores primários 

e portanto lembro-me disso, a palavra do senhor professor tinha um certo 

peso porque ser professor sabia, mas esse peso era uma reverência em 

função de uma sabedoria num país de analfabetos que era completamente, 

nós tínhamos cinquenta porcento de analfabetos nos anos sessenta em 

Portugal, quase sessenta porcento, muito mais que cinquenta, portanto quer 

dizer, analfabetos mesmo, nem é cá de, é analfabetos mesmo e portanto isto 

é um país que a cultura tem uma casca fininha, aprendizagem, quando as 

pessoas se queixam de que nós somos um país de ignorantes, somos e não 

podemos não ser, porque a, a sabedoria não se faz de aviário não é, e 

portanto é preciso não sei quantas gerações, agora convém  é que não 

andemos para trás mas, ham mas eu diria, eu tava a pensar que essa, essa 

postura acho que perdeu, perdeu porque a escola hum a escola sofreu uns 

abanões imensos a partir dos anos sessenta, são, são guerras que nos 

passam ao lado, são os mass média ,  ham é o mundo mesmo a mudar, é, é 

uma questão de legitimação, a escola tá com uma, numa crise de 

legitimação, ham social não é, hem até porque a escola pública se tornou a 

escola de massas e portanto das hordas, dos subúrbios, ham invadiram a 

escola… 

Reference 2 - 5,72% Coverage 

PortFran1: Hum eu acho que, hem quando encontram pela frente um 

professor que, que aprendem a respeitar, que, eu acho que eles nos 

percebem, eles percebem-nos logo e vêm logo uma coisa que não está, isto 

dito assim pode parecer um bocado franciscano mas é verdade, eles vêm 

logo de nós gostamos deles ou não, se gostamos, se a nossa, e se 

gostarmos, se estivermos bem com eles, no geral hem podemos resmungar, 

podemos criticar, podemos chamar à atenção, podemos dizer que não sei 

quê e de um modo geral se há um que não aceita o outro aceita, hen agora 

eu acho que, eles às vezes, aqui há muitas diferenças, há alunos que vêm os 
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professores como alguém, um prestador de serviços, “faz favor dê-me esta 

nota, faça aquilo que o que o senhor está aqui para fazer e ganhar o seu 

ordenado e tal”, isso acontece-me no ensino privado, acho eu, calculo, ham 

noutros casos o professor é um bocadinho também objeto de bullying, quer 

dizer, com, com consequências desastrosas como foi o caso do professor de 

Sintra e não sei quê, é terrível acho que a pior coisa que pode acontecer a 

alguém é que se está em exposição pública em contexto completamente 

adverso, os adolescentes são de uma crueldade enorme, alguém que já 

esteja mal, fica muito mal, uma pessoa deprimida, uma pessoa sem 

capacidade de liderança fica muito mal, é das profissões mais duras e nesse 

aspeto não é por acaso que os psiquiatras têm tantos professores não é, 

porque enquanto uma pessoa é empregada numa loja atende um cliente de 

cada vez por muita confusão que haja, nós estamos a atender trinta de cada 

vez e adolescentes não é, e temos de ter resposta e não temos mecanismos 

de autoridade também, porque esta coisa é tudo uma aldrabice, estamos 

todos a trabalhar para as estatísticas, estamos todos a trabalhar para 

Bruxelas, estamos todos a dizer que temos uma grande literacia que não 

temos, não há escolar, claro que há, mas não há, e se só não marcarmos 

faltas e se não pudermos reprovar por faltas é claro que não há abandono 

escolar pois o homem não aparece mas chega ao fim do ano está nas 

estatísticas, para Bruxelas lá vai o homem nas estatísticas, portanto há aqui 

um, um, uma perversão que também tem a ver com esta mentira, com este 

embuste que agora tá a dar os resultados económicos que estamos a ver 

com este embuste  Europeu, ham e que é um  bocado preciso perceber que 

o rei vai nu quer dizer, e a escola faz parte desta, desta, maquinação 

financeira e europeia, estamos a discutir isto porque eu nem sou economista, 

sei que não é verdade não é, sei que não é verdade e portanto no meu 

pequeno canto eu digo que não é verdade aprendi sempre a dizer portanto 

que quando uma coisa não é verdade, não é, não corresponde à realidade 

sem ofender ninguém eu tenho de poder dizer que aquilo não é assim (risos) 

pronto e portanto é esta questão, o professor não é, não é muito 

reconhecido, eu acho que depende muito das circunstâncias, depende muito 

do professor, depende muito dos alunos, depende muito da escola, depende 
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da Direção da escola e depende dos órgãos a nível nacional não é, e quando 

tiram ao professor o tapete de poder ter algum mecanismo em situações 

extremas de agir… 

 

<Internals\PortFran2> - § 3 references coded  [5,25% Coverage] 

Reference 1 - 2,40% Coverage 

PortFran2: Eu acho que deve transmitir, acho que deve transmitir valores, 

acho que sim, acho que se eu, se eu, vou-lhe dar um exemplo, se eu vier pra, 

pra, pras aulas com o telemóvel ligado e falar nas aulas com o telemóvel não 

posso pedir aos alunos que não usem o telemóvel porque isso não tem lógica 

nenhuma não é, e portanto que é um dos problemas de hoje em dia, são os 

telemóveis, estou-lhe a dar um exemplo entre eu normalmente não sou uma 

pessoa muito rigorosa com telemóveis, não faço um cavalo de batalha, se um 

aluno me pede para atender uma chamada importante eu deixo ir lá fora 

atender, mas eu não faço isso, eu não atendo, eles sabem que eu não faço 

isso, a não ser, se houver algum problema muito grave, familiar, mas nesse 

caso diria aos alunos que está a acontecer-me isto, portanto hoje 

excecionalmente eu vou fazer isto, mas não faço, eu nas aulas, hoje não 

porque não estou em aula, mas nunca tenho telemóveis ligados e eles 

sabem, pronto portanto eu acho que sim que o professor deve, deve respeitar 

os alunos, deve, deve também exigir o mesmo respeito ham eee, mas eu 

acho que eles, eles sabem ver essas coisas. 

Reference 3 - 1,25% Coverage 

PortFran2: Respeito, respeito pelos outros, saber ouvir a opinião dos outros, 

ham ser capaz de, de pensar, pensar no ser humano, na sua globalidade e 

não só ham em si próprio individualmente, ser capaz de, de ajudar um 

colega, saber trabalhar em grupo, saber ouvir ham e, e, gostar de ser ouvido, 

portanto todas essas coisas, mas, eu acho que muitos alunos têm, felizmente 

ainda há muitos alunos que têm essas, essas noções de entreajuda de 

respeito acho, uma andorinha não faz a primavera não é, mas, mas eu acho 
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que ainda há muitos alunos que, que têm, que têm boas atitudes e bons 

valores… 

 

<Internals\Quim1> - § 1 reference coded  [1,11% Coverage] 

Reference 1 - 1,11% Coverage 

Quim1: Não, não, não, poderá haver um ou outro que acabe por…, 

relativamente a mim porque eu todos os anos…, pronto quando comecei a 

ser um bocadinho mais sénior, posso dizer que para aí de há dez anos para 

cá, todos os anos usamos o livro com que trabalhei com mensagens deles, 

que eu digo –“ ponham  aí o que vocês quiserem descascar na professora”, 

já depois de lhes dar as notas para eles não pensarem que vão ser 

prejudicados por isso e eu vejo, não vou dizer que todos os alunos gostaram 

de mim, nós não podemos agradar a todos, mas se algum por qualquer 

motivo não escreve, mas quase cem por cento me têm posto, agora 

naturalmente para eles um professor não é referência, é uma pessoa que 

está ali e que tem de desbobinar alguma matéria. 

 

4.7.Imagem 

de si 

enquanto 

professor 

 

 

<Internals\Dir1> - § 3 references coded  [6,07% Coverage] 

Reference 3 - 2,53% Coverage 

Dir1: …acho que não sou nada tradicional nem convencional, até não tive 

formação nenhuma para ser professora não é, eu não tive, eu acho que 

também, os professores não têm, na faculdade não têm formação para isso 

não sei, não sei, não faço a mínima ideia, mas acho que não sou nada 

tradicional, até porque eu não sou aquela professora que leva todos os dias a 

aula preparadinha, muitas vezes as minhas aulas é, são debates, portanto 

estamos a discutir matérias, ham não sou uma professora de fazer muitos 

testes, por exemplo prefiro que me façam trabalhos de pesquisa, de 

investigação e depois que falem sobre isso, não sei se, acho que não há 
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muitos professores assim. 

 

<Internals\EdFis1> - § 1 reference coded  [4,22% Coverage] 

Reference 1 - 4,22% Coverage 

EdFis1: Que tipo de professora é que eu acho que sou, hummm, eu sou uma 

pessoa acima de tudo, eu acho que a forma como eu sou enquanto pessoa é 

como se passa muito enquanto professora que é ham, eu tento chegar a 

cada um dos alunos enquanto aluno em si, eu sei que nem toda a gente 

funciona da mesma forma e tento perceber primeiro como é que cada um 

funciona, eu acho que sou uma pessoa que tenta ser organizada e que tenta 

cumprir com o seu trabalho, ou seja aquilo que é pedido em termos de 

competências que os alunos têm que adquirir eu tento passar-lhes essas 

competências, agora sinto que tenho lacunas em várias áreas, mas também 

acho que é normal sentir isso porque quando eu era mais nova e achava “ah! 

aquele professor deve saber tudo sobre aquela matéria”, eu neste momento 

acho que nenhum professor sabe propriamente a matéria que dá não a 

domina por completo, pode dominar uma área ou que realmente se sinta 

mais confortável, na educação física é muito fácil isso acontecer, eu posso, a 

área dos desportos coletivos eu posso dominar, a parte dos desportos 

individuais eu certamente não vou, posso não ser tão competente por mais 

que eu procure e já andei, e esse é o meu caso eu tou mais orientada para 

desportos coletivos, sinto-me muito mais confiante muito mais e até consigo 

passar esse gosto para os miúdos muito mais facilmente do que os desportos 

individuais, o que é que eu faço, já andei a inscrever-me, andei três anos a 

obrigar-me a estar num escola de dança para aprender várias danças [risos], 

eu acho piada quando os alunos comentam, “ai a professora dança para o 

mundial, dança bem”, eu não danço, eu faço o básico, o mínimo eles é que 

não têm noção disso e eu também não lhes digo [risos], porquê? Porque é 

aquilo que eu preciso de lhes passar eles não precisam de saber mais, se 

precisarem é o que eu lhes digo, “gostam? Ótimo, então vão procurar um 

clube, vão procurar um ginásio, vão procurar uma academia se querem 
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aprofundar essa área, se têm gosto. Agora é assim, se eu sou uma pessoa 

competente, não sou, eu só me sentiria competente se eu sentisse que 

conseguia dar a todos os alunos, chegar primeiro a todos os alunos, ou seja 

conseguir cativá-los para a minha disciplina, motivá-los para fazer as coisas 

que eu peço. 

 

<Internals\Geo2> - § 1 reference coded  [2,85% Coverage] 

Reference 1 - 2,85% Coverage 

Geo2: Ah! meu Deus (risos) eu não sei, é assim pegando nas críticas que os 

meus alunos me fizeram (risos) eles diziam que eu inicialmente sou uma 

professora má, má no sentido que sou muito rude, não os deixo fazer nada, 

não me rio, tou sempre assim com cara de mal disposta, mas depois que 

quando começo a rir e quando começo a falar eles dizem que eu sou um 

docinho (risos) mas lá está, são os tais cinco minutos ou seis, aquele poder 

que temos para conseguir agarrar uma turma e fazer alguma coisa com ela, 

ahm, não sei é assim eu gosto muito da minha profissão, eu acho que pelo 

menos, eu não sei se consigo mas eu tento dosear, tanto dou e tiro não é, 

tento fazer um jogo de cintura, isto mais com os miúdos, com os adultos não 

é preciso, as pessoas estão lá porque querem enquanto muitos dos miúdos 

estão lá porque são obrigados não é, mas este ano quilo que eu estou a 

fazer as pessoas estão lá porque querem e portanto vão sempre com 

entusiasmo e eu estou ali para, para, para os ajudar porque é assim, eu não 

estou, eu dou formação mas eu estou na parte de reconhecimento e 

validação de competências e portanto estou mais ali para os ajudar e a, não 

sei, não sei,  eu penso sempre que sou uma professora um bocadinho pró-

ativa porque eu não gosto de estar parada, não gosto de fazer sempre a 

mesma coisa, por exemplo eu tinha os meus materiais do ano de estágio que 

podia ter aplicado perfeitamente depois o ano passado porque tinha turmas 

iguais, não vou dizer que não apliquei alguns, apliquei mas fiz outros porque 

eu gosto sempre de procurar, eu vivo muito para a minha profissão, sou 

sincera. 
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<Internals\Geo3> - § 2 references coded  [5,47% Coverage] 

Reference 2 - 1,35% Coverage 

Geo3: …enquanto professora eu preparo as coisas e apesar de achar que, 

que tento ou que pelo menos tentar implementar que nas minhas aulas eu 

seja um elemento ahm, não diria que neutro mas um elemento atento aos 

alunos, tentar, não ser eu o ator da aula, pronto tentar que eles participem, 

tentar que eles sejam reflexivos, que eles intervenham, que eles construam 

uma aula, tentar que eles, quase que seja construído por nós os dois, pela 

docente, por mim e por eles, ahm mas como há uma preparação prévia ahm, 

ahm a aula corre por naturalidade e em princípio não teremos grandes 

problemas… 

 

<Internals\Ing1> - § 1 reference coded  [0,88% Coverage] 

Reference 1 - 0,88% Coverage 

Ing1: Tento aproximar o mais possível, até porque não fazia muito sentido 

vestir uma personagem para vir dar aulas, tento ser o mais verdadeira 

possível, o mais transparente que posso com eles como sou no dia a dia, 

porque lá está acho que não fazia muito sentido vestir uma roupinha e vir 

para a escola e depois mandar tudo para o teto e ser eu. 

 

<Internals\Mat1> - § 2 references coded  [4,85% Coverage] 

Reference 1 - 1,17% Coverage 

Mat1: Eu acho que tenho dificuldades em às vezes gerir, eu acho que me 

envolvo excessivamente nos problemas dos alunos, envolvo-me 

excessivamente, eu quero tanto ajudá-los, portanto que eles consigam, ah, 

que acabo por me envolver em demasia e depois a minha dificuldade está 

em não conseguir desligar-me disso, eu acho, o meu problema é isso, 
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essencialmente, é não conseguir distanciar-me, levar as coisa para casa, a 

minha preocupação chega a esses extremos.  

Reference 2 - 3,67% Coverage 

Mat1: …eu gosto de ser muito simpática e gosto de entrar na sala numa das 

primeiras vezes, hei que professora fixe, ela é muito fixe, e tipo, eles vão e 

depois esticam-se, e depois é ai que eu entro a matar, gosto de fazer isso, 

não sei, mas, mas, para depois lhes dizer, ou seja, gostaram da parte fixe? 

Para assim dizer, e eles um bocado a salivar, gostaram da parte fixe não é? 

Pronto então temos de perceber que temos a parte fixe mas que quando é 

para trabalhar, quando é a sério é a sério, e portanto eu gosto de tentar isso 

que sou rígida, tento ser rígida e exigente na disciplina a nível científico e 

isso é ponto assente e estimular também o vocabulário dentro da minha área 

também é ponto assente, mas o que eu quero é um ambiente na minha aula 

que permita àqueles que perguntam, perguntem o que quiserem, digam as 

asneiras, entre aspas, as asneiras a ver com a matéria, ou que respondam 

mal, se não há à-vontade para dar respostas erradas, para que eu possa 

corrigi-las, porque só assim é que eu posso fazer, mas eu quero um 

ambiente que seja bom, porque eu acho que é assim que se aprende, é num 

ambiente de à-vontade e não de medo, e lá está e que quando possa e é o 

que eu tento fazer quando eu quero impor o respeito, quando eles reagem 

mal, quando eu tenho de por alguém na rua por um motivo extremo, eu tenho 

é de liderar e eles compreendem, acho que isso é o que eu tento ser e é 

esse o equilíbrio que eu tento ter. 

 

<Internals\Mat2> - § 2 references coded  [5,33% Coverage] 

Reference 1 - 1,84% Coverage 

Mat2: Eu considero-me dinâmica, portanto tento ir sempre de encontro às 

dificuldades dos alunos, procuro não ser tão expositiva nas aulas, não estar 

só a falar mas procuro também recorrer a outros recursos, nomeadamente o 

quadro interativo quando é possível ou até à escola virtual que agora nós 
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usamos muito, portanto depende das, das alturas agora claro que há alturas 

em que tem de ser um pouco expositiva na matéria não é, tento diversificar 

de aluno para aluno, de turma para turma depende. 

Reference 2 - 3,49% Coverage 

Mat2: …mas eu já me considero uma boa professora, já faço tudo e mais 

qualquer coisa para que os alunos aprendam, para que os alunos tenham 

sucesso, o que é que querem mais? O facto do professor trabalhar para os 

alunos, trabalhar para que eles tenham sucesso, não para as taxas, porque 

muitas vezes trabalhamos e não temos aquela taxa que a escola ou que o 

Ministério quer, estarmos presentes, eu acho que é, isso é, é ser o bom 

professor não é só chegar ali à sala e começar a despejar a matéria e já está, 

é tudo, quando lhe digo envolver-se também com os alunos de forma, não 

digo envolver-se naquele sentido de amizades, acho que não, acho que 

temos de saber separar as coisas mas também não, não podemos ser 

aqueles professores frios e, meio termo. 

 

<Internals\Port1> - § 1 reference coded  [1,02% Coverage] 

Reference 1 - 1,02% Coverage 

Port1: Eu por acaso, eu acaso a imagem que eu crio de mim foi muito aquela 

que eu sou, que é muito exigente com a disciplina, ham eu para mim se não 

houver disciplina na sala de aula, se não houver silêncio pronto e vontade de 

aprender e algum respeito as coisas não funcionam, quando geralmente eu 

tenho uma turma assim, sou aquilo que eu sempre, sempre achei que ia ser, 

que era dava a aula sim mas sempre num clima muito descontraído, eu não 

consigo dar aulas de, de cara fechada, nem, nem sem meter uma piada pelo 

meio ou sem brincar com um aluno ou sem criar um ambiente leve na sala de 

aula e eu acho que isso, que isso consegui sempre já com diversos, diversas 

faixas etárias e diversas realidades diferentes, acho que isso consegui e 

tenho conseguido. 
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<Internals\PortIng2> - § 1 reference coded  [3,81% Coverage] 

Reference 1 - 3,81% Coverage 

PortIng2: …se calhar sou ham melhor hoje do que era há dois anos quando 

entrei para cá, entrei em 2007, há três, hee porque eu própria também fui 

vendo que nem sempre o dizer que sim aos alunos é o melhor para eles, 

muitas vezes eles precisam mesmo que lhes digamos que não, não é e que 

sejamos firmes, ham eu acho que sou, acho que sou uma boa professora, 

hem acho que podia ser muito melhor se tivesse mais tempo para formação, 

para, para atualização, pronto claro que é muitas vezes o que eu digo à 

Lurdes quando a Lurdes diz “tu asseguras estas turmas?”, uma pessoa 

assegurar assegura sempre só que há alturas em que eu penso, eu se 

tivesse menos turmas faria um trabalho muito melhor não é, mas no tempo 

que corre acho que é rara a pessoa que diz que não ao trabalho não é, 

porque uma pessoa nunca está segura de nada não é e estando a recibos 

verdes pior, ham e tentamos sempre aceitar tudo e, e fazer também o melhor 

pela escola, que às vezes é para desenrascar, é por um mês, o ano passado 

quando terminei o ano estava caótica, a Rita tinha sido colocada, porque foi 

colocada quase em maio, foi em maio acho eu, e de maio até ao final do ano 

foi caótico para mim que eu fiquei, assegurei três turmas dela, já para além 

das seis que eu tinha não é, e depois uma pessoa, mas eu isso sou aberta 

com a Lurdes e digo-lhe logo que já se sabe que não faço um trabalho, se 

calhar as medidas corretiva atrasam-se não é, como este ano, oh pá eu 

agora que terminei os 3ºs e os 2ºs anos é que vou ver com tempo isso das 

medidas corretivas e se calhar já vou atrasada, já vou, não é se calhar, já vou 

atrasada mas o tempo todo como às vezes falamos Lu, o tempo todo que 

passamos com burocracia, com, ham atrás dos professores para isto, para 

aquilo, tira-nos tempo de preparação de aulas que, que faz falta. 

 

<Internals\PortLatGreg1> - § 1 reference coded  [4,46% Coverage] 
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Reference 1 - 4,46% Coverage 

PortLatGreg1: Tipo de professor, eu acho, ainda ontem me colocaram uma 

pergunta na aula de literatura que eu agora, porque estão, era a 

apresentação dos trabalhos e um dos trabalhos era sobre um livro em que o 

protagonista tinha o alter-ego e, e a aluna perguntou aos colegas se tivessem 

um alter-ego como é que queriam que ele fosse, o protagonista quando não 

conseguia na vida, ham tava a lidar com situações difíceis, arranjava um 

alter-ego para ser ele a olhar para essas situações e, e é engraçado que ela 

perguntou-me e fazia questão que eu dissesse qual seria o meu alter-ego, 

então eu disse-lhes que ham que gostava que o meu alter-ego fosse um 

bocadinho parecido com o Fernando Pessoa que é um autor que eu adoro, 

adoro ler, leio e fico logo melhor, porque ele permite-nos viajar pelo nosso 

interior, chegar mesmo às profundezas do nosso sentir, da nossa alma e 

gostava de proporcionar isso a alguém, portanto gostava de ser um pouco 

como ele e conseguir escrever assim dessa forma, e depois gostava de ser 

terrivelmente má, disse-lhes eu, mas mesmo má, má como as cobras (risos), 

que eu tenho um menino pequenino que eu dou português funcional que 

quando eu digo que ele não pode fazer alguma coisa ele diz assim “a 

professora é má como as cobras”, não sou nada mas pronto e então o que 

eu posso dizer é que, ham e chegamos a essa conclusão mesmo é que o 

alter-ego é muitas da vezes aquilo que nós desejaríamos ser, então eu acho 

que como professora queria ser assim um bocadinho má (risos), acho que 

sou compreensiva, acho que tento fazer, dar as aulas nesse tom de conversa 

que eu tanto gostava quando era aluna, ham às vezes apetece-me ser um 

bocadinho má porque os miúdos às vezes também,  há dias que eles estão 

extremamente agitados e eu pronto tenho de ser um bocadinho má (risos), 

ham não sei sinto assim essa necessidade, gostava de ser mais, às vezes 

quando eles são mal-educados, sou um bocadinho mal-educada também, 

sou sensível e isso deixa-me extremamente irritada (risos) 

 

<Internals\EdFís2> - § 1 reference coded  [1,97% Coverage] 
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Reference 1 - 1,97% Coverage 

EdFís2: Eh, como é que as outras pessoas me veem como?, enquanto 

professor? Ah!, acho que me veem uma pessoa competente, uma pessoa 

exigente, ah que eu acho que passo também a imagem do porreiraço, sei lá 

quando é pra, eles acho que notam a diferença quando é que é pra brincar e 

quando é que, quando eu tou próximo e quando, quando tou sério e eu acho 

que eles percebem bem e, e acho que as coisas são muito conduzidas por 

isso, pelo meu tipo de liderança democrática de perguntar se, se gostam, se 

não gostam se podíamos fazer outras coisas, acho que tem um bocado a ver 

com isso, mas não, não abdicar ou não abdico de eles perceberem que sou 

eu que decido, que sou eu que, que sou eu que mando objetivamente não é, 

mas acho que é um bocado, é um bocado isso. 

 

<Internals\Física1> - § 1 reference coded  [4,19% Coverage] 

Reference 1 - 4,19% Coverage 

Fisica1: …eu tento, eu tento ser ham uma pessoa acessível, tento ser 

dinâmico, tento ser divertido nas aulas tento fazer da física e da química, 

claro que também ensino química uma festa, basicamente é isto, nem 

sempre é fácil especialmente quando temos um exame à porta, temos um 

programa ali muito extenso para cumprir e uma série de atividades, mas 

tento fazer isto, tento o mais possível, sempre que há palestras vou levá-los 

comigo e a assistir a palestras, sempre há qualquer coisa de interessante por 

exemplo este ano a edição do CERN Master Class lá inscrevi os meus 

alunos lá vamos participar, olimpíadas tento sempre motivar os alunos para 

participarem nas olimpíadas e concursos de ciência já participamos no 

concurso Marques Silva e ganhamos um prémio até, e já participamos nos 

concursos do ano internacional da física, sempre mostrar o lado lúdico das 

coisas não ser só o professor na aula a dar matéria para o exame mas 

também tentar ver o que está para lá disto e às vezes sem querer contribuo 

até para alunos descobrirem vocações que nem imaginavam que tinham, eu 

estou-me a lembrar de um dos meus melhores alunos que está agora a fazer 
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mestrado de física em Cambridge e a seguir vai fazer doutoramento, 

começou tudo numa aula do 10º ano porque eu propus um trabalho, surgiu 

assim de repente na aula, fora do contexto estávamos a falar de hidrogénio, 

não sei como é que a conversa depois surgiu, falei de células de hidrogénio, 

tecnologia para o futuro, automóveis, autocarros STCP, ele ficou interessado 

foi saber mais coisas na net e ficou tão fascinado com o que descobriu que 

passou a olhar para a física duma maneira diferente daquela que ele tinha 

estado a olhar até ao 9º ano e gostou tanto que tirou o curso de física como 

eu lhe disse e agora vai fazer o doutoramento (risos). 

 

<Internals\FranIng1> - § 1 reference coded  [2,38% Coverage] 

Reference 1 - 2,38% Coverage 

FranIng1: Sou uma professora que gosto muito de arrumação com os meus 

alunos, acho que eles sentem isso, gosto muito de conversar com eles 

depois das aulas, mas que sou exigente também e ao mesmo tempo também 

compreendo que para eles terem as dificuldades que têm hoje em dia que 

para eles não é fácil, e que também quando vejo que um aluno se esforça e 

mesmo quando não consegue e premeio esse aluno sempre, premeio 

sempre o esforço deles, quando eles mostram-se interessados e se esforçam 

mesmo que não consigam, eu não chego ao fim do ano e ficam retidos na 

minha disciplina, continuam a progredir, valorizo muito as atitudes, a 

educação, o esforço que fazem na minha disciplina, principalmente isso. 

 

<Internals\Geo1> - § 2 references coded  [2,07% Coverage] 

Reference 1 - 0,70% Coverage 

Geo1: Olha eu cho que sou uma péssima professora (risos), há dias que 

acho que sou uma ótima professora, há dias que acho que sou uma 

professora mediana, há dias que acho que sou muito rigorosa e muito 

exigente (risos), há dias que acho que sou muito permissiva e muito pouco 
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rigorosa, não consigo dizer.  

Reference 2 - 1,37% Coverage 

Geo1: Os alunos, acham que sou uma professora um bocadinho distante 

deles, hum, lá está, agora há alunos desta escola que conhecem os alunos 

da outra escola e que disseram que eu sei, aos da outra escola, estes do 1º 

Turismo que eu sou a professora mais exigente que eles têm, ora eu custa-

me a crer nisso mas ao isso ser verdade (risos) a exigência dos outros é zero 

(risos) percebes (risos), também não sei o que eles não exageram da, 

daquilo que dizem, tenho este feedback lá está de eles acharem que eu sou 

exigente, mas eu não acho que seja muito, eu pessoalmente não acho que 

seja muito exigente. 

 

<Internals\Inf1> - § 1 reference coded  [5,06% Coverage] 

Reference 1 - 5,06% Coverage 

Inf1: Que tipo de professora é que eu sou? Bem! Indo um bocadinho pela 

minha área, ahm, tenho algum cuidado, tenho medo de me tornar um 

bocadinho o “velho do Restelo”, se calhar não é, porque como é uma área 

onde tudo muda com muita rapidez, tenho sempre necessidade de muita 

formação, ainda há bocado quando dizias, eu também tenho necessidade de 

fazer alguma coisa, ahn, em termos técnicos e científicos, é um bocadinho 

por aí, tenho que estar sempre, constantemente em, em fazer reciclagem 

porque senão isto não é, pronto, agora em termos ehm, mais pessoais, eu, 

eu não sei muito bem, é difícil agradar a Gregos e a Troianos, mas eu acho 

que os miúdos gostam de mim, crio assim empatia, tenho boa relação com 

eles, tenho assim, acho que as coisas têm corrido mais ou menos bem, é 

claro que agora também já estou a ficar mais velhota, tenho menos paciência 

para os disparates e isso, se calhar é, pronto, às vezes um bocadinho mais 

disparatados, então eu gosto muito mais de trabalhar com gente mais 

crescida mas, sempre gostei, e nós em informática era muito com o 

secundário e eu tinha sempre muitos 12ºs que gostava muito e 11ºs, agora 
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nas escolas, e a minha escola como não tem o profissional, eh não tem 

profissionais de informática, nós estamos muito com os 8ºs e com os 9ºs 

anos, e o 8º francamente eu tenho alguma dificuldade, tenho alguma 

dificuldade, porque, porque eu não consigo que na minha sala esteja, tem 

que haver ordem, isto deve ser um bocadinho da educação que eu tive não 

é, portanto tem que haver ordem, tem de não haver barulho ou há o mínimo, 

quer dizer não podem estar aos berros, não podem estar a falar de um lado 

da sala para o outro, é, é aquelas coisas que eu acho que são elementares 

porque senão não se consegue trabalhar, e os miúdos são cada vez mais 

irreverentes e, e os 8ºs anos então é complicado, e eu, eu, os 8ºs anos 

custa-me muito, muito, dá-me algum desgaste e às vezes de facto reconheço 

que tenho menos paciência do que para os outros, porque há um reboliço, 

aquilo mexe comigo. 

 

<Internals\Inf2> - § 2 references coded  [5,77% Coverage] 

Reference 1 - 3,41% Coverage 

Inf2: Eu agora sou uma professora com várias personalidades, sou varias 

professoras numa só, depende do grupo que tenho à frente porque como 

agora o ensino é para toda a gente, portanto tenho realidades 

completamente distintas nas diferentes turmas e vou-me ajustando, vou-me 

ajustando conforme, conforme o grupo que tenho à frente porque 

antigamente as coisas, os grupos eram mais homogéneos, tanto fazia 

trabalhar na escola A, como na B, como na C e as pessoas eram mais ou 

menos idênticas, hoje não, temos estas, então se começarmos a falar no 

profissional, o profissional tem um perfil, estes alunos têm um perfil 

completamente distinto dos do ensino básico e do secundário, do regular e é 

ai que eu tenho de moldar a minha forma de ensinar as diferentes, as 

diferentes realidades e vou fazendo os meus ajustes, embora vá transmitindo 

mais ou menos os mesmos conhecimentos, ou melhor, nas disciplinas que 

são iguais e outras muitos conhecimentos que seja para o grupo mais fraco 

para o melhor mas de forma diferente, vou transmitindo de formas diferentes, 
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mas no fim eu penso que os meus alunos, todos eles sabem o mesmo, ou 

mais ou menos o mesmo. 

 

Reference 2 - 2,36% Coverage 

Inf2: …eu acho que eu sou uhm, como  Diretora de turma por exemplo, ou 

até como professora eu acho que sou muito prática nas coisas, tento não 

complicar, porque a minha área, a área de ciências é, é assim mesmo, não, 

não uhm, os papeis a mim faz-me, a burocracia a mim faz-me uma confusão 

e não gosto mesmo, gosto mais de tratar as coisas de uma forma, dialogo e 

com o aluno, com o encarregado de educação, com o psicólogo, com quem 

for e resolve-se ali o problema, não é preciso passar, complicar, complicar, 

eu vejo os meus colegas de outras áreas que, por exemplo das áreas de 

letras são pessoas que, que enrolam mais o novelo, o novelo é muito maior, 

com o mesmo problema o novelo dele é muito maior do que o meu, não sei 

mas isso é, é mesmo pela área eu acho. 

 

<Internals\Bio1> - § 1 reference coded  [5,19% Coverage] 

Reference 1 - 5,19% Coverage 

Bio1: Pois é, ora uma pessoa fazer a autoavaliação, não é, hum, é assim 

gosto muito dos alunos, gosto muito de dar aulas, gosto muito do que faço e, 

eu acho que é, que eles retribuem, não sei que professor é que eu acho que 

sou, eu acho que hoje em dia o ensino está muito amigável, já não há aquela 

distância professor aluno como quando eu andava a estudar, a escola aqui 

funciona muito bem, não posso, atenção que eu não posso comparar isto 

com outras realidades, não é? Mas mesmo em escolas complicadas que eu 

estive, eu acho que há uma aproximação muito grande e às vezes essa 

aproximação se não for, se não forem bem estabelecidos os limites é que dá 

algum abuso da parte dos alunos, que eles sentem-se muito à vontade na 

sala de aula, eu já estive em aulas que eles dizem assim – oh tia, oh mãe – e 

depois, - oh professora desculpe. Quer dizer, eu acho que hoje em dia os 
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jovens estão mesmo muito à vontade, ham, e às vezes a vontade a mais 

também é como os filhos, não pode ser, não é? Portanto, eles têm de saber 

que está ali um professor, está ali um adulto e deve ser respeitado e que nós 

não podemos fazer tudo o que queremos. Ah que professora é que eu acho 

que sou, eu acho que tento ser um bocadinho de tudo, tento ser amiga, não 

sei se consigo ou não, penso que sim porque eles procuram-me muito nos 

intervalos e passam por mim cumprimentam-me, ainda hoje por exemplo, eu 

a n sítios que vou, ainda ontem à noite eu fui comprar um gelado a um café 

para o meu filho e o rapaz que me veio servir disse assim – olá professora. 

Portanto se eu de facto o tivesse marcado mal eu acho que até me virava a 

cara ou fazia de conta que não me conhecia e eu não conhecia, porque eles 

eram pequeninos e agora são uns homens, não é? Mas tenho n situações de 

ir comparar coisas, qualquer coisa ou ir a um banco, por exemplo e vir uma 

pessoa do lado de lá de dentro e vir-me cumprimentar – ainda se lembra de 

mim? Ou por exemplo eu estar a sair aqui da escola e vir uma pessoa que 

está no carro e disse – olá professora tá aqui?. Coisas assim do género, 

portanto, acho que só estabelecendo uma boa relação com os alunos, tento 

ser muito amiga e compreensiva, mas não sou, como é que hei de dizer, 

muito permissiva e eles às vezes em determinadas situações até dizem que 

me desconheciam esta faceta, quando eu estou muito chateada, muito 

chateada consigo ser muito dura, e não sei se é bom ou mau isso, é o que eu 

estou a dizer a autoavaliação é um bocado difícil, tem, que tem funcionado 

tem porque eles comigo sabem os limites, por exemplo, para contar assim 

uma situação, para ver mesmo onde vai a minha dureza  eu fui passar um fim 

de semana para o parque biológico com os alunos, fomos quatro escolas e 

dois alunos que durante a noite estavam a fazer tolices lá dentro, mas 

inclusive partiram um beliche, eu chamei o 112, a polícia e mandei-os levar a 

casa, portanto, as minhas colegas estavam todas – mas como é que tu vais 

fazer uma coisa dessas? E eu disse vou, eu não vou permitir que eles 

estejam aqui, já partiram o beliche não vão ficar aqui, eles não sabem ser 

sociais, não vão ficar aqui a dormir, isso garanto-vos. - E tu viste agora à 

noite chegarem a casa com a polícia? Era uma da manhã, o problema não é 

meu. – Há! E vamos ter chatices. – Mas nós estamos aqui é para isso, até eu 
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já estive no Conselho Executivo, e às vezes as minhas colegas, e depois elas 

já levavam isso como brincadeira, mas portanto era assim – ah mas tantas 

chatices. – Mas vocês vieram para o conselho executivo porquê? Quê, 

pensavam que isto era o fado? Eu quando aceitei já sabia que era só para 

resolver chatices. Ham sou muito firme, muito firme, portanto eu nem sei de 

isso quer dizer que é dureza demais mas de facto eu quando, quando 

penalizo um aluno não volto atrás, não volto atrás, primeiro tento ser amiga e 

digo, mas quando vejo que já está, está a ultrapassar muito, muito o 

razoável, aí, aí não volto mesmo atrás, como aquele que eu marquei a falta, 

não é? E o rapaz reprovou por minha causa, que é uma coisa impensável 

repetir um ano inteiro por uma falta, quer dizer se calhar outra pessoa depois 

diz assim – Oh mas ele é miúdo vou tirar. Mas eu não tiro, não tiro. 

 

<Internals\Filo1> - § 1 reference coded  [3,31% Coverage] 

Reference 1 - 3,31% Coverage 

Filo1: Ainda serei um bocadinho clássico, evidentemente já evolui bastante, 

ainda atenderei a ser um pouquinho clássico, hem a privilegiar 

eventualmente o método expositivo, mas evidentemente que não só não é, 

portanto penso que já me adaptei à sociedade atual, à novas tecnologias, ao 

uso das novas tecnologias, saber orientar os alunos para uma pesquisa na 

net, hum ou utilizar o computador na sala de aula, portanto não há dúvida 

que poderei dizer que a matriz inicial sempre fica e, e também não, não tenho 

motivos para rejeitar de todo, até porque nestas matérias da filosofia, da 

psicologia ou outras associadas, sociologia, por vezes é preciso expor e 

expor bem, por isso que eu à bocado disse que o domínio cientifico das 

matérias é importante, porque às vezes é preciso expor e expor bem, porque 

nota-se que os nossos alunos têm muita informação mas não a sabem 

trabalhar, não sabem, não sabem tirar proveito dela, não a sabem organizar 

e quando o professor lhes organiza a informação e lhes chama a atenção 

eles são sensíveis a isso e às vezes perguntam-me, já tive um que 

perguntou, “o professor leu muitos livros para nos dizer isso, não leu?” já tive 
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esses, tive que lhes responder, “pois com certeza, eu para vos estar a dizer 

isto que aqui parece simples eu já tive de ler muita coisa sobre isto”, digamos 

os alunos serem sensíveis à preparação científica que o professor tem sobre 

aquela matéria. 

 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [1,10% Coverage] 

Reference 1 - 1,10% Coverage 

Filo2: …sempre a gostar de aprender e a ver-me sempre como aluna, eu não 

me vejo muito como professora, como aquela que se limita a ensinar, nunca 

me vi porque acho isso uma posição muito incomoda, mas acho, gosto de 

aprender com eles, gosto de ajudar a que eles aprendam, fundamentalmente 

acho que é isso. 

 

<Internals\Hist1> - § 1 reference coded  [0,39% Coverage] 

Reference 1 - 0,39% Coverage 

Hist1: Sou, eu sou uma professora virada para a mudança, paradigma, é isto 

não duvides, para o novo paradigma ah! Isso sem dúvida. 

 

<Internals\Hist1> - § 5 references coded  [18,07% Coverage] 

Reference 5 - 2,40% Coverage 

Hist1: A ideia que eu tinha de ser, do facto de se ser professor era uma ideia 

muito rígida, claro que não era essa a ideia que eu queria para mim como 

professora, nunca, eu nunca fui aquilo que os meus professores foram para 

mim, e tenho bem presente como é que eles foram para mim, portanto 

nunca, nunca fui ehn, encontrei alguns professores como encontro ainda, 

completamente dinossauros (risos), assim, aqui nesta escola, onde estou 

agora, eu tenho professores que dão as aulas como os meus professores me 
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deram a mim, portanto a coisa muda mas não muda assim tanto, muitas 

vezes não muda tanto e no entanto já tiveram sessões de formação, 

formação contínua mas, é aquilo que eu te dizia, às vezes nasce-se não é, 

para as coisas, outras vezes não e então quando não se nasce é um 

problema (risos). 

 

<Internals\IngAlem2> - § 1 reference coded  [2,46% Coverage] 

Reference 1 - 2,46% Coverage 

IngAlem2: Eu acho que sempre fui uma professora a tempo inteiro, eu acho 

que, que eu gosto do ensino, que, que vou sempre para a escola com gosto, 

nunca saí de casa a dizer “ah! detesto ir para a escola”, nunca ahm, gosto 

de, de por exemplo, gosto dos alunos mais novos mas gosto também dos 

mais velhos, porque são diferentes, ahm sinto-me bem na escola, geralmente 

tenho um bom relacionamento com, com as outras pessoas, claro que eu 

também sou exigente comigo própria, às vezes sou um bocado exigente com 

os outros, esse será o meu, o meu senão não é, porque as pessoas nem 

sempre gostam de, às vezes faço observações, pronto que não é com, com a 

finalidade de magoar ou de chamar à atenção, é de melhorar e pronto e acho 

que as pessoas nem sempre gostam de, de que as pessoas, não é, não é 

críticas, não são criticas são mesmo por exemplo constatar, “olha mas eu 

não concordo muito com isto, e se nós fizéssemos desta forma?” e há 

pessoas que se calhar até refletem e dizem “Ah! se calhar tá, tens razão”, 

outras que não gostam de que se faça reparos não é, hum o ser humano é 

muito complexo e, e realmente eu sou muito frontal, se calhar é o meu pior 

defeito ou qualidade não sei, às vezes pode ser defeito, às vezes é qualidade 

não é, mas não, quando, quando critico tento fazer melhor e não, não sou 

daquelas pessoas que digo “ai isso tá mal e não sei o quê”, e, e eu digo que 

está mal e logo a seguir eu apresento a, a minha proposta que à partida eu 

acho, defendo por estar mais correta não é, mas estou sempre pronta a, a 

negociar e se, se me mostrarem que, que estou errada eu também admito 

não é. 
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<Internals\IngAlem3> - § 1 reference coded  [3,04% Coverage] 

Reference 1 - 3,04% Coverage 

IngAlem3: Ham, eu tento sempre melhorar, eu vou fugir à pergunta, é assim, 

eu tento sempre melhorar e então tento ver nas minhas colegas coisas que 

eu gostava de ser também capaz e de fazer e portanto nesse sentido as 

coisas que eu gosto eu vou tentar também adquiri-las para tentar ser bom 

professor, agora pergunto-me, o bom professor, ham é aquele que é 

bonzinho? Eu considero-me boazinha e acho que é, mas o que é ser 

bonzinho? É conseguir realmente um bom relacionamento, um bom clima de 

sala de aula, mas também não acho que é ser um bom professor o facilitismo 

e eu às vezes, eu não quero cair nessa tentação de facilitar demais, posso 

facilitar no fim porque ai eles já tiveram todo um percurso e agora eu vou ser 

mais benevolente nas classificações, nas notas, mas o aluno também não 

gosta e não considera um bom professor o que facilita, o facilitador e portanto 

também não é o facilitador, mas também não é o professor demasiado 

autoritário, também não acho, acho que um aluno para aprender tem que 

gostar de estar no ambiente de sala de aula e se o professor for demasiado 

autoritário ele também não gosta e portanto também não, aprende-se muito 

melhor com prazer, mas eu muitas vezes digo que gostava de ter os meus 

alunos todos muito bem comportados na aula e às vezes tenho essa 

tendência, gostava de ser como aquela colega que eles com ela estão todos 

calados e portam-se muito bem, mas é contranatura, contra a minha maneira 

de ser, ter os alunos também todos, e uma coisa implica outra, um bocado a 

outra, ser muito autoritária e general que faria com que eles estivessem ali 

todos muito caladinhos, mas isso também não é um bom clima de sala de 

aula, portanto um bom professor será aquele que consegue ter um bom clima 

de sala de aula e de aprendizagem. 

 

<Internals\Mat3> - § 1 reference coded  [3,38% Coverage] 



184 
 

Reference 1 - 3,38% Coverage 

Mat3: Eu? Cansada (risos), cansada, como professora cansada, ham um 

bocadinho desiludida, desiludida com as políticas mais, com os alunos 

portanto, mas eu, como eu digo o ano passado foi um ano em que eu me 

senti desajustada e, e foi assim, mas também teve a ver com, com a minha 

situação física, pronto também acho que eu comecei o ano com uma anemia 

muito grave e depois aquilo, quer dizer vim trabalhar e ainda não estava bem 

e portanto começa mal é difícil endireitar, mas o ano passado eu acho que foi 

um ano em que eu não trabalhei como gostava de trabalhar e pronto correu 

mal. Agora ham eu acho que sou uma pessoa ham que trabalha com 

energia, como eu lhe disse à bocado, acho que, que tento ser mexida, ter 

ritmo, ter movimento hem procuro, não sou assim muito, muito inovadora, vai 

devagar (risos) mas tento sempre modificar o que eu faço num ano não é o 

que eu faço no ano seguinte ando sempre a mudar as coisas porque acho 

que já fiz tudo mal, ham tento atualizar-me, tento recorrer às TIC dentro de 

alguma ponderação porque acho que não pode ser só assim, que mais, sei 

lá, acho que eu a dizer de mim é assim um bocado (risos). 

 

<Internals\Mat4> - § 1 reference coded  [1,53% Coverage] 

Reference 1 - 1,53% Coverage 

Mat4: Olhe! Acho que sou um professor médio que se esforça para fazer 

sempre o melhor e não me sinto propriamente acomodado a isto ou àquilo, e 

às vezes enquanto há muitos professores que se especializam, querem 

trabalhar na matemática A 10º, 11º e 12º, 10º, 11º e 12º, criaram aquele ciclo, 

não saem muito dali, isso às vezes também pode ter outras razões não é, às 

vezes pronto são os explicandos que aparecem mais são sempre na 

matemática A, são sempre os alunos terminais, as pessoas estão a trabalhar 

naquela área têm menos trabalho não é em termos, mas são razões como 

outras quaisquer, agora eu reconheço, que há professores, não é na minha 

área, aqui na escola, aqui na Filipa, que eu acho que tenho uma sorte de 

trabalhar com colegas de bastante nível, com muita qualidade, também 
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reconheço que há aí algumas pessoas, não serão muitas mas, pronto eu 

digamos, eu estou ali no nível médio, não sei bem como é que hei de medir, 

mas… 

 

<Internals\PortFran2> - § 1 reference coded  [2,71% Coverage] 

Reference 1 - 2,71% Coverage 

PortFran2: (risos) Não sei, acho, acho que sou uma professora consciente, 

preocupada com, com os seus alunos, que quer que eles fiquem a saber, 

ham que faço com que eles se organizem porque obrigo a uma, uma 

quantidade de coisas que contam para a avaliação, como, como por exemplo 

avaliar cadernos, pontualidade, assiduidade, participação, comportamento, 

cumprimento de prazos, portanto obrigo-os a uma série de coisas, ham 

cumpro aquilo que o Ministério preconiza que é fazerem um momento formal 

de avaliação oral e todos eles fazem e para além disso procuro cumprir o 

programa, ham tirar-lhes dúvidas quando eles têm, ajudá-los naquilo que eles 

precisam, fazer com que eles se sintam entusiasmados  a estudar como eu 

me senti, acho, acho, e acho que eles devem gostar disso porque querem 

que eu seja professora deles pró ano não é,  eles já foram meus alunos meus 

alunos o ano passado e quiseram que eu fosse este ano e já me perguntam 

se eu vou ser professora deles no 12º, já estou com eles desde o 10º e 

depois 11º e 12º portanto eu acho, se eles não, não gostassem deste método 

ou desta maneira de, de os ensinar acho eu não perguntariam se eu (risos) 

quero ser professora deles para o ano, por isso acho que estou a fazer o meu 

trabalho de uma maneira positiva, acho que sim. 

 

4.5.Imagem 

professor 

principiante 

 

<Internals\Geo2> - § 1 reference coded  [3,42% Coverage] 

Reference 1 - 3,42% Coverage 

Geo2: Eu acho que acima de tudo é a garra, porque é assim, eu digo muitas 

vezes eu neste momento tenho vinte e cinco anos, estou em início de 
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carreira, tenho vontade de fazer tudo e mais alguma coisa, se calhar quando 

tiver trinta anos de carreira já estou cansada, já não tenho tanta vontade não 

é, portanto eu acho que uma das vantagens de um professor em início de 

carreira é precisamente esse, é o facto de ter garra, ter energia, de tentar 

fazer coisas novas na escola, por outro lado acho que tem também a ver um 

bocadinho com a formação porque somos pessoas que saímos agora da 

faculdade, temos conceitos técnicas mais recentes que se calhar um 

professor que está numa escola há vinte ou trinta anos e que se calhar nem 

foi fazendo formações desconhece, por exemplo eu senti isso um bocadinho 

no meu departamento, porque na minha escola o ano passado só éramos 

duas professoras de geografia e eu vi uma colega de quadro e nós, o meu 

departamento é o de ciências sociais e humanas e tínhamos lá um colega de 

filosofia que numa altura eu tava a meter os meus, porque nós tínhamos de 

deixar os materiais todos na capa de geografia, e eu tava a meter os meus 

materiais e ele disse-me: -“oh! colega, desculpa, importas-te que eu veja?” e 

eu disse: -“não, estás à vontade, podes ver” e ele disse: -“eu não sei fazer 

nada disto”, eu disse: -“mas então se quiseres eu não tenho problema 

nenhum e empresto-te as minhas coisas e posso-te explicar”. Ou seja, foi 

uma pessoa que fez o curso, mas que na altura a exigência se calhar 

também não era a mesma, os métodos também eram diferentes não é, e há 

coisas que ele não sabia e pediu-me e eu acho que isso acaba por ser uma 

vantagem, eu acho que nós em relação aos mais velhos temos a vantagem 

que eles têm a experiência e nós com eles aprendemos nesse campo, acho 

que eles connosco têm a vantagem da novidade, das coisas mais recentes, 

eu acho que acaba por completar um com o outro. 

 

<Internals\Geo3> - § 3 references coded  [9,06% Coverage] 

Reference 2 - 1,64% Coverage 

Geo3: Eu acho que, não tem medo de arriscar, está aberto a tudo, ahm é, é, 

a ideia que eu tenho é que a maior parte de nós, porque eu incluo-me nesse 

grupo claro, ehm, ehm, recebe muito bem os projetos e não tem medo de 
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errar nem de criticas, pronto e eu acho que o professor mais, mais, mais 

antigo, um professor  que esteja na, na escola há mais tempo, há exceções 

claro, mas, mas é um professor mais fechado, ehm em que é preciso ter mais 

algum cuidado ahm na forma como nos dirigimos, na forma como, como o 

criticamos, mesmo que seja forma positiva, às vezes as criticas não são, não 

são muito bem vindas, ahm, um professor que esteja em início e carreira tem 

sempre a vantagem de poder continuar a investir, de poder inovar, de poder 

alterar algo que esteja, que esteja mal. 

Reference 3 - 3,30% Coverage 

Geo3: Hum, olhe eu diria, não é mais stress, mais ansiedade ehm, à relação, 

à relação é um dos aspetos que me causa alguma ansiedade que eu penso 

que, que é muita responsabilidade e, e tenho algum receio de, de em alguma 

situação de poder ser, ser injusta, eh depois nas aulas o, às vezes o que me 

coloca mais, mais, mais stress é mesmo o facto de, de ver que os alunos não 

hum, não aproveitam as oportunidades, ahm e, e muitas vezes acabam por 

de uma forma, às vezes sem ser por mal, mas de estragar uma aula que deu 

imenso trabalho, eu, eu em Penafiel o que sentia muitas vezes à segunda-

feira que era o dia em que eu  tinha mais aulas, ahm sentia que tinha perdido 

o meu fim de semana não é, porque muitas vezes deixava de fazer coisas 

que também gostava para estar a preparar aulas, para estar a, a preparar 

materiais porque quando se está no início a insegurança obriga a que, a que 

o esforço seja maior e às vezes esse esforço era grande, era mais até do 

que, do que o que qualquer professor já em, em, a meio da carreira, no final 

da carreira o faria (tosse) e, e eles pura e simplesmente estragavam e isso 

colocava-me, dava-me algum stress, dava-me alguma ansiedade, dava-me 

algum nervosismo, mas na semana seguinte, na aula seguinte passava, não 

era algo que eu me deixasse ficar ou que me deixasse, hum não era por isso 

que eu deixava de lutar, pronto, corria menos bem, numa próxima aula 

correrá melhor, pronto mas isso realmente é algo que dói e é difícil a gente 

às vezes ultrapassar, ahm ver que aquele esforço não foi reconhecido e não 

foi aproveitado. 
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<Internals\Ing1> - § 3 references coded  [3,60% Coverage] 

Reference 2 - 0,98% Coverage 

Ing: As desvantagens é a inexperiência, ás vezes tentamos e corre mal, mas 

só assim é que aprendemos, é, é, e claro, tenho mais vantagens do que 

desvantagens porque conseguimos aprender  com facilidade, eu acho, não 

só em relação à nossa área disciplinar mas em relação às tecnologias, temos 

mais facilidade em manuseá-las, por exemplo, e isso é  uma grande 

vantagem por si só, eu acho.  

Reference 3 - 1,42% Coverage 

Ing1: … até porque talvez, nos primeiros anos de carreira não saibamos gerir 

bem, queremos a todo o custo que as coisas corram bem e às vezes por 

tanto preciosismo as coisas acabam por ter o efeito contrário, mas também, 

quer dizer, acho que isso é uma coisa que se vai aprendendo e no estágio 

isso temos uma boa experiência apesar do meu modelo ter sido 

completamente diferente, eu acabei por dar muito poucas aulas, não tinha 

turma própria, mas sim vai-se trocando experiências com colegas e isso 

também ajuda imenso. 

 

<Internals\IngAlem1> - § 1 reference coded  [1,59% Coverage] 

Reference 1 - 1,59% Coverage 

IngAlm1: As vantagens talvez tenham uma mente mais aberta, se calhar, não 

é, mais aberto a coisas diferentes, as desvantagens, tem menos calo, não é. 

Ah, se calhar aparecem aquelas situações: “ que é que eu faço agora”, não é, 

enquanto já o outro, já por experiência própria ou por alguém que lhe tenha 

contado: “olha! Aconteceu-me isto e fiz assim”, não é, nós ainda nos falta um 

bocadinho de experiência. 
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<Internals\Port1> - § 2 references coded  [2,01% Coverage] 

Reference 1 - 0,32% Coverage 

Port1: Ah a única vantagem é que, ou desvantagem (risos) é que acho que 

por parte da Direção nós, temos, temos, temos disposição para tudo, acham 

que nós temos, temos, temos vontade para tudo, nós fazemos tudo, pronto 

acham que somos…  

Reference 2 - 1,69% Coverage 

Port1: É, é, estamos, estamos mais motivados é verdade mas, e também 

estamos mais predispostos a novas solicitações, ham no que diz respeito aos 

alunos acho que temos uma grande vantagem porque, porque ainda parece 

que não e quando se trabalha em níveis como os meus do secundário, ham 

há, parece que não mas há uma maior proximidade de idades e então eles 

sentem mais confiança em nós, ham curiosamente têm às vezes ou, ou 

sentem ou podem sentir um bocadinho mais de respeito ham nem digo, nem 

é a questão do respeito é mesmo aquela questão do, pronto não vamos 

chatear muito porque senão isto também pode correr mal, ham porque vêm 

que o professor é jovem e pode ser muito bem companheiro e, e ajudar mas 

também, também é para trabalhar e também criar inimizades também poderá 

não ser bom, é essa mais ou menos a ideia que eu tenho, e sabem que 

também podem connosco contar, ou pelo menos nós, pelo menos daquilo 

que eu tive experiência e  dos meus colegas, mas também pedimos muito a 

solicitação deles, ou seja queremos que sejam eles a dar dicas, se acham 

que está bem, se querem que  melhore alguma coisa, o que é que acham 

que se faça assim ou assado, eu acho que sobretudo em termos de diálogo é 

mais fácil, acho eu, pelo menos da experiência que tenho. 

 

<Internals\PortIng2> - § 1 reference coded  [2,78% Coverage] 

Reference 1 - 2,78% Coverage 

PortIng2: Pois, visões novas se calhar das coisas, ham visões, pronto é 
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basicamente é isso, a novidade, algum método diferente que tenham, que 

possam trazer de novo, ham não deveria ser assim porque um professor se 

se for atualizando sempre nem que tenha sessenta anos pode ser sempre 

jovem na maneira como dá as aulas e estar atualizado não é… 

 

<Internals\EdFís2> - § 1 reference coded  [5,73% Coverage] 

Reference 1 - 5,73% Coverage 

EdFís2: …os principiantes também têm coisas boas não é, que é a energia, 

que é, que é querer fazer, que é aquela, aquela maluqueira, “vá, embora”, de 

puxar a carroça e estão sempre prontos, disponíveis não é, eu acho que tem 

de se encontrar um, um meio-termo não é, entre essa experiência das 

pessoas que por exemplo estão na escola como eu tou, tou naquela escola 

há catorze anos e, e conheço bem a escola por dentro e por fora, conheço 

bem os alunos, os funcionários, os professores, o Conselho Executivo ou o 

Diretivo, ou a Direção como se chama agora não é, também já lá tive, eu 

acho que é preciso encontrar ali um ponto de equilíbrio porque nem as 

pessoas ditas experientes às vezes, que cortam um bocado a energia do 

tipo, “ai isso é muito complicado, pá não vamos” não é, como eu já me 

coloquei nessa, havia escolas em que eu me colocava e eu chegava lá 

queria fazer coisas e o pessoal mais velho dizia, “eh pá isso não, he pá que 

isso dá muito trabalho pá” não é, e eu acho que muitas vezes (estalou os 

dedos) surge ali um clic e a malta nova, não é não pode ser, não é, não tou a 

dizer em termos de aula, tou por exemplo a dizer em termos de iniciativas, 

fazer visitas de estudo, ou, ou fazer projetos não é, e eu acho que é bom, eu 

acho que tem muito a ver com a liderança não é, eu, eu como tenho de 

liderar um grupo de treze pessoas no grupo, no meu grupo de educação 

física penso sempre muito nisso que é, penso ao fim e ao cabo o que é que 

tiro melhor de cada um não é, se há um que é muito bem em informática e 

pode fazer um, um, e faz um blogue da escola, vamos todos ver se há algum 

que, se há três ou quatro que são excelentes no desporto escolar têm de 

estar não é, eu vejo muito esse, esse lado, como eu costumo dizer, “o 
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trabalho, eu quero é trabalhar com o lado bom das pessoas, não quero”, ai se 

aquele é muito irritante ou quê, eu digo logo, “agora não tou preocupado com 

a tua parte irritante, não tou preocupado com o que é muito direitinho e gosta 

de fazer tudo direitinho, perde um tempo incrível a, oh pá, mas isso agora é, 

não é, passar à frente”, eu, eu acho que tem a ver muito com a liderança que 

a gente estabelece, é uma liderança intermédia não é de. 

 

<Internals\Dir2> - § 1 reference coded  [2,39% Coverage] 

Reference 1 - 2,39% Coverage 

Dir2: …Para os jovens, os que começam, os que começam, tenho, tenho 

estado atenta, ou porque como eu quando era mais jovem não me 

manifestava também, deixava que os mais velhos falassem nas reuniões e 

desabafassem e dissessem e eu remetia-me mais para o silêncio, ouvia e 

escutava, ou eles estão nessa posição ou também já entram numa posição 

em que “tá bem, vamos lá tentar fazer isto mas vamos com calma”. 

 

<Internals\Física1> - § 1 reference coded  [1,31% Coverage] 

Reference 1 - 1,31% Coverage 

Fisica1: …às vezes é bom ver este sangue novo, trazem ideias novas e se 

calhar abordagens diferentes de maneiras de lecionar antigas e nesse aspeto 

eu gosto muito de cruzar, de cruzar com colegas mais novos e ver como é 

que eles fazem, mas não sei até que ponto houve uma alteração na maneira 

como os professores novos são formados na faculdade em relação ao que 

eram no meu tempo, não sei até que ponto terá havido uma alteração, não 

faço ideia. 

 

<Internals\Cont1> - § 2 references coded  [4,91% Coverage] 
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Reference 2 - 1,40% Coverage 

Cont1: Oh! os mais jovens neste momento há algumas coisas nem são 

desafios não é, por exemplo a informática para os mais jovens não é um 

desafio porque em qualquer curso não é, em qualquer mesmo num curso de 

letras já têm conhecimentos de informática, hoje mesmo até na primária, logo 

no ensino básico os miúdos começam a ter conhecimentos de inglês ou outra 

língua e de informática, claro que eles quando chegarem à nossa altura isso 

já nem são desafios não é, são ferramentas normais. 

 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [0,44% Coverage] 

Reference 1 - 0,44% Coverage 

Filo2: Tem mais genica, ou devia ter, deverá trazer ideias mais frescas, ser 

mais atual, acho eu, não sei se isso acontece. 

 

<Internals\Hist1> - § 1 reference coded  [1,82% Coverage] 

Reference 1 - 1,82% Coverage 

Hist1: Eh, eh, as vantagens eh, são o estar mais perto dos alunos, porque 

isso foi uma das coisas que eu me lembro quando também dei a primeira vez 

aulas, eu estava mais perto da faixa etária deles, isso é uma vantagem 

porque os alunos eh portanto aderem melhor às coisas que o professor 

propõe quando ele está mais dentro da faixa etária deles, e eu vejo isso até 

pela, pelos projetos que há aqui na escola, se um professor novo eles 

aderem melhor àquilo que o professor novo propõe, eh a desvantagem é a, é 

ser avaliado pelos outros todos e muitas vezes mal avaliado, acho que é uma 

grande desvantagem. 

 

<Internals\PortFran1> - § 1 reference coded  [4,04% Coverage] 
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Reference 1 - 4,04% Coverage 

PortFran1: …eu acho que o professor de início de carreira tem algumas 

dificuldades normalmente é mais autoritário até, porque é-se mais autoritário 

no mundo que não se domina tão bem e a distância de idades não, não 

facilita logo aquele discurso que diz: - “eh calma que já tenho o dobro da 

vossa idade, aguentem ai”, um professor no início da carreira não pode dizer 

isto e portanto, digamos que o professor de início de carreira tem mais 

frescura de ideias e menos endurance para os embates porque não tem, não 

pode ter é normal que não tenha, portanto ao professor em início de carreira 

o que é que vai ser pedido, vai ser pedido que tenha essa frescura mas em 

vez de, de o professor do meio da carreira, seu orientador ou enfim o 

Orientador de Estágio lhe tolher a cabeça deveria dar-lhe este estribo, ir-lhe 

dando experiência, ir-lhe dando folga mas ao mesmo tempo dar-lhe 

identidade, porque o que acontece é que nós parece que entramos em 

Auschwitz, a primeira coisa que nos fazem às vezes é raparem-nos o cabelo, 

tirarem-nos uma fotografia e ficamos todos iguais e perdemos a nossa 

identidade, o professor entra no ensino e a primeira coisa que lhe fazem é 

tirara a identidade, “não és quem és, tu vais fazer aquilo que eu te digo”, e 

quando o professor até às vezes é, é bom mas não, não quer aquilo, tem 

outro formato, tem outra ideia é o sofrimento, é o sofrimento, a fase inicial é 

um sofrimento, para alguns é uma perda definitiva da alegria de ser professor 

porque perdeu o direito de ser quem é não é, se um professor vamos 

imaginar toca violino, e porquê que o homem não há de ir tocar violino para a 

aula?, e não há de ensinar matemática com o violino, não tem mal nenhum, 

abençoado que toca violino e os outros não sabem tocar portanto, mas ali, 

“agora tocar violino para a aula de matemática!”, não é, portanto a ideia é que 

o professor deve ser promovido no mais novo este, este apetite e o mais, do 

meio da carreira, ou até mais velho, eu acho que a idade depende de cada 

cabeça, porque os professores mais velhos alguns estão cansados, outro 

não estão, outros estão muito bem e às vezes até se reformam numa fase 

em que estão muito bem e é pena mas têm que se reformar porque se não 

se reformarem depois no ano seguinte já perdem e portanto é estas reformas 

aceleradas não é, ham e portanto eu acho que aqui era, era mesmo um 
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trabalho de, de combinação, era mesmo um trabalho de combinação, não sei 

dizer muito bem como. 

 

<Internals\Quim1> - § 1 reference coded  [1,93% Coverage] 

Reference 1 - 1,93% Coverage 

Quim1: …Um professor novo é capaz de ser mais aceite às vezes pelos 

alunos porque gostam de gente nova, há professores novos que têm esta 

sensibilidade ou poderão ter alguma, portanto eu penso que talvez não seja 

propriamente a idade, um bom professor, eu gosto muito da gente nova, 

agora referia-me aos professores, gosto muito dos professores novos porque 

eu acho que temos ali um bom potencial, agora pode-lhes faltar a experiência 

de saber lidar com determinadas situações, mas ao fim de um ano ou dois 

poderão, porque os professores velhos, seniores podemos chamar-lhes 

assim, mas eu estou a incluir-me e não tenho problema, infelizmente de uma 

maneira geral começam-se a acomodar e poucos continuam com a energia, 

com a garra de quererem ser professores com todas as letras. 

 

4.6.Imagem 

professor 

experiente 

 

 

<Internals\EdFis1> - § 1 reference coded  [3,31% Coverage] 

Reference 1 - 3,31% Coverage 

EdFis1… neste momento estamos numa fase critica na escola, acho que a 

escola está a passar, os últimos anos foram, foram terríveis em termos de 

estrutura interna, eu acho que foram péssimos para o efeito de grupo, 

péssimos para o trabalho, se antigamente eu acho eu havia muitos 

professores que dedicavam horas e horas à escola e não pediam nada em 

troca por isso porque o simples reconhecimento dos alunos era suficiente, 

neste momento recusam-se a trabalhar e a fazer apenas aquilo que nos 

obrigam, porque as medidas todas que tomaram em termos legislativos 

foram nefastas para muitos dos grupos, hoje de manhã eu estive numa 

escola, a escola onde estagiei, ah fui lá fazer uma visita porque havia um 
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torneio e gosto bastante das pessoas que estão lá e aquele grupo 

praticamente que era um grupo coeso, que trabalhava todo para o mesmo, 

neste momento está-se a desintegrar, as medidas do governo sobre estas 

introduções de professores titulares [interrupção – bateram à porta: 

EdFis1:Sim? Outra: Desculpe lá.], divisão da carreira, uns são melhores 

outros são piores, quem é bom quem não é, um próprio colega vai avaliar o 

outro, isto gerou uma desconfiança, um desconforto nos grupos de trabalho 

que foi muito, muito má, para quase todos os grupos de escola que eu passei 

houve essa situação, esse constrangimento que foi mau, foi mau e eu sinto 

que os mais velhos neste momento desistiram, neste momento fazem aquilo 

que são obrigados e pouco mais, poucos são aqueles que ainda mantêm 

aquela motivação, aquela vontade de fazer as coisas só simplesmente pelo 

reconhecimento dos alunos 

 

<Internals\Dir2> - § 1 reference coded  [2,39% Coverage] 

Reference 1 - 2,39% Coverage 

Dir2: É mais, é mais difícil ao professor com anos de carreira porque foi 

educado segundo uma determinada digamos matriz que à partida, não todos 

mas que à partida tem uma visão daquilo que pretende e que espera do 

ensino aprendizagem e que se sente inconformado e que não, não fica bem 

com a sua consciência quando nota, quando deteta que os seus alunos se 

estão a marimbar, isso é doloroso, e isso é, é frustrante e é os que os 

desgosta, a um professor destes o que o desgosta é, é ver que tem pela 

frente pessoas que não estão interessadas, é o desinteresse, indiferença, a 

cultura do facilitismo e a cultura do não fazer nada.  

 

<Internals\EdFís2> - § 1 reference coded  [5,73% Coverage] 

Reference 1 - 5,73% Coverage 

EdFís2: …eu acho que tem de se encontrar um, um meio-termo não é, entre 
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essa experiência das pessoas que por exemplo estão na escola como eu tou, 

tou naquela escola há catorze anos e, e conheço bem a escola por dentro e 

por fora, conheço bem os alunos, os funcionários, os professores, o 

Conselho Executivo ou o Diretivo, ou a Direção como se chama agora não é, 

também já lá tive, eu acho que é preciso encontrar ali um ponto de equilíbrio 

porque nem as pessoas ditas experientes às vezes, que cortam um bocado a 

energia do tipo, “ai isso é muito complicado, pá não vamos” não é, como eu 

já me coloquei nessa, havia escolas em que eu me colocava e eu chegava lá 

queria fazer coisas e o pessoal mais velho dizia, “eh pá isso não, he pá que 

isso dá muito trabalho pá” não é… 

 

<Internals\Física1> - § 2 references coded  [3,83% Coverage] 

Reference 2 - 2,52% Coverage 

Fisica1: Bom, desde logo pró aluno é uma pessoa mais segura, portanto a 

maneira como o professor passa a informação, a segurança que tem na 

maneira como aborda o programa ou como lida com as matérias, isso um 

aluno vê imediatamente nós não podemos fingir o aluno deteta 

imediatamente, isso dá outra, outro, outro sei lá outra segurança, dá outra, 

não sei dá uma, uma espécie de uma aula mais, não é mais densa, como é 

que eu hei de explicar, tenho alguma dificuldade em verbalizar aqui o que eu 

quero dizer, portanto acho, acho que os alunos estão mais recetivos para, 

digamos assim, enquanto se virem um professor novinho que chega ali de 

repente e que vai ensinar relatividade e que diz de repente que o tempo é 

relativo e que dilata e que o espaço contrai, eles vão ficar a olhar, “mas quem 

é este fulano que está para aqui? Quem é este? Isto não deve ser assim, isto 

deve estar mal”, não é, e enquanto, enquanto que um professor que seja 

experiente e que fale com mais convicção das coisas acho que os alunos, 

são mais predispostos para, não sei explicar, acho que recebem melhor 

(risos). 

 



197 
 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [0,96% Coverage] 

Reference 1 - 0,96% Coverage 

Filo2: Se calhar é mesmo a experiência, não se precipitar, já ter visto muito, 

ser capaz de ter calma nas situações de grande perturbação, ter um saber 

acumulado de experiência, embora também tenha muitas mais leituras, é 

evidente, mas sobretudo não se precipitar, eu acho. 

 

<Internals\Hist1> - § 1 reference coded  [2,44% Coverage] 

Reference 1 - 2,44% Coverage 

Hist1: Um professor mais experiente já passou por muitos, muitos, muitas 

diferenças sociais, porque ao fim e ao cabo a escola reflete a sociedade não 

é, e portanto isso, um professor com a minha idade já passou por muitas 

diferenças sociais, muitas alterações sociais e poderia ou deveria estar mais 

apto se fosse inteligente e estivesse na, tivesse uma atitude leve perante a 

vida que se a escola é o reflexo da sociedade então eh, adaptar-se-ia melhor 

àquilo que os alunos são e trazem, mas muitas vezes, quando eu digo que 

eles são dinossauros é porque eles ficaram numa faixa social, num, numa, 

num comportamento social de há uns anos atrás e não conseguem despir-se 

dele e chegar ao que chegamos agora, porque realmente a sociedade está 

muito diferente, os valores são diferentes, os quereres são diferentes. 

 

<Internals\Quim1> - § 1 reference coded  [1,93% Coverage] 

Reference 1 - 1,93% Coverage 

Quim1: O professor mais experiente se não estiver cansado e não estiver a 

dar aulas por favor e à espera de ter uma reforma que lhe agrade para se ir 

embora, ou então como muita gente não pode ir porque não tem tempo de 

serviço e não o deixam ir, se for um professor que está mesmo a ser 

professor com todas as letras ou a querer ser, eu acho que um professor 
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experiente é capaz de ter mais esta sensibilidade porque provavelmente teve 

filhos e portanto também já viveu ou está a viver e talvez compreenda melhor 

estas facetas… 

 

4.9.Imagem 

professor 

sénior 

 

 

<Internals\Geo3> - § 2 references coded  [5,76% Coverage] 

Reference 2 - 1,64% Coverage 

Geo3: …o professor mais, mais, mais antigo, um professor  que esteja na, na 

escola há mais tempo, há exceções claro, mas, mas é um professor mais 

fechado, ehm em que é preciso ter mais algum cuidado ahm na forma como 

nos dirigimos, na forma como, como o criticamos, mesmo que seja forma 

positiva, às vezes as criticas não são, não são muito bem vindas… 

 

<Internals\Cont1> - § 1 reference coded  [3,51% Coverage] 

Reference 1 - 3,51% Coverage 

Cont1: …Claro que nós temos uma vantagem, porque é assim, já passaram 

tantas gerações por nós, com comportamentos tão diferentes, a própria 

experiência que nós temos da vida não é, da nossa e de todas as vivências 

que nós tivemos até agora, isso para nós é muito agradável e também no 

fundo nos dá uma segurança de enfrentar determinadas situações não é… 

 

<Internals\Filo2> - § 1 reference coded  [0,96% Coverage] 

Reference 1 - 0,96% Coverage 

Filo2: Se calhar é mesmo a experiência, não se precipitar, já ter visto muito, 

ser capaz de ter calma nas situações de grande perturbação, ter um saber 

acumulado de experiência, embora também tenha muitas mais leituras, é 

evidente, mas sobretudo não se precipitar, eu acho. 
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<Internals\PortFran1> - § 1 reference coded  [4,04% Coverage] 

Reference 1 - 4,04% Coverage 

PortFran1: …eu acho que a idade depende de cada cabeça, porque os 

professores mais velhos alguns estão cansados, outro não estão, outros 

estão muito bem e às vezes até se reformam numa fase em que estão muito 

bem e é pena mas têm que se reformar porque se não se reformarem depois 

no ano seguinte já perdem e portanto é estas reformas aceleradas não é, 

ham e portanto eu acho que aqui era, era mesmo um trabalho de, de 

combinação, era mesmo um trabalho de combinação, não sei dizer muito 

bem como. 

 

<Internals\Quim1> - § 2 references coded  [9,98% Coverage] 

Reference 1 - 1,93% Coverage 

Quim1: …porque os professores velhos, seniores podemos chamar-lhes 

assim, mas eu estou a incluir-me e não tenho problema, infelizmente de uma 

maneira geral começam-se a acomodar e poucos continuam com a energia, 

com a garra de quererem ser professores com todas as letras. 

Reference 2 - 8,05% Coverage 

Quim1: …Agora vamos pensar no professor, o professor para conseguir gerir 

tudo isso porque quando entra numa turma com este número de alunos, quer 

dizer, vamos supor eu tenho o 11º ano A e B, a minha postura na sala de 

aula é completamente diferente no A e no B se as turmas são diferentes e 

até de dia para dia na mesma turma, portanto o professor tem de ser mais 

um ator diariamente e ter capacidade de improviso e de reagir rápido às 

diferentes situações que lhe surgem dentro da sala de aula e isso exige que 

nós estejamos em plena capacidades não é, ora a idade não ajuda, há 

professores que pela postura que tomam até às vezes só de olhar para ali e 

mete respeito, só pelo seu visual que conseguem controlar isso melhor, mas 



200 
 

há outros que infelizmente não conseguem e são às vezes professores 

brilhantes, que já foram professores de referência, posso dizer assim e com 

carreiras, portanto chegaram a um momento em que seria de os premiar e 

não é de os achincalhar e destruir e isso já aconteceu a vários colegas e 

marcou-me muito … 
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