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DIRETRIZES EUROPEIAS DA FORMAÇÃO INICIAL 
DOCENTE: BOLONHA E AS PERSPECTIVAS PORTUGUESAS 

Wunsch, Luana (UNINTER) 

Resumo 
A presente comunicação, de cunho qualitativo, é parte integrante da tese doutoral 
intitulada “Formação Inicial de professores do ensino básico e secundário”que teve por 
objetivo analisar os pressupostos portugueses para tal, com destaque especial para as 
normativas e leis que os embasa, inclusive o Processo de Bolonha. Por meio de uma 
análise documental apurada foi possível perceber a delimitação de qualidade dos 
domínios de habilitação para a docência em uma maior abrangência de níveis e ciclos 
de ensino a fim de tornar possível a mobilidade dos docentes entre os mesmos. 

Introdução 
A atual legislação educacional portuguesa explicita que é necessário que um professor 
obtenha a titulação de mestre em ensino atuar como docente da sua área de 
graduação nos níveis básico e secundário, vindo ao encontro da constante 
preocupação europeia no âmbito da formação profissional.  
Para melhor entender este processo é necessário, o presente estudo tem por objetivo 
num primeiro plano, abranger o cenário europeu atual da qualificação profissional 
docente, bem como a Comunidade Europeia como entidade transnacional (CRUP, 
2000) destacando o planejamento, nas últimas décadas, iniciativas no campo da 
educação propondo diferentes programas que envolvessem dimensões econômicas, 
sociais e laboráis, em especial na realidade portuguesa de formação inicial docente. 

 

Declaração de Bolonha e formação inicial docente 
Verifica-se historicamente que na formação profissional a inquietação foi em dois 
sentidos: formação universitária e formação contínua. Fatores estes que suportam até 
hoje a formação dos professores nesta realidade (Despacho n.º 6967/2010), em uma 
tentativa de assegurar a qualidade da educação básica, segundo relatórios 
internacionais. 
No sentido de marcar uma mudança em relação às políticas ligadas ao ensino e na 
procura de estabelecer uma Área Europeia de Ensino Superior, foi a partir do 
comprometimento dos países signatários em promover reformas de seus sistemas de 
ensino que se estruturou a Declaração de Bolonha (1999). Com objetivo de elevar a 
competitividade internacional do sistema europeu do Ensino Superior, promoveu a 
aquisição de um grau de atração internacional semelhante ao das suas tradições 
cultural e científica (EC, 1999). Um dos aspectos mais discutidos da Declaração de 
Bolonha (1999) e que entrou como ponto central para a reformulação da formação 
docente foi a adoção do sistema baseado em três ciclos de estudos: - 1.º ciclo, com a 
duração mínima de três anos, designada em Portugal como Licenciatura; - 2.º ciclo, 
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com a duração de um ano e meio a dois (excepcionalmente um ano) -Mestrado; - 3.º 
ciclo – Doutoramento. Com esta estrutura é imperativo estabelecer um sistema de 
créditos transferíveis e acumuláveis (ECTS), comum aos países europeus, podendo 
também ser adquiridos em contextos de ensino não superior, incluindo a 
aprendizagem ao longo da vida, desde que sejam reconhecidos pelos 
estabelecimentos de acolhimento.  
Em 2001, os Ministros de Educação dos países da União Europeia adicionaram à 
Declaração de Bolonha (EC, 2001), entre outras, duas linhas de ação que condizem 
com os pressupostos formativos, designadamente: a promoção da aprendizagem ao 
longo da vida e o maior envolvimento dos estudantes na gestão das Instituições de 
Ensino Superior (EPC, 2011; EHEA, 2010). Estas premissas podem ser comparáveis à 
formação docente, inclusive para a promoção da mobilidade nos sentidos da 
diversidade cultural e linguística. Já no que respeita à formação inicial dentro da 
universidade, dá-se destaque o apoio para o Ensino Superior (EC, 2001) com 
programas que conduzem a orientações diferentes e perfis diversificados de forma a 
responder às necessidades individuais, acadêmicas e laborais.  
Em 2003, os ministros da Educação da CE firmaram o compromisso de estabelecer 
medidas de certificação de qualidade; de implementação do sistema de dois ciclos no 
âmbito da formação universitária (Graduação e Mestrado) e do reconhecimento de 
graus e duração dos cursos.  
Em 2005 (EC, 2005), as autoridades europeias mais uma vez reafirmaram o 
compromisso com Bolonha e destacaram a importância das universidades para a 
colaboração entre o Ensino Superior (ELLI, 2008), empregadores e outros parceiros. Os 
propósitos das ações indicadas para tais ciclos, em termos gerais, reforçam a 
necessidade específica de readequação do sistema da qualificação docente (EHEA, 
2010). A partir do surgimento de programas de titulação em áreas disciplinares do 
ensino básico, intencionou-se a interconexão efetiva de um sistema de redes 
apropriado ao processo de inovação educacional em que se vive.  
Portanto, a partir deste cenário (intensamente questionado) cria-se a necessidade de 
estruturar programas de estudo para garantir a projeção (Zabalza, 2008) e a ampliação 
da participação de todos os agentes envolvidos nas formações profissionais. Apesar de 
diferentes formulações nos países firmantes da Declaração de Bolonha o Mestrado 
especificamente pode ter como diretrizes os itens descritos na tabela 13 e cada país 
tem a autonomia para dividi-los em “pre master, master, pos master” e “mestrado 
profissionalizante”. Os estudos do 2º ciclo podem ser promovidos por questões 
relativas a uma determinada área ou por interface de diferentes setores, em uma 
vertente chamada vocacional (EQF, 2008).  
Ao relacionar estas abordagens, a formação inicial docente pode ser encarada na 
Europa como “atividade que desenvolve habilidades de um indivíduo, competências, 
conhecimentos e outras características como professor” (OECD, 2009, p. 49). É a partir 
deste evidenciamento que se torna pertinente a verificação da aplicação (Borrego, 
Froyd & Hall, 2010) destes pressupostos no quotidiano formativo de docentes do 
ensino básico e secundário. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/ECTS
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Metodologia 
No âmbito qualitativo desse estudo, a revisões documentais e de literaturas foram 
fonte de apoio à estruturação, incluindo livros publicados em temáticas convergentes 
e transversais ao estudo e, em especial, documentos orientadores de organizações 
nacionais e internacionais. Assim, com o propósito de fornecer uma visão mais 
fidedigna da temática, destacou-se a realidade portuguesa de formação inicial docente 
para análise.  
 

Resultados  
O mestrado em Ensino em Portugal – descrição documental 
O Decreto-Lei 240/2001, relembrando as bases do Sistema Educativo português 
(Decretos-Lei 194/99, 6/2001 e 7/2001) nas quais se estabeleceu uma revisão do 
sistema de acreditação de cursos que confereririam qualificação profissional para a 
docência, fixa os princípios orientadores da organização e gestão do currículo desses 
níveis. De acordo com o referido regime, o professor é o profissional detentor de 
diplomas que certificam a formação profissional específica através de cursos que se 
organizam de acordo com as necessidades do respectivo desempenho profissional com 
perfis de qualificação para a docência e reconhecimento, bem como os padrões de 
qualidade da formação inicial para a respectiva acreditação e certificação.  
Tais indicações podem ser consideradas como alicerces para a estruturação do que 
hoje se chama mestrado em ensino em Portugal: 

 
Ao relacionar tais normativas, percebe-se que o desempenho profissional deste 
professor é considerado a partir da integração da formação inicial com a aprendizagem 
ao longo da vida para um “desempenho profissional consolidado e para a contínua 
adequação deste aos sucessivos desafios que lhe são colocados” (Decreto-Lei 
240/2001). Para tanto, foi desenhado um perfil docente a partir de grandes dimensões 
estruturais:  
a) Dimensão profissional social e ética, a qual descreve o dever que este profissional 
tem, com apoio na investigação, na reflexão partilhada da prática educativa e no 
enquadramento em orientações de política educativa. 
b) Dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem no âmbito de um 
currículo, no quadro de uma relação pedagógica de qualidade, integrando, com 
critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos das áreas que o 
fundamentam. 

Figura 1: Mestrado em ensino em Portugal 
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c) Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade, tendo a escola 
como espaço de educação inclusiva e de intervenção social, no quadro de uma 
formação integral dos alunos para a cidadania democrática. 
d) Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida a partir da 
incorporação da sua formação como elemento constitutivo da prática profissional, da 
sua prática pedagógica, da reflexão fundamentada sobre a construção da profissão e 
do recurso à investigação,  
e) Dimensão de cooperação com outros profissionais. 
 
Assim, o atual Sistema Educativo (Decreto-Lei 74/2006) estabelece os fatores de 
qualificação, mobilidade e internacionalização na qual visa assegurar a preparação 
científica e cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício 
de atividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades 
de concepção, de inovação e de análise crítica, em conformidade com os princípios da 
Declaração de Bolonha na criação de condições para a aprendizagem ao longo da vida, 
na adoção do modelo de organização do Ensino Superior em ciclos, na transição de um 
sistema de ensino baseado na transmissão de conhecimentos para um sistema 
baseado no desenvolvimento de competências e na adoção do sistema europeu de 
créditos curriculares.  
Já com o Decreto-Lei n. 43/2007 atribuiu-se prioridade ao desafio da qualificação de 
um corpo docente português de qualidade a partir da revisão das condições de 
atribuição de habilitação para a docência com a definição e verificação de 
cumprimento dos currículos nacionais dos ensinos básico e secundário, destacando 
aqui a definição das condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para 
a docência num determinado domínio.  
 

Conclusões 
Neste sentido, a titularidade da habilitação profissional para a docência é conferida a 
quem obtiver tal qualificação através de uma licenciatura e de um subsequente 
Mestrado em Ensino, no domínio específico em que irá lecionar.  
A partir de então, a referência fundamental da qualificação para a docência é o 
desempenho esperado dos docentes no início do seu exercício profissional, segundo 
aquele normativo, bem como a necessidade de adaptação do seu desempenho às 
mudanças decorrentes das transformações emergentes na sociedade, na escola e no 
papel do professor, da evolução científica e tecnológica e dos contributos relevantes 
da investigação educacional. 
 

Figura 2: Contributos relevantes da qualificação docente em Portugal 
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Por tais mudanças entende-se, portanto, a relação entre o conhecimento nos 
domínios de ensino, conteúdo científico, humanístico, tecnológico ou artístico da área 
curricular de docência, assim como por meio da definição de um número de créditos 
necessários. Nesta linha, os ciclos de estudos poderiam ser organizados incluindo as 
seguintes componentes: (a) formação educacional geral; (b) didáticas específicas; (c) 
iniciação à prática profissional; (d) formação cultural, social e ética; (e) formação em 
metodologias de investigação educacional e (f) formação na área de docência.  
Com o objetivo de se pensar futuras ações poderia ser proposto a conscientização 
pedagógica e didática para professores e candidatos a futuros professores do ensino 
básico e secundário formados na Europa, sendo de forma concreta possível um 
processo mais integrador e consciente da relação destacada neste estudo: professor-
recursos-prática docente.  
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