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Resumo: 

O ensino pode ser considerado uma profissão de ajuda, na medida em que se trata de uma 

atividade gerada em processos complexos e multidimensionais de interação, nos quais o 

conhecimento profissional se configura e é usado no sentido da promoção do desenvolvimento 

dos indivíduos e das sociedades (Hugman, 2005). A dimensão de ajuda, sendo integrante da 

profissionalidade docente, pode ser então considerada como um fator essencial da identidade 

dos professores. 

Enquanto processo de socialização secundária, a formação inicial é responsável pela criação das 

condições de acesso e de aprendizagem dos saberes relativos ao campo especializado do ensino. 

Os formadores dos futuros professores são os principais responsáveis por esse processo, 

interessando conhecer e compreender as suas identidades situadas (Hewitt, 1991; Wiley e 

Alexander, 1987), isto é, a organização das diversas identidades individuais, pessoal e sociais, 

numa situação particular, isto, é, em contexto de formação inicial de professores. 

Esta comunicação visa apresentar dados exploratórios recolhidos no âmbito de um projeto de 

investigação sobre a formação inicial de professores como profissionais de ajuda e as 

identidades dos formadores. Com o objetivo de identificar eixos identitários segundo os quais 

variam as perspetivas dos diferentes participantes da formação, foram realizados dois grupos 
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focais, um com estudantes e outro com formadores, e entrevistas semidiretivas a responsáveis 

dos órgãos de gestão científica e pedagógica de uma escola de formação de professores. 

A análise de conteúdo desenvolveu-se segundo uma lógica indutiva e resultou num sistema de 

seis dimensões da formação a que correspondem diferentes posicionamentos identitários dos 

participantes. 
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O ensino como profissão de ajuda e de interações humanas  

O ensino pode ser considerado uma profissão de ajuda, na medida em que se trata de uma atividade 

gerada em processos complexos e multidimensionais de interação, nos quais o conhecimento 

profissional se configura e é usado no sentido da promoção do desenvolvimento dos indivíduos e das 

sociedades (Hugman, 2005). A ajuda, ou o cuidado, é aqui tomada na perspetiva psicossocial que 

considera a intervenção no âmbito de certas profissões como um trabalho que se produz em relações  

humanas, condicionando-as e determinando o seu impacto em cada um dos sujeitos que as constituem.  

Efetivamente, o conceito de profissão de ajuda tem sido utilizado, sobretudo, em profissões de 

interação humana, associadas a uma ética do cuidado que, até há algumas décadas, se associava 

também a uma ética feminista (cf. Sommers-Flanagan e Sommers-Flanagan, 2007). A perspetiva de 

que a moral orientada para o relacionamento era configurada por uma ética feminista afirmou-se em 

meados do século XX e teve alguma influência nas conceções que se produziram sobre as profissões 

em que o relacionamento humano se situa no cerne da profissionalidade, designadamente no ensino e 

na enfermagem. Atualmente, a questão do género mantém-se uma dimensão importante a considerar 

na análise destas profissões, mas já não é mais possível encerrá-las numa ética feminista pois os 

estudos mais recentes revelam que as perspetivas morais não variam em função do género (ibid.) e que 

a ajuda se constitui como essência do trabalho independentemente das características de género de 
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quem o realiza. A ética do cuidado fundamenta-se numa perspetiva moral que focaliza a preocupação 

com os outros e o seu bem-estar, originando sentimentos de amor, compaixão e empatia na construção 

dos processos intersubjectivos.  

Elencando os eixos da relação pedagógica, Ribeiro (1992) refere a autoridade, o conflito, o agrado e a 

ajuda. Com efeito, o ensino é, desde há muito, sempre referido quando se elencam as profissões de 

ajuda. Tal fato está relacionado com novas conceções de pessoa cidadã e de sociedade, acarretando 

novas definições de conhecimento e de comportamento adequados, onde a expressividade, as 

emoções, a comunicação e as capacidades humanas ocupam lugares de relevo (cf. Lopes, 2001 e 

Pereira, 2010). A esse propósito Tardif e Lessard (2005, p. 23) referem que “a escolarização repousa 

basicamente sobre interações cotidianas entre os professores e os alunos. Sem essas interações a escola 

não é nada mais que uma imensa concha vazia. Mas essas interações não acontecem de qualquer 

forma: ao contrário, elas formam raízes e se estruturam no âmbito do processo de trabalho escolar e, 

principalmente, do trabalho dos professores sobre e com os alunos.”; essas interações constituem o 

fundamento das relações sociais na escola e o objeto por excelência do trabalho dos professores.  

Em consonância com o exposto, Dubet (2002) considera que a educação escolar, a par da saúde e do 

trabalho social, constitui um “trabalho sobre o outro”, isto é um trabalho que visa explicitamente 

transformar o outro, que na origem se constituiu por referência a um programa institucional moderno - 

um processo social a partir do qual se transformam valores e princípios em acção e em subjetividade, 

através de um trabalho profissional específico e organizado. Esse programa permitia articular e dar 

sentido aos três níveis que compõem a ação profissional destes profissionais – o controlo social, o 

serviço e a relação - que atualmente se encontram sujeitos a processos de autonomização que 

produzem lógicas intrinsecamente contraditórias, colocando «nas mãos» dos professores o trabalho de 

legitimação do seu trabalho (Derouet s/d) e, portanto, fazendo novas exigências à dimensão pessoal da 

atividade dos professores e à sua profissionalização.  

Neste contexto, que se tem designado por «crise da Escola», crise das instituições modernas ou, de 

forma mais global, por modernidade tardia (cf. Giddens, 1992), a profissão docente enfrenta desafios 

que obrigam a repensar as condições da formação de professores, com ênfase para a formação inicial.  

O modelo profissional (Buchberger, Campos, Kallos e Stephenson, 2000) desafia alguns dos pilares 

mais tradicionais da formação através da ênfase dada à prática, às parcerias escola / universidade e às 

escolas como locus centrais da formação. A prática é considerada “um espaço original e relativamente 

autónomo de aprendizagem e de formação” (Tardif, Lessard e Gauthier, 2000, p. 23) em função do 

qual toda a aprendizagem é reconvertida. A formação exige, por isso, um vaivém constante entre a 

prática e a formação, entre a experiência profissional e a investigação, entre os docentes e os 

formadores universitários” (Tardif, Lessard e Gauthier, 2000, p. 24), e traz à luz novos atores: 

professores cooperantes, orientadores de estágio, tutores e supervisores que trabalham na escola em 
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colaboração com os docentes, assim como docentes investigadores e investigadores integrados na 

escola.  

 

Formação inicial de professores e identidades  

A profissionalização dos professores realizou-se num processo sócio-histórico profundamente 

complexo, repleto de tensões e contradições de vária ordem (cf. Nóvoa, 1995). No caso dos 

professores do 1º CEB, a sua profissionalização sofreu profundas transformações nas últimas décadas 

em termos do grau académico que confere, do currículo, do contexto de formação e das suas relações 

com os contextos de trabalho (cf. Lopes, Pereira, Ferreira, Silva e Sá, 2007), provocando mudanças na 

“primeira” identidade profissional dos professores e no seu percurso profissional. O processo de 

construção de identidades profissionais caracteriza-se por uma dupla transação biográfica e relacional 

(Dubar, 1996) e a formação inicial tem um papel fundador na sua construção (Blin, 1997), onde a 

transação relacional se estabelece entre os formandos e os contextos de formação. Enquanto processo 

de socialização secundária, a formação inicial é responsável pela criação das condições de acesso e de 

aprendizagem dos saberes relativos ao campo especializado do ensino. O efeito das vivências 

formativas no processo de construção identitária depende das interações situadas, ou seja, do modo 

como as identidades sociais e pessoais se traduzem em identidades concretas – identidades situadas 

(Hewitt, 1991) – possíveis nos contextos de formação, dada a sua estruturação, mas também dadas as 

representações dos participantes.  

Num processo de clara valorização social da profissão, a formação inicial de professores foi, primeiro, 

integrada no Ensino Superior (em Escolas Superiores dos Institutos Politécnicos ou nas 

Universidades), e, depois, adquiriu o grau de licenciatura. Recentemente, com a reestruturação dos 

Planos de Estudo decorrente do processo de Bolonha, todos os professores possuirão o grau de Mestre. 

Em estudos anteriores verifica-se que, em alguns casos, essa progressiva valorização no nível de 

formação inicial dos professores, nomeadamente durante a década de 1990, teve impacto positivo no 

nível de formação científica dos professores, mas implicou uma fragilização do caráter profissional da 

formação (Buchberger, Campos, Kallos e Stephenson, 2000), pelo menos por comparação com os 

períodos anteriores – nomeadamente, após o 25 de abril de 1974 houve um investimento efetivo na 

formação profissional dos professores, ou seja, na formação de professores como profissionais (ibid.).  

Uma análise atenta dos programas das disciplinas dessa década, a maior parte das vezes constituídos 

apenas por conteúdos e bibliografia (ao contrário do que acontecia em períodos anteriores) permitiu 

colocar a hipótese de que se tinha operado um fenómeno de “academização” ou “universitarização” da 

formação, fenómeno que poderia estar fortemente relacionado com a representação que os formadores 

de professores fazem da sua função como docentes do ensino superior e/ou com a organização 
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curricular onde o ethos universitário se poderia ter feito também sentir. Enfim, independentemente das 

suas identidades de partida, os formadores de professores, em situação, adotariam comportamentos 

mais informados pelo mundo académico que pelo mundo profissional.  

 

O trabalho dos formadores de professores em mudança e identidades dos formadores  

Swennen, Volman e Essen (2008) distinguem entre o trabalho dos professores, considerando-o como 

um ensino de primeira ordem, e o trabalho dos formadores de futuros professores como sendo de 

segunda ordem – estes profissionais (práticos de segunda ordem) introduzem os estudantes em práticas 

e discursos que são simultaneamente relativos ao ensino escolar e à formação de professores. A 

situação referida por estes autores abrange sobretudo os formadores de professores que começaram 

por ser professores e posteriormente optaram pela formação inicial de professores. Swennen, Volman 

e Essen (ibid.) salientam que, nesses casos, estes práticos de segunda ordem, para além de 

necessitarem de adquirir novos conhecimentos e competências, também sofrem um processo de 

reconfiguração das suas identidades profissionais que pode ser de longo termo. No mesmo sentido, 

Boyd (2010) fala em segunda carreira e identidade dual.  

A identidade do formador de professores adquire, assim e em resultado do investimento na formação 

de professores e na necessária melhoria da qualidade do ensino, uma grande centralidade (Murray, 

2008), que contrasta com a pouca importância que lhe foi dada até agora (Zeichner, 2006).  

Como argumenta Swennen (2012), o profissionalismo tradicional dos formadores de professores 

baseava-se no prestígio, na autonomia e na referência a um saber de base académico de que eram 

“guardiães”. O novo profissionalismo dos formadores de professores baseia-se na “expertise” e na 

valorização do saber profissional, sendo agora o saber um saber a partilhar entre académicos e 

profissionais e a ser produzido por eles, e não para eles ou sobre eles como acontecia no passado 

recente. Vistos como componente central da formação de professores, interessa aprofundar a natureza 

do seu trabalho, conhecimento e aprendizagem profissional.  

Emerge no entanto desde logo uma questão: Quem são os formadores de professores? A resposta 

expõe uma grande diversidade - professores das disciplinas científicas, professores das disciplinas 

pedagógicas, professores dos métodos de ensino, supervisores, formadores da formação contínua, etc.. 

Se esta diversidade coloca questões ao processo de profissionalização do formador de professores, 

indica também que a qualidade da formação pode depender das relações que estes são capazes de 

estabelecer no processo de formação.  

Assim, a problemática do trabalho dos formadores de professores tem implicações incontornáveis nas 

conceções sobre as suas identidades.  
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Os formadores de professores são agentes educativos que constroem conhecimento científico-

pedagógico e se (re)constroem à medida que trilham o conhecimento da sociedade em mudança. A sua 

tarefa é emaranhada pelas dimensões que o ato de ensinar envolve, intersetadas com as características 

individuais, contextuais, políticas e societais que lhe estão subjacentes.  

O ensinar a ser professor é um percurso colaborativo e interativo onde o conhecimento se vai 

construindo entre quem ensina e quem aprende, numa perspetiva ecológica, e daí a complexidade de 

formar professores. A formação compreende um conjunto de formas de ser e de agir que se 

configuram durante a vida profissional.  

Neste sentido, corroboramos com Dubar (1996, p.13) ao definir a identidade como “[…] um produto 

de sucessivas socializações” que acontecem em diferentes tempos e lugares. Cada pessoa, ao longo da 

vida, vai construindo múltiplas identidades. A interação entre desejos individuais e estruturação social 

traduz-se na configuração de formas identitárias (Dubar, 1996, 2006; Lopes, 2001), que emergem na 

interseção das formas de temporalidade do Eu e das formas espaciais das relações sociais, sem terem 

um tempo próprio a partir do qual estejam completamente estabelecidas.  

 

Metodologia  

Os resultados que se apresentam constituem dados exploratórios recolhidos no âmbito do projeto de 

investigação “Formação inicial de profissionais de ajuda e identidade dos formadores – o caso do 

ensino e da enfermagem”. O projeto pretende, em termos gerais, identificar fatores da formação inicial 

de professores e enfermeiros enquanto profissionais de ajuda, que contribuam para uma maior 

profissionalização da formação; e, em termos específicos, produzir conhecimentos sobre as 

identidades dos formadores enquanto identidades situadas, construir conhecimento sobre o ensino e a 

enfermagem como profissões de ajuda; e fazer propostas de modalidades de formação e de formas de 

organização da formação que potencializem o caráter profissional. O projeto desenvolve-se como um 

estudo multicasos, envolvendo dois cursos, um de formação de professores do 1º CEB e outro de 

formação de enfermeiros, e organiza-se em duas equipas de investigação, uma sobre os climas de 

formação e outra sobre as identidades dos formadores. Cada uma destas equipas organiza-se em duas 

subequipas uma sobre o caso do ensino e outra sobre o caso da enfermagem.  

Os dados exploratórios aqui apresentados foram produzidos a partir da realização e análise de dois 

grupos focais, um com estudantes e outro com professores de uma mesma escola superior de 

educação, e por entrevistas semi-diretivas a responsáveis dos órgãos de gestão científica e pedagógica; 

pretendia-se identificar eixos identitários segundo os quais variam as perspetivas dos diferentes 

participantes da formação. Os grupos focais foram dinamizados por membros da equipa e pretenderam 

identificar aspetos sobre o clima de formação e sobre as identidades dos formadores que devessem ser 
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considerados na conceção dos dispositivos metodológicos previstos no projeto. As entrevistas foram 

também realizadas por membros da equipa, pretenderam identificar perspetivas e sentimentos sobre o 

curso e a escola em função das responsabilidades institucionais do/a entrevistado/a e basearam-se num 

guião orientador que focalizou: a pessoa no cargo; perspetivas sobre o curso e a escola; caracterização 

do ambiente da formação; visões sobre a relação entre teoria e a prática.  

O corpus da pesquisa foi sujeito a uma análise em discurso (Lopes et al., 2007; Lopes e Pereira, 2012), 

isto é, uma análise de conteúdo que considera, para efeitos interpretativos, as falas dos entrevistados 

enquanto discursos, enunciações inscritas em relações sociais e interpessoais. A análise de conteúdo 

desenvolveu-se segundo uma lógica indutiva que deu origem a um modelo de análise, que foi 

operacionalizado no programa NVivo9. A codificação resultou nas seguintes dimensões de análise 

relativas às perspetivas dos participantes: “profissão” (visões sobre a profissão; e visões sobre as 

condições atuais do exercício da profissão); “instituição”; “currículo” (perceções sobre aspetos base do 

currículo; perceções sobre as componentes teórica, prática e sua articulação; e avaliação); “formação” 

(princípios orientadores; e aspetos básicos que qualificam a formação); “estudantes”; “formadores”; e 

“investigação”. Estas dimensões constituem um sistema de codificação de tipo ecológico que tem no 

seu núcleo a identidade dos formadores, na periferia as profissões e os seus contextos de trabalho, e as 

perspetivas institucionais específicas, colocando-se como mesodimensões os estudantes, os 

formadores, a formação e o currículo.  

 

Alguns discursos indiciadores de configurações identitárias  

Os discursos dos sujeitos envolvidos revelam algumas especificidades em função do lugar de onde 

estes falam e que se relaciona em parte com a posição institucional que ocupam na escola, mas 

também com o seu percurso biográfico e com a sua identidade. Procuraremos salientar os resultados 

que nos permitem interpretar algumas dessas especificidades e relacioná-las com possíveis indícios 

sobre as identidades dos formadores, orientando-nos pelo sistema de codificação já referido.  

No que diz respeito à análise dos discursos dos grupos focais identificámos, sobretudo, algumas 

diferenças entre o grupo dos professores e o dos estudantes, embora se possam estabelecer algumas 

divergências no interior de cada grupo, relativas à área científica/de docência do formador1 e ao ano de 

frequência do curso pelos estudantes. A análise dos discursos das entrevistas, tendo considerado as 

mesmas dimensões, permite-nos explorar novos aspetos e identificar singularidades identitárias.  

1 Faremos referência a quatro áreas distintas, que serão identificadas como A, B, C e D.  

2 Referimo-nos aos cargos de presidente de escola, presidente do conselho científico e presidente do conselho 
pedagógico.  

3 Referimo-nos aos cargos de diretora de curso e de responsável pela supervisão da prática pedagógica.  
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Na dimensão do ensino como profissão, todos os estudantes revelam uma visão positiva da profissão, 

designadamente sobre a dimensão social da profissão, “o ser realmente cada vez melhores professores, 

estamos consequentemente a formar bons alunos e bons cidadãos. Porque nós não vamos ensinar 

realmente nada de mal, porque nós só vamos ensinar coisas boas. E acho que nós conseguimos mudar 

o mundo, acho, acho que sim; acho que é uma coisa fascinante, pelo menos neste curso, é 

conseguirmos ser um bocadinho decisivos. A nossa prestação, o nosso papel com aquela criança vai 

limitar, ou vai alargar tudo o que ela pode fazer no futuro” (GFest.). Os estudantes do 3º ano 

salientam, ainda, como aspeto menos positivo as dificuldades de acesso à profissão e a exigência de 

grau de mestrado. Por seu lado, os professores que participaram no grupo focal, independentemente da 

área científica a que pertencem, atribuem algumas debilidades à formação científica e cultural dos 

atuais professores, “muitas vezes, quer dizer as dificuldades, as deficiências, as debilidades que esta 

gente tem em termos de formação científica, e formação cultural” (GFprof.).  

Os discursos dos responsáveis dos órgãos de gestão científica e pedagógica sobre o ensino como 

profissão, embora expressos de forma pouco desenvolvida, permitem algumas considerações. Assim, 

os ocupantes de cargos institucionais2 parece defenderem perspetivas mais consonantes com as atuais 

tendências da reorganização das condições curriculares de exercício da profissão, advogando 

designadamente a ideia de um professor “generalista até ao 7º, 8º ano, portanto é uma realidade em 

quase todos os países da Europa (…) é uma melhoria positiva”, e de uma profissionalização menos 

especializada, “da licenciatura sejam efetivamente mais banda larga”, revelando ainda preocupação 

com aspetos interinstitucionais, “As escolas públicas têm obrigação de estabelecer parcerias connosco, 

não é o professor A ou B que deixa os nossos alunos entrar na sua sala.”. Os ocupantes de cargos de 

monitorização dos processos pedagógicos3 salientam antes aspetos ligados à dimensão individual e 

subjetiva da profissão e ao seu estatuto, “nós partimos do princípio que conseguimos formar um 

docente cientificamente competente em áreas que são adstritas às humanidades e às ciências e 

achamos que ele vai ser competente cientificamente e pedagogicamente nessas áreas todas, portanto 

partindo do princípio que essa coisa estranha da vocação não existe. Pelo menos ele tem que ter paixão 

por ensinar!”, “Portanto havia um fosso entre o professor do 1º ciclo e o professor do 2º e 3º ciclo, e 

todas éramos licenciadas.”.  

Quanto aos aspetos institucionais, realça-se por parte dos professores a perceção sobre uma 

intensificação do trabalho, com implicações ao nível da disponibilidade para supervisionar os 

estudantes, “Eu estou sempre disponível, mas às vezes não tenho o tempo que acho que devia ter para 

os alunos. Porque as solicitações aqui à volta são tão grandes, tantas coisas para fazer, que é difícil às 

vezes de conciliar estas coisas todas.” (GFprof.). Os estudantes referem, sobretudo, constrangimentos 

de ordem material e o estatuto de qualidade que atribuem à instituição. A propósito dos modos de 

liderança, identificámos algumas perceções divergentes consubstanciadas numa perspetiva crítica, 
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considerando-se existir uma comunicação institucional pouco aberta ao diálogo e à cooperação, por 

parte de professores da área científica A, e numa perspetiva que realça essencialmente a 

democraticidade dos processos de liderança. Os estudantes e os professores convergem na perceção de 

que o processo de Bolonha está a instabilizar os processos institucionais, sendo que os primeiros 

apenas destacam aspetos negativos e os segundos posicionam-se de forma diversa que poderá estar 

relacionada com a sua área de docência. Mais uma vez é na área científica A que se revela uma maior 

atitude crítica.  

Nesta dimensão, os entrevistados referem-se sobretudo às políticas de formação pré e pós Bolonha, 

aos modos de liderança e aos constrangimentos organizacionais. Designadamente, os ocupantes de 

cargos institucionais focam aspetos mais ligados aos modos de liderança e aos constrangimentos 

organizacionais, “Tudo o que se fazia tinha de ter critérios de transparência (….) tudo transparente. 

Tudo claro”, “Claro que, quando chegamos, ficamos muito condicionados com a falta de dinheiro.”; os 

ocupantes de cargos de monitorização dos processos pedagógicos focam mais as dinâmicas de 

trabalho intenso, mas enriquecedor, das relações profissionais que Bolonha promoveu e o 

favorecimento do trabalho autónomo por parte dos estudantes “aqui tem sido uma revolução em 

termos de dinâmica de equipa”.  

Quer entre os estudantes quer entre os professores que participaram nos grupos focais, a questão da 

organização do currículo em Educação Básica como tronco comum para todos os futuros professores 

durante três anos e a especialização numa das áreas de educação nos dois anos de mestrado, parece ser 

a questão mais polémica. Se por um lado alguns estudantes da licenciatura em educação básica vêm, 

na diversidade de áreas de saber lecionadas, uma oportunidade para interagir com diferentes níveis de 

ensino e ter maiores oportunidades na futura escolha profissional e até de alargamento do seu leque de 

conhecimentos em termos de conhecimentos educativos, outros consideram que este contacto com os 

três níveis de ensino é uma perda de tempo. O facto de o leque de conhecimentos e de práticas 

pedagógicas ser amplo, assim como o curso ser considerado uma “formação holística e integrada” é 

considerado como eventualmente positivo, quer em termos da futura empregabilidade, quer em termos 

de uma conceção integrada da formação.  

No entanto, os professores sentem que a organização do currículo está muito condicionada pela 

legislação. Os professores também salientam o facto de o tempo de formação para uma área particular 

(nível de ensino) ser muito reduzido, e de no mestrado haver um corte com a visão integrada da 

formação, passando para uma lógica fragmentada e disciplinar da profissão.  

Os estudantes de licenciatura e de mestrado convergem na perspetiva de que a nova organização 

dificulta a articulação teoria-prática, “Há unidades curriculares em que não há uma interligação entre a 

teoria e a prática, e faz com que os alunos se sintam um bocadinho perdidos” (GFest.), “A 

concentração das disciplinas teóricas que nós temos no primeiro semestre do 1º ano, do mestrado, foi 
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uma opção da coordenação do curso, mas que nós já no final do semestre passado constatámos que 

não seria muito favorável” (GFest.). Contrariamente, os professores consideram existir uma boa 

articulação, “é uma formação que parece consistente, articula, na minha perspetiva, bem a teoria e a 

prática” (GFprof.). As perspetivas divergentes entre professores e estudantes também se manifestam 

no que diz respeito à avaliação, referindo os estudantes que esta é mais sumativa do que formativa e 

que as classificações são injustas, e referindo os professores que os estudantes têm expetativas 

demasiado elevadas. “Depois o menos positivo é também quando chega a hora da avaliação. É que 

neste momento, parece que os professores só têm em conta mesmo a nota da frequência e dos 

trabalhos. Parece que o empenho dos alunos não é tido em conta.” (GFest.).  

A relevância que os discursos das entrevistas evidenciam, a propósito do currículo, está relacionada 

com o lugar institucional que os entrevistados ocupam. Designadamente, identificámos discursos 

intensos a propósito do currículo nas entrevistas dos ocupantes de cargos de supervisão dos processos 

pedagógicos e uma presença residual nas entrevistas dos ocupantes de cargos institucionais.  

Na dimensão formação, salientamos as relações professores-estudantes que são referidas, de forma 

consensual pelos estudantes, como sendo de grande cooperação e disponibilidade por parte da maioria 

dos formadores, “Na maior parte dos casos existe muita cooperação e os professores estão muito 

disponíveis” (GFest.), e pelos professores como sendo de proximidade e facilidade no relacionamento, 

“Eu partilho desta ideia da proximidade dos professores e alunos como um elemento facilitador” 

(GFprof.). Os princípios orientadores da formação são referidos por professores e estudantes, focando-

se as dimensões de transformação pessoal e social, profissional e investigadora. As dimensões, cultural 

e de cidadania apenas são referidas por um dos professores, da área científica A.  

Os sujeitos entrevistados focam sobretudo as questões que se prendem com as implicações na 

formação resultantes do processo de Bolonha. As especificidades, que se prendem com o seu lugar 

institucional, podem ser diferenciadas por um discurso mais positivo ou menos positivo sobre as 

mudanças implicadas. Assim, identificámos nos ocupantes de cargos institucionais um discurso 

otimista sobre as mudanças na formação resultantes do processo de Bolonha, “Portanto existem, de um 

modo geral, estas recomendações associadas ao processo de Bolonha, enfim da iniciativa do aluno, 

desenvolvimento da sua autonomia, do ensino preocupado com as competências e capacidades de alto 

nível, não apenas conteúdos e rotinas”, “Daquilo que Bolonha trouxe de mais positivo foi os cursos em 

banda larga, que permitem uma maior mobilidade”, enquanto os discursos dos ocupantes de cargos de 

monitorização dos processos pedagógicos tendem a salientar os aspetos negativos, “devido à transição 

houve uma redução enorme nas horas de supervisão (…) como é possível esta mudança (de horas de 

prática pedagógica)? Porque eles (os estudantes) sentem imenso, porque eles ficavam muitas mais 

horas”, “Aquilo que eu sinto é que Bolonha é uma forma de passar o ensino através de pequeninos 
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pacotes, tempos pequeninos pacotes que fornecemos aos alunos; os alunos no final do ano põem a 

fitinha à volta do pacote e guardam o pacote, na melhor das hipóteses, dentro de casa”.  

O relacionamento dos formadores é perspetivado de forma dicotómica, sendo por um lado referido 

como cordial, próximo, de respeito e preocupado com a resolução de problemas e ultrapassagem de 

obstáculos (professor da área científica B), “muitas das vezes, em todos os mestrados é um dos aspetos 

que eles enfatizam, a proximidade, a cordialidade, a capacidade de resolver problemas, a forma com 

que se disponibilizam para se superar alguns obstáculos” (GFprof.); pelo outro como competitivo, 

minado por relações de poder e pouco democrático (professores das áreas científicas A e C), “Agora, 

nesta escola há, sempre houve, sempre talvez não, mas cada vez mais há competição entre os 

professores, tendência para a desconsideração das outras áreas científicas, em relação à área cientifica 

própria.” (GFprof.), “Acho que há grandes esquemas de poder aqui na escola, grandes esquemas de 

poder. Há grupos de influência, não é, há uma crescente anti-democraticidade nas decisões” (GFprof.). 

Os estudantes, independentemente do ano em que se inserem, referem um ou outro dos polos 

caraterizadores da relação entre os professores, mantendo-se maioritariamente, no entanto, no polo 

negativo, “a relação entre professores, na sua maioria, acho que existe uma grande colaboração e 

articulação, permitindo assim que a nossa formação seja muito mais completa” (GFest.), “às vezes os 

professores deixam transparecer algumas discórdias e conflitos que têm entre eles, e que acabam por 

criar também um clima de tensão entre nós, alunos, e entre professores, e entre alunos e professores.” 

(GFest.), “Vou começar pelo aspeto menos bom, que é exatamente nós sentirmos perfeitamente as 

rivalidades entre os próprios professores. É uma coisa tão notória, tão notória em determinadas 

unidades curriculares, que é de pasmar como é que esses professores nos estão a formar a nós, e eles 

próprios não conseguem gerir isso.” (GFest.).  

As relações entre os estudantes são referidas por eles, quer como sendo de diálogo, cooperação, 

criação de relações de amizade e partilha académica em situações que interessam ao grupo como um 

todo, “quando é preciso juntarmo-nos, nós juntamos e realmente existe cooperação” (GFest.), quer 

como de conflito de interesses, competição e individualismo, “na relação entre alunos, pontos 

negativos, que acho que por ser um curso em que o mercado de trabalho está muito difícil, nota-se que 

há muita competição entre os alunos” (GFest.). Apesar desta divergência, os estudantes referem mais 

aspetos positivos do que negativos sobre si próprios e sobre as suas relações, contrariamente aos 

professores que realçam sobretudo uma perspetiva negativa dos estudantes como pessoas e como 

alunos, apesar de se reconhecer também que “É assim, se eu fosse eleger aquilo que me parece melhor 

deste curso, concentrava-me nos próprios alunos” (GFprof.). Nas entrevistas, as relações entre os 

estudantes apenas são referidas por ocupantes de cargos de monitorização dos processos pedagógicos 

e de forma positiva “neste momento acho que se entendem como pares, há um regime muito mais 

democrático em termos de poder, de quem assume o quê”.  



4700 

 

Nos grupos focais, a investigação é referida fundamentalmente pelos professores, embora três dos 

estudantes do curso de educação básica salientassem a sua importância na formação, apesar das 

lacunas nessa área, que também referem, “Noto que ainda não sabemos investigar! Que necessitamos 

mesmo que nos ensinem a investigar, que ainda não estamos bem preparados para fazer investigação 

por nós” (GFest.). São os professores das áreas científicas A, C e D que maior relevância atribuem à 

investigação, quer a que os estudantes devem realizar como componente da sua formação, quer a que 

os professores devem produzir como fundamento do seu ensino, “Portanto acho que deve aprender a 

investigar o aluno com o auxílio do professor de cada unidade curricular, ou de cada conjunto de 

unidades curriculares.” (GPprof.).  

A investigação é referida, genericamente, pelos entrevistados como muito relevante para a formação. 

No entanto, são focados diferentes aspetos e/ou tipos de constrangimento à sua realização na escola 

em estudo. Os ocupantes de cargos institucionais salientam, sobretudo, aspetos de natureza 

organizacional e institucional, “Portanto, ao nível da investigação esse centro de investigação, esse 

centro da escola, o facto de nós termos essa diversidade formativa, termos docentes provenientes de 

várias áreas científicas, etc. cria essa dificuldade em encontrar um centro de investigação, que 

enquadre todos os doutorados.”, “Tinha proposto que nas ESE se fizesse um consórcio de núcleos que 

desse identidade ao centro, identidade de investigação articulada e aquilo assim financiaria, apoiaria 

(…). Portanto, pensando neste IP (…) fazer um centro de estudos comparados de educação superior”, 

“Em termos institucionais cria dificuldades. Gostaríamos de ter um centro de investigação da escola, 

então mas isso está em cima da mesa, no conselho científico, ter um centro de investigação que 

permitisse uma coisa que se calhar, nos outros sítios é mais difícil e aqui seria facilmente potenciado 

que é a colaboração de áreas de saber diferentes.”. Os ocupantes de cargos de monitorização dos 

processos pedagógicos referem, sobretudo, a sua experiência como investigadores “Eu desloco a 

investigação para Julho e Setembro, não tenho qualquer capacidade para a fazer durante o ano e neste 

momento já nem nessa altura”, “É fundamental pelo rasgo de interesse que me dá ter conhecimento 

científico e tentar compreender o meu trabalho.” 

 

Algumas considerações interpretativas  

Os dados exploratórios possibilitaram configurar um ideal tipo organizado pelo sistema de codificação 

que fundamentou a apresentação supracitada e que coloca as identidades dos formadores no núcleo de 

um sistema ecológico que articula diversas dimensões que contribuem para a sua configuração: o 

ensino como profissão, a instituição, o currículo, os formadores, os estudantes, a formação e a 

investigação. Através da análise, foi possível posicionar as perspetivas dos diferentes participantes 

sobre estas diferentes dimensões.  
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No que diz respeitantes aos ocupantes de cargos de gestão parece poder estabelecer-se uma distinção 

entre as perspetivas dos que ocupam cargos institucionais e dos que ocupam cargos de monitorização 

dos processos pedagógicos. Os primeiros parecem mais preocupados em responder aos desafios 

colocados à formação de professores, vislumbrando vantagens, enquanto os segundos, mais próximos 

dos processos formativos se manifestam profundamente preocupados com as perdas que esses desafios 

podem representar na formação cultural, prática e reflexiva dos professores  

No que respeita aos formadores, aparentemente, torna-se pouco evidente a existência de identidades 

duais (na linha de Boyd, 2010) ou de segunda ordem (na linha de Swennen, Volman e Essen, 2008). 

Realmente, talvez devido ao facto de a maioria dos formadores participantes serem já seniores ou 

recrutados do mundo académico e não do campo da prática, as incertezas dos formadores parecem não 

estar associadas à conjugação de dois papéis – “prático” e “formador” – mas antes à qualidade da 

formação tal como a representam (sobretudo científica e cultural), à capacidade dos estudantes para 

lhe responderem (nem sempre adequada à exigência pretendida) e ao impacto do processo de Bolonha 

na organização do currículo, na sua autonomia como formadores e na intensificação do trabalho. 

Embora os dados não permitam afirmações seguras, as perceções dos formadores parecem variar em 

função da área científica em que se integram e a que corresponde uma organização institucional.  

Pode dizer-se, também, que identificámos um ethos institucional que parece ser especialmente 

característico da construção das identidades dos formadores de professores e que se prende com uma 

cultura de proximidade e de disponibilidade para os estudantes (largamente reconhecida por estes) e 

uma consideração do sentido lato da formação que não se restringe aos aspetos da profissionalização, 

realçando-se um entendimento da educação numa perspetiva ética e política.  

A reorganização da formação, que Bolonha está a originar, afirma-se como um dos fatores que mais 

parece estar a provocar mudanças nos contextos de formação e nas representações sobre o ensino 

como profissão, e por isso evidencia-se como um eixo fundamental da reconfiguração das identidades. 

Este é o domínio em que nas diversas dimensões as perceções dos diferentes participantes mais 

convergem. A reorganização originada pelo processo de Bolonha, se por um lado induziu uma 

diversidade de áreas do saber, por outro abreviou a vertente da prática pedagógica, o que poderá 

provocar um certo desfasamento na contextualização da teoria e um questionamento, por parte dos 

estudantes, sobre a utilidade de conhecimentos de áreas que não pretendem lecionar. Parece, ainda, 

relevante que a divergência mais notória entre as perceções dos formadores e as dos estudantes diga 

respeito à abrangência e articulação das componentes práticas e teóricas do curso, consideradas 

claramente de forma positiva pelos formadores e claramente de forma negativa pelos estudantes.  

As relações entre formadores e/ou entre formandos parecem estar em (re)estruturação, nesta nova 

lógica de formação, que se reflete nas configurações identitárias; se por um lado existe proximidade e 
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comunicação, por outro assistimos a uma certa competição relacionada com a lógica do mercado de 

trabalho.  
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