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Resumo 
A formação de professores em Portugal, tal como na Europa, tem sido alvo de diversas 
transformações ao longo dos últimos anos decorrentes de desafios económicos, históricos e 
sociais com que a sociedade se tem deparado e de movimentos de promoção de uma 
sociedade do conhecimento instalada numa “aldeia globalizada”. Tendo esta situação por 
referência, é essencial perceber quais as posições que a academia tem vindo a discutir e a 
defender. Assim, nesta comunicação é esboçado o “estado da arte” sobre as políticas de 
formação inicial de professores do ensino básico, em Portugal, decorrentes do Processo 
de Bolonha. A partir da análise de 25 artigos de 17 revistas indexadas e com revisão 
por pares, permitiu perceber que o Ensino Superior, desde o final do século XX, tem sido 
objeto de reformas advindas de políticas internacionais com efeitos, nomeadamente na 
organização dos cursos e nos processos de desenvolvimento curricular. Os resultados 
permitem-nos discutir modelos e políticas de formação de professores, no contexto do 
Processo de Bolonha e as posições que a academia aponta perante as transformações 
que tem ocorrido. 

Introducción 
A formação de professores em Portugal tem sido, ao longo dos tempos, alvo de 
transformações resultantes das políticas que vão sendo instituídas e influenciadas pelas 
realidades sociais e políticas de cada época.  
Tendo este contexto por referência, esta comunicação dá conta de um estudo que produz 
conhecimento sobre as políticas de formação inicial de professores do ensino básico 
decorrentes do Processo de Bolonha na sua adequação aos desafios que se colocam à 
profissão neste século XXI. 

Marco teórico 
Vivemos numa sociedade cada vez mais globalizada, com dinâmicas que têm modificado o 
modelo de desenvolvimento das sociedades e que, afetam as políticas e as práticas educativas 
nacionais (Dale, 2001; Lima, 2011; Robertson, 2009). No quadro destas políticas, no ensino 
superior foram grandes as transformações decorrentes da assinatura da Declaração de 
Bolonha em Junho de 1999, com o objetivo explícito de construir um Espaço Europeu de 
Ensino Superior uniformizado e de gerar o que alguns também chamaram de uma 
europeização das universidades e escolas superiores. Esses dados são assinalados, por 
exemplo, por Dale (2001), que refere que as políticas a nível local são versões resultantes de 
políticas a nível mundial, processo este que ocorre numa combinação de influências e 
interdependências transnacionais das múltiplas ligações entre o global, o distante e o local 
(Ball, 2001). 
Para assegurar a comparabilidade entre graus e manutenção da qualidade, foram 
desenvolvidos sistemas de controlo ou supervisão pelo Estados (Amaral, 2001; Santos, 2011). 



231 
 

Sendo um dos mais importantes objetivos do Processo de Bolonha (PB) a garantia da qualidade 
da formação dos cidadãos, compreende-se o papel central do debate sobre os professores e 
das políticas de educação. 

Metodología 
Objetivos e Método 
No quadro do atrás exposto, a comunicação que se apresenta tem como objetivo fazer 
o “estado da arte” sobre políticas de formação inicial de professores do ensino básico, 
em Portugal, decorrentes do Processo de Bolonha. Tendo esta intenção por referência, 
a comunicação que se apresenta dá conta do “estado da arte”, através de uma análise 
da literatura científica portuguesa. Para essa selecção analisamos os artigos que 
abordam a questão das políticas de educação e de formação inicial de professores em 
Portugal de modo a perceber algumas das suas transformações e influências. 
Pretende-se, assim identificar os sentidos atribuídos às políticas de formação inicial de 
professores, na fase pós-Bolonha e estabelecer relações entre políticas de formação 
inicial de professores e discursos de qualidade que constituem, nesta fase pós-
Bolonha, matrizes dessas políticas. 
Para isso, recorre a um procedimento de análise de literatura científica portuguesa por 
forma a identificar os sentidos atribuídos às políticas de formação inicial de 
professores, na fase pós-Bolonha, e estabelecer relações entre princípios e processos 
para que apontam essas políticas. 
Para a seleção da literatura científica a analisar foram recolhidos artigos publicados, 
entre 2006 e 2014, em revistas de língua portuguesa, indexadas e com revisão por 
pares, que abarcam o campo das políticas da educação e formação inicial de 
Professores do Ensino Básico. A identificação dos artigos foi feita a partir das palavras-
chave: “Formação Inicial de Professores” e “Políticas Públicas de Educação” e as suas 
adjacentes. Os artigos recolhidos foram sujeitos a uma análise documental que, 
segundo Bardin (1977:9), permite “representar o conteúdo de um documento de uma 
forma diferente da original a fim de, num estágio ulterior, facilitar sua consulta e 
diferenciação”. 

Resultados 
Foram identificadas 25 artigos de 17 revistas, os quais foram organizados em duas 
categorias: “Formação Inicial de Professores” e “Políticas Públicas de Educação”. A 
análise dos mesmos permitiu perceber que o Ensino Superior, desde o final do século 
XX, tem sido objeto de reformas advindas de políticas internacionais com efeitos, 
nomeadamente na organização dos cursos e nos processos de desenvolvimento 
curricular.  
Na generalidade dos artigos que analisamos podemos encontrar, de forma direta ou 
indirecta, referência à profunda reestruturação que decorre da aplicação do Processo 
de Bolonha (decreto lei nº 74/2006) que culmina com a publicação do Decreto-Lei 
nº43/2007 com uma mudança relevante nos cursos de formação inicial de professores 
em relação aos modelos anteriores. De acordo com a literatura, na maioria dos artigos 
é referido que a adaptação dos cursos de formação de professores do ensino básico, 
traduziuse, em alguns casos, num retrocesso ao modelo bietápico e noutros casos 
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constatouse que, a opção por formações generalistas tem prejudicado a relação entre 
a teoria e a prática. O curso de formação inicial de professores do ensino básico que 
era de 4 anos passou a dar lugar a uma formação em dois ciclos de estudos (1º ciclo 
em Educação Básica e 2º ciclo, correspondente ao mestrado em ensino) prejudicando 
lógicas de integração.  
Ainda ao nível das políticas de formação, os processos de reformulação curricular 
parecem não ocorrer numa disposição sequencial. No que ao perfil de professor diz 
respeito, as posições académicas ocorrem em torno de três grandes áreas: promover 
as aprendizagens curriculares, participar no desenvolvimento do projeto educativo da 
escola e promover a sua própria formação. Outro tópico que aparece como central na 
revisão da literatura, são as tensões paradigmáticas que resultam da discussão entre 
as implicações da globalização e o desenvolvimento e implementação do Processo de 
Bolonha com as necessidades e realidades locais existentes para uma (re)configuração 
da organização e do desenvolvimento do currículo. 

Conclusiones 
O presente trabalho pretendeu conhecer posicionamentos dos discursos académicos 
em relação a mudanças introduzidas na formação inicial de professores com o 
Processo de Bolonha. Conscientes de que a problemática da qualidade da formação 
tem estado na ordem do dia, num contexto de economia e num sistema de governo 
internacional (ex.: Amaral, 2005; Leite, 2013; Robertson, 2009), importou-nos perceber 
posicionamentos face a processos de garantia de qualidade que têm sido instituídos e 
as suas repercussões. Este é um movimento que acontece no seguimento da expansão 
do modelo de ensino superior, desde os anos 80 do século passado, com a criação de 
instituições públicas e privadas em diversos pontos do país acompanhadas pelas 
críticas que decorreram da dificuldade na preparação dos estudantes para a 
complexidade social (Leite, 2013). Assim, no caso particular das políticas de formação 
inicial de professores, o estudo permitiu identificar a existência de uma tensão entre 
políticas que apontam para uma formação de professores qualificada e qualificante e 
processos que na sua concretização a dificultam (idem). Apesar dos resultados 
positivos em termos de qualidade e equidade da educação (PISA, Conselho Nacional de 
Educação, 2012), novos desafios se colocam em termos de aprendizagens, adaptação a 
novos papéis e exigências que têm forçado os países a rever as suas políticas de 
formação inicial de professores. 
Importa, portanto, discutir sobre os modelos e as políticas de formação de 
professores, assim como o seu impacto no desenvolvimento de competências dos 
docentes, especialmente agora, num momento de alguma estabilização na 
concretização do Processo de Bolonha, e o pleno funcionamento das agências de 
avaliação externa dos cursos, como a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES) em Portugal. Neste sentido o debate com que nos deparámos pela 
análise dos artigos realizada neste estudo é sem dúvida essencial e deve estar na 
agenda dos investigadores. No entanto, é necessário ampliar a análise da produção 
científica aqui em estudo. Aspeto que se torna imprescindível para se poder contribuir 
para a melhoria das políticas educativas e de formação inicial de professores. Para 
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além disso, importará compreender com as instituições se têm preparado para 
garantir políticas e mecanismos de qualidade enunciados nos discursos políticos. 
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