
ANEXO 1 - Guião de entrevista aos actores envolvidos no processo de mudança do plano de estudo da instituição de ensino superior 

 

Tema: Mudanças no currículo de formação inicial de professores. 

Objectivo geral: Recolher dados de opinião dos actores envolvidos sobre o processo de mudança ocorrido no plano de estudos.  

Objectivos específicos: 

1. Conhecer as expectativas iniciais dos entrevistados acerca das mudanças induzidas pelo processo de Bolonha.  

2. Conhecer a opinião dos entrevistados sobre a adequação das mudanças para o desenvolvimento da qualidade. 

3. Conhecer as propostas dos entrevistados referentes a melhorias desejáveis do currículo. 

 

Blocos Objectivos específicos Para um formulário de questões Tópicos 

A - Legitimação da 

entrevista 

Legitimar a entrevista e 

motivar o entrevistado 

- Informar, nas linhas gerais, do nosso objectivo de trabalho: 

- Pedir a ajuda dos actores, pois o seu contributo é 

absolutamente imprescindível para o êxito do trabalho. 

- Colocar o professor na situação de membro da equipa de 

investigação, embora com um estatuto especial. Na parte final 

do trabalho, ser-lhe-á fornecido o “feedback” da investigação. - 

Assegurar o carácter confidencial das informações prestadas. 

Solicitar autorização para gravar a entrevista. 

 

B – Processo de mudança 

e expectativas iniciais 

Conhecer as expectativas 

iniciais em relação à 

mudança 

- Quando começou a ouvir falar do processo de Bolonha, 

pareceu-lhe que este iria constituir uma melhoria para a 

formação dos estudantes ou não? 

  

 

C – Processo de mudança 

do currículo 

Saber como o 

entrevistado descreve o 

processo de mudança 

- Quando compara o actual plano de estudos com o anterior, em 

que sentido pensa que se fez a evolução? 

- Que novidades trouxe o actual plano de estudos? 

- Como decorreu o processo de decisão sobre as alterações? 

- Quando estiveram a reformular o plano de estudos, o que é 

- identificar os objectivos do DL e 

como os  traduziram em objectivos 

do curso 

- objectivos da reforma 

- componentes previstas no DL  



que mereceu mais discussão? 

- Pensa que os recursos existentes na escola foram tidos em 

conta nas decisões tomadas? 

- carga horária maior ou menor 

- distribuição adequada dos créditos 

pelas disciplinas 

- relação pedagógica professor/aluno 

- sistema de avaliação dos alunos 

- grau de aproveitamento dos alunos 

- grau de participação dos envolvidos 

no processo de decisão 

- articulação dos saberes 

D – Adequação das 

mudanças para o 

desenvolvimento da 

qualidade 

Conhecer a adequação 

das mudanças operadas às 

necessidades actuais 

- Considera que houve vantagens na implementação do novo 

plano de estudos? 

- Quais são, do seu ponto de vista, as competências mais 

importantes que este plano de estudos permite ao futuro 

professor do 1.º ciclo desenvolver? 

- O actual plano tem-se mostrado adequado às 

possibilidades/necessidades da instituição? 

- É possível haver individualização da formação? Se não, 

porquê? 

- Houve dificuldades para implementar o novo plano de 

estudos? Quais?   

 

E – Mudanças 

curriculares e 

competências desejáveis 

 

Conhecer as propostas 

dos entrevistados 

relativas a melhorias 

desejáveis do currículo 

- O perfil de competências corresponde, à saída do curso,  com 

o seu ideal de professor? Porquê? 

-Há melhorias que pensa que deveriam ser introduzidas neste 

plano de estudos?  

 

- em que domínios deverão ser feitas 

essas melhorias 

- o que falhou na reformulação do 

plano para não contemplar estas 

melhorias 

 

 

 

 



Protocolo - Entrevista A 

Entrevistador – Boa tarde. As informações desta entrevista são confidenciais, assegurarei o 

feedback deste trabalho no fim e quero fazer-lhe umas perguntinhas sobre o tema em estudo. 

Então, diga-me, quando começou a ouvir falar de Bolonha, do processo de Bolonha, o que é 

que lhe pareceu? Pareceu-lhe que este ia constituir uma melhoria na formação dos 

estudantes? Fale-me um bocadinho sobre isso. 

A – Mas quer a minha opinião actual ou a da altura? 

Entrevistador – Quando começou a ouvir falar, já há mais tempo. 

A – É que a minha opinião da altura era um bocadinho… não consigo falar muito disso, porque 

já não me lembro muito bem.  

Entrevistador – Quando ouviu falar pela primeira vez. 

A – Na verdade, não me lembro muito bem o que pensei nessa altura. Nem como é que 

encarei o assunto. 

Entrevistador – Hummm… 

A – Foi mais expectante do que outra coisa. Estava na expectativa para ver o que é que podia 

acontecer. O que acontece na formação de professores é um bocadinho diferente do que 

aconteceu noutras áreas de formação, noutras áreas do ensino superior. Porque nas outras 

áreas eles tiveram apenas que se adequar a Bolonha nós tivemos que, para além da 

adequação a Bolonha, tivemos que ler os normativos portugueses específicos do nosso país 

que vieram regulamentar a formação de professores no quadro de Bolonha e portanto acho 

que estava longe de pensar nas questões relacionadas com as mudanças que Bolonha poderia 

mudar a partir do momento em que isso se colocou na formação de professores e por isso 

confunde muito a minha percepção sobre a reorganização do ensino superior em geral após 

Bolonha e a reorganização da formação de professores. Não sei separar as duas coisas, 

percebe? Até porque já foi há uns anos. Já falámos disso há uns anos e portanto é complicado 

para mim saber exactamente o que é que pensava nessa altura. 

Entrevistador – Ok. Quando compara o actual plano de estudos com o anterior, em que 

sentido é que pensa que se fez a evolução? 

A – Pronto e agora, deixando portanto, o quadro genérico de Bolonha que dá para todos os 

cursos do ensino superior e centrando-nos no caso específico da formação de professores, 

estamos já no decreto-lei 43, que regulamenta a formação de professores o que nós temos é, 

de facto, uma mudança muito grande em termos da formação dos educadores de infância e 

dos professores do 1º e 2º ciclo, porque eles ficam com uma licenciatura a que podemos 

chamar de “banda larga”, isto é, que não profissionaliza mas que lhes dá uma série de 

conhecimentos disciplinares sobretudo, disciplinares, porque eles têm poucas ciências da 

educação nessa licenciatura que depois é seguida do mestrado enfim, podendo eles optar por 

vários mestrados… do mestrado, esse sim, que é profissionalizante. Ora, isso veio mudar muito 

o quadro da formação de professores, sobretudo da formação de professores dos níveis mais 



baixos, que era uma formação muito profissionalizante. Ao contrário da formação dos 

professores do 3º ciclo e secundário, em que a tradição era o contrário, eles tinham uma 

formação académica muito forte e depois, ou nem tinham formação pedagógica, ou mais 

tarde vieram a ter, mas ela aparece posteriormente à formação disciplinar, à formação 

académica; nos professores do 1º ciclo e nos educadores de infância, as coisas funcionavam ao 

contrário, ou seja, sempre houve uma formação muito profissionalizante e que desde o início, 

desde o 1º ano, era já focalizada para a profissão. E, para além disso, sempre teve estágios 

integrados, não é, coisa que também não existia na formação para professores de 3º ciclo e 

secundário. Portanto, na formação de educadores e professores de 1º ciclo, isso foi uma 

mudança radical, de facto, porque a sua formação inicial deixa de ser uma formação 

especificamente pensada para o desempenho de uma profissão. Se isso são vantagens ou 

desvantagens, é assim: no caso dos professores de 1º ciclo, eu acho que tem vantagens, 

porque eles têm neste momento, quando acabam a licenciatura têm uma formação, em 

termos dos conteúdos disciplinares, muito boa, que os alunos anteriores nem todos tinham. E 

que se nota, por exemplo, até no estágio do 3º ano da licenciatura, em que eles sabem muito 

pouco de didácticas, ainda. Portanto, nem sabem muito bem como ensinar. No entanto, o 

facto de terem conhecimentos muito consolidados; estão muito seguros dos conhecimentos 

em termos científicos e isso permite-lhes encontrar formas de explicar as coisas aos miúdos. 

Claro que o estágio é um estágio pequeno, claro que se eles tivessem de dar aulas durante 

muito tempo e o estágio fosse mais prolongado, provavelmente começavam a vir ao de cima 

as falhas todas e há falhas ao nível da organização do grupo, da organização das actividades; 

notam-se ainda muitas falhas 3º ano da licenciatura, até porque nunca isso foi trabalhado com 

eles, não é… quando eles estão aí. Agora o que se percebe é que eles sabem muito mais de 

português, de matemática, de ciências e até de expressões. Eu acho que é uma mais-valia para 

os professores do 1º ciclo porque dá-lhes uma segurança em termos dos conteúdos 

disciplinares que a classe até aí não tinha. Ou pelo menos, que eu espero que lhes dê uma 

segurança no futuro que a classe dos professores do 1º ciclo até aí não tinha e acho que é 

importante. Agora também é importante, obviamente, que a seguir no mestrado eles tenham 

a didáctica, da pedagogia, mais psicologia e por aí fora. Tenham as ciências da educação. 

Entrevistador – Mas vamos pôr as coisas nessa perspectiva. Em termos de novidades, foi essa 

a grande novidade na mudança? 

A – Foi. Foi. Eu acho que foi. 

Entrevistador – O incidir mais na parte disciplinar? 

A – Na parte dos conhecimentos disciplinares. Ou seja, haver uma licenciatura com uma 

grande incidência nos conhecimentos disciplinares. Agora, como eu lhe disse em resposta à 

primeira pergunta, isso não decorre de Bolonha, isso decorre da interpretação que o governo 

português fez de Bolonha ao regulamentar a formação de professores com o decreto-lei 43. 

Por isso é que estava a querer separar as duas coisas. Porque Bolonha não tinha que ter, 

forçosamente, este quadro em termos de formação de professores. Podíamos ter optado, por 

exemplo, por ter uma formação profissionalizante de três anos apenas, podíamos ter feito 

isso, não é… Ou até de um mestrado integrado, eventualmente. Mas o governo na altura 

optou por isto, por isso aquilo sobre o qual eu estou a falar é muito a formação de professores 



no quadro de Bolonha, mas já na sua leitura portuguesa, digamos. E acho que, de facto, a 

grande mudança na formação de professores decorrente, indirectamente da reorganização 

pós-Bolonha, directamente da regulamentação da formação de professores no sistema 

educativo português, foi uma muito maior atenção aos conteúdos disciplinares, no caso da 

licenciatura. No caso dos professores do 1º ciclo, é uma vantagem. Portanto parece-me que, 

no caso do 1º ciclo, eu vejo vantagens, embora deva dizer que há muitas colegas minhas que 

não vêem. No caso da educação de infância, tenho as minhas dúvidas, mas também não temos 

neste momento ainda dados suficientes para avaliar o resultado disto. A primeira licenciatura 

nesta ESE e eu penso que em todas as ESE’s e faculdades, porque o decreto-lei saiu ao mesmo 

tempo, portanto foi começado a trabalhar por todas as ESE’s e faculdades ao mesmo tempo, o 

primeiro terceiro ano de licenciatura saiu o ano passado, ou seja, os alunos estão neste 

momento, no primeiro ano dos mestrados. Não temos dados ainda para fazer uma avaliação. 

Entrevistador – E como é que essa decisão em termos de maior conhecimento, se traduz em 

carga horária, por exemplo? Acha que há uma maior ou menor carga horária? 

A – Portanto, se nós pensarmos que a distribuição é por cinco anos, não há maior carga 

horária em termos semanais ou anuais, não é. Claro que se pensarmos que os outros cursos 

tinham quatro anos e estes, na totalidade, têm cinco, há uma maior carga horária, como é 

óbvio, mas é uma carga horária total, porque em termos semanais ou semestrais ou anuais, 

não é maior. Agora tem é uma distribuição diferente conforme o campo, se é 1º ciclo, se é 

licenciatura ou é mestrado, ou seja, se é 1º ciclo de formação ou 2º ciclo de formação. Porque 

na licenciatura eles têm que ter muito mais horas das disciplinas, relativas aos conhecimentos 

disciplinares e têm menos horas de ciências de educação, isto incluído nas ciências da 

educação e didácticas e não apenas nas disciplinas clássicas: psicologia, pedagogia... . Nos 

mestrados é o contrário; eles praticamente já não têm conteúdos disciplinares, mas têm 

muitas ciências da educação, nomeadamente didácticas. No início é à escolha, porque os 

mestrados podem fazer diversas conjunções, há diversas opções dos mestrados; nós o que 

temos é um mestrado de educação de infância e um mestrado de 1º e 2º ciclos. Há ESE’s que 

têm o mestrado de educação de infância e 1º ciclo juntos, outras têm só de educação de 

infância e só de 1º ciclo, portanto há todo o tipo de mestrados neste momento, mas no nosso 

caso, foi assim que nós escolhemos pelo menos até agora. 

Entrevistador – E partindo da ideia que há bocadinho tinha mencionado, sobre o normativo 

que regulamentava a habilitação para a docência e os objectivos que lá estão referidos, como 

é que procederam, como é que traduziram em objectivos do curso? 

A – Nós… aí sim, fomos buscar Bolonha e fomos buscar os descritores de Dublin para os vários 

ciclos de formação, o que é que é suposto os estudantes serem capazes de fazer no fim do 1º 

ciclo de formação, no fim do 2º, no fim do 3º. Isto em termos muito globais, mas é um 

enquadramento, como é óbvio. Depois, dentro disso fomos ver, na especificidade da formação 

de professores e tendo em conta as directrizes, as orientações para o tipo de componentes e 

peso das componentes no 1º ciclo de formação e no 2º ciclo de formação, segundo esse 

diploma da formação de professores, adaptámos os objectivos que tínhamos para a formação 

de professores a dois ciclos diferentes, de certo modo dividindo um pouco ou separando um 

pouco esses objectivos e modificando-os também, porque acho que essência dos cursos é 



diferente e se um dos cursos não é profissionalizante e outro é, obviamente que temos de ter 

aqui objectivos diferentes, não é, e se um é aquilo que se costuma chamar de “banda larga” e 

outro é de “banda estreita”, é evidente que também requer objectivos diferentes. No entanto 

penso que e volto a lembrar, e estou a falar do 1º ciclo, que não se perderam objectivos 

importantes em relação ao que havia antigamente, não me parece que tenha havido perda 

neste processo. Houve até alguma melhoria e aí, sim, também tem muito a ver com Bolonha 

porque para além da questão dos objectivos que, no fundo nos obrigou a repensar um pouco o 

que seria isto de formar professores em cinco anos num quadro destes, em termos de 

objectivos, a nossa referência, obviamente, é o perfil de desempenho profissional dos 

educadores e professores de educação básica, do decreto-lei 240 e, portanto, esse não foi 

mudado e para todos os efeitos, o nosso perfil de saída é aquele. Os objectivos foram 

reequacionados em dois níveis de ensino, de formação e cada um deles com especificidades 

mas de facto o perfil de desempenho que a gente tem para o 5º ano, digamos, o fim do 

mestrado, corresponde ao perfil de desempenho docente. Ou pelo menos, é ao que nós 

queremos que corresponda. O que mudou alguma coisa, foi a questão das metodologias, dos 

processos de formação, digamos assim, sobretudo das aulas que não são da prática 

pedagógica. Para já continuámos a ter prática pedagógica desde o 2º ano da licenciatura até 

ao fim do mestrado e na mesma perspectiva com que tínhamos nos cursos anteriores, 

portanto é integrado e vai sendo cada vez maior o seu peso no curso que era como existia nas 

antigas licenciaturas. Nas antigas licenciaturas começava no 1º ano, agora começa no 2º com 

actividades mais de observação, depois no 3º ano da licenciatura já fazem intervenção, uma 

intervenção que não é, não tem um cariz muito curricular propriamente, é trabalho de 

projecto que pode ser realizado por animadores, se quisermos, que vai mobilizar muitos dos 

conhecimentos que os estudantes têm ao nível das disciplinas mas que não é ainda uma 

gestão de currículo, não tem que ver ainda com a gestão de um currículo, no 1º ciclo ou na 

educação de infância ou no 2º ciclo. E depois só a prática no 2º ciclo de formação portanto, no 

mestrado, é que já é uma prática de sala de aula. Neste sentido, nós quisemos evoluir a prática 

desde um primeiro contacto com as escolas e aí, nesse 2º ano, nós tentamos que esse 

contacto seja em vários níveis de ensino, desde a creche até ao 2º ciclo, portanto, desde o 

primeiro contacto há um trabalho com as crianças mas ainda muito ao nível do que 

poderíamos chamar animação educativa e depois, no mestrado, ao nível da gestão do 

currículo na sala de aula. Aí mudou, mas foi uma mudança dentro dos padrões daquilo que já 

tínhamos, não é? Mas voltando às metodologias, eu acho que…, estava a separar as 

metodologias das práticas e aí fui por este caminho, eu acho que houve melhorias, 

nomeadamente, nós começámos a fazer orientações tutoriais aos alunos que não fazíamos e é 

possível fazer uma individualização, nós temos horas contabilizadas para isso; dividimos os 

alunos em pequenos grupos e temos X tempo para, em cada disciplina, trabalhar com os 

alunos individualmente. Nós no fim deste ano, porque isto começou há dois anos, mas na 

verdade, efectivamente, foi este ano que avançou assim de forma global ou seja, abrangendo 

todos os professores e todos os alunos que já estão no quadro novo, no fim do ano havemos 

de fazer um questionário para saber o que é que as pessoas pensam e o que é que se deve 

melhorar, etc, etc. Eu pessoalmente acho que essas orientações tutoriais têm sido um 

benefício muito grande para os alunos e também para nós, porque acho que eu pessoalmente, 

comecei a perceber o tipo de dificuldade os alunos tinham de uma maneira muito mais precisa 

do que aquela que eu consigo ter quando estou face a 20 ou 30 alunos ao mesmo tempo. 



Tenho a noção de que consigo ajudá-los muito mais, que os trabalhos que eles fazem ficam 

muito melhores… ficam melhores, até porque são todos discutidos comigo, não é e depois 

percebe-se que, de facto aquilo que se passa em aulas sobretudo em aulas mais expositivas, 

cada pessoa compreende de sua maneira, quer dizer… só com esse feedback que eles nos vão 

dando nas orientações tutoriais é que nós percebemos bem como é que as mensagens 

chegaram, o que é que eles extraíram daquilo que foi trabalhado nas aulas, mesmo quando há 

trabalhos de grupo nas aulas. Também tem muito a ver com o facto de ser só expositivo… Eu 

acho que as orientações tutoriais são um bom feedback para os professores. Uma boa maneira 

de melhorarem as suas aulas. Outra coisa que Bolonha preconizava nas aulas, era processos 

muito mais activos de aprendizagem, que eu penso que ainda estamos longe de conseguir, ou 

seja não é simplesmente pôr os alunos a trabalhar num grupo que torna o ensino mais activo, 

as coisas não são assim tão simples. Não dá para pôr todos a trabalhar em grupo, porque exige 

uma mudança muito grande em termos de organização nossa. E não estou a falar de escola; 

organização da nossa própria maneira de … estar. Não é fácil, não é nada fácil. Eu houve um 

ano em que tentei trabalhar mais por problemas, ou seja, por os alunos sempre a resolver 

problemas e não é fácil conjugar isso com a verificação depois de uma série de competências 

que têm de ser adquiridas, de conhecimentos… é um processo difícil de fazer, claro que 

obviamente se deve fazer mas leva tempo e exige reflexão, quer dizer, porque também não é 

agora começar a fazer umas coisas que parecem muito bonitas e depois os alunos não 

aprendem nada. Exige tempo, eu acho. Exige tempo e vontade, de mudar, claro. Mas em 

termos de um tipo de aulas diferentes, isso eu acho que ainda temos muito caminho para 

andar. 

Entrevistador – E diga-me mais uma coisa, em relação ainda às alterações, portanto, às 

novidades, toda essa reorganização… como é que decorreu o processo de decisão sobre as 

alterações? Houve participação, houve, a dada altura um maior ou menor grau de 

envolvimento? Foi pacífico, não foi pacífico? 

A – É assim, no caso da formação de professores, nós tivemos esse decreto-lei que é um 

grande espartilho; não nos dá grande margem de manobra, mas dentro da margem autonomia 

que o decreto-lei nos dava, houve uma grande participação na discussão aqui na escola, ou 

seja, como passar das orientações desse decreto-lei para a reorganização do plano de estudos 

e foi muito participado. Criou-se um grupo que trabalhou isso durante muitos meses e ia 

dando contas ao conselho científico periodicamente e chegaram-se a fazer reuniões de todos 

os professores, porque nem todos estão no conselho científico, é claro, para ir discutindo os 

pontos onde é que o grupo já tinha chegado, não é. Portanto, foi participado, foi um processo 

participado. 

Entrevistador – Quem é que presidia a essas decisões? 

A – O conselho cientifico investiu esse grupo do poder de organizar um novo plano de estudos, 

isto para as licenciaturas do ensino básico. Depois o poder era desse grupo e da pessoa que 

eles escolheram para presidente do grupo. 

Entrevistador – No mestrado, foi diferente? 



A – Nos mestrados foram outros grupos não forçosamente diferentes, foram esses grupos 

mais ligados… porque repare, este grupo era feito com gente das ciências da educação e o 

grupo da licenciatura em educação básica, mas também com gente das disciplinas. Nos 

mestrados, era mais gente de ciências da educação e ligada àquelas áreas da docência, ou seja, 

ou educação de infância ou 1º ciclo. Mas eram grupos formados muito de acordo com o tipo 

de disciplinas preponderantes em cada um desses cursos e também com o nível de docência 

para o qual se estava a formar os alunos no caso dos mestrados, porque no grupo de trabalho 

de trabalho do plano de estudos de educação de infância havia mais pessoas ligadas à 

educação de infância, no grupo dos professores que fez o plano de estudos para o 1º e 2º ciclo, 

havia mais professores ligados ao 1º ciclo, às ciências da educação, ao 2º ciclo. Portanto, foram 

grupos diferentes e foi, de facto, um processo muito partilhado. Agora, a aceitação disto pela 

escola, pelos diversos professores, perguntou-me há pouco as reacções, de certo modo, das 

pessoas, é simples eu acho que posso dizer que a maioria reagiu bem; reagiu um pouco à 

portuguesa, temos que mudar, vamos lá ver o que isto dá e houve alguns casos de pessoas que 

ainda hoje acham que este modelo não funciona e nunca se quiseram empenhar nele, tiveram 

sempre uma atitude muito negativa. Há também outras pessoas que não gostando muito 

deste modelo, apesar de tudo tentam pô-lo em prática o melhor que são capazes e empenhar-

se para que isso funcione porque os alunos estão cá e nós temos que os ensinar o melhor que 

sabemos, não é. Portanto, há estes dois grupos, mas são subgrupos pequenos; a maior parte 

das pessoas eu acho que entrou bem no processo, não tem dado muitos problemas. 

Entrevistador – E quando estavam a fazer essas reformulações, o que é que mereceu mais 

atenção? 

A – Eu acho que não perder muito a especificidade do 1º ciclo e da educação de infância, não 

deixarmos que toda a experiência acumulada por esta instituição sobre essas duas áreas se 

perdesse e conseguir reverter essa experiência de formação nesses níveis para o mestrado em 

educação de infância, para o mestrado em 1º ciclo e para a licenciatura em educação básica, 

embora adequando. Nós tentámos um pouco pegar na experiência que já tínhamos e não 

deixar perder nem a essência em termos de formação, nem a especificidade de cada nível de 

ensino, porque podia também correr-se o risco de, porque a profissionalização é retardada 

neste processo, portanto só a partir do fim da licenciatura é que se começa a pensar em 

profissionalização, podia-se correr o risco de perder um pouco isso. O engraçado é que não se 

perdeu e não foi só por nós, os próprios alunos não deixam perder. E é engraçado, eu tive 

agora antes de falar consigo, tive 4 horas a fazer orientações tutoriais a alunos que vão agora 

para a prática, depois das férias da Páscoa e, quer dizer, embora eles não vão sair desta 

licenciatura como profissionais de educação de infância e 1º ciclo, eles estão perfeitamente 

impregnados do espírito daqueles níveis de ensino, eles já estão a socializar na profissão 

embora quando acabarem a licenciatura não sejam profissionais mas sente-se que eles estão, 

não só entusiasmadíssimos por estarem a trabalhar com os miúdos, como estão a ter dar os 

primeiros passos na socialização profissional… e é engraçado porque isso não se perdeu e não 

se perdeu só por nós. De facto, os alunos não nos deixam perder isso. Portanto, nós tentámos 

por um lado, não perder essa experiência que tínhamos sobre educação de infância e sobre 1º 

ciclo por outro lado, houve nos últimos anos várias experiências que nós desenvolvemos ao 

nível daquilo que nós chamamos o trabalho de projecto integrado que começou no princípio 

do século, lá para o ano 2000 ou coisa que o valha em que nós pomos os alunos para as 



práticas a construir projectos que incluem também o trabalho de projecto com crianças e que 

são feitos de forma integrada com o contributo de professores das didácticas de cada uma das 

disciplinas e com a coordenação, digamos, de um professor generalista ou educador. E tem 

sido uma experiência muito interessante aqui na ESE. Começou devagar, tem tido muitos 

avanços e recuos, porque não é fácil conjugar perspectivas tão diferentes, porque são 

perspectivas completamente diferentes; cada pessoa vem da sua faculdade, com a sua 

linguagem, com o seu curso de origem, não tem sido um processo nada fácil. Mas de algum 

modo, identifica ou distingue a nossa escola porque é isso que nós fazemos e que muitas 

outras escolas não fazem e portanto nós tentámos, nestes novos cursos preservar, aquilo que 

vinha já das licenciaturas aquilo a que nos chamávamos de PIMI (Projectos Interdisciplinares 

de Metodologias Integradas). Damos-lhe um nome diferente, agora já não é PIMI, mas no 

fundo a ideia é exactamente a mesma e existe na licenciatura em educação básica, no 3º ano e 

existe no mestrado em educação de infância e no mestrado em 1º e 2º ciclo, na parte do 1º 

ciclo. E eu acho que isso foi um dos aspectos da nossa experiência anterior que nós também 

tentámos preservar porque tem sido uma experiência importante. 

Entrevistador – A experiência que há pouco estava a falar que faz com que não se perca 

determinado tipo de valores, como estava a mencionar, também faz com que a relação 

pedagógica entre professor-aluno se mantenha idêntica ao que era? Porque eu percebi com o 

apoio que estava a falar há pouco, que há uma relação… Manteve-se, alterou-se, para 

melhor… Acabou por haver menos relação… Fale-me um pouco sobre isso. 

A – Ainda mais. Nós sempre tivemos uma relação muito próxima dos alunos. Provavelmente 

por sermos uma escola pequena, antes de mais nada. Não tínhamos muitos alunos. Agora até 

temos, mas nos primeiros tempos não tínhamos assim tantos alunos. E de facto, ser uma 

questão de coerência, não é? Se somos uma escola de educação, que forma para professores 

dos primeiros níveis educativos… é a questão do isomorfismo, no fundo. Se queremos que os 

professores e os educadores tenham um determinado tipo de funcionamento com as crianças, 

também nós temos que criar esse tipo de funcionamento com os nossos alunos e portanto 

sempre houve uma relação com os alunos, com os estudantes, tenho que dizer estudantes 

para distinguir das crianças, uma relação que não existe em muitas das escolas do ensino 

superior. Eu acho que se manteve e a questão das orientações tutoriais até veio dar uma nova 

dinâmica, uma nova perspectiva a esse tipo de relação professor-aluno. 

Entrevistador – E o grau de aproveitamento deles? Decorrente do sistema de avaliação que foi 

alterado ou não, tem sido idêntico antes das alterações feitas? Ou alterou-se? 

A – Claro que isso está relacionado com o sistema de avaliação, mas eu não tenho dados para 

lhe responder, mas assim numa visão muito impressionista eu diria que as notas ao nível das 

ciências da educação se mantiveram e ao nível das disciplinas também se mantiveram, só que 

como essas disciplinas aumentaram e as notas ao nível das disciplinas do português, da 

matemática sempre foram mais baixas, é possível que no cômpto geral, as negas tenham 

descido, na licenciatura. No mestrado, provavelmente, não. Mas na licenciatura é possível que 

tenha baixado, porque as notas e estou a falar-lhe de classificação e não de avaliação, nas 

licenciaturas as notas ao nível das disciplinas sempre foram mais baixas do que nas ciências da 

educação. Se há mais disciplinas desse tipo, obviamente que na média vai ter repercussões, 



porque tem a ver com a estrutura do curso e não com o sistema de avaliação em si, que e 

manteve… acho que sim. Repare, houve sítios, faculdades em que o sistema de avaliação 

mudou muito, porque funcionava muito só de testes finais, exames finais e de frequências. O 

nosso, mudou ao contrário…ou seja, nós sempre tivemos apenas o regime de avaliação 

contínua e neste momento já é possível os alunos escolherem ou avaliação contínua ou 

avaliação por exame. Podem escolher, que era uma coisa que antes não existia, nós só 

tínhamos o regime de avaliação contínua. Mas o facto de poderem fazer por exame era uma 

exigência que os alunos já vinham a fazer há algum tempo, sobretudo os trabalhadores 

estudantes e além disso há muito poucos a escolherem a avaliação por exame. Portanto, na 

prática é residual o número de alunos que escolhe a avaliação por exame. No fundo, não 

mudou muito. O tipo de avaliação não mudou muito. 

Entrevistador – Para além de algumas vantagens que já foi considerando ao longo da nossa 

conversa na implementação do plano de estudos, acha que houve assim alguma vantagem que 

se sobrepõe a todas as outras decorrentes da implementação do novo plano de estudos? 

A – Tirando aquelas que disse, não sei. Acho que daqui a uns anos será possível responder, 

quando tivermos já resultados neste momento ainda não temos. E os resultados têm que se 

ver a longo prazo, os professores já têm que estar no terreno. Nós temos agora um projecto de 

acompanhamento dos alunos nos primeiros anos de serviço, exactamente para tentarmos 

monitorizar um pouco os efeitos do nosso plano, tentar ver como é que isto funciona, não é. 

Mas portanto, ainda não temos dados para responder. 

Entrevistador – E daquilo que já deu para ver, nestes 4 anos, desde a implementação do plano 

de estudos, ia pedir-lhe para dizer as competências que achasse mais importantes que este 

plano de estudos permite ao professor de 1º ciclo desenvolver. 

A – As competências com eles saem da licenciatura, na verdade, não são muitas. Saem com 

conhecimento e eventualmente, com valores. Mas não sei se saem mesmo com competências. 

Até porque não sendo profissionalizante e sendo um curso de “banda larga” é sobretudo isso, 

eles saem com conhecimentos e com valores, com saberes procedimentais também mas não 

sei se a mobilização integrada disso é feita. No estágio nota-se que algumas das coisas estão 

bem integradas e são bem mobilizadas mas não me parece que se possa falar exactamente de 

desenvolvimento de competências. Nos mestrados eu acho que os alunos saem com as 

competências necessárias para ser profissionais, se eu não acreditasse nisso ia-me embora!  

Entrevistador – Mas pode enumerar umas ou uma que ache mais relevante. 

A – Pedir-me as mais relevantes também é difícil, obriga-me a fazer uma escolha complicada. 

Mas eu acho que eles saem a saber gerir um grupo de alunos, a saber mobilizar conhecimentos 

de forma integrada para fazer com que as crianças aprendam; acho que eles são capazes de 

organizar a aprendizagem dos alunos de uma forma cooperativa, por exemplo, que é uma das 

coisas que nós trabalhamos muito aqui na ESE, a por todos os alunos a trabalhar em grupo. 

Portanto eu acho que ao nível das competências de trabalho na sala de aula e da organização 

da sala de aula e da gestão do grupo e daquilo que é preciso fazer para por os alunos a 

aprender, para fazer com que os alunos aprendam, eu acho que eles saem com competências 

razoáveis, no mínimo. Agora, as competências com que eles não saem são aquelas que tem a 



ver mais com as questões da inserção na escola, do trabalho com as famílias, são mais aquelas 

que têm a ver com um conceito mais amplo que também é escola, mas não é sala de aula, 

percebe? Porque eles vão muito focados para a sala de aula e talvez com poucas competências 

ao nível de saber como funcionar na escola ao nível dos vários órgãos que os agrupamentos 

hoje têm e em que os professores têm que participar e o trabalho com as famílias penso que é 

pouco desenvolvido, se quer que lhe diga.  

Entrevistador – E acha que esse perfil corresponde ao seu ideal de professor? 

A – Acho que sim, acho que são algumas das questões principais. Eu continuo a achar que 

fazer os alunos aprender é o essencial da função do professor e fazer os alunos aprender 

utilizando para isso estratégias que derivam do conhecimento profissional que os professores 

têm e isso acho que é, de facto, o essencial na profissão. Mas há outras, há outras missões 

digamos, que o professor hoje em dia tem de desempenhar, outras funções que o professor 

tem de desempenhar; não sei se os preparamos para todas, não tenho certeza. E também não 

tenho a certeza que todos os alunos aliás, ao contrário, e tenho certeza que nem todos os 

alunos saem com o mesmo nível de competência, não é, portanto nós desenvolvemos essas 

competências o nível em que elas são desenvolvidas em cada um não é exactamente o mesmo 

do colega do lado, uns saem melhor, outros pior. 

Entrevistador – Agora estava aqui a lembrar-me de uma questão que levantou que foi que não 

saem preparados para questões relacionadas com a família, por exemplo. Acha então que o 

actual plano de estudos não se mostra totalmente adequado às necessidades verificadas pela 

instituição ou às possibilidades da instituição? 

A – A questão é que em relação à gestão do currículo em sala de aula nós temos em prática e 

isso permite fazer uma integração entre, embora eles achem que não mas com o tempo 

acabam por perceber, que de facto as práticas permitem uma integração entre aquilo que é 

trabalhado nas componentes curriculares e aquilo que se passa em sala de aula. O que 

acontece é que as nossas práticas não, não têm essa dimensão organizacional em termos de 

escola de ensino básico e em termos de trabalho com pais, portanto tudo quanto eles têm a 

esse nível é meramente teórico e sendo meramente teórico é muito mais difícil de integrar e 

depois mobilizar para situações concretas, percebe? Portanto, talvez seja possível pensar 

numa maneira de mudar isso, mas não é aumentando a componente teórica sobre esse 

assunto porque a questão é que depois nunca a põem em prática durante o curso por várias 

razões, pelas razões que toda a gente percebe, porque falta verbas não é… e porque não é fácil 

a integração dos estagiários nas escolas em termos mais organizacionais. É fácil ao nível da sala 

mas não é fácil ao nível da escola e portanto eu acho que a melhorar é muito no campo da 

relação e da articulação entre a teoria e a prática ou seja entre as escolas de formação e as 

escolas do estágio, escolas cooperantes. A melhorar é isso que tem de se melhorar. Mas 

sabemos que é a parte e sempre foi a parte mais complicada da formação de professores; é 

mesmo a articulação entre as instituições de formação e as instituições do terreno, as 

instituições cooperantes e acho que o modo como se ajuda os alunos a articular a teoria e a 

prática. É a maior falha nos nossos cursos, é a maior falha na maior parte dos cursos de 

formação de professores, porque é o mais difícil de fazer. 



Entrevistador – E em termos dificuldades na implementação? Vocês sentiram dificuldades, 

bloqueios, resistências… tinha falado há pouco que há pessoas que não… 

A – É, é. Há pessoas que ainda hoje não… não aderem minimamente a este modelo. Há outras 

que não concordam com eles mas trabalham dentro dele e fazem os possíveis para que 

funcione. Esses são os dois principais grupos que não concordam com esta alteração. Mas no 

geral, as pessoas aderiram à mudança, enfim uns gostam mais de umas coisas outros gostam 

mais de outras 

Entrevistador – A implementação do plano nunca é feito da mesma forma para todos não é… 

A – O entendimento até… pode não ser o mesmo para toda a gente. O entendimento da 

própria mudança que isto provocou. Não sei se é o mesmo para toda a gente. Agora as pessoas 

têm finalidades comuns, o que se pretende dos alunos está mais ou menos claro, eu acho, para 

toda a gente e porque estamos também a trabalhar juntos há muitos anos e portanto não me 

parece que vá haver grandes dificuldades. Tenho encontrado muito mais resistência, até por 

desconhecimento, nas escolas cooperantes. Aí sim, tenho encontrado muita muita resistência 

aos novos planos de estudos e a esta organização em dois ciclos e à questão dos professores 

saírem com mestrado e da licenciatura não dar profissionalização e os professores 

cooperantes têm reagido muito mal. E sobretudo então aos estágios de educação básica… mas 

em geral, os professores do terreno, cooperantes reagem mal a este esquema.  

Entrevistador – E por algum motivo em concreto? 

A – Eu penso que é por desconhecimento, antes de mais nada; depois porque os professores 

começam a sair com mestrado e eles não têm e porque é diferente, no fundo. Porque é 

diferente do que foi o seu próprio curso, não é… e as pessoas tendem a agarrar-se àquilo que 

conhecem e que acham que é bom, que para elas foi bom e se calhar na altura até não foi 

assim tão bom, mas agora passados uns anos já acham que foi muito bom. Tem sido mais 

complicado no terreno. Sobretudo, como eu ia dizer, porque os estágios de mestrado são 

muito semelhantes aos estágios anteriores, no caso do 1º ciclo, no caso de 2º ciclo tem sido 

muito complicado porque trata-se de um 2º ciclo generalista que os professores do terreno 

também não acham nada bem, porque de repente há um professor, no 2º ciclo para 

português, matemática, história, geografia e ciências … portanto, no 2º ciclo também não tem 

sido nada fácil. E têm sido difícil também a aceitação do estágio da licenciatura em educação 

básica porque não é um estágio em que eles assegurem as aulas, por exemplo no caso do 1º 

ciclo, 5 horas de aulas de um dia, porque não são supostos de facto gerir o currículo, não saem 

professores; é um estágio com características um pouco diferentes em que eles vão fazer 

trabalhos de projecto com os miúdos, trabalham muito as expressões, a leitura de histórias, 

esse tipo de coisas e jogos de matemática; eles trabalham todas as áreas curriculares, 

trabalham-nas é de um modo um pouco diferente, o que também não é muito fácil de 

aceitar… Também por culpa nossa, por que também não temos divulgado, explicado 

suficientemente aos cooperantes os nossos modelos, se calhar deveríamos fazer mais… 

Entrevistador – Como é que acha que isso poderia ser feito? 



A – Podíamos acompanhar mais o trabalho dos cooperantes, fazê-los vir mais cá à escola e 

irmos nós mais lá, conversar com eles, não tem que ser uma coisa formação formal mas ser um 

acompanhamento maior com as escolas cooperantes, quer dizer, é sempre tudo a correr e 

agora vai lá vê o estagiário, fala num instante com a pessoa, toma café com ela e vai-se 

embora e talvez devesse haver uma maior ligação entre a nossa instituição e as escolas 

cooperantes e portanto com os professores das escolas cooperantes e um maior trabalho de 

divulgação destes novos cursos ou seja voltámos à questão da articulação entre as duas 

instituições… 

Entrevistador – Eu agradeço, uma vez mais a sua colaboração e disponibilidade, gostei muito 

da nossa conversa… 

A – Espero que tenha correspondido àquilo que queria… devo dizer que a minha opinião não é 

geral. Há muita gente que não está tão de acordo… mas pronto, esta é a minha. 

Entrevistador – E eu agradeço. 

 

 

 

 

 

 



Protocolo - Entrevista B 

Entrevistador – Então, a professora quando começou a ouvir falar do processo de Bolonha, o 

que é que lhe pareceu? O que é que achou? Quando começou a ouvir falar inicialmente? 

B – Num primeiro momento, quando eu comecei a ouvir falar no processo de Bolonha, até 

julguei que era interessante uma das coisas na altura é o apoio tutorial aos alunos, portanto 

maior flexibilidade e acessibilidade na gestão do tempo com os alunos, no tempo de contacto 

com os alunos. E depois até pensei muito bem. Achei que era engraçado; promover a  

autonomia aos alunos, os alunos construírem o seu próprio processo de formação, adequado 

às suas necessidades, de acordo com o momento em que estão, o momento de aprendizagem 

e o ritmo de aprendizagem… 

Entrevistador – Portanto, encarou como uma melhoria… 

B – Exactamente. 

Entrevistador – Quando compara o actual com… 

B – Mas rapidamente percebi que não era nada disto! 

Entrevistador – E não quer falar um bocadinho sobre isso? 

B – Num primeiro momento eu tenho, de facto essa ideia, quando ainda não havia nada 

escrito, portanto falava-se só nisso. Rapidamente essa ideia inicial é substituída pela 

racionalidade. O que é que está em causa? O que está em causa não tem nada a ver com o 

estudante, não tem nada a ver com os ritmos, com a qualidade pedagógica, do ensino e da 

aprendizagem do estudante, tem tudo a ver com a redução dos custos dos países, com a 

redução da qualidade e portanto é uma medida de tipo administrativo, proletária para que as 

pessoas digamos adiram a ela porque os países aderem a ela; os países aderem a ela, de certa 

maneira condicionados, dado a União Europeia em que nos articulámos e as políticas são 

definidas, supostamente, por quem tem dinheiro. Rapidamente se percebe que o grande 

objectivo daquilo a que se chama processo de Bolonha não tem nada a ver, não passa pela 

qualidade pedagógica, passa sim pela redução de custos. Passa sim por capacitar cada vez um 

maior número de estudantes a um grau mínimo, como é a licenciatura, que isso seja reduzido, 

portanto capacitar o mínimo para depois ir seleccionando, progressivamente, aqueles que têm 

capacidade de pagar os custos de uma formação pós-licenciatura, seja no mestrado, seja no 

doutoramento. Naturalmente que a forma como cada instituição de ensino superior vê e 

interpreta o processo de Bolonha é à luz dos seus referenciais e dos seus objectivos e das suas 

lógicas e portanto, na maior parte dos casos foi reconverter os cursos de 4 anos em 3, noutros 

casos foi simplificar as licenciaturas reduzindo-a àquilo que posso considerar o conhecimento 

mínimo para depois no mestrado vir-nos complementar então com uma formação de cariz 

mais científico mais marcado ou então profissionalizante. 

Entrevistador – E como é que ESE encarou? 

B – Aqui a ESE, num primeiro momento vacilou muito porque a ESE dado que na altura 

portanto, a maior parte de cursos que fazia era de formação de professores, portanto num 



primeiro momento quando sai o regulamento fica-se à espera das decisões que vão ser 

tomadas relativamente à formação de professores. Portanto, há ali um ano… já muitas 

universidades e muitas instituições de ensino superior tinham adoptado, tinham transformado 

os seus cursos adequando-os ao processo de Bolonha, ainda a ESE estava no processo pré-

Bolonha. E porquê? E portanto porque andámos aqui durante muito tempo a ensaiar e a 

construir cenários do que deveria ser a nova formação de professores; andou-se a fazer 

cenários mais ou menos fictícios, mais ou menos virtuais, andámos para aí um ano ou um ano 

e tal para nos adaptarmos a Bolonha quando, de repente, em 2007 nos vemos confrontados 

com o decreto-lei da ministra Lurdes Rodrigues, um decreto que, claro que lá teria que vir pôr 

ordem na casa, porque andava cada um a imaginar a sua coisa. E portanto esse decreto é, de 

facto, eu quase que me atrevo a dizer que é das piores coisas, das piores coisas e com 

responsabilidades muitíssimo grandes no futuro, das piores coisas que o Ministério da 

Educação já fez sair para… e oxalá que isto não represente um retrocesso tremendo 

relativamente à formação dos professores dos educadores de infância, um retrocesso enorme 

que se tinha conquistado com as duas licenciaturas, quer a do 1º ciclo, quer a de educação 

pré-escolar, em 1997. Portanto, dez anos depois, representa um retrocesso enorme. 

Entrevistador – Portanto, pegando naquilo que me está a dizer e tentando comparar o 

anterior com o actual plano de estudos, a evolução fez-se num sentido… 

B – De retrocesso, de retrocesso. Menos ensino, menos ensino, menos profissionalizante, mais 

banalizado. Neste momento concreto, portanto 18 de Maio de 2011, eu sou capaz de pôr 

dados para mostrar exactamente isto que estou a dizer. 

Entrevistador – Quer explicar melhor um bocadinho essa ideia? 

B – Portanto, eu não disse uma coisa do preâmbulo. Portanto, esse decreto-lei surge em 2007, 

julgo eu. Eu não disse uma coisa desse preâmbulo ou portanto daquilo que para a opinião 

pública ressaltou, que é como eu interpreto e como toda a gente interpreta. A formação de 

professores tem que mudar. Os resultados dos alunos das escolas estão aquém, estão aquém, 

estão em níveis europeus muito inferiores. Portanto, de quem é a responsabilidades? Dos 

professores. Dos professores que não ensinam. Porque é que os professores não ensinam? 

Porque os professores não têm formação. O que é que falta nessa formação para os 

professores não formarem bem os seus alunos é a formação científica e portanto, os novos 

professores que vão ser formados, quando fazem um decreto-lei para formar novos 

professores, parte-se deste pressuposto: os professores não ensinam bem porque não têm 

formação científica. A formação pedagógica têm e até têm demais; portanto o que eles não 

têm é formação científica. Como não têm formação científica então vamos criar uma formação 

de professores em que os primeiros três anos eles têm uma intensa formação científica e os 

anos da graduação profissional seja de formação pedagógica e de complementos de formação 

científica. Não sei se me estou a fazer entender… E é assim que é criado o chamado curso de 

licenciatura em educação básica, que é assim um curso que atribui um grau… Venho, isto 

agora entre parêntesis, de … e aquilo que eu estava a fazer quando chegaste era avaliar, quer 

dizer a organizar para efeitos de avaliação de alunos que estão a fazer o estágio não 

profissionalizante, naturalmente, nas escolas que estou a avaliar e estou em condições, por 

isso é que eu digo que estou em condições de mostrar o quanto, nem conhecimento científico, 



nem conhecimento pedagógico, conhecimento científico disciplinar; nem sabem mais 

matemática, mais língua, mais de ciências, mais história, mais geografia, nem sabem isso. Nem 

sabem como ensinar conhecimento didáctico, nem muito menos conhecimento pedagógico 

que é o estar com um grupo de alunos. Portanto, por isso é que eu digo que estou em 

condições, porque acompanho esses alunos na prática; alunos esses que vão ficar este ano, 

este grupo de alunos que estou a acompanhar vão ficar com o grau de licenciado, não pode 

efectivamente ser professor; é um grau de licenciatura que podem ter; são licenciados sob a 

designação de educação básica mas que lhes permite para o ano inscreverem-se ou no 

mestrado de educação pré-escolar ou no mestrado de 1.º e 2º ciclo do ensino básico, que é 

outro embuste entre aspas, que a Escola Superior de Educação de Lisboa, da qual eu faço 

parte, embarcou. Que é criar um mestrado irrisório, que não cabe na cabeça de ninguém, que 

é o mestrado profissionalizante, no 1º e 2º ciclo do ensino básico em regime de 

monodocência?! Como se o ensino no 2º ciclo fosse em regime de monodocência, o que nos 

tem acarretado aqui discussões e pré-discussões sobre como é que vamos sair desta 

embrulhada em que nos metemos. Portanto, nesse sentido, peguei neste levantamento todo, 

com a minha… posso comparar… fui propor este ano, porque acompanhei a prática que no 3º 

ano da licenciatura, quer no mestrado, no 1º ano do mestrado, de que estou bem em 

condições de, com dados que me vêm dos alunos e dos estudantes e com dados de 

observação da prática, do desempenho deles, da mobilização que fazem do conhecimento que 

supostamente deveriam ter aqui construído, estou bem à vontade para dizer que em nada, 

mas assim em nada melhorou relativamente ao curso da antiga licenciatura, em nada, não há 

melhorias visíveis.  

Entrevistador – Mas não viu vantagens na implementação deste novo plano de estudos? 

B – Não vi melhorias visíveis, não há evidências indirectas ou directas de que estes alunos, 

estes estudantes sejam mais competentes do que vocês, quando digo vocês, os alunos do 4º 

ano da anterior licenciatura. Claro que isto está numa fase muito inicial, claro que esta minha 

avaliação é uma avaliação ainda muito impressionista com base nos casos dos alunos nas 

turmas que eu tenho acompanhado, mas não há evidências, isto é meramente impressionista 

porque não há estudo nenhum… Para haver esses estudos tem de haver muita coisa e não há 

porque a ESE’s todas ou as universidades que fazem formação de professores para os 

primeiros níveis de pré-escolar e 1º ciclo começaram todas na mesma altura, depois daquele 

decreto e, portanto, ainda não há evidências, ainda não há estudos que provem que estes 

cursos são melhores ou são piores do que os anteriores. Portanto, a única coisa são os meus 

registos impressionistas de alguém que acompanha esses alunos no 2º, no 3º e agora no 1º 

ano do mestrado. Como tenho essas turmas, é aí que eu… como sempre fiz acompanhamento 

das práticas e acompanhei alunos no 2º, no 3º e no 4º ano, que é o que corresponde mais ou 

menos, posso estabelecer algumas comparações e as comparações são sempre favoráveis aos 

cursos anteriores. 

Entrevistador – Já compreendi, pelo que me está a dizer que não viu vantagens na 

implementação do plano… 

B – Eu não digo vantagens, eu não falo em termos de vantagens, repara, eu não falo em 

termos de vantagens. Eu não sei se há vantagens ou se não há vantagens. Não sou capaz de 



ver a coisa assim, mais vantagens, menos vantagens… A forma como eu vejo é: maior 

mobilização de conhecimento nas situações práticas profissionais ou menor mobilização de 

conhecimento. Como a prática profissional de um professor é suportada por um conjunto de 

competências e por um conjunto de conhecimentos que os professores em situação têm que 

mobilizar, têm que realizar e essas competências advêm do conhecimento científico 

disciplinar, do conhecimento didáctico, do conhecimento pedagógico, eu não encontro 

evidências destes conhecimentos nas situações práticas porque eles não têm no plano de 

estudos, áreas ou unidades curriculares que correspondam a esses níveis diferenciados. Vou-te 

só dar um pequenino exemplo: por exemplo nos cursos anteriores havia uma unidade 

curricular que se chamava gestão do currículo, na área das ciências da educação. A gestão do 

currículo, como se compreende com tudo o que lá tem, é o conhecimento do currículo e a 

forma como transformar o currículo explícito no currículo real; como é que se dá corpo 

pedagógico a uma organização de uma sala de aula na qual está contemplado uma série de 

coisas. Nos cursos anteriores havia uma disciplina no 2º ano com a duração de 60h, era uma 

disciplina anual e no 3º ano uma disciplina de 37,5h e no 4º ano uma disciplina de 45h. Muito 

bem, esses alunos, esses estudantes que querem ser professores têm na educação básica, uma 

disciplina que sou eu a responsável, com 22,5h e num primeiro ano de mestrado uma outra 

com cerca de, não me quero enganar, mas acho que são 18h ou qualquer coisa. Outro aspecto, 

por exemplo, didáctica do português. Repara que estes novos cursos é para poderem trabalhar 

com crianças dos 0 anos aos 12 anos. A licenciatura de educação básica habilita-os para estar 

aqui ou “acoli” ou no 1º ciclo. Ora bem, para a didáctica do português e para se tornar tão 

abrangente e para ensinar portanto dos 3 aos 6, que é o pré-escolar e o desenvolvimento da 

linguagem e a emergência da linguagem escrita, depois dos 6 aos 10 a iniciação à leitura e à 

escrita e depois o desenvolvimento e depois no 2º ciclo, no 5º e 6º ano, em continuação do 

desenvolvimento da leitura e da escrita e o conhecimento explícito. Muito bem, então 

vejamos: a didáctica da língua portuguesa no 3º ano, porque estamos a falar no 3º ano do 

curso da licenciatura, tem a duração de 25h e no mestrado, pois não te quero dizer… não 

tenho aqui o plano de estudos, tem de ser de cabeça… em termos didácticos… Em 

contrapartida, tem fonética, gramática textual, fonologia…linguística I e linguística II, gramática 

não sei-das-quantas e gramática não-sei-que-mais. Um conjunto de disciplinas da linguística 

pura e dura, de conhecimento linguístico, da língua, um reduzido tempo didáctico, isto é, do 

ensino. Do como fazer. 

Entrevistador – Mas no meio de tudo isso, acha que o actual plano de estudos trouxe 

novidades, seja em objectivos do curso…  

B – Então mas quais foram as novidades? 

Entrevistador – Se acha que há alguma coisa diferente em relação ao anterior? 

B – Está tudo diferente. Trouxe muitas coisas diferentes. Em termos de diferenças, há imensas 

diferenças.  

Entrevistador – E quer dizer-me algumas dessas diferenças? 

B – Então, vamos lá ver: as diferenças, desde logo, desde logo, é dessa concepção: maior 

conhecimento científico. No vosso [curso] tinha muito mais peso o conhecimento didáctico e o 



conhecimento das ciências da educação se quisermos, conhecimento pedagógico do que este. 

Primeira grande diferença. Segunda diferença: a grande carga horária das disciplinas de cariz 

dito científico, disciplinar, em detrimento das disciplinas ou das unidades curriculares do 

domínio das ciências da educação; depois a redução em termos de duração da componente 

profissionalizante, porque na educação básica há componente profissionalizante, 

naturalmente e o que é que eu chamo de componente profissionalizante? É iniciação à prática 

profissional ou seja a prática pedagógica. Muito bem. Diferenças… Repara: se nos lembrarmos 

relativamente ao curso anterior, no 3º ano da licenciatura, havia uma disciplina, chamada 

Intervenção educativa III, com a duração de 150h, e os alunos iam ao estágio, eram colocados 

em contexto de estágio e construíam projectos de intervenção e desenvolviam esse projecto. 

Bom, no 3º ano do curso. Agora, no 3º ano do curso em licenciatura, há uma unidade 

curricular que se chama Intervenção em situações educativas, que tem a duração de 67 horas, 

portanto, metade. Se continuarmos no mestrado, posso dizer que o estágio, esse já 

profissionalizante do 1º ano do curso de mestrado que acabou recentemente, equivale e tem a 

duração exactamente, que tinha o 3º ano da licenciatura anterior. Enquanto o curso anterior, 

no 4º ano da licenciatura tinha 400h de prática profissional e todo o restante curso e todas as 

unidades curriculares andavam à volta da prática profissional, o 2º ano de mestrado tem cerca 

de 300h, não posso dizer com rigor o número de horas para uma prática profissionalizante 

num 1º e num 2º ciclo e que no 2º ciclo essa prática abrange português, história, geografia, 

matemática… portanto as diferenças são abissais. Diferenças abissais da concepção do plano 

de estudos, da concepção do ser professor. Depois há algumas vantagens e a única vantagem 

que eu sou capaz de enumerar, vislumbrar, sobretudo para alguns colegas meus que não 

faziam isso, é porque essas unidades curriculares ou porque a forma como são concebidas as 

unidades curriculares, ou melhor, há sempre uma componente de trabalho com todo o grupo, 

aquilo que se chama as horas de contacto e depois há uma grande componente para aquilo 

que se chama os apoios tutoriais, isto é, apoio ao desenvolvimento dos trabalhos dos alunos, 

de uma forma mais personalizada e outra grande componente destinada ao trabalho 

autónomo dos alunos. O que é que isso possibilita? Possibilita, efectivamente… regulou, digo 

eu, ou impôs a alguns colegas esta ideia de que ser professor não é só ensinar para todo o 

grupo, ser professor também é ajudar os alunos a aprender. 

Entrevistador – E em relação à… estou aqui a pensar no que me está a dizer… e em relação à 

distribuição dos créditos? Houve alterações em relação ao que havia… Foi um processo fácil? 

B – Isso é das coisas mais fáceis, isso é um processo numérico, convencional. Vamos lá a ver. O 

decreto estipula isso, portanto diz que um crédito situa-se entre x horas e y horas, situa-se ali. 

Olha nós começámos por um crédito – 28 horas de contacto, mas depois passámos para 25h, 

julgo eu. Portanto, é fácil, se uma unidade curricular tem 27 horas, tem os créditos 

correspondentes. E depois, porque estamos no sistema europeu, é um processo matemático 

de transferir para os outros cursos que não eram ECTS, a mesma estrutura. Se há uma 

disciplina que tinha 150h, a gente adequa e portanto é o processo mais fácil, Aliás, são meros 

cálculos matemáticos e não obedece a nenhuma… Houve correcções, mas é para aproximar 

mais, é para que a carga horária dos estudantes e dos professores, vamos lá, seja mais 

equilibrada e não exceda, porque portanto, a carga horária semanal e anual do estudante, 

também o decreto regulamente. Isto é, estabelece esses limites. 



Entrevistador – E como é que decorreu aqui o processo de decisão sobre as alterações? Foi 

participado… não foi participado… 

B – Muito participado. Num primeiro momento, quando se vislumbra no horizonte a ideia da 

criação, quando se começa a falar do processo de Bolonha, o lugar de discussão desses 

assuntos, naturalmente, que eram os órgãos científicos que a ESE tinha e tem instituídos. E 

tudo passou e passava sempre pelo Conselho Científico. Em determinada altura, o Conselho 

Científico propõe a criação de um grupo de trabalho só dedicado à concepção e ao estudo da 

questão do plano de estudos, conceber o plano de estudos para ser aprovado em Conselho 

Científico. Ainda sem decreto. Por acaso, dá-se o caso que eu pertenço a esse grupo. Portanto, 

esse grupo é coordenado pela professora Teresa Vasconcelos, na altura ainda não era ela a 

presidente do Conselho Científico e por todas as pessoas que são coordenadoras dos cursos à 

data. Portanto, sou eu como coordenadora da licenciatura do 1º ciclo e depois a coordenadora 

o pré-escolar, a coordenadora do curso de artes visuais, enfim… das variantes que ainda 

existiam. E esse grupo de trabalho que durante dois anos, ou até mais, vai produzindo 

documentos e relatórios atrás de relatórios que vai entregando, defendendo em fóruns vários 

na escola e que culminam todos no Conselho Científico. Percebemos que a determinada 

altura, tínhamos a estrutura de curso quando em 2007, em Fevereiro de 2007, aparece o 

decreto-lei. E é esse mesmo grupo que “deita fora” muita da informação, das conjecturas e 

dos cenários que tinha construído até então e começa a construir um cenário adequado 

àquelas balizas do decreto-lei e no espaço que vai entre Fevereiro, que é quando sai o decreto 

e o próximo ano lectivo seguinte, constrói outro plano de estudos, discute-o em vários fóruns 

com várias pessoas, alguns fora das instituição e é esse documento, é esse plano de estudos 

que vai ser sujeito a votação no Conselho Científico. Esse documento é aprovado por maioria, 

com algumas abstenções e com dois votos contra. Uma das pessoa que votou contra estava 

nesse grupo de trabalho. 

Entrevistador – E quando houve essa reformulação, houve algum tema ou alguma área que 

merecesse mais atenção da vossa parte?  

B – Algumas pessoas do grupo entendem como fundamental a questão da organização das 

práticas da iniciação profissional, isto é, organização e concepção da prática pedagógica. Isto é 

que nos leva muito, muito tempo; a outra coisa mas isso é de cada departamento disciplinar, é 

a articulação entre as várias disciplinas de uma determinada área. Entre as disciplinas do 

Português ou da área do Português, quais são aquelas, onde é que há congruências, onde é 

que há inconsistências, etc., isso leva algum tempo, mas aí a responsabilidade científica é das 

pessoas da área, dos coordenadores dessa área científica. 

Entrevistador – E com o novo plano de estudos, a sua relação com os alunos alterou-se? 

B – Não, de maneira nenhuma. 

Entrevistador – E o grau de aproveitamento dos alunos, alterou-se? 

B – O grau de aproveitamento é outra coisa, o grau de aproveitamento traduz-se na pauta. Há 

alunos assim-assim e há alunos muito maus, que chumbam. Ah, uma das coisas que se altera 

no sistema de avaliação, aliás está implícito também, que é a modalidade de avaliação, duas 



modalidades: a modalidade de avaliação contínua e a modalidade de avaliação por exame, isto 

é, teoricamente o aluno pode nunca vir a uma aula; inscreve-se, nunca vem a uma aula de 

contacto, conhece o programa e depois candidata-se a exame e é frequente. 

Entrevistador – Houve dificuldade na implementação do novo plano de estudos.  

B – Não, acho que não houve assim dificuldade… Quer dizer, um professor é, por natureza, 

alguém que vai adaptando, que vai adaptando, quer dizer… se vai adaptando, sei lá, portanto e 

eu, como responsável por não sei quantas unidades curriculares e porque tive de fazer 

programas… a questão é o ser… a nossa capacidade de estarmos condicionados por alguns 

constrangimentos, mas não sermos determinados [por isso]. Vamos lá ver se me faço 

entender… isto é, eu, com a mesma coerência que tinha na licenciatura e porque na prática as 

mesmas unidades curriculares e o meu trabalho é exactamente o mesmo que na anterior 

licenciatura, são as áreas das Ciências da Educação, a Pedagogia, a Gestão do currículo e a 

Supervisão da prática, eu se tenho 22h de trabalho com os alunos, o que é que eu considero 

fundamental para esse ano do curso? Determinar os objectivos. Face a esses objectivos que eu 

tenho face às horas que eu tenho, etc, o que é que se pode trabalhar aqui? O que é que é 

essencial? Tudo é essencial. Mas há coisas que são mais essenciais ou menos essenciais. 

Portanto e a disciplina ou as unidades curriculares de que sou responsável e sou de algumas 

em todas as turmas dos cursos e portanto quando se abre os programas não se aposta na 

dispersão e quantidade dos conteúdos, aposta-se igualmente na selecção de conteúdos e de 

objectivos curriculares bem precisos e a profundidade desses objectivos e estudar em 

profundidade. Portanto, se fores ver as minhas planificações ou as planificações dos meus 

colegas dessas unidades curriculares que eu coordeno, portanto quando eu digo que 

coordeno, há um programa para cinco turmas ou para seis turmas e todos nós temos reuniões 

regulares de aferição para perceber. A documentação, a bibliografia, os testes, ou isto ou 

aquilo, tudo é igual. Tudo é semelhante, para aferir, para não haver aqui grandes dispersões. 

Portanto, a nossa preocupação é sempre a qualidade em detrimento de quantidade. A 

qualidade, o rigor… e para isso, digamos que os apoios tutoriais, os apoios ao trabalho 

autónomo é para mantermos constante um grau de rigor e de qualidade que tínhamos. A 

dimensão é que reduz. 

Entrevistador – E, do seu ponto de vista, quais é que acha que são as competências mais 

importantes que este plano permite ao futuro do 1º ciclo desenvolver? 

B – Saber fazer a gestão de um grupo-turma. É curioso, agora que me estás a fazer essa 

pergunta, é curioso, há bocadinho dizia que o instrumento que nós temos de avaliação da 

prática profissional e estamos a falar da prática profissional porquê? Estamos a falar da prática 

profissional ou da iniciação à prática profissional porque tudo o que se aprende, se eu quero 

formar professores, tudo o que se aprende é ali que vai concluir. Tudo ali! Portanto, o senhor 

ou a senhora é competente quando, face a um grupo de alunos, é capaz de manifestar uma 

série de coisas, de vária natureza. Curiosamente o mesmo instrumento com que vocês, na 

anterior licenciatura, eram avaliados, é exactamente o mesmo instrumento com que esses 

alunos são avaliados, que era o que eu estava a fazer… Portanto, são indicadores retirados do 

perfil de desempenho profissional. Isto aqui, este instrumento que ainda te deves lembrar da 

tua prática… isto aqui é para o 3º ano da licenciatura em educação básica. Para o 1º ano de 



mestrado é uma coisa mais abrangente, em vez de serem 24 indicadores, são 28 ou 29 

indicadores. Portanto o que está aqui é a dimensão social e ética da profissão, é aqui que todo 

o conhecimento que ele tem de concluir, é aqui que o vou observar no futuro, é a dimensão do 

desenvolvimento e da aprendizagem e a dimensão do desenvolvimento profissional ao longo 

da vida, isto é, a dimensão pela evidência de capacidades reflexivas que mostram e que 

antevêem uma prática de desenvolvimento profissional nesse sentido. Portanto, as 

competências que eu quero ter, as competências de facto, estão subjacentes ao perfil de 

desempenho profissional e que são ajustadas num documento organizado para esse efeito. 

Entrevistador – E o perfil de competências deste plano de estudos corresponde ao seu ideal de 

perfil? 

B – Eu quando estou a falar de desempenho, estou a falar do perfil de desempenho do 

decreto-lei 240, não é um perfil definido por mim. É a entidade empregadora, na altura o 

INAFOP, portanto é o Ministério da Educação, isto é se o Ministério da Educação prevê que à 

saída da ESE, estes alunos tem de ter estas e estas competências, ok, são eles. Eu aqui, dentro 

da Escola Superior de Educação digo: ai é, se a entidade empregadora vai ver isto, quer isto 

assim e assim, então eu é que na instituição tenho de trabalhar com os alunos neste sentido. E 

o rigor está aí. E por isso é que nós fizemos interpretação daquele perfil e o adequámos em 

termos de indicadores que sejam visíveis nas situações práticas. Portanto, a minha posição é 

muito fácil e exigente e é a mesma, é congruente. A dificuldade está em, enquanto na 

licenciatura havia uma quantidade de horas muito grande, uma percentagem no plano de 

estudos muito grande para que isto se torne visível, agora isso é tudo condensado no tempo, 

aprender a desenvolver competências é um processo muito longo, demora muito no tempo e 

como eu digo frequentemente a esses estudantes e ainda há pouco disse, nós queremos que 

vocês aprendam muito e muito depressa. E aprender muito depressa é um processo muito 

violento. E não queremos fazer isto às crianças porque lhes temos que dar tempo para 

aprender, percebes? A diferença está aí. É que enquanto vocês tinham [na anterior 

licenciatura] muito tempo para aprender e nós podíamos exigir porque tinham muito tempo, 

muitas horas, estes têm menos horas e nós queremos qualidade idêntica. E portanto é um 

processo delicado. Porque algumas coisas exigem maturidade, exigem tempo, porque há 

pessoas que nos parecem muito imaturas, nervosas…  

Entrevistador – Pela conversa que temos tido, há melhorias que deviam ser feitas. 

B – Mais tarde ou mais cedo, eu não sei quando, eu já cá não estarei nem participarei no 

processo, este plano de estudos tem que ser revisto. 

Entrevistador – Sob que aspecto, por exemplo? 

B – Por exemplo, o primeiro aspecto logo é esta questão que justificou formarmos professores 

generalistas para o 1ºe 2º ciclo do ensino básico. Desde logo. Na estrutura interna do plano de 

estudos, houve algumas transformações no sentido de disciplinas ou unidades curriculares que 

estavam situadas no 2º ano já passaram para o 1º; disciplinas que estavam situadas no 1º 

semestre já passaram para o 2º, portanto já houve… mas essas são reestruturações pequenas, 

portanto isto são as coisinhas de merceeiro: a disciplina que estava no 3º ano passou para o 

1º, esta componente passa para o 1º semestre, a que estava aqui passa para ali… são ajustes. 



O que eu digo é que mais tarde ou mais cedo, há reformulações de fundo e a reestruturação 

de fundo é esta: o mestrado habilita para o 1º e 2º ciclo do ensino básico? 

Entrevistador – O que é que falhou então? 

B – Foi uma decisão da própria instituição, da própria ESE. Portanto, o diploma estipula que 

nós podíamos fazer mestrados com a duração de 1 ano, de 60 créditos, 90 créditos ou 120 

créditos. O que é que significa um mestrado de 60 créditos, de um ano? O mestrado de 

educação pré-escolar de um ano, tem 60 créditos. Há mestrados noutras universidades que 

não na escola superior de educação, que são educação pré-escolar e 1º ciclo, com a duração 

de 90 créditos, com a atribuição de 90 créditos. 90 créditos significa que é o ano inteiro, dois 

semestres, mais um outro semestre, isto é, três semestres. E há mestrados, que foi a nossa 

opção, a legislação permitia-nos isso, com a duração de 4 semestres, que foi a nossa opção. 

Podíamos ter proposto 90, fizemos esse cenário. Podíamos ter proposto um mestrado de 120 

créditos para o 1º ciclo e pré-escolar. Mas a decisão do Conselho Científico da ESE de Lisboa foi 

essa. Criarmos um mestrado… na licenciatura esse problema não se põe, só tínhamos 

liberdade de escolha relativamente aos mestrados e a nossa escolha foi de um mestrado em 

educação pré-escolar com a duração de 2 semestres e um mestrado em 1º e 2º ciclo do ensino 

básico com a duração de 4 semestres, pronto. E o que eu digo agora é que mais tarde ou mais 

cedo, a Escola Superior de Educação tem de rever esse princípio. 

Entrevistador – E que é que a professora preferia? 

B – Aquilo que eu preferia nunca era agregar o 2º ciclo. Eu se tivesse algum poder de participar 

nos órgãos de decisão, nitidamente que as minhas preferências eram para o mestrado de pré e 

1º ciclo, com a duração de 4 semestres. As coisas são muito mais próximas do que 1º e 2º 

ciclo.  

Entrevistador – E pronto, acabámos, mais uma vez muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 

 



Protocolo - Entrevista C 

Entrevistador – Agradeço desde já a colaboração e a sua disponibilidade, sei que é muito difícil 

ter um tempinho para falar. Queria também dizer-lhe que as informações são confidenciais e 

que asseguro o feedback no final do trabalho. Também lhe quero dizer que no fim da 

transcrição da entrevista, a enviarei por mail para a professora. 

Entrevistador – Bom então quando ouviu começou a ouvir falar de Bolonha, o que é que lhe 

pareceu? 

C – Eu comecei a ouvir falar do processo de Bolonha numa sessão que houve aqui na escola 

[ESE], que foi dinamizada pelo Conselho Científico, eu não sei, isto deve ter sido em 2005, 

2006, 2005 talvez, e foi especialmente para nos sensibilizar, portanto foi uma sessão para os 

professores da escola. Eu não tinha ligado muito a essas expressões e não me lembro 

exactamente das reacções que eu tive a isso mas logo que eu pude, quando que foi criado na 

escola um grupo de trabalho para pensar os novos planos de estudos, eu pedi, portanto eu 

integrei-me nesse grupo, ou seja, eu tive logo vontade de trabalhar sobre esse assunto. E 

pronto, essa sessão deve-me ter sensibilizado, com certeza, mas também o facto de eu ser 

uma pessoa na escola muito activa e que me envolvia nas coisas, fez com que fizesse a 

proposta de integrar esse grupo. Portanto, tive sempre ligada ao grupo de trabalho que foi 

pensando todas as propostas dos novos planos de estudo ligadas a Bolonha. 

Entrevistador – E na altura, a professora pensou que iria constituir uma melhoria para a 

formação dos estudantes? 

C – Eu não sei se isso… vamos lá ver. Eu sempre percebi que nós tínhamos tido nesta escola 

planos de estudo feitos um bocado à doc, e em que muitas coisas eram feitas sem grandes 

regras definidas, sem grande uniformidade ou seja, nós tínhamos tido umas variantes, claro 

que os primeiros planos das variantes tinham determinado tipo de estrutura e quando fizemos 

novas variantes, a variante de matemática, de língua portuguesa, foram feitas novas e foram 

sempre buscar a estrutura das outras, portanto a nossa maneira de funcionar, de certa 

maneira, é um bocado esta. Portanto, se já havia um plano de estudos com um determinado 

tipo de características, os planos de estudos dos cursos parecidos ia buscar essa. Mas não 

havia um trabalho organizativo sobre o assunto. Quando criaram as licenciaturas de educação 

pré-escolar e de educação de infância também foi um bocado assim sem grande regra. O que 

eu podia ter sobre Bolonha era um bocado a ideia de que havia algumas regras que eram 

uniformes para toda a comunidade de certa forma ou para um conjunto alargado e aí não 

eram específicas de Portugal e que nos podiam ajudar a organizar as coisas. E eu confesso que 

quando eu comecei a integrar esse grupo de trabalho, eu não conhecia bem os diplomas todos 

nem as coisas todas que tinham saído definidas. O facto de estar no grupo de trabalho 

obrigou-me, a pouco e pouco, de me ir apercebendo disso. 

Entrevistador – E quando compara o anterior com o actual plano de estudos, em que sentido é 

que pensa que se fez a evolução? 

C – Eu acho que há duas ou três coisas de Bolonha que eu acho que são boas ideias. Agora, 

também é preciso perceber que as regras de Bolonha são regras que depois cada país e, neste 



caso Portugal e no que respeita à formação de professores, estabeleceu o outro conjunto de 

normas que criaram problemas, mas não foi Bolonha, foi uma orientação que decorreu do 

Ministério da Educação, do Ministério da Ciência quererem fazer os cursos de formação de 

professores e educadores com determinado tipo de constituição. Vamos lá ver, eu não estou a 

explicar bem… Eu estive aqui ligada na escola à criação de dois cursos no âmbito de Bolonha, 

completamente diferentes; um curso de Animação que tem de seguir as regras de Bolonha, 

mas tudo o resto é livre; e a licenciatura em Educação básica que tem de seguir as regras de 

Bolonha mas que tem um diploma governamental, um decreto-lei que define tudo o que 

aquilo deve ser e portanto são duas lógicas completamente diferentes. E por isso quando 

falamos em Bolonha, eu não posso estar a falar da licenciatura em Educação básica, tenho que 

falar no outro curso porque o que é que para mim, foram as regras de Bolonha? Portanto, esta 

definição das horas do trabalho do estudante, para nos obrigar a pensar o que é que é de facto 

o trabalho do estudante quando está no ensino superior e das várias componentes que ele 

pode ter; em ter distinção entre o tempo de contacto e todo o tempo de trabalho são aspectos 

importantes, o facto de estar organizado em horas ajuda-nos a criar uma uniformidade e 

facilita aquilo que eu acho absolutamente fundamental na mobilidade do estudante, portanto 

isso é um aspecto; o outro aspecto é exactamente o papel do estudante na construção do seu 

próprio saber, de uma maior autonomia, de maior envolvimento, portanto são dois aspectos 

importantíssimos e que Bolonha veio chamar a atenção para isso. 

Entrevistador – E acha que essas foram as grandes novidades que o novo plano de estudos 

trouxe? 

C – Eu não sei se isso são grandes novidades, acho que foram coisas boas que mesmo que nós 

já puséssemos em prática por exemplo a questão da autonomia do estudante, outras escolas 

se calhar não a poriam, não sei. Portanto, de qualquer maneira levou-nos a pensar sobre isso e 

levou-nos a organizar nessa lógica. Agora, da minha experiência aqui na escola, há aspectos 

que foram importantíssimos, que foi esta questão dos créditos, portanto da contabilização do 

trabalho para unidades de crédito e essa ideia também de valorizar a formação que a pessoa 

tem obtida noutra instituição, em termos da mobilidade, tem-nos ajudado imenso naquilo que 

nós chamamos de acreditação da unidade curricular. Portanto, nós hoje em dia, fazemos 

muito mais facilmente aqui na escola a adaptação de um plano de estudos para um aluno que 

já vem ou com uma licenciatura ou com uma frequência de outra licenciatura que fazíamos 

antes, isso foi muito bom porque nós temos muitos estudantes neste tipo de mobilidade, o 

que veio facilitar e isso é uma coisa boa. Agora eu tenho esta perspectiva muito aberta da 

formação das pessoas, mas sei que não tem sido fácil e sei que tem dado aqui algumas 

discussões. Mas de qualquer forma acho que já conseguimos avançar e conseguimos olhar aos 

que vêm, chega-nos já com uma formação, alguma formação superior seja completa ou 

incompleta e conseguimos situá-lo de forma diferente no novo plano de estudos e isso num 

país como o nosso em que tantos estudantes começam um curso e depois não gosta e depois 

muda, isso é uma mais-valia, o poder aproveitar. Isso de facto, é um aspecto muito 

importante. Mas não tem sido simples ou seja, toda esta lógica de Bolonha tem sido difícil de 

apropriada por algumas pessoas, mas eu pelo menos sinto que tenho feito assim algum 

caminho e digo isso porque eu liguei-me logo à coordenação do curso de licenciatura em 

Educação básica e tenho feito muito trabalho interno desse ponto de vista e isso é um aspecto; 

o outro aspecto que eu acho também muito importante aqui tem que ver com a questão do 



apoio tutorial, portanto com a valorização do trabalho do estudante e do papel do professor 

mais como orientador do que como transmissor de conhecimentos. E nós aqui na escola temos 

tentado organizar as coisas de forma a valorizar cada vez mais a orientação tutorial. Quando 

fizemos os primeiros planos de estudos não demos importância à orientação tutorial e ela não 

vem expressa no plano de estudos portanto vem as horas de contacto em global e não vem 

mais nada; agora numa reformulação que fizemos o ano passado, já distinguimos e criámos 

aqui na escola um sistema de contabilização de orientação tutorial que também conte para o 

professor e organizámos os horários dos professores de maneira a que aquelas horas venham 

no horário do professor, o que significa que todos os alunos daquela turma, porque nós temos 

um funcionamento assim muito em turma, e o professor, estão livres àquela hora. Compete ao 

professor organizar aquelas horas para não trabalhar com o grupo todo e trabalhar com 

pequenos grupos de alunos. Porque é que isso para nós foi tão importante? Porque de certa 

forma, no passado, nós já tentávamos ou alguns de nós em algumas unidades curriculares, 

nessa altura falávamos em disciplinas até, tentávamos que os nossos alunos fizessem trabalhos 

com o nosso apoio, com o nosso acompanhamento e portanto o que fizemos um bocado foi 

formalizar isso, de certa forma alguns de nós não faziam, portanto havia aulas em que o que se 

passava era que os alunos estavam a trabalhar e o papel do professor era ia apoiando o 

trabalho dos vários grupos. E agora foi transformar isso numa organização explícita ou seja 

dizer, o professor trabalha 60h, faz 60h de contacto, mas os aluno só têm 45h. O que é que 

isso quer dizer? Que o professor tem ali 15h que estão no horário dele, que ele é obrigado a 

trabalhar com os alunos mas que ele sabe que não vai trabalhar com o grupo todo, portanto 

ele tem que gerir com os alunos como é que faz isso. E parece-me que conseguimos chegar a 

um esquema bastante simples para fazer isso, portanto este ano, os nossos horários dos 

professores têm as horas de contacto e o dos alunos também. Os alunos sabem que aquelas 

aulas não precisam de ir lá todas mas o professor tem que lá ir todas. Mas eu acho que ainda 

há muito caminho a fazer, mesmo. 

Entrevistador – Há pouco estava a falar acerca das pessoas que tem dificuldade em gerir esse 

questão de Bolonha. Não me quer falar um bocadinho sobre o processo de decisão? Como é 

que foi em termos de participação… 

C – Entrevistado – Eu acho que nós não fizemos quase um trabalho muito participado. 

Portanto, houve esse grupo de trabalho de que eu fiz parte e que era um grupo de trabalho de 

5 ou 6 pessoas e que foi no fundo desmontando um bocado os documentos, porque não é logo 

que a pessoa se apropria das coisas e até fizemos um relatório que, por exemplo, não teve 

grande impacto; nós também não fizemos grande divulgação e esse grupo funcionou sempre 

como um grupo de trabalho do Conselho Científico. Do ponto de quem liderou aqui todo o 

processo foi o Conselho Científico. E esse grupo de trabalho tinha como principal objectivo 

ajudar o Conselho Científica a elaborar os planos de estudo. Eu acho que a participação não foi 

grande; o Conselho Científico formado por professores das diversas áreas foi gerindo as coisas 

e eu acho que o tal decreto-lei 43/2007 não ajudou nada e quando ele apareceu as pessoas 

agarraram-se muito àqueles números e, de facto, havia aqui áreas que ficaram muito 

perturbadas com as horas, com o número de créditos que lhes forma atribuídos mas lá está, 

eu acho que foi um processo muito penalizado por esse decreto, portanto, por essa orientação 

que foi dada de que a formação de profissionais da educação, quer professores, quer 

educadores, tinha uma licenciatura de três anos e depois tinha mais um ou mais dois para o 



mestrado, que não era integrado e que tinha aquela rigidez. Acho que perturbou imenso e 

acho que criou um problema entre as pessoas que tem a ver com as decisões dos docentes ou 

seja, à partida houve aqui áreas privilegiadas e eu por acaso até fui uma dessas áreas e senti-

me sempre muito mal porque a minha área que é a matemática já estava privilegiada. Nós já 

sabíamos que íamos ter imensas horas de trabalho com os estudantes e os colegas não e nos 

cursos anteriores a proporção das horas era completamente diferente. Criou mau estar entre 

as pessoas, mas mesmo mau estar e portanto as questões no Conselho Científico acabaram 

por ser às vezes, quase que regatear, posso usar essa palavra, o que é horrível para ficar com 

um bocadinho mais de créditos, um bocadinho mais de horas e por isso acho que o decreto 43 

criou muitos problemas, pelo menos aqui na nossa escola. Portanto, a participação, a 

discussão foi empinada de certa forma, por isso. Eu acho que não houve grande participação; 

acho que esse grupo de trabalho foi uma experiência muito boa para quem lá esteve, falo por 

mim. Há questões que o Conselho Científico não deu bem a volta às coisas e eu acho que os 

planos de estudos que nós aprovámos são péssimos. 

Entrevistador – Não quer explicar melhor essa ideia? 

C – São muito maus, são muito maus de tal maneira que nós ao reformularmos no ano 

passado ou seja, estava o primeiro grupo a acabar a licenciatura em 2010 que ainda falta 

reformular, mesmo assim não conseguimos dar um passo maior nessa reformulação mas acho 

que já conseguimos melhorar alguma coisa e uma das coisas muito más foi que nós 

pulverizámos muito o número de unidades curriculares ou seja isso foi uma consequência 

dessa negociação dos créditos. Algumas áreas, como tinham poucos créditos, optaram por 

fazer muitas unidadezinhas, um bocado naquela ideia, que é comum, eu tenho sentido muito 

essa ideia quer no ensino superior quer no ensino não superior, os professores parece que 

gostam de ver muitas vezes os alunos e portanto, se eu tenho 7,5 créditos, posso gerir. Há 

quem prefira ter uma unidade curricular de 7,5 créditos, que é uma unidade curricular de 

peso, mas há quem prefira ter três de 2,5. E porquê? Porque três de 2,5 permite todos os anos 

ter uma unidade com os alunos e com uma de 7,5, é uma de um ano e ponto final. E houve 

essa questão. Houve áreas em que com 7,5 créditos quiseram fazer três unidades curriculares; 

houve outros que fizeram duas e nenhuma fez uma de 7,5, que eu acho uma pena. Isto 

significa que ficamos com um plano de estudos como nós dizemos muito compartimentado, 

muito pulverizado, em que os alunos têm muitas coisinhas para fazer e isso cria uma pressão 

enorme no trabalho e cria imensas dificuldades na organização do estudante e às vezes até na 

sua dedicação às coisas. Se eles tivessem num semestre quatro ou cinco unidades curriculares, 

eles concentravam-se em estudar quatro ou cinco assuntos, mas os nossos planos de estudos 

não têm quatro ou cinco, têm nove, dez, onze… e isso foi um problema que nós não 

conseguimos ultrapassar nesta escola. Eu já vi noutras instituições, planos com muito menos 

compartimentos, com muito menos unidades curriculares por semestre. Mas isso é uma 

questão que, lá está, não tem a ver com Bolonha, tem a ver connosco. Bolonha dá-nos todas as 

possibilidades. 

Entrevistador – Mas ainda em continuação no processo de decisão, houve alguma área que 

tivesse merecido mais atenção da vossa parte quando estavam nesse processo? 



C – Aqui na escola o processo do Conselho Científico é muito cada área ou cada domínio faz a 

sua proposta. Houve algumas tentativas de definir regras, por exemplo do ponto de vista das 

características de um plano de estudos uniforme mas isso não venceu, não ganhou. Uma das 

ideias que eu lembro-me perfeitamente que nós tínhamos neste grupo de trabalho que era 

não haver nenhuma unidade curricular com menos de 5 créditos; eu não teria num semestre 

mais de seis unidades, seis vezes cinco é trinta, nunca venceu. E portanto como não venceu 

essa ideia, nós temos unidades curriculares de 2,5 créditos, de créditos. 

Entrevistador – E acha que isso, de certa forma, teve alguma influência por exemplo, estou 

aqui a pensar no grau de aproveitamento dos alunos ou na própria relação entre professor e 

alunos… 

C – Acho que mudou, não sei se mudou porque no passado nós também tínhamos unidades 

curriculares muito pequeninas portanto, as pessoas se calhar não se importaram porque no 

passado já tinham coisas dessas; agora acho é que não permitiu outras coisas que seriam 

importantes e acho que cria um problema que é uma sensação que os nossos estudantes, 

principalmente na licenciatura em educação básica têm que é a de ter sempre imensas coisas 

por fazer, de serem muitas unidades curriculares e de terem muito trabalho. Nós temos um 

bocado a sensação mas ainda não temos uma base muito sustentada para isso, mas a 

coordenação de curso da licenciatura em educação básica, tem a sensação de que este ano os 

alunos do 1º ano andaram muito mais calmos e que de certa forma o efeito da nossa 

reformulação teve alguns aspectos positivos. Portanto nós, de facto, reduzimos o número de 

unidades curriculares e aumentámos o número de créditos das unidades curriculares. Houve aí 

algum efeito. Eu tenho estado sempre a falar da licenciatura em educação básica que, como eu 

disse, não é Bolonha puro, é Bolonha com essa coisa à portuguesa de licenciatura mais 

qualquer coisa, portanto habilitação profissional é mestrado; três mais um ou três mais dois ou 

três mais um e meio, existem várias possibilidades; nós aqui na escola é que só temos o três 

mais um e três mais dois, não quisemos ainda a outra. Quando eu penso nisso não estou a 

pensar só em Bolonha. Há pouco falei de um outro curso, de um plano de estudos que nós 

fizemos e ao qual estive ligada que é o curso de animação sociocultural e que não tinha 

nenhumas limitações à partida, portanto era completamente livre quer o tipo áreas de 

formação, quer a organização do curso e eu acho que nós tivemos uma organização muito 

interessante mas que nos criou muitos problemas na prática para realizar porque o plano de 

estudos tem uma zona obrigatória e depois tem uma zona muito grande e um número de 

créditos muito grande de escolha livre do estudante de determinadas áreas, mas que nos tem 

criado muitas dificuldades. Às tantas o estudante tem tanta liberdade que para acabar a 

licenciatura nós às vezes temos de fazer uma unidade curricular porque os alunos precisam de 

fazer aqueles créditos. Mas também, se calhar nós podíamos por aquele plano em prática de 

forma mais orientada e menos livre. Eu penso que foi uma interpretação de Bolonha muito 

mais criativa, muito mais interessante porque não tinha restrições nenhumas. 

Entrevistador – Acha que houve vantagens na implementação do novo plano de estudos? 

C – Eu acho que infelizmente, nós não nos conseguimos organizar para ir recolhendo mais 

informação sobre o curso [Licenciatura + mestrado 1º ciclo] e é pena. Organizar em termos de 

investigação ou de recolha de dados e é pena. Por exemplo nós temos muitos estudantes e 



temos muito trabalho feito. Nós quando criámos esse plano de estudos do curso de 

licenciatura em educação básica definimos logo à partida uma componente bastante forte da 

parte do estágio, da intervenção ou seja de uma ligação à prática, porque havia um número de 

créditos que devia ser usado nesse sentido e a maneira como o pusemos em prática parece-

me que está a ser bastante interessante e os professores que estão ligados a essa prática estão 

bastante satisfeitos com o trabalho como os cooperantes das instituições onde os nossos 

alunos vão também. Portanto parece-me que há uma satisfação grande dos professores 

relativamente à maneira como nós acabámos por estruturar alguns aspectos da licenciatura. 

Ainda por cima, parece-me que fizemos uma coisa que acho que foi bastante criativa e que 

permitiu ultrapassar um problema que essa organização (3+1 ou 3+2) tinha, portanto não era 

um mestrado integrado e os alunos queriam continuar aqui na escola e nós não sabíamos 

como é que havíamos de fazer isso. Há uma candidatura à licenciatura mas também há outra 

candidatura ao mestrado e não podíamos criar nas condições da candidatura ao mestrado uma 

regra que fosse “os alunos da Escola Superior de Educação de Lisboa ficam em 1º lugar”, não 

podíamos fazer isso. E portanto pensámos um bocado como é que havíamos de fazer e eu 

acho que encontrámos uma solução porque no ano passado havia muitos alunos que queriam 

continuar, ou seja, ficavam cá todos? Não. Os que pretendiam, claro e os que passaram na 

prova de Língua Portuguesa. Nós criámos também a prova de Língua Portuguesa, criámo-la 

como eliminatória, demos-lhe esse carácter e portanto os que reprovaram na prova de Língua 

Portuguesa não puderam ficar. Foi eliminatória. Tivemos alguns problemas com os alunos que 

reprovaram, mas de qualquer maneira todos os que passaram, entraram e ficaram cá. Nós 

sabíamos que as vagas não eram muitas e os nossos tinham de ficar à frente dos outros. O que 

é que foi? Criámos um… Fomos muita importância a esse estágio e à realização de um projecto 

nesse estágio; os alunos fazem um projecto de intervenção no 3º ano, projecto esse que é alvo 

de um relatório e portanto, demos muita importância na selecção ao aspecto do currículo em 

que portanto, criámos uma matriz de análise do currículo, em que explicitamente a realização 

de projectos de intervenção com crianças tinha pontuação. Ora todos os nossos alunos tinham 

feito projectos de intervenção com crianças… Depois também criámos outra coisa que 

também foi muito interessante que foi valorizar o voluntariado em vários níveis e a 

participação em eventos da escola, em conferências, etc. E isso foi muito importante porque 

nós passámos a ter, já tínhamos bastante, mas passámos a ter muitos mais alunos a participar 

na vida da escola. No CDI, na biblioteca temos um corpo de 30 voluntários que colaboram com 

a biblioteca durante o ano, porque no fim vão ter um diploma e isso vai ser um aspecto 

valorizado para o seu acesso ao mestrado. E os nossos alunos começaram a perceber o valor 

todo de uma certa vida educativa, mais ampla que vai para além das aulas só. E como nós 

achamos que na educação isso são aspectos muito importantes, tudo o que pudermos fazer 

com eles [estudantes] nesse sentido, é melhor, ou seja, os nossos alunos quando acabam a 

licenciatura, para além de um diploma de licenciatura têm uma série e aspectos no currículo 

que são importantes e só os melhores ficam cá. Portanto que isso foi a maneira que 

encontrámos da dar a volta ao facto de não ser um mestrado integrado. À partida, um 

estudante entra para uma instituição e quer continuar naquela instituição. Gosta da instituição 

e quer ficar nela. Para nós, de certa forma é uma mais-valia, porque há uma filosofia 

subjacente à formação que nós tentamos por em prática desde o 1º ano, desde a licenciatura 

em educação básica e também me custava perder os nossos alunos. O que mais custa aos 

nossos alunos é a prova eliminatória e nós este ano criámos aqui uma pequena alteração no 



sentido de o aluno que reprova poder repetir, portanto ter uma segunda oportunidade. A 

carga de stress sobre uma prova única é grande e isso sempre dá uma certa “almofada” no 

sentido “se esta me correr mal, ainda tenho uma segunda oportunidade”, mas continua a ser 

eliminatória. 

Entrevistador – E tendo em conta o mestrado, no seu ponto de vista, quais é que são as 

competências que o actual plano de estudos permite ao futuro professor desenvolver? 

C – Há algumas competências no sentido do conhecimento do que é a intervenção educativa e 

do que é um projecto de intervenção educativa com crianças que nós queremos que seja uma 

competência que já vem do 1º ciclo [de estudos] e essa eu acho que existe. No fundo, o 

trabalho com crianças e essa ideia de projecto de intervenção com crianças. Depois há outro 

aspecto desse projecto que eu acho que é uma competência um pouco diferente ou de certa 

forma, melhora essa que é que esse projecto de intervenção com crianças seja um projecto 

promotor de aprendizagens. Não é a tal ideia do professor ter um projecto só seu, mas sim de 

fazer projecto com as crianças, em que as aprendizagens podem ser podem proporcionadas ou 

iniciadas, de certa forma, pela realização de projectos com crianças. Portanto, eu acho que 

estas duas competências nós tentamos que eles [estudantes] as desenvolvam no 1º ciclo. Acho 

que ainda podemos fazer muito mais, mas acho que já fazemos alguma coisa. Essa é uma das 

nossas preocupações. Se calhar, para tentar organizar: uma primeira competência será essa 

competência do trabalho com crianças com projecto, com intenção, com intervenção das 

crianças, isso é a primeira competência para o adulto, ser capaz de fazer isso; a segunda 

competência para o adulto é essa de esse tipo de intervenção ser uma intervenção que 

proporcione aprendizagens de várias áreas, que tenta ser cruzamento de várias áreas, aquilo 

que nós chamamos um projecto interdisciplinar e depois a outra competência que eu penso 

que, nalgumas áreas acaba por estar subjacente é esta da ligação do conhecimento científico e 

o conhecimento didáctico ou seja, nós tentamos não trabalhar completamente separado o 

conhecimento científico daquela área do saber do conhecimento didáctico e os dois 

conhecimentos vão-se de certa forma, construindo. Claro que não começamos logo a chamar-

lhe didáctica, mas a maneira que nós tentamos que certas aprendizagens sejam realizadas tem 

muito essa componente de formação didáctica. Isto e a minha perspectiva ou seja, isto não 

está escrito em lado nenhum, isto é como eu entendo um bocado este currículo e tenho muita 

pena que não tenhamos conseguido fazer um plano de estudos de facto que tivesse unidades 

curriculares mais integradoras. Em que várias áreas de aprendizagem trabalhassem em 

conjunto, por exemplo e temos muito pouco e seria muito bom, em que tivéssemos mais 

unidades curriculares com programas menos cheios de conteúdos e muito mais com o 

desenvolvimento de competências. Os nossos programas, das várias unidades curriculares não 

estão todos ainda com uma formação que permita a quem olha para os programas, identificar 

as competências. Não estão, é pena. Uma das coisas que nós tentámos por nesse plano de 

estudo que vinha da experiência da licenciatura anterior no acompanhamento às práticas, que 

era um trabalho de equipa de várias pessoas das várias áreas e que foi uma medida 

fundamental na escola e às vezes nós achamos que as coisas que se fazem numa escola têm 

um determinado efeito e parece que o efeito é um, mas às vezes há outros efeitos que não são 

tão falados e que são muito mais importantes. Quando nós aqui na escola, nas licenciaturas de 

1º ciclo e pré-escolar, criámos aquilo a que nós chamámos de equipas multidisciplinares de 

apoio à prática pedagógica, achávamos que isso ia ser muito importante para os alunos porque 



iriam trabalhar de maneira interdisciplinar. Mas a mais-valia que veio daí e que eu não tenho 

dúvida nenhuma sobre ela foi fazer com que os professores se conhecessem de uma maneira 

que nunca se tinham conhecido e portanto os professores que habitualmente estavam 

fechados na sua área disciplinar, muitos deles deixaram de estar e isso criou em termos de 

escola um conhecimento entre professores que tem sido facilitador de muita coisa, não tanto 

às vezes os alunos fazerem coisas interdisciplinares nas escolas, mas o conhecimento que 

ganhámos foi óptimo. E termos ganho esta facilidade de trabalhar uns com os outros, esse 

gosto de trabalhar uns com os outros e até essa capacidade de perceber que temos linguagens 

diferentes, que a maneira como pedimos as coisas aos alunos é diferente, embora às vezes 

achamos que as nossas intenções são as mesmas; percebemos isso muito melhor e 

percebemos que tínhamos de continuar aqui qualquer coisa disso nas nossas licenciaturas, 

apesar daqueles compartimentos todos que tivemos. Portanto temos nesta licenciatura um 

PCI, que é o Projecto Curricular Integrado, que é herança desse e onde tentamos exactamente 

que os alunos adquiram essas competências que eu falei há bocado, que o trabalho em 

projecto seja integrador de aprendizagens e esse PCI tenta ligar-se com as didácticas. De 

qualquer maneira e apesar disso, nós não conseguimos ter um plano de estudos que fosse 

muito mais aberto do ponto de vista da formação. De qualquer maneira mantivemos algum 

trabalho em equipa multidisciplinar, mas alguns de nós ainda têm a ideia que dia possa vir a 

ser possível, por exemplo, os alunos fazerem toda a sua progressão numa licenciatura destas, 

acompanhados por um grupo de professores. Uma espécie de um conselho tutor, com todas 

as valências e que os acompanhava do princípio ao fim, era uma outra maneira de dar a volta a 

esta questão de não ter os compartimentos mas ter os saberes todos cruzados, por exemplo e 

podia ser muito interessante. Se calhar ainda pode aí haver o meio termo… nalguns casos, isto 

seriam muitas horas de trabalho para algumas áreas e se calhar não era possível. Há aqui 

coisas que podem ser mudadas… 

Entrevistador – Como por exemplo? 

C – Nesse 3º ano, em que há esta componente mais de equipa, acaba por ser onde há esta 

componente de equipa e o que tem acontecido nestes dois últimos anos, há muito essa ideia 

de tentar que os professores de um semestre trabalhem como uma equipa com um grupo de 

alunos.  

Entrevistador – E isso não foi contemplado inicialmente por algum motivo? 

C – Repara, isto são as questões da compartimentação e no fundo a contabilização de todo o 

trabalho do professor porque é muito difícil trabalhar numa equipa quando as horas atribuídas 

a cada membro da equipa são muito diferentes, o que é natural, se tenho uma equipa de dez 

pessoas, a uns aquilo é-lhes contabilizado 100h e a outros é contabilizado 50h, o que vai 

acontecer é que aqueles a quem é contabilizado 50h têm de fazer metade dos outros não é… e 

nós já andamos a debater esse assunto há imenso tempo, desde que criámos as equipas 

multidisciplinares de apoio à prática andamos a debater esse assunto porque aquele número 

de horas nunca conseguimos depois distribuir igualmente por todos até porque havia sempre 

no fundo aquela pessoa que coordena a equipa que é o tutor principal, já chegámos a usar 

esta designação e este tutor principal tinha sempre mais horas e mesmo assim conseguíamos 

sempre encontrar situações relativamente equilibradas de uma distribuição mais ou menos 



equitativa mesmo quando descobríamos que havia áreas que deviam exigir mais trabalhos às 

pessoas porque já sabíamos que se distribuíssemos menos horas a uns isso poderia dizer que 

aquelas disciplinas ou aquele saber iam ter menos importância. Claro que, infelizmente, nós 

também sabemos que na prática do 1º ciclo e 2º ciclo, os alunos valorizam mais os programas 

que eles têm de pôr em prática com as crianças, valorizam mais determinadas áreas e 

portanto eles acabam por solicitar sempre mais alguns professores do que outros. 

Entrevistador – E perante aquilo que a ESE têm em termos de planos de estudos, pensa que 

está adequado às necessidades e/ou possibilidades da instituição? 

C – Eu não sei se eu percebi muito bem essa pergunta porque as necessidades da instituição 

também são as que a própria quiser. Se calhar aqui faz sentido falar em possibilidades de 

interesse. Nós temos conseguido fazer os planos de estudo que as pessoas aprovam e que 

acham que deve ser de certa forma. Agora claro que há sempre pessoas insatisfeitas e eu acho 

que os nossos profissionais, embora tentemos que sejam o mais bem formados possível, saem 

daqui com falhas e acho que o nosso ensino precisa também de uma intervenção muito mais 

completa das pessoas. Não sei, acho que não estou a conseguir responder a essa pergunta… 

Entrevistador – Vem um pouco na sequência daquilo que me estava a dizer há pouco das 

melhorias, detectam falhas, não é e acabam por perceber, como por exemplo o grupo 

multidisciplinar, que é uma mais-valia e acaba por ser revelar uma necessidade da instituição… 

C – Nós sempre tivemos algumas dificuldades, no caso do 1º ciclo concretamente, na ligação 

das áreas das expressões com as outras e a intervenção dos professores das expressões com 

os outros, porquê? Porque depois os nossos alunos quando vão para os estágios não são nas 

expressões, são nas outras e nos programas do ensino básico, as expressões não são muito 

bem tratadas. Agora, nós também tínhamos um bocado a ilusão de que com esta organização 

nova dos currículos, passou a haver os mestrados do professor especialista que vai trabalhar 

com o professor generalista, por exemplo o professor de educação musical, o professor de 

expressão plástica e portanto nós acreditamos que daqui a algum tempo haverá no ensino 

básico mais trabalho de parceria entre os professores, ou seja o professor único na sua sala vai 

existir menos, vai ser mais raro. Porque eu acho que, nós estamos a falar de Bolonha mas 

estamos a falar de Bolonha numa forma muito particular, Bolonha para a formação de 

professores e isto nos tempos que correm, tem que ter uma formação muito mais de equipa, 

porque eu acho que nos tempos que correm a exigência de um trabalho educativo completo 

não é para uma pessoa única com crianças, é para várias pessoas e o trabalho com crianças, 

seja na educação de infância seja no 1º ciclo, eu tenho de contactar com outras pessoas, tem 

de haver mais pessoas a intervir. O trabalho em equipa, ou seja… isto por acaso é uma 

competência que por acaso há bocado não falámos mas anda sempre aqui presente, o 

trabalho em equipa na educação é uma competência fundamental hoje em dia. O trabalho 

com um grupo de crianças em parceria é uma competência fundamental e se nós formos falar 

com os professores, os professores não gostam de ter outros professores na sua sala de aula. 

O educador tem um auxiliar na sua sala, mas é uma situação de desigualdade, há o educador e 

o auxiliar, não há dois educadores e quando estamos a falar do professor especialista de 

música ou do professor especialista de artes plásticas estamos a falar de pessoas que na minha 

opinião deviam trabalhar com o professor e eu tenho imensa pena que isso não seja uma 



realidade muito mais presente; dois professores numa sala de aula é o melhor que pode 

acontecer. Já várias vezes dei o exemplo que era preferível, e há escolas que têm condições 

para isso, era preferível ter dois professores com 40 alunos numa sala do que cada um com 20 

alunos em duas salas diferentes. E porque é eu vou buscar este exemplo? Para mostrar que 

não era preciso mais ninguém para fazer isso; era o mesmo dinheiro e era muito mais rico para 

os alunos e os próprios professores nem se apercebem disso. Nós tivemos aqui há uns tempos 

dois alunos da ESE e que foram cooperantes que fizeram isso, eles foram para uma escola 

integrada em que só havia quatro salas de aula do 1º ciclo e a escola teve uma solicitação 

enorme de alunos, mas é uma escola com muito boas instalações e com salas muito grandes e 

então a escola encontrou exactamente essa solução: criou turmas muito grandes com um par 

pedagógico e alguns deles eram nossos ex-alunos e foram nossos cooperantes e nós estivemos 

lá com estagiários e quer dizer já há imenso tempo que eu defendia isso e eles foram óptimos 

em mostrar como isso funciona bem. Porque mesmo nalguns momentos em que por acaso só 

estava um na sala de aula, eles tinham construído uma forma de trabalhar com os miúdos que 

funcionava lindamente. Mas já tenho dito isto muitas vezes em conversa com professores e a 

primeira reacção dos professores é a de terem receio disso; claro que uma das razões tem que 

ver com o trabalhar com o outro e as pessoas acharem que não estão habituadas a trabalhar 

com o outro, portanto a competência de trabalhar em parceria é fundamental. 

Entrevistador – Só para terminar e pegando nessa questão que falou, acha que as 

competências do actual plano corresponde, à saída do curso, com o seu ideal de professor? 

C – (Risos)… Quer dizer, acho que tem alguns aspectos que coincidem, acho que temos aqui 

alguns profissionais de grande qualidade e têm alguns, outros não… Agora está-me a chamar a 

atenção de uma coisa que eu acho que é muito importante e que é uma falha quer do nosso 

plano de estudos e agora já nem sei o que é que está escrito lá… no documento que 

elaborámos, tem lá coisas muito bonitas… mas acho que nós não nos sentámos todos a dizer 

assim: “está bem, queremos este perfil de saída e agora como é que vamos fazer as coisas”; 

nós não fizemos isso, nós fizemos muita coisa ao contrário partindo das áreas, dos créditos das 

áreas e construímos as coisas digamos assim, de cima para baixo e não de baixo para cima e 

como disse há bocado, é pena não termos ainda mais programas com as áreas de competência 

definidas ou que digam esta quantidade de créditos tem que permitir que no fim o perfil seja 

este numa área e numa outra este… ainda falta. Porque é uma boa ideia. 

Entrevistador – Professora, da minha parte está tudo. Obrigada. 

 



Protocolo - Entrevista D 

Entrevistador – Então, quando a professora ouviu falar do processo de Bolonha, o que é que 

lhe pareceu na altura? 

D – Pronto, quando eu comecei a ouvir falar do processo de Bolonha associei muito o processo 

de Bolonha apenas à vantagem de permitir a mobilidade entre os diferentes países porque 

havia o sistema dos créditos e possibilitava uma circulação entre os vários países com menos 

complicações para os estudantes. E achei que esse aspecto era um aspecto muito positivo. 

Não tinha ainda percebido a implicação que isso ia ter em termos da reestruturação dos 

planos de estudos que, a meu ver, foram muitas, sobretudo na área da formação de 

professores. 

Entrevistador – E quando compara o actual plano de estudos com o anterior, em que sentido é 

que pensa que se fez a evolução? 

D –  Está a querer que eu diga quais são os planos que eu acho melhores e os planos que eu 

acho piores? 

Entrevistador – Agora, nesta reformulação, qual a direcção, o que tomou estas novas 

alterações? Acha que houve um retrocesso, um avanço… 

D – É muito complicado equacionar as questões. Penso que houve aspectos que saíram 

melhorados, que houve aspectos que saíram prejudicados mas que mesmo com Bolonha ainda 

é possível reflectir mais um pouco sobre as coisas e acho que ainda estamos a aprender um 

bocadinho a organizar os planos de estudos de acordo com Bolonha de forma a que os 

estudantes tirem mais proveito. No caso concreto da formação de professores e no caso 

concreto daquilo que se passa na área da Língua que é com a qual com que eu trabalho houve 

uma melhoria em termos de formação sobretudo no domínio científico mais específico, de 

aprender mais Língua para ensinar melhor Língua. Houve, por outro lado, um decréscimo no 

como se ensina Língua, isto é no âmbito das didácticas do ensino da Língua; as horas que 

existiam nos currículos para o ensino da Língua, portanto, para as didácticas foram 

substancialmente diminuídas. O que eu penso é que ainda é possível melhorar esse aspecto no 

currículo actual e estou a falar no currículo da nossa instituição. Se não houver um “divórcio” 

tão grande dentro das disciplinas, se nós conseguirmos que dentro das disciplinas que têm 

esse carácter mais científico que se vá logo fazendo uma ligação com o como se mobiliza 

aquele saber para ensinar e como é que se ensina aquele saber. Não sei se estou a ser clara… 

Neste momento nós estamos todos dentro da área da Língua a fazer um esforço no sentido de 

dar esse passo mais além porque neste anos de aplicação de Bolonha, nós falhámos um 

bocadinho nesse sentido. Ao separarmos muito a componente científica da descrição da 

Língua, da componente de aplicação didáctica da Língua, acho que isso não resultou como nós 

gostaríamos. Portanto houve uma melhoria, os alunos ficaram a saber mais Língua mas eu 

penso que os estudantes precisam que se lhes ensine explicitamente a mobilizar esse 

conhecimento linguístico para como é que eles utilizam esse conhecimento para ensinar aos 

miúdos. Não são capazes de fazer essa transposição sozinhos e tinha muita esperança que eles 

fossem capazes de fazer esse trabalho sozinhos; mas é preciso que haja um acompanhamento 

em termos ainda de ensino, e não só estar à espera que eles façam isso sozinhos na prática 



profissional e depois de termos visto o que é que acontece na prática pedagógica é que nós 

estamos a tirar essas conclusões e vamos tentar melhorar esse trabalho depois na aplicação 

dos próximos planos, aliás, nós vamos sempre reflectindo muito no final de cada ano e eu acho 

que houve uma falha aí e nós vamos tentar remediar essa falha. Apesar do currículo, de acordo 

com Bolonha estar muito sujeito… ou não nós não temos a autonomia que seria suposto ter na 

construção do currículo porque há regras muito claras que vêm do Ministério relativamente à 

distribuição dos créditos para cada uma das áreas. Mas mesmo assim, eles têm de ter 30 

créditos a Língua Portuguesa, nós podemos gerir esses 30 créditos considerando que Língua 

Portuguesa é também didáctica da Língua e não separando tão claramente disciplinas que são 

da didáctica de disciplinas que são só apenas da descrição da Língua.  

Entrevistador – E para além da incisão maior no conhecimento científico como estava a dizer… 

D – … que acho que é positivo, mas depois também tem sempre a outra componente e acho 

que a outra saiu um bocadinho prejudicada em termos de horas no currículo. 

Entrevistador – Para além da incisão maior no conhecimento científico que percebi que foi 

uma novidade, houve mais alguma novidade que Bolonha tivesse trazido? 

D – Sim, muita coisa. 

Entrevistador – Como por exemplo? 

D – A reorganização das próprias unidades curriculares, por exemplo nós não tínhamos aquela 

diferença entre horas de acompanhamento tutorial, fazíamos acompanhamento tutorial mas 

isso não estava contemplado dentro da organização da própria cadeira portanto tinham horas 

de acompanhamento ao aluno e era fora das horas da cadeira que havia esse 

acompanhamento tutorial. Agora, dentro das horas das cadeiras, há essa direcção do 

acompanhamento tutorial. Uma cadeira tem x horas de trabalho em grande grupo e tem x 

horas de acompanhamento tutorial. Não sei se isto é específico; é uma leitura pessoal, é uma 

leitura desta instituição, mas aqui na instituição nós estamos a tentar que as coisas sejam 

geridas um pouco nesse sentido. Portanto, há o trabalho em grande grupo e há depois 

trabalho de orientação tutorial e esse trabalho está contemplado no horário da cadeira e isso é 

um aspecto que é positivo. Ter um acompanhamento tutorial em que eu posso trabalhar em 

pequenos grupo e isso está contemplado no meu horário, enquanto que antigamente eu fazia 

esse trabalho mas era para além das horas da cadeira.  

Entrevistador – E acha que há uma maior ou menor carga horária neste caso para os 

estudantes comparativamente com o anterior plano de estudos? 

D – O nossos planos de estudos, nesta instituição sempre foram um bocadinho carregados mas 

não sei se isso é culpa de Bolonha ou se é culpa da própria instituição porque, eu não sou 

específica dessa área, mas há fórmulas para se calcular o número de horas por cada crédito e 

acho que a nossa instituição optou pela tabela máxima, isto é, um crédito corresponde ao 

número máximo de horas que poderia ter; se se optasse por um mais abaixo isso poderia 

diminuir um pouco a carga horária, mas os nossos estudantes queixam-se muito da carga 

horária e têm uma carga horária muito grande. 



Entrevistador – Como é que decorreu o processo de decisão sobre as alterações? 

D – Eu orgulho-me de trabalhar numa escola em que há uma cultura de participação muito 

grande e os órgão de direcção da escola preocupam-se muito em dinamizar momentos em que 

se discute bastante e em convidar pessoas para virem cá para falar sobre como é que faz aqui, 

como é que faz ali… acho que foi um processo, foi e continua a ser ainda, porque há coisas que 

ainda continuamos a discutir à procura de uma fórmula de optimização e acho que esse 

processo foi bastante discutido e continua a ser ainda muito participado. As pessoas 

envolveram-se. 

Entrevistador – E quando estiveram a reformular o plano de estudos, o que é que mereceu 

mais atenção da vossa parte? 

D – Nós estamos sempre preocupados que os estudantes saiam muito bem preparados para a 

vida activa e quando essa preocupação é levada ao extremo, às vezes tem efeitos contrários 

que neste caso se reflectem na elevada carga horária, que é a nossa preocupação em ter mais 

horas de acompanhamento aos estudantes. Sei que em algumas aulas, os estudantes andaram 

a fazer comparações com as horas de outras instituições e se queixaram bastante de que 

tinham um plano de estudos muito pesado. Outra coisa que eu acho que nós fizemos mal foi, 

portanto, o figurino do Ministério obriga a 30 créditos numa determinada área mas não nos 

obriga a dividir esses créditos depois por x disciplinas e nós, acho que compartimentámos 

demais esses créditos portanto há cadeiras muito pequenas e minha opinião deveria haver 

cadeiras maiores porque isso depois tem reflexos na avaliação. Se há mais unidades 

curriculares, a carga da avaliação é mais pesada; já houve até uma reflexão intermédia em que 

nós já fizemos uma alteração aos planos de estudos iniciais um pouco nesse sentido, no 

sentido de tentar diminuir um pouco o número de unidades curriculares para que não 

houvesse uma desproporção tão grande de valores e não fossem coisas tão fragmentadas e 

tão compartimentadas, sei lá juntar umas unidades que fossem I e II, juntar tudo numa só e 

fazer uma unidade com mais créditos, exactamente para que não houvesse tão fragmentação 

e tanta dispersão para os alunos que são obrigados a ter um número de unidades curriculares 

muito grande em cada semestre. Com o mesmo número de créditos, podem ter menos 

unidades curriculares, desde que essas unidades curriculares tenham um maior número de 

créditos cada uma. Imagine em vez de termos duas unidades de 2,5 créditos, se fizermos 

unidades de 5 créditos, o plano de estudos não fica tão compartimentado. 

Entrevistador – Estava-me a falar de como isso pode afectar o sistema de avaliação. Esse 

sistema de avaliação aqui na ESE, alterou-se… 

D – Nós continuamos ainda muito fiéis em relação à preocupação com a avaliação contínua. E 

uma coisa que nos preocupa muito é adequar o tipo de avaliação que se faz ai tipo de 

competências que queremos que os alunos tenham no final das unidades curriculares. Houve 

algumas alterações mas não sei se decorreram de Bolonha ou decorreram de nós acharmos 

que fazíamos mal e melhorámos um pouco, continuamos com a avaliação por exame. Houve 

uma preocupação maior em adequar a avaliação da unidade curricular às competências que 

queremos que os alunos tenham no final da mesma unidade curricular. 

Entrevistador – E a relação pedagógica entre professor – aluno, aqui. Manteve-se? 



D – Eu acho que isso é também uma das coisas muito boas que esta instituição tem. Eu acho 

que continuámos muito perto dos alunos, muito disponíveis para atender os alunos e isso veio 

melhorar ainda mais com aquele aspecto que eu falei há bocado do tal acompanhamento 

tutorial ser contabilizado dentro do funcionamento da própria unidade e tem essa vantagem 

de que a relação professor – aluno fique mais próxima. 

Entrevistador – E o grau de aproveitamento em relação ao anterior plano, mudou? 

D – Eu para lhe responder a essa questão, tinha de ser com dados concretos. Posso só falar das 

minhas disciplinas. Sei que há esses dados específicos, alguém da escola poderá dar-lhe essa 

comparação. Nas minhas disciplinas tem sido mais ou menos a mesma coisa; não há uma 

diferença substancial em antes de Bolonha e depois de Bolonha. O acompanhamento tutorial 

veio trazer um acréscimo de melhoria a esse nível mas não posso garantir que seja um dado 

fiável. 

Entrevistador – Já enumerou aí algumas vantagens na implementação deste novo plano de 

estudos. Considera que houve mais? 

D – Portanto, uma melhoria em termos da qualidade científica, há outra melhoria em termos 

de proximidade dos alunos com o trabalho do acompanhamento tutorial, há a questão dos 

créditos e de permitir a tal mobilidade e acho que isso é bom; nota-se um aumento dos alunos 

da instituição dos nossos alunos que vão para Erasmus e essa mobilidade tem aumentado 

ultimamente bastante, temos muitos mais alunos de Erasmus do que tínhamos antigamente e 

os nossos alunos também saem muito mais do que saíam antes e isso pode ter a ver com 

Bolonha e tem de certeza porque eles trazem de lá créditos e esses créditos são-lhes 

considerados aqui; antigamente era muito mais penoso quando eles iam para Erasmus para 

ter aquelas equivalências. Portanto não estou a ver mais aspectos positivos, mas ainda não 

falei quase nada dos aspectos negativos. Os aspectos negativos foi a diminuição do tempo de 

intervenção no terreno, nas nossas práticas pedagógicas, temos menos horas de práticas 

pedagógicas do que tínhamos nos outros planos de estudos. 

Entrevistador – E isso é um aspecto a melhorar? 

D – É um aspecto que nós estamos a tentar melhorar mas com as obrigações que o figurino 

que nos é imposto não estou a ver que possamos melhorar muito mais. Acho que é mesmo 

uma falha com a qual temos de lidar, um constrangimento com qual temos de viver. O 

estudantes têm menos tempo de idas às práticas, têm muito menos tempo; porque os 

figurinos da formação de professores também alteraram substancialmente. Nós tínhamos uma 

licenciatura específica em Educação, em 1º ciclo e neste momento nós não temos esse 

figurino; temos um figurino que é os alunos saem preparados para leccionar em 1º e 2º ciclo e 

as áreas curriculares para as quais eles saem preparados é maior, o tempo de intervenção é 

menor e o espectro de preparação é maior portanto já se pode ver que há aqui uma 

incompatibilidade grande, eles podem dar mais coisas e têm menos tempo para preparar para 

mais coisas do que aquilo que tinham anteriormente para preparar só para serem professores 

de um nível de ensino. 



Entrevistador – E quais é que são as competências que pensa que este plano permite ao 

futuro professor do 1º ciclo desenvolver? 

D – Onde eu acho que há mais-valias já disse há bocado é o conhecimento específico das áreas 

que vão ensinar, estarem melhor preparados cientificamente, terem mais conhecimento em 

termos de língua, em termos de matemática de ponto de vista científico e acho que um 

professor tem de saber muito bem daquilo que vai ensinar e eu acho que isso é importante, as 

áreas de ensino eles têm que as conhecer muito bem. Ficámos com menos tempo para o tal 

trabalho ao nível da didáctica e a tal intervenção pedagógica. 

Entrevistador – Mas há alguma competência que a professora ache… Ok, eles sai daqui a 

conseguir fazer isto, isto e isto com os seus alunos. 

D – O que isto nos vai dar é eles serem capazes de ir à procura daquilo que precisam, mas 

neste momento eu ainda acho que eles saíam melhores do que saem agora! Mas acho que em 

termos de didácticas tinham muito mais horas de práticas pedagógicas, havia uma reflexão 

muito grande no acompanhamento da prática pedagógica, eles eram muito acompanhados, 

nós tínhamos um modelo que eu considerava excelente porque eles eram acompanhados por 

uma equipa multidisciplinar, sobretudo no caso do 1º ciclo em que tinham professores das 

diferentes áreas que os acompanhavam e neste momento esse acompanhamento não é tão 

eficaz como o anterior porque há uma redução do número de horas para essas áreas. 

Entrevistador – O actual plano de estudos tem-se mostrado adequado às necessidades da 

instituição? 

D – Há um esforço muito grande que está a ser feito nesse sentido, não é…  

Entrevistador – Em termos de dificuldades na implementação deste plano, houve alguma? 

D – Há. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito concreto para perceber melhor: eu tenho 

45h de uma cadeira de didáctica em que eu tenho que ensinar a didáctica da aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita e a didáctica do desenvolvimento da leitura e da escrita numa 

cadeira de 45h. Portanto a minha dificuldade é naquele tempo como é que eu vou conseguir 

que os alunos fiquem com tantas competências? Ser capaz de ensinar a ler e a escrever a 

crianças só, na minha perspectiva, para eu fazer um trabalho que me deixasse minimamente 

tranquila, eu gastaria essas horas todas para considerar que os alunos ficavam competentes 

para serem capazes de ensinar a ler e a escrever e eu tenho que fazer isso tudo, eles têm que 

aprender a ensinar a ler e a escrever, a aquisição inicial da técnica da leitura e da escrita, mas 

tenho que os preparar também para eles serem capazes de desenvolver essa competência da 

leitura e da escrita nos alunos. Portanto tenho que dar a iniciação e o desenvolvimento e ainda 

mais… eles vão poder dar Língua do 1º ciclo e no 2º ciclo também, portanto está a ver. A 

componente do desenvolvimento tem de ser bastante acentuada também e isso é quase um 

malabarismo muito grande que nós fazemos e isso depois traz complicações em termos da 

aplicação do plano, com uma grande sobrecarga de trabalhos para os alunos, com uma 

negociação constante do “gostava de fazer isto mas não é possível, o que é que a gente pode 

fazer?”. Porque o número de horas é muito menor… E repare: Bolonha tem dois ciclos, um 

primeiro ciclo de estudos e um segundo ciclo de estudos; o primeiro ciclo de estudos é muito 



mais orientado para a componente em que se aprende língua, em que se aprende matemática 

porque só no final do primeiro ciclo de estudos é que os alunos decidem se querem ser 

educadores de infância, se querem ser professores de 1º e 2º ciclo que é o figurino que temos 

aqui na instituição embora possam haver outros. Neste momento nós aqui só temos só 

educadores de infância ou então 1º e 2º ciclo e os estudantes estão a pressionar a instituição 

para que criem as outras possibilidades nomeadamente os alunos querem muito educação de 

infância e 1º ciclo e a instituição está claramente a equacionar abrir também essa valência. E 

depois, o segundo ciclo de estudos tem um tempo muito reduzido, por exemplo no caso da 

formação em 1º e 2º ciclo eles têm dois anos para se preparar, agora já especificamente, para 

todas aquelas áreas que eles vão ficar preparados, para serem professores de 1º ciclo e depois 

para as outras áreas que eles podem dar no 2º ciclo, que são Língua, Matemática, História e 

Geografia e só não podem dar línguas estrangeiras e as expressões. Portanto, para prepará-los 

para isso tudo em dois anos é uma dificuldade muito grande. Têm de ter uma componente de 

prática pedagógica muito grande e têm de ter ainda muitas unidades curriculares aqui na ESE, 

didácticas e é uma sobrecarga muito grande, fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Eu penso 

que as coisas melhorarão porque nós, professores, estamos ainda a aprender a lidar com este 

modelo e lidaremos muito melhor com ele na próxima edição! Nós estamos agora na primeira 

edição do 2º ciclo de estudos, este ano foi a primeira vez que tivemos este ciclo de estudos. 

Entrevistador – E o perfil de competências, portanto, definido com esse plano de estudos 

corresponde, à saída do curso com o seu perfil ideal de professor? 

D – Eu acho que respondi isso há bocado quando disse que anteriormente os alunos saíam 

com um perfil melhor mas também penso que havemos ainda de melhorar, neste momento eu 

estou um bocadinho ainda insegura, tenho muito medo que não estejamos a formar bons 

profissionais e penso que isso melhorará, à medida que formos reflectindo mais para melhorar 

mais…  

Entrevistador – A questão da melhoria, entra aqui então, no domínio… 

D – … de gerir melhor isto tudo. De não separar tanto no primeiro ciclo de estudos só a 

componente científica da conversão dessa componente científica em didáctica, não trabalhar 

só na dimensão de aprender Língua mas como ensinar Língua e matemática e outras áreas 

também; de logo no primeiro ciclo isso começar a acontecer e depois também no segundo 

ciclo de estudos aprendermos a gerir melhor o tempo que temos. 

Entrevistador – Mas o que é que acha que falhou na reformulação para não contemplar por 

exemplo essa questão da… 

D – O que falhou é que nós não somos completamente autónomos na construção do plano de 

estudos. Há uma questão que nos é imposta pelo Ministério que vem que eles têm de ter x 

créditos aqui e x créditos ali, agora não sei exactamente o número de créditos e isso nós temos 

que respeitar, porque isso é imposto. 

Entrevistador – Eu estou a falar disso porque podia ser uma questão à parte do figurino como 

há pouco me falou… 



D – Temos que aprender a optimizar melhor o figurino que nos é imposto, penso que aí é a 

única forma de nós melhorarmos a coisa. Não podemos mudar o figurino que é imposto… 

Entrevistador – Ok, já terminámos, obrigada mais uma vez. 

D – Espero que não tenha sido muito confuso… 

 

 

 



Protocolo - Entrevista E 

Entrevistador – Quando começou a ouvir falar do processo de Bolonha, o que é que lhe 

pareceu? 

E – A minha primeira visão de Bolonha foi imediatamente de alguma reticência e desconfiança. 

Reticência não, desconfiança. Bolonha, nasce politicamente, num momento do neo-liberalismo 

e portanto desconfiei logo que um projecto que nasce para a Educação sobre o chapéu do 

neo-liberalismo vai marcar inevitavelmente a Educação. Portanto, tive, logo uma profunda 

desconfiança sobre o processo de Bolonha. Confesso que, pelas quinhentas mil coisas que a 

gente vai fazendo, nunca me dei ao trabalho de ir ver o documento original, de ir esmiuçá-lo, 

analisá-lo com todo o cuidado etc., não. Fui um bocado vivendo, participei mais tarde numa 

conferência que houve aqui na Comunicação Social [escola superior] sobre Bolonha, foi o único 

fórum em que tive sobre a declaração de Bolonha e foi muito importante. De resto depois foi 

mais o viver Bolonha do que propriamente um estudo da minha parte sobre Bolonha. 

Entrevistado – Quando, à parte da reticência e da desconfiança, compara o anterior com o 

actual plano de estudos, em que sentido é que pensa que se fez a evolução? 

E – Negativamente. Completamente… 

Entrevistador – E quer explicar um bocadinho essa ideia? 

E – Sim. A desconfiança evidentemente que não é só uma desconfiança, para mim é já a 

confirmação da desconfiança que tinha na altura. Ainda não a consegui enquadrar 

globalmente, mas pontualmente e em termos de Educação já consigo, digamos, fundamentar. 

Em termos de Educação é um recuo para mim na experiência de formação de professores, 

particularmente de 1º ciclo e 2º ciclo, é um recuo para aí de 10, 15 anos ou mais. Ou mais. Eu 

começo na formação de professores ainda no Magistério e já no Magistério os alunos iam para 

a prática, que era aqui nos anexos em que havia aulas e eu ainda acompanhei alunos que iam 

dar aulas a preparar aulas, etc. Portanto há uma intervenção muito cedo da parte dos alunos 

para as escolas. E esse para mim sempre foi um momento de excelência do trabalho com os 

alunos na formação de professores. Para mim, esse é o momento de excelência. Bolonha adia 

isso para o segundo ciclo e depois compromete, neste momento compromete de alguma 

maneira; eu vim agora de uma reunião em que estávamos a discutir como é vamos fazer as 

práticas. Portanto andamos um bocado três anos a fazer formação científica, seja lá isso o que 

for e depois teoricamente eles vão por em prática essa formação científica. O que retrata um 

bocado a formação que eu tive. A minha formação teve essa matriz. Eu faço a matemática no 

educacional, tenho três anos de matemática e depois o educacional de dois anos; no quarto 

ano é a parte das metodologias, pedagogias e essas coisas todas e depois tínhamos o quinto 

ano que era estágio a tempo inteiro na escola em que tínhamos um orientador na escola, que 

era um professor da escola e que o orientador da faculdade que acompanhava o nosso 

trabalho científico, nunca ia à escola. Nunca ia à escola! E eu quando faço matemática, já tinha 

cinco anos de experiência e sempre achei inacreditável como é que, portanto eu já faço a 

matemática já como professor porque por acaso começo a dar aulas, fico completamente 

fascinado pela profissão, nunca tinha pensado ser professor na vida e digo que é isto que 

quero e entretanto já tinha a engenharia quase completa e para aproveitar algumas coisas fui 



para a matemática. E portanto já levava cinco anos de experiência, não de matemática, 

começo a dar aulas de educação visual, etc. e portanto levo já essa experiência de escola e fico 

absolutamente espantado como é que é possível na formação de professores ter um leque 

enorme de professores que pura e simplesmente nunca foram à escola, não conhecem nada 

das escolas, não conhecem nada de metodologias e … e eu acho que hoje Bolonha, no fundo, 

vai buscar esse modelo. Nós tínhamos, para mim era uma mais-valia, o facto dos alunos desde 

o primeiro ano podiam ir para as escolas e isso era feito de uma maneira cada vez mais 

prolongada e portanto nesse aspecto eu acho que é um recuo tremendo na formação de 

professores. 

Entrevistador – Considera que mesmo assim, apesar disso, o plano de estudos trouxe alguma 

novidade? 

E – Não, mais uma vez é um recuo tremendo… 

Entrevistador – Não há novidade nenhuma? 

E – Há novidade em sentido negativo. Porque nós tivemos aqui no passado e sempre tivemos 

muita dificuldade em fazer essa gestão… nós agora pensamos particularmente na nossa 

experiência, nós no passado tínhamos aqui uma separação entre educadores e 1º ciclo. Neste 

momento temos um tronco comum. Ora ao fazer um tronco comum, há uma turma normal de 

licenciatura de educação básica, que compreende quer educadores de infância, quer 

professores de 1º e 2º ciclo. Ora quando vamos trabalhar matemática põe-se logo um 

problema tremendo em termos do interesse dos alunos: “Para que é que eu quero isso? Eu 

não vou trabalhar isso na educação de infância”. Não dizem, pensam. Ora, nós já fazemos um 

trabalho de tentar ligar a matemática que fazemos à realidade das escolas e alguns problemas 

com que eles se venham confrontar, imaginemos um problema clássico aqui que é as contas. 

“Como é que eu vou ensinar as contas aos meninos? Eu não sei divisão…Como é que eu vou 

ensinar isto aos miúdos?” Eles não dizem, mas eu sei que está lá na cabeça deles! Mas quando 

eu tenho uma turma destas na licenciatura do 1º ciclo [de estudos], 75% dos alunos não se 

lhes põe esse problema tão pouco, porque eles dizem “Mas eu não vou ensinar a divisão” e 

portanto quando eu por acaso venho abordar a divisão, vou tentar fazer uma abordagem da 

divisão por um processo completamente novo, tenho logo uma resistência enorme de 75% dos 

meus alunos. O que é tremendo, é arrastar uma massa, quase, isso quando eu já tenho uma 

preocupação de fazer uma abordagem de alguns dos conteúdos matemáticos, científicos, 

numa perspectiva de matemática escolar, de proximidade a coisas que eles possam vir a 

querer, sobre as quais eles só têm ficções porque nunca foram à escola, têm ficção dos primos 

ou do explicando com quem trabalhou ou do sobrinho ou do irmão. Mas quando pegamos 

aqui e isso é a parte negativa, o que eu tenho assistido quer aqui internamente na ESE quer 

quando olho para fora que é recuarmos por exemplo em termos da matemática, pensarmos 

uma matemática mais científica. O que é a matemática científica nas escolas? Estou a pensar 

na matemática científica, estou a pensar num recuo novamente de não sei quantos anos, é 

voltar novamente ao tempo do Magistério, em que trabalha a lógica, os conjuntos, portanto 

eram uma série de coisas que não diziam quase nada àqueles alunos como continuam a não 

dizer. 

Entrevistador – E em termos de carga horária, acha que houve novidades? 



E – Houve. Hoje temos mais horas de matemática e das outras disciplinas científicas que no 

passado. O que isso não quer dizer que se consiga um melhor trabalho que no passado e esse 

é o drama. Porque ao confrontarmos matemática, como é que eu vou trabalhar, como é que 

eu consigo o interesse em envolver os meus alunos, imediatamente essas horas acabam por 

ficar esvaziadas, um bocado como um paradoxo, eu tenho mais horas mas não consigo 

trabalhar a mesma matemática. É quase paradoxal, mas é verdade. 

Entrevistador – E quando fizeram a transformação, estava-me a dizer há pouco que não tinha 

ido ao documento original, mas não se me pode falar um bocadinho sobre a parte da 

conversão do que lá estava em objectivos, se é que tem essa noção. 

E – Portanto, o que nós fizemos aqui em trabalho concreto no fundo foi ir ao normativo e 

dentro dos parâmetros, porque na ESE para a educação particularmente temos uns certos 

parâmetros, não foi como nos outros cursos. Para a educação são definidos aqueles 30% para 

determinadas áreas e a escola construiu o currículo dentro desses parâmetros do normativo 

de Bolonha.  

Entrevistador – Como é que foi esse processo de decisão? 

E – Esse processo foi um processo… na altura eu ainda não pertencia ao científico e portanto, 

isso é um processo muito discutido no científico, mas não extravasa muito o científico, isto é, 

foi uma discussão muito dentro do científico e quando nos chega a nós, já chega com um 

formato mais ou menos definido e nós já temos pouca margem de manobra. 

Entrevistador – Então consegue-me dizer o que é que mereceu mais atenção, o que é que foi 

mais discutido, nesse caso? 

E – Não participei, ouvi ecos, etc., mas não sendo participante, sei que passou sempre e nisso 

faz parte da história da escola, pela negociação e tanto quanto eu me lembro, presumo que 

tenha havido uma discussão na tentativa de encontrar um espaço para, ainda durante a 

licenciatura, os alunos irem às escolas e terem um bocado espaço de intervenção. Foi definido 

para o 3º ano, portanto, o 6º semestre, mas tem sido na minha perspectiva um bocadinho mal 

feito. 

Entrevistador – Porquê? 

E – Porque aquilo são meia dúzia de horas onde há uma intervenção inicial, imagina de 8h, de 

cada uma das disciplinas específicas, depois os alunos vão para as escolas e depois estão nas 

escolas umas semanas. No primeiro ano não tinham intervenção, este ano acho que já tiveram 

alguma intervenção, depois regressam à escola e depois têm que fazer as coisas de 

metodologias portanto aquilo fica uma sobrecarga enorme para os alunos e portanto aquilo 

[intervenção] dá um cheirinho, mas é um cheirinho muito vago. E não há acompanhamento da 

nossa parte. 

Entrevistador – Não há porque não está previsto? 

E – Porque é impossível dentro das condições que temos acompanharmos os alunos e isso é 

outra coisa que eu acho que foi uma coisa importantíssima no passado que foi a possibilidade 



dos grupos de professores das disciplinas poderem ir para as escolas e acompanhar e na 

matemática isso foi um momento de rotura. E nós já tínhamos preocupações de sala de aula, 

portanto nós nos cursos anteriores aos vossos não tínhamos acompanhamento com os alunos, 

tínhamos apoio aqui e portanto pensávamos conforme os alunos nos contactavam, 

pensávamos em determinado desenho curricular. Nunca mais me esqueço da primeira vez que 

começámos a ir às escolas acompanhar os alunos, ficámos espantados com aquilo que 

pensávamos que estávamos a trabalhar aqui e aquilo que os alunos faziam lá fora. E aí tivemos 

que repensar todo o nosso trabalho, portanto, o ir para a sala de aula observar a intervenção 

dos nossos alunos foi uma fonte de inspiração quase ao ver os problemas com que vocês se 

confrontavam dava-nos a sensibilidade “ah, isto é interessante para fazer assim…” 

Entrevistador – Há pouco estava-me a falar da carga horária que aumentou mais. E agora 

fazendo por exemplo um contraponto com a relação pedagógica professor – aluno, acha que 

houve alterações? 

E – Para já, não acho muito significativo mas acho que mudou um bocado. Primeiro os alunos 

entram aqui com a ilusão de que este curso é integrado, o que teria todo o sentido, não é? 

Não se percebe porque é que este mestrado não é integrado; se fosse numa outra faculdade 

poderia sê-lo aqui não pode ser… depois é a desilusão que se ganha no terceiro ano por 

saberem que não podem seguir que gostariam. Portanto, eles saem de uma licenciatura ainda 

muito próximos do secundário, coisa que no passado eu acho que se conseguia dar um salto 

com mais facilidade, isto é a ida às escolas era como não só a realização do sonho, 

continuamos a ter 90% dos nossos alunos era a primeira opção [de escolha de curso], e 

portanto ainda é e que no passado logo no primeiro ano isso era satisfeito, começavam logo a 

ter um primeiro contacto com a ida às escolas e tal, aqui é só três anos que depois ainda vão 

ter uma prova e que não têm certeza se vão conseguir, portanto são três anos de adiamento 

para um sonho permanente e ouvirem na matemática não sei quê, quando de facto eles 

acham que não vão querer ensinar matemática, e eu não quero saber da matemática para 

nada e quem diz da matemática diz das outras coisas, porque 75% desse alunos querem vir a 

ser educadores e portanto imediatamente aqui vamos tendo esta recusa, o que também 

depois cria dificuldades na relação… dificuldades, isto é, eu acho que se conseguia no passado 

um salto em termos de relação profissional, de uma aproximação da profissão. É 

completamente diferentes estar a discutir com os alunos os problemas com que eles se 

confrontam na prática do que as aulas de apoio de tutoria que eu vou tendo aqui e portanto 

isso é um espaço novo interessante e portanto há duas ou três coisas boas que Bolonha tenha 

trazido e, a meu ver, é uma das novidades. Que no passado já tínhamos; nós na matemática já 

tínhamos a tutoria há muito tempo. Agora está mais ou menos contemplado, nós temos 

experimentado vários formatos de tutoria é tem sido interessante, mas é ainda uma relação 

muito professor – aluno nesse sentido de secundário, coisa que no passado com a questão das 

práticas era alterado significativamente e a relação depois de trabalho era em função das 

necessidades que os alunos tinham para as suas práticas. É completamente diferente de eu 

estar a discutir e ainda hoje de manhã estava aqui a discutir com um grupo de alunas a 

questão da medida, que é um trabalho essencial no primeiro ciclo e na pré, mas para ela a 

medida ainda estava um problema dela, ela como aluna e portanto o que ela queria era 

fórmulas, queria qualquer coisa que lhe resolvesse o seu problema para depois conseguir 



passar àquela disciplina e tal, o que é completamente diferente de eu estar a discutir isso para 

saber o que é que eu vou fazer amanhã com os meus miúdos sobre as medidas. 

Entrevistador – E o grau de aproveitamento dos alunos, nota alterações? 

E – Alterou-se, eu acho que se alterou um bocado, vamos sempre ter ao problema de raiz que 

é, para já como as turmas estão a ser constituídas e é difícil pensar noutro formato, que é se 

eu tenho aqui 75% dos alunos que vão vocacionados para o jardim-de-infância, evidentemente 

que o trabalho que eu quero da matemática vou ter um desempenho diferente do que tinha 

no passado no 1º ciclo ou com as turmas do pré. No pré, nós também já trabalhávamos a 

matemática e era logo muito cedo viradas para o jardim-de-infância e para os trabalhos que 

elas iam fazer. Hoje este compromisso é um compromisso muito mais difícil a resposta dos 

alunos e depois o seu desempenho também… é mais fraquinho. E é muito marcado pela 

escolarização, no fundo querem saber o que for para resolver o seu trabalho e depois 

esquecer. É tremendo… Daqui a dois dias depois quando vamos precisar de trabalhar, no caso 

da medida… A medida é central no currículo da formação dos primeiros anos, é das actividades 

mais interessantes que se pode logo começar a fazer com os miúdos, de qualquer idade e 

quando estou aqui a trabalhar a medida e elas ainda não estão a com aquilo que vão fazer nas 

escolas, quando eu mais tarde vou querer recuperar esse trabalho que estive a fazer com elas, 

elas já esqueceram, já arrumaram! Uma das actividades que dei a essa aluna foi eu tinha o 

tampo da mesa e demos-lhe uma folha, a unidade era a folha e queria saber como medir isto 

com a folha. E com um pormenor, já tínhamos dobrado para saber o quarto da folha e para 

além das dificuldades que teve para ver como havia de contar, etc, etc.., não fez nenhuma 

ligação “esta é uma actividade que eu posso fazer com os meus alunos”. Isto faz parte. Mas eu 

já sei, amanhã ou daqui a dois, três anos e perguntar “não te lembras que …”, ela não se vai 

lembrar, porque foi uma disciplina que ela quis fazer para arrumar. 

Entrevistador – Considera que houve vantagens na implementação deste novo plano de 

estudos? 

E – Nenhuma, tirando a tutoria. Mesmo outras vantagens teoricamente muito badaladas que 

permitiria a mobilidade, não… Na altura que estávamos a discutir isso eu ria-me porque, está 

bem nós continuamos a ter mobilidade… já começa a haver alguma mente mais aberta que 

admite que se troquem x créditos… nesse aspecto eu sou defensor do espírito de Bolonha que 

é, se houve uma pessoa que chegue aqui com x créditos de matemática tirados em Leiria, eu 

dou, não me custa nada dar esses créditos de matemática. Depois quando for para a prática, é 

minha convicção que aí as coisas devem crescer. Foi essa a minha formação, o meu percurso, 

já estou um bocado perdido…! E portanto eu aí dou de barato essa creditação e essa 

mobilidade e um dos aspectos importantes desse conferência que eu há bocado referi sobre 

Bolonha foi um aspecto que na altura me sensibilizou particularmente porque eu dizia que a 

mobilidade pode ser interessante e o que eles diziam ali e na altura Veiga Simão fez uma 

intervenção brilhante foi que a mobilidade de alguma maneira neste espaço europeu, a 

pretensão era mobilidade para ser, digamos, os melhores alunos dos países periféricos todos 

nas faculdades ou de Londres ou de Paris, etc., e no fundo fazer aquilo que os Estados Unidos 

já fazem há muitos anos que é sugar, digamos e a mobilidade é portanto perdermos as nossas 



mais-valias e bem essa coisa me tinha passado pela cabeça e eu dizia “não posso acreditar” e 

de facto é o que está a acontecer. 

Entrevistador – Quais é que são do seu ponto de vista, as competências mais importantes que 

este novo plano de estudos permite ao futuro professor do 1º ciclo desenvolver? 

E – Eu acho que esse foi, de facto, o grande recuo porque eu, se alguma vez tive dúvidas sobre 

isso, porque eu já tive uma formação Bolonha, digamos, e já na altura eu fui muito crítico e 

depois com a experiência, hoje não tenho qualquer dúvida de que o ir mais cedo para as 

escolas e em última análise, isto é uma medida radical, a formação ser centrada 

completamente nas escolas, mas de facto a construção pensando agora particularmente da 

matemática escolar, específica para cada um dos ciclos. E quando nós temos alunos que olham 

para um problema e dizem eu tenho de memorizar isto, se esses alunos ainda não se 

confrontaram com esse problema nas escolas, isso para eles não faz sentido, é que não faz 

qualquer sentido. E portanto o que nós trabalhamos aqui, eu percebo pelas caras e pelas 

reacções, que eu tenho que fazer isto, eu tenho de memorizar isto e portanto é das piores 

coisas, é tremendo… 

Entrevistador – Então quer dizer que este plano de estudos não se tem adequado às 

necessidades da instituição? 

E – Eu acho que o problema é mais fundo, eu não consigo encontrar um plano de estudos que 

consiga responder às necessidades que esses alunos vão ter e não consigo neste momento, 

resolver esta equação de forma satisfatória, isto é, como é que eu perante um público, para já, 

misto e onde este público tão pouco se confronta com a realidade das escolas e dos alunos, 

como se trabalha a matemática? 

Entrevistador – Então e o que é que falhou na reformulação do plano para não contemplar 

essas alterações? 

E – O que falhou aqui foi não termos hipótese de os alunos irem para a prática, isto é, no 

fundo nós estávamos a aperfeiçoar os nossos currículos, a nossa estrutura curricular, onde 

havia um equilíbrio, um vai e vem muito intenso com a prática; ao perdermos esse elemento 

da prática, ficamos coxos. Não sei se é possível corrigir isto. Neste momento é minha 

convicção, que é muito mínimo, é muito difícil, convicção profunda que é impossível. Mesmo 

quando estamos a discutir por exemplo a tabuada eu posso dizer “você tem de saber a 

tabuada, ponto final”, e as pessoas não percebem que isso deve fazer parte do seu 

conhecimento geral e eu acho que é mais do que isso, é de cidadania, é do cidadão, faz parte 

saber isso. E isso é um passo que não se consegue dar neste espaço. 

Entrevistador – O perfil de competências com que eles saem, por aquilo que me está a dizer, 

corresponde com o seu ideal de professor à saída do curso? 

E – Eu acho que vai ser difícil, nós ainda não acabámos; só no próximo ano é que vamos ter o 

primeiro grupo a acabar o segundo ano do 2º ciclo; do que eu tenho visto e acompanhado eu 

tenho muitas dúvidas do perfil de saída, exactamente por esta história toda acumulada. Em 

relação ao mestrado, nós começámos este ano e eu ainda não estou com distância suficiente 

para conseguir fazer essa análise. Há mais prática do que a licenciatura, claramente, mais 



prática que no passado, não. Há uma área crítica que é a área das expressões  que eu acho que 

é fundamental na formação dos professores e portanto, as expressões não acompanharam os 

nossos alunos de todo na prática, que eu acho que é uma falha tremenda e dentro das áreas 

houve dificuldades, por exemplo a matemática acompanhou, a língua portuguesa 

acompanhou, o estudo do meio por exemplo não conseguiu, mas parece ser uma dificuldade 

pontual, presumo que no futuro a coisa seja resolvida mas pode, como temos muito poucas 

horas para os professores, está numa balança muito tremida. Acho que infelizmente a 

tendência vai ser para os professores das específicas deixem de ir às salas de aulas. Perdem os 

alunos e perdemos nós mas mais do que os alunos, eu acho que perdemos nós e é o não ter 

consciência disso que me aflige imenso, porque de facto, nós respiramos dessa ida às salas de 

aula. E eu acho que o percurso fechado, enclausurado quase da licenciatura, eu acho que a 

tendência pode vir a ser marcante no mestrado. Neste momento, este primeiro ano foi um ano 

de experiência e por isso eu acho que ainda tenho alguma dificuldade em fazer uma avaliação, 

mas claramente a dificuldade em lidar a questão das metodologias com a prática, as 

metodologias que no passado eram uma coisa em crescimento, agora caem todas em 

catadupa num ano só; as ligações entre o que fizeram no passado na licenciatura e depois a 

metodologia que deveria ser uma ligação muito estreita, aquilo que falei há bocado com as 

dificuldades e portanto as metodologias surgem se calhar um bocado segundo uma avaliação 

primária, sem grande reflexão, de uma forma muito desgarrada, caída de pé. 

Entrevistador – Acha que tem a ver com a articulação teoria/prática? 

E – Tem e tem a ver, no fundo, com eu não conseguir ir, fazer a ligação de um percurso de 

matemática que duraram três anos de licenciatura com este primeiro ano de mestrado em que 

eu gostava de ir buscar toda essa matemática. 

Entrevistador – Há melhorias que ainda devem ser introduzidas neste plano de estudos? 

E – Completamente, mas isso era acabar com Bolonha. 

Entrevistador – Pois, eu ia perguntar em que domínios, mas sendo assim já não é um domínio 

propriamente! 

E – Acabar com Bolonha, isto é para mimo marcante é, de facto, é a questão da intervenção 

mais cedo possível e portanto, ou a possibilidade de Bolonha abrir a intervenção mais cedo, 

logo no 1º ciclo [de estudos]; o mestrado ser integrado, aí teria logo um outro tipo de 

desenho, mas para mim a chave da questão é de facto, a prática. Porque no fundo, é em torno 

da prática que os problemas vão confrontar os alunos e vão perceber. Mas de facto quando se 

entra aqui tem-se uma imagem da própria formação, do trabalho do 1º ciclo, do trabalho do 

jardim-de-infância, etc., e portanto a primeira coisa que temos de fazer na matemática é 

desconstruir a matemática e hoje cada vez penso mais que a maioria dos professores, não 

todos os professores dos demais ciclos, 3º ciclo e secundário, deviam estar aqui um ano para 

ver o péssimo trabalho que faz o 3º ciclo e o secundário. E de facto, grande parte dos alunos 

que chegam aqui vêm de uma forma completamente desastrosa, terrível; não gostam nada de 

matemática, odeiam matemática ou tiveram um percurso muito neutro na matemática e os 

que gostam têm uma visão muito fora, portanto o trabalho é essa desconstrução pessoal, que 



ainda continuamos a fazer, é confrontá-los com outra matemática e isso é uma coisa 

individual. 

 

 



ANEXO 3 – Matriz de análise de entrevistas 

Tema: O Processo de Bolonha e a Formação de Professores 

Categorias Subcategorias Unidades de registo UC 

1. Expectativas 

suscitadas 

pelo Processo 

de Bolonha 

 

 

 

1.1. Ausência de 

expectativas 

Na verdade, não me lembro muito bem o que pensei nessa altura. A 

Nem como é que encarei o assunto. A 

Foi mais expectante do que outra coisa. A 

Estava na expectativa para ver o que é que podia acontecer. A 

Acho que estava longe de pensar nas questões relacionadas com as mudanças que Bolonha poderia 

mudar a partir do momento em que isso se colocou na formação de professores. 

A 

E por isso confunde muito a minha percepção sobre a reorganização do ensino superior em geral após 

Bolonha e a reorganização da formação de professores. 

A 

Não sei separar as duas coisas, percebe? [Bolonha e formação de professores] A 

Até porque já foi há uns anos. Já falámos disso há uns anos e portanto é complicado para mim saber 

exactamente o que é que pensava nessa altura. 

A 

e não me lembro exactamente das reacções que eu tive a isso C 

1.2.  Melhoria de 

processos 

formativos 

Num primeiro momento, quando eu comecei a ouvir falar no processo de Bolonha, até julguei que era 

interessante uma das coisas na altura é o apoio tutorial aos alunos 

B 

portanto maior flexibilidade e acessibilidade na gestão do tempo com os alunos, no tempo de contacto 

com os alunos. 

B 

E depois até pensei “muito bem”. B 

Achei que era engraçado; B 

promover a  autonomia aos alunos, B 

os alunos construírem o seu próprio processo de formação, B 

adequado às suas necessidades, de acordo com o momento em que estão, o momento de aprendizagem 

e o ritmo de aprendizagem… 

B 

Exactamente [encarar como uma melhoria]. B 

Num primeiro momento eu tenho, de facto essa ideia [de melhoria], quando ainda não havia nada 

escrito, portanto falava-se só nisso. 

B 

E pronto, essa sessão [sobre processo de Bolonha] deve-me ter sensibilizado, com certeza, C 

mas logo que eu pude, quando que foi criado na escola um grupo de trabalho para pensar os novos 

planos de estudos, eu pedi, portanto eu integrei-me nesse grupo, ou seja, eu tive logo vontade de 

C 



 

 

trabalhar sobre esse assunto […]  mas também o facto de eu ser uma pessoa na escola muito activa e 

que me envolvia nas coisas, fez com que fizesse a proposta de integrar esse grupo. 

e que nos podiam ajudar a organizar as coisas. C 

Eu acho que há duas ou três coisas de Bolonha que eu acho que são boas ideias. C 

Pronto, quando eu comecei a ouvir falar do processo de Bolonha associei muito o processo de Bolonha 

apenas à vantagem de permitir a mobilidade entre os diferentes países 

D 

porque havia o sistema dos créditos e possibilitava uma circulação entre os vários países com menos 

complicações para os estudantes. 

D 

E achei que esse aspecto era um aspecto muito positivo. D 

 

 

1.3. Degradação 

dos processos de 

formação 

 

Mas rapidamente percebi que não era nada disto! [melhoria] B 

Rapidamente essa ideia inicial é substituída pela racionalidade. B 

O que é que está em causa? O que está em causa não tem nada a ver com o estudante, B 

não tem nada a ver com os ritmos, com a qualidade pedagógica, do ensino e da aprendizagem do 

estudante, porque os países aderem a ela 

B 

tem tudo a ver com a redução dos custos dos países, B 

com a redução da qualidade B 

portanto é uma medida de tipo administrativo, proletária B 

e para que as pessoas digamos adiram a ela B 

os países aderem a ela, de certa maneira condicionados,  B 

dado a União Europeia em que nos articulámos e as políticas são definidas, supostamente, por quem 

tem dinheiro. 

B 

Rapidamente se percebe que o grande objectivo daquilo a que se chama processo de Bolonha não tem 

nada a ver, não passa pela qualidade pedagógica,  

B 

passa sim pela redução de custos [grande objectivo de Bolonha] B 

A minha primeira visão de Bolonha foi imediatamente de alguma reticência e desconfiança.  E 

Reticência não, desconfiança. E 

Bolonha, nasce politicamente, num momento do neo-liberalismo  E 

e portanto desconfiei logo que um projecto que nasce para a Educação sob o chapéu do neo-liberalismo 

vai marcar inevitavelmente a Educação. 

E 

Portanto, tive, logo uma profunda desconfiança sobre o processo de Bolonha. E 



 

 

Passa sim por capacitar cada vez um maior número de estudantes a um grau mínimo,  que isso seja 

reduzido, como é a licenciatura 

B 

portanto capacitar o mínimo para depois ir seleccionando, progressivamente, aqueles que têm 

capacidade de pagar os custos de uma formação pós-licenciatura, seja no mestrado, seja no 

doutoramento. 

B 

noutros casos foi simplificar as licenciaturas reduzindo-a àquilo que posso considerar o conhecimento 

mínimo 

B 

E portanto esse decreto [43/2007] é, de facto, eu quase que me atrevo a dizer que é das piores coisas, 

das piores coisas  

B 

e com responsabilidades muitíssimo grandes no futuro, das piores coisas que o Ministério da Educação 

já fez sair para… 

B 

e oxalá que isto não represente um retrocesso tremendo relativamente à formação dos professores dos 

educadores de infância, 

B 

um retrocesso enorme que se tinha conquistado com as duas licenciaturas, quer a do 1º ciclo, quer a de 

educação pré-escolar, em 1997. 

B 

Portanto, dez anos depois, representa um retrocesso enorme. B 

2. Conhecimento 

deficiente do 

processo de 

Bolonha 

2.1. Conhecimento 

tardio 

eu não sei, isto deve ter sido em 2005, 2006, 2005 talvez, e foi especialmente para nos sensibilizar, 

portanto foi uma sessão para os professores da escola. 

C 

E eu confesso que quando eu comecei a integrar esse grupo de trabalho, eu não conhecia bem os 

diplomas todos nem as coisas todas que tinham saído definidas. O facto de estar no grupo de trabalho 

obrigou-me, a pouco e pouco, de me ir apercebendo disso. 

C 

Eu não tinha ligado muito a essas expressões  C 

2.2. Informação 

genérica 

Eu comecei a ouvir falar do processo de Bolonha numa sessão que houve aqui na escola [ESE], que foi 

dinamizada pelo Conselho Científico, 

C 

O que eu podia ter sobre Bolonha era um bocado a ideia de que havia algumas regras que eram 

uniformes para toda a comunidade de certa forma ou para um conjunto alargado e aí não eram 

específicas de Portugal 

C 

participei mais tarde numa conferência que houve aqui na Comunicação Social [escola superior] sobre 

Bolonha, foi o único fórum em que tive sobre a declaração de Bolonha e foi muito importante. 

E 

2.3. Desinteresse 

do próprio 

Confesso que, pelas quinhentas mil coisas que a gente vai fazendo, nunca me dei ao trabalho de ir ver o 

documento original, de ir esmiuçá-lo, analisá-lo com todo o cuidado etc., não. Fui um bocado vivendo. 

E 



 

 

De resto depois foi mais o viver Bolonha do que propriamente um estudo da minha parte sobre 

Bolonha. 

E 

2.4. 

Desconhecimento 

das implicações 

Não tinha ainda percebido a implicação que isso ia ter em termos da reestruturação dos planos de 

estudos que, a meu ver, foram muitas, sobretudo na área da formação de professores. 

D 

3. Características 

da formação 

inicial de 

professores 

3.1. Formação 

proporcionada 

anteriormente ao 

processo de 

Bolonha  

Sobretudo da formação de professores dos níveis mais baixos, que era uma formação muito 

profissionalizante. 

A 

Ao contrário da formação dos professores do 3º ciclo e secundário, em que a tradição era o contrário. A 

Eles [estudantes do 3º ciclo e secundário] tinham uma formação académica muito forte. A 

E depois, ou nem tinham formação pedagógica ou mais tarde vieram a ter. A 

Mas ela [formação pedagógica] aparece posteriormente à formação disciplinar, à formação académica A 

Nos professores do 1º ciclo e nos educadores de infância, as coisas funcionavam ao contrário. A 

Sempre houve uma formação muito profissionalizante  A 

portanto, a maior parte de cursos que fazia era de formação de professores,  B 

portanto num primeiro momento quando sai o regulamento fica-se à espera das decisões que vão ser 

tomadas relativamente à formação de professores. 

B 

A formação pedagógica têm e até têm demais B 

portanto o que eles não têm é formação científica. B 

Eu sempre percebi que nós tínhamos tido nesta escola planos de estudo feitos um bocado à doc, C 

e em que muitas coisas eram feitas sem grandes regras definidas, sem grande uniformidade [planos de 

estudo] 

C 

claro que os primeiros planos das variantes tinham determinado tipo de estrutura C 

e quando fizemos novas variantes, a variante de matemática, de língua portuguesa, foram feitas novas 

[estruturas] e foram sempre buscar a estrutura das outras, 

C 

portanto a nossa maneira de funcionar, de certa maneira, é um bocado esta. C 

Portanto, se já havia um plano de estudos com um determinado tipo de características, os planos de 

estudos dos cursos parecidos ia buscar essa.  

C 

Mas não havia um trabalho organizativo sobre o assunto. C 

Quando criaram as licenciaturas de educação pré-escolar e de educação de infância também foi um 

bocado assim sem grande regra. 

C 



 

 

Porque de certa forma, no passado, nós já tentávamos ou alguns de nós em algumas unidades 

curriculares, nessa altura falávamos em disciplinas até, tentávamos que os nossos alunos fizessem 

trabalhos com o nosso apoio, com o nosso acompanhamento 

C 

de certa forma alguns de nós não faziam, [orientação tutorial] C 

portanto havia aulas em que o que se passava era que os alunos estavam a trabalhar e o papel do 

professor era ia apoiando o trabalho dos vários grupos. 

C 

e nos cursos anteriores a proporção das horas era completamente diferente. C 

Quando nós aqui na escola, nas licenciaturas de 1º ciclo e pré-escolar, criámos aquilo a que nós 

chamámos de equipas multidisciplinares de apoio à prática pedagógica, achávamos que isso ia ser 

muito importante para os alunos porque iriam trabalhar de maneira interdisciplinar. 

C 

por exemplo nós não tínhamos aquela diferença entre horas de acompanhamento tutorial,  D 

fazíamos acompanhamento tutorial mas isso não estava contemplado dentro da organização da própria 

cadeira 

D 

portanto tinham horas de acompanhamento ao aluno D 

e era fora das horas da cadeira que havia esse acompanhamento tutorial. D 

enquanto que antigamente eu fazia esse trabalho mas era para além das horas da cadeira.  D 

O nossos planos de estudos, nesta instituição sempre foram um bocadinho carregados D 

antigamente era muito mais penoso quando eles iam para Erasmus para ter aquelas equivalências. D 

Nós tínhamos uma licenciatura específica em Educação, em 1º ciclo D 

Mas acho que em termos de didácticas tinham muito mais horas de práticas pedagógicas,  D 

havia uma reflexão muito grande no acompanhamento da prática pedagógica, D 

eles eram muito acompanhados, D 

nós tínhamos um modelo que eu considerava excelente D 

porque eles eram acompanhados por uma equipa multidisciplinar, sobretudo no caso do 1º ciclo D 

em que tinham professores das diferentes áreas que os acompanhavam D 

Portanto há uma intervenção muito cedo da parte dos alunos para as escolas.  E 

E esse para mim sempre foi um momento de excelência do trabalho com os alunos na formação de 

professores. 

E 

Para mim, esse é o momento de excelência. [intervenção pedagógica] E 



 

 

nós no passado tínhamos aqui uma separação entre educadores e 1º ciclo. E 

eu acho que foi uma coisa importantíssima no passado que foi a possibilidade dos grupos de 

professores das disciplinas poderem ir para as escolas e acompanhar e na matemática isso foi um 

momento de rotura. 

E 

E nós já tínhamos preocupações de sala de aula,  E 

portanto nós nos cursos anteriores aos vossos não tínhamos acompanhamento com os alunos, tínhamos 

apoio aqui 

E 

e portanto pensávamos conforme os alunos nos contactavam,  E 

pensávamos em determinado desenho curricular. E 

Que no passado já tínhamos; nós na matemática já tínhamos a tutoria há muito tempo. E 

coisa que no passado com a questão das práticas era alterado significativamente [relação pedagógica 

professor-aluno]  

E 

a relação depois de trabalho era em função das necessidades que os alunos tinham para as suas práticas. E 

3.2. Com Bolonha: 

mais conteúdos 

científicos 

 

Como não têm formação científica então vamos criar uma formação de professores em que os 

primeiros três anos eles têm uma intensa formação científica 

B 

as diferenças, desde logo, desde logo, é dessa concepção: maior conhecimento científico. B 

No caso concreto da formação de professores e no caso concreto daquilo que se passa na área da 

Língua que é com a qual com que eu trabalho houve uma melhoria em termos de formação sobretudo 

no domínio científico mais específico, 

D 

de aprender mais Língua para ensinar melhor Língua. D 

Portanto houve uma melhoria, os alunos ficaram a saber mais Língua D 

e o espectro de preparação é maior D 

estarem melhor preparados cientificamente, terem mais conhecimento em termos de língua e em termos 

de matemática de ponto de vista científico  

D 

temos um figurino que é os alunos saem preparados para leccionar em 1º e 2º ciclo e as áreas 

curriculares para as quais eles saem preparados é maior 

D 

E acho que, de facto, a grande mudança na formação de professores decorrente, indirectamente da 

reorganização pós-Bolonha, directamente da regulamentação da formação de professores no sistema 

educativo português, foi uma muito maior atenção aos conteúdos disciplinares, no caso da licenciatura. 

A 



 

 

Foi. Foi. Eu acho que foi [incidir o ensino nos conhecimentos disciplinares]. A 

Na parte dos conhecimentos disciplinares. A 

Ou seja, haver uma licenciatura com uma grande incidência nos conhecimentos disciplinares. A 

Porque na licenciatura eles têm que ter muito mais horas das disciplinas, relativas aos conhecimentos 

disciplinares. 

A 

Isto é, que não profissionaliza mas que lhes dá uma série de conhecimentos disciplinares sobretudo, 

disciplinares.  

A 

Portanto andamos um bocado três anos a fazer formação científica, seja lá isso o que for E 

Hoje temos mais horas de matemática e das outras disciplinas científicas que no passado. E 

A dificuldade está em, enquanto na licenciatura havia uma quantidade de horas muito grande, uma 

percentagem no plano de estudos muito grande para que isto se torne visível, agora isso é tudo 

condensado no tempo, E não queremos fazer isto às crianças (sic) porque lhes temos que dar tempo 

para aprender, percebes?  

B 

E aprender muito depressa é um processo muito violento. B 

A diferença está aí. É que enquanto vocês tinham [na anterior licenciatura] muito tempo para aprender 

e nós podíamos exigir porque tinham muito tempo, muitas horas, estes têm menos horas e nós 

queremos qualidade idêntica. E portanto é um processo delicado. 

B 

3.3. Com Bolonha: 

menos tempo para a 

prática profissional 

Porque algumas coisas exigem maturidade, exigem tempo, porque há pessoas que nos parecem muito 

imaturas, nervosas… 

B 

Menos ensino, menos ensino, B 

mais banalizado. [ensino] B 

menos profissionalizante, [ensino] B 

De facto, porque a sua formação inicial deixa de ser uma formação especificamente pensada para o 

desempenho de uma profissão. 

A 

Porque a profissionalização é retardada neste processo. A 

Portanto só a partir do fim da licenciatura é que se começa a pensar em profissionalização. A 

Até porque não sendo profissionalizante e sendo um curso de “banda larga”. A 

Os estudantes têm menos tempo de idas às práticas, têm muito menos tempo; D 

o tempo de intervenção é menor D 

Ficámos com menos tempo para a tal intervenção pedagógica. D 

e depois compromete, neste momento compromete de alguma maneira; […]  como vamos fazer as 

práticas. 

E 



 

 

Bolonha adia isso [intervenção pedagógica] para o segundo ciclo  E 

fico absolutamente espantado como é que é possível na formação de professores ter um leque enorme 

de professores que pura e simplesmente nunca foram à escola, não conhecem nada das escolas, não 

conhecem nada de metodologias 

E 

e portanto aquilo [intervenção] dá um cheirinho, mas é um cheirinho muito vago.  E 

temos menos horas de práticas pedagógicas do que tínhamos nos outros planos de estudos. D 

E não há acompanhamento da nossa parte. [intervenção inicial] E 

e neste momento esse acompanhamento não é tão eficaz como o anterior porque há uma redução do 

número de horas para essas áreas. 

D 

Nós tínhamos, para mim era uma mais-valia, o facto dos alunos desde o primeiro ano podiam ir para as 

escolas  

E 

e isso era feito de uma maneira cada vez mais prolongada [intervenção pedagógica] E 

e portanto nesse aspecto [intervenção pedagógica prolongada] eu acho que é um recuo tremendo na 

formação de professores. 

E 

Mas quando pegamos aqui e isso é a parte negativa, o que eu tenho assistido quer aqui internamente na 

ESE quer quando olho para fora que é recuarmos por exemplo em termos da matemática, pensarmos 

uma matemática mais científica. 

E 

Há mais prática do que a licenciatura, claramente, mais prática que no passado E 

3.4. Com Bolonha: 

desenvolvimento de 

competências 

específicas 

As competências com eles saem da licenciatura, na verdade, não são muitas. A 

Saem com conhecimento e eventualmente, com valores.  A 

Mas não sei se saem mesmo com competências. A 

É sobretudo isso, eles saem com conhecimentos e com valores. A 

Com saberes procedimentais também. A 

Não sei se a mobilização integrada disso é feita A 

Mas não me parece que se possa falar exactamente de desenvolvimento de competências.  A 

Pedir-me as mais relevantes [competências] também é difícil, obriga-me a fazer uma escolha 

complicada. 

A 

Mas eu acho que eles saem a saber gerir um grupo de alunos. A 

A saber mobilizar conhecimentos de forma integrada para fazer com que as crianças aprendam. A 



 

 

Acho que eles são capazes de organizar a aprendizagem dos alunos de uma forma cooperativa, por 

exemplo.  

A 

Portanto eu acho que ao nível das competências de trabalho na sala de aula e da organização da sala de 

aula e da gestão do grupo e  daquilo que é preciso fazer para por os alunos a aprender, para fazer com 

que os alunos aprendam eu acho que eles saem com competências razoáveis, no mínimo. 

A 

Porque eles [estudantes] vão muito focados para a sala de aula. A 

E, portanto, esse [perfil de desempenho dos educadores e professores] não foi mudado. A 

E para todos os efeitos, o nosso perfil de saída é aquele. A 

Mas de facto o perfil de desempenho que a gente tem para o 5º ano, digamos, o fim do mestrado, 

corresponde ao perfil de desempenho docente. Ou pelo menos, é ao que nós queremos que 

corresponda.  

A 

Eu continuo a achar que fazer os alunos aprender é o essencial da função do professor.  A 

Fazer os alunos aprender utilizando para isso estratégias que derivam do conhecimento profissional que 

os professores têm. E isso acho que é, de facto, o essencial na profissão. 

A 

Mas há outras, há outras missões digamos, que o professor hoje em dia tem de desempenhar. Outras 

funções que o professor tem de desempenhar. 

A 

Não sei se os preparamos para todas, [as funções] não tenho certeza.  A 

E também não tenho a certeza que todos os alunos aliás, ao contrário, e tenho certeza que nem todos os 

alunos saem com o mesmo nível de competência, não é. 

A 

Portanto nós desenvolvemos essas competências; o nível em que elas são desenvolvidas em cada um 

não é exactamente o mesmo do colega do lado. 

A 

Uns saem melhor, outros pior. A 

Ou pelo menos, que eu espero que lhes dê uma segurança no futuro que a classe dos professores do 1º 

ciclo até aí não tinha e acho que é importante.  

A 

Agora, as competências com que eles não saem são aquelas que tem a ver mais com as questões da 

inserção na escola, 

A 

[As competências com que eles não saem] são aquelas que têm a ver com um conceito mais amplo que 

também é escola, 

A 



 

 

[As competências com que eles não saem são aquelas que tem a ver mais com questões de inserção] do 

trabalho com as famílias. 

A 

Talvez com poucas competências ao nível de saber como funcionar na escola ao nível dos vários 

órgãos que os agrupamentos hoje têm e em que os professores têm que participar. 

A 

Portanto, as competências que eu quero ter, as competências de facto, estão subjacentes ao perfil de 

desempenho profissional e que são ajustadas num documento organizado para esse efeito. 

B 

Eu quando estou a falar de desempenho, estou a falar do perfil de desempenho do decreto-lei 240, não é 

um perfil definido por mim. 

B 

É a entidade empregadora, na altura o INAFOP, portanto é o Ministério da Educação, isto é se o 

Ministério da Educação prevê que à saída da ESE, estes alunos tem de ter estas e estas competências, 

ok, são eles. 

B 

Eu aqui, dentro da Escola Superior de Educação digo: ai é, se a entidade empregadora vai ver isto, quer 

isto assim e assim, então eu é que na instituição tenho de trabalhar com os alunos neste sentido. 

B 

E o rigor está aí. [cumprimento das orientações do Ministério da Educação quanto ao perfil de saída] E 

por isso é que nós fizemos interpretação daquele perfil e o adequámos em termos de indicadores que 

sejam visíveis nas situações práticas. 

B 

Portanto, a minha posição é muito fácil e exigente e é a mesma, é congruente. B 

aprender a desenvolver competências é um processo muito longo, demora muito no tempo e como eu 

digo frequentemente a esses estudantes e ainda há pouco disse, nós queremos que vocês aprendam 

muito e muito depressa. 

B 

Saber fazer a gestão de um grupo-turma. B 

Há algumas competências no sentido do conhecimento do que é a intervenção educativa e do que é um 

projecto de intervenção educativa com crianças  

C 

que nós queremos que seja uma competência que já vem do 1º ciclo [de estudos] e essa eu acho que 

existe. [projectos de intervenção com crianças] 

C 

Depois há outro aspecto desse projecto que eu acho que é uma competência um pouco diferente ou de 

certa forma, melhora essa que é que esse projecto de intervenção com crianças seja um projecto 

promotor de aprendizagens. 

C 

Não é a tal ideia do professor ter um projecto só seu, mas sim de fazer projecto com as crianças, em 

que as aprendizagens podem ser podem proporcionadas ou iniciadas, de certa forma, pela realização de 

projectos com crianças. 

C 



 

 

Portanto, eu acho que estas duas competências nós tentamos que eles [estudantes] as desenvolvam no 

1º ciclo. 

C 

uma primeira competência será essa competência do trabalho com crianças com projecto, com 

intenção, com intervenção das crianças,  

C 

isso é a primeira competência para o adulto, ser capaz de fazer isso; [intervenção com crianças] C 

a segunda competência para o adulto é essa de esse tipo de intervenção ser uma intervenção que 

proporcione aprendizagens de várias áreas, 

C 

que tenta ser cruzamento de várias áreas, aquilo que nós chamamos um projecto interdisciplinar C 

e depois a outra competência que eu penso que, nalgumas áreas acaba por estar subjacente é esta da 

ligação do conhecimento científico e o conhecimento didáctico 

C 

ou seja, nós tentamos não trabalhar completamente separado o conhecimento científico daquela área do 

saber do conhecimento didáctico  

C 

e os dois conhecimentos vão-se de certa forma, construindo. C 

mas a maneira que nós tentamos que certas aprendizagens sejam realizadas tem muito essa componente 

de formação didáctica. 

C 

porque eu acho que nos tempos que correm a exigência de um trabalho educativo completo não é para 

uma pessoa única com crianças, é para várias pessoas 

C 

e o trabalho com crianças, seja na educação de infância seja no 1º ciclo, eu tenho de contactar com 

outras pessoas, tem de haver mais pessoas a intervir. 

C 

O trabalho em equipa, ou seja… isto por acaso é uma competência que por acaso há bocado não 

falámos mas anda sempre aqui presente, 

C 

o trabalho em equipa na educação é uma competência fundamental hoje em dia. C 

O trabalho com um grupo de crianças em parceria é uma competência fundamental C 

acho que um professor tem de saber muito bem daquilo que vai ensinar e eu acho que isso é 

importante,  as áreas de ensino eles têm que as conhecer muito bem. 

D 

E uma coisa que nos preocupa muito é adequar o tipo de avaliação que se faz ao tipo de competências 

que queremos que os alunos tenham no final das unidades curriculares. 

D 

3.5. Com Bolonha: 

não foram visíveis 

melhorias ou 

diferenças e houve 

De retrocesso, de retrocesso. [sentido da evolução da formação] B 

Negativamente. Completamente… [sentido da evolução] E 

A desconfiança evidentemente que não é só uma desconfiança, para mim é já a confirmação da 

desconfiança que tinha na altura. 

E 



 

 

retrocessos Em termos de Educação é um recuo para mim na experiência de formação de professores, 

particularmente de 1º ciclo e 2º ciclo,  

E 

é um recuo para aí de 10, 15 anos ou mais. Ou mais. E 

Não, mais uma vez é um recuo tremendo… E 

Há novidade em sentido negativo. E 

Portanto, nesse sentido, peguei neste levantamento todo, porque acompanhei a prática que no 3º ano da 

licenciatura, quer no mestrado, no 1º ano do mestrado, estou bem à vontade para dizer que em nada, 

mas assim em nada melhorou relativamente ao curso da antiga licenciatura, em nada, não há melhorias 

visíveis. [com dados de observação da prática, do desempenho deles, da mobilização que fazem do 

conhecimento que supostamente deveriam ter aqui construído] 

B 

Não vi melhorias visíveis, B 

Uma mudança muito grande em termos da formação dos educadores de infância e dos professores do 1º 

e 2º ciclo. 

A 

Ora, isso veio mudar muito o quadro da formação de professores. A 

Portanto, na formação de educadores e professores de 1º ciclo, isso foi uma mudança radical. A 

Houve até alguma melhoria e aí, sim, também tem muito a ver com Bolonha.  A 

E depois, no mestrado, ao nível da gestão do currículo na sala de aula. Aí mudou, mas foi uma 

mudança dentro dos padrões daquilo que já tínhamos, não é? 

A 

não há evidências indirectas ou directas de que estes alunos sejam mais competentes do que vocês os 

alunos do 4º ano da anterior licenciatura. 

B 

posso estabelecer algumas comparações e as comparações são sempre favoráveis aos cursos anteriores. B 

anteriormente os alunos saíam com um perfil melhor D 

mas neste momento eu ainda acho que eles saíam melhores do que saem agora! D 

 isto é, eu acho que se conseguia no passado um salto em termos de relação profissional, de uma 

aproximação da profissão. 

E 

3.6. Com Bolonha: 

alterou-se a 

estrutura do curso 

e os anos da graduação profissional seja de formação pedagógica e de complementos de formação 

científica. 

B 

E é assim que é criado o chamado curso de licenciatura em educação básica,  B 

que é assim um curso [licenciatura em Educação Básica] que atribui um grau… B 

este grupo de alunos que estou a acompanhar vão ficar com o grau de licenciado, não pode 

efectivamente ser professor; 

B 

é um grau de licenciatura que podem ter;  B 

são licenciados sob a designação de educação básica B 



 

 

Podíamos ter proposto um mestrado de 120 créditos para o 1º ciclo e pré-escolar. Mas a decisão do 

Conselho Científico da ESE de Lisboa foi essa. Criarmos um mestrado… na licenciatura esse problema 

não se põe, só tínhamos liberdade de escolha relativamente aos mestrados 

B 

E que desde o início, desde o 1º ano, era já focalizada para a profissão. A 

E, para além disso, sempre teve estágios integrados, não é. A 

Coisa que também não existia na formação para professores de 3º ciclo e secundário.  A 

(…) que era como existia nas antigas licenciaturas [estágio integrado]. A 

Nas antigas licenciaturas começava no 1º ano. A 

Porque eles [estudantes] ficam com uma licenciatura a que podemos chamar de “banda larga”. A 

Nós quisemos evoluir a prática desde um primeiro contacto com as escolas. A 

Aí, nesse 2º ano [da licenciatura], nós tentamos que esse contacto seja em vários níveis de ensino, 

desde a creche até ao 2º ciclo.  

A 

Portanto, desde o primeiro contacto há um trabalho com as crianças mas ainda muito ao nível do que 

poderíamos chamar animação educativa. 

A 

Porque eles têm poucas ciências da educação nessa licenciatura [do 1º ciclo de formação] que depois é 

seguida do mestrado. 

A 

Nos mestrados é o contrário; eles praticamente já não têm conteúdos disciplinares. A 

Para já continuámos a ter prática pedagógica desde o 2º ano da licenciatura até ao fim do mestrado. A 

(…) e na mesma perspectiva com que tínhamos nos cursos anteriores, portanto é integrado [estágio da 

prática pedagógica]. 

A 

E vai sendo cada vez maior o seu peso [da prática pedagógica] no curso. A 

Agora começa [prática pedagógica] no 2º com actividades mais de observação. A 

Depois no 3º ano da licenciatura já fazem intervenção, (…) não tem um cariz muito curricular 

propriamente. 

A 

Nós temos agora um projecto de acompanhamento dos alunos nos primeiros anos de serviço. A 

Exactamente para tentarmos monitorizar um pouco os efeitos do nosso plano, tentar ver como é que 

isto funciona, não é. 

A 

 Portanto temos nesta licenciatura um PCI, que é o Projecto Curricular Integrado,  […] para que o 

trabalho em projecto seja integrador de aprendizagens e esse PCI tenta ligar-se com as didácticas. 

C 

para depois no mestrado vir-nos complementar então com uma formação de cariz mais científico mais 

marcado ou então profissionalizante. 

B 

porque na educação básica há componente profissionalizante, naturalmente B 



 

 

Neste momento temos um tronco comum. C 

Ora quando vamos trabalhar matemática põe-se logo um problema tremendo em termos do interesse 

dos alunos [por junção de valências] 

C 

Ora ao fazer um tronco comum, há uma turma normal de licenciatura de educação básica, que 

compreende quer educadores de infância, quer professores de 1º e 2º ciclo. 

C 

Isto significa que ficamos com um plano de estudos como nós dizemos muito compartimentado, muito 

pulverizado, 

C 

[compartimentação das unidades curriculares] cria imensas dificuldades na organização do estudante e 

às vezes até na sua dedicação às coisas. 

C 

e isso foi um problema que nós não conseguimos ultrapassar nesta escola. [compartimentação das 

unidades curriculares] 

C 

Se eles tivessem num semestre quatro ou cinco unidades curriculares, eles concentravam-se em estudar 

quatro ou cinco assuntos,  

C 

mas os nossos planos de estudos não têm quatro ou cinco, têm nove, dez, onze… [assuntos] C 

E fomos buscar os descritores de Dublin para os vários ciclos de formação. O que é que é suposto os 

estudantes serem capazes de fazer no fim do 1º ciclo de formação, no fim do 2º, no fim do 3º. Isto em 

termos muito globais, mas é um enquadramento, como é óbvio. 

A 

e a nossa escolha foi de um mestrado em educação pré-escolar com a duração de 2 semestres e um 

mestrado em 1º e 2º ciclo do ensino básico com a duração de 4 semestres, pronto. 

B 

E repare: Bolonha tem dois ciclos, um primeiro ciclo de estudos e um segundo ciclo de estudos; o 

primeiro ciclo de estudos é muito mais orientado para a componente em que se aprende língua, em que 

se aprende matemática porque só no final do primeiro ciclo de estudos é que os alunos decidem se 

querem ser educadores de infância, se querem ser professores de 1º e 2º ciclo que é o figurino que 

temos aqui na instituição embora possam haver outros. Neste momento nós aqui só temos só 

educadores de infância ou então 1º e 2º ciclo 

D 

E depois, o segundo ciclo de estudos tem um tempo muito reduzido, por exemplo no caso da formação 

em 1º e 2º ciclo eles têm dois anos para se preparar, agora já especificamente, para todas aquelas áreas 

que eles vão ficar preparados, para serem professores de 1º ciclo e depois para as outras áreas que eles 

podem dar no 2º ciclo, que são Língua, Matemática, História e Geografia e só não podem dar línguas 

estrangeiras e as expressões. 

D 

Nós estamos agora na primeira edição do 2º ciclo de estudos, este ano foi a primeira vez que tivemos 

este ciclo de estudos 

D 

3.7. Com Bolonha: Adaptámos os objectivos que tínhamos para a formação de professores a dois ciclos diferentes. A 



 

 

maior adequação 

dos objectivos aos 

cursos 

De certo modo dividindo um pouco ou separando um pouco esses objectivos e modificando-os 

também. Porque acho que essência dos cursos é diferente. 

A 

Se um dos cursos não é profissionalizante e outro é, obviamente que temos de ter aqui objectivos 

diferentes, não é. 

A 

E se um [curso] é aquilo que se costuma chamar de “banda larga” e outro é de “banda estreita”, é 

evidente que também requer objectivos diferentes. 

A 

No entanto penso que e volto a lembrar, e estou a falar do 1º ciclo [de formação], que não se perderam 

objectivos importantes em relação ao que havia antigamente. 

A 

Não me parece que tenha havido perda neste processo. 

Porque para além da questão dos objectivos que, no fundo nos  obrigou a repensar um pouco o que 

seria isto de formar professores em cinco anos num quadro destes.  

A 

Em termos de objectivos, a nossa referência, obviamente, é o perfil de desempenho profissional dos 

educadores e professores de educação básica, do decreto-lei 240. 

A 

Os objectivos foram reequacionados em dois níveis de ensino, de formação e cada um deles com 

especificidades. 

A 

3.8. Com Bolonha: 

alteração do tempo 

para as didácticas 

O que mudou alguma coisa, foi a questão das metodologias, dos processos de formação, digamos 

assim. 

A 

E têm menos horas de ciências de educação [licenciatura]. Isto incluído nas ciências da educação e 

didácticas 

A 

Houve, por outro lado, um decréscimo no como se ensina Língua, isto é no âmbito das didácticas do 

ensino da Língua 

D 

as horas que existiam nos currículos para o ensino da Língua, portanto, para as didácticas foram 

substancialmente diminuídas. 

D 

e têm menos tempo para preparar para mais coisas do que aquilo que tinham anteriormente para 

preparar para serem professores de um nível de ensino. 

D 

Ficámos com menos tempo para o tal trabalho ao nível da didáctica D 

Mas têm muitas ciências da educação, nomeadamente didácticas [nos mestrados]. A 

No vosso [curso] tinha muito mais peso o conhecimento didáctico e o conhecimento das ciências da 

educação se quisermos, conhecimento pedagógico do que este. Primeira grande diferença. 

B 

Segunda diferença: a grande carga horária das disciplinas de cariz dito científico, disciplinar, em 

detrimento das disciplinas ou das unidades curriculares do domínio das ciências da educação; 

B 



 

 

Diferenças abissais da concepção do plano de estudos, da concepção do ser professor. B 

3.9. Com Bolonha: 

existência de 

orientação tutorial 

É possível fazer uma individualização. A 

Dividimos os alunos em pequenos grupos e temos X tempo para, em cada disciplina, trabalhar com os 

alunos individualmente. 

A 

Eu acho que houve melhorias, nomeadamente, nós começámos a fazer orientações tutoriais aos alunos 

que não fazíamos. 

A 

A questão das orientações tutoriais até veio dar uma nova dinâmica, uma nova perspectiva a esse tipo 

de relação professor-aluno. 

A 

e a única vantagem que eu sou capaz de enumerar, vislumbrar é que há sempre uma componente de 

trabalho com todo o grupo, aquilo que se chama as horas de contacto e depois há uma grande 

componente para aquilo que se chama os apoios tutoriais, isto é, apoio ao desenvolvimento dos 

trabalhos dos alunos, de uma forma mais personalizada e outra grande componente destinada ao 

trabalho autónomo dos alunos. 

B 

regulou, digo eu, ou impôs a alguns colegas esta ideia de que ser professor não é só ensinar para todo o 

grupo, 

B 

E nós aqui na escola temos tentado organizar as coisas de forma a valorizar cada vez mais a orientação 

tutorial. 

C 

E agora foi transformar isso [apoio aos alunos em tempo lectivo] numa organização explícita C 

o outro aspecto que eu acho também muito importante aqui tem que ver com a questão do apoio 

tutorial 

C 

Compete ao professor organizar aquelas horas para não trabalhar com o grupo todo e trabalhar com 

pequenos grupos de alunos. 

C 

em ter distinção entre o tempo de contacto e todo o tempo de trabalho são aspectos importantes, C 

[o professor] sabe que não vai trabalhar com o grupo todo C 

[o professor] tem que gerir com os alunos como é que faz isso [acompanhamento tutorial]. C 

Agora, dentro das horas das cadeiras, há essa direcção do acompanhamento tutorial. D 

Uma cadeira tem x horas de trabalho em grande grupo e tem x horas de acompanhamento tutorial. D 

Ter um acompanhamento tutorial em que eu posso trabalhar em pequenos grupos  D 

Portanto, há o trabalho em grande grupo e há depois trabalho de orientação tutorial D 

portanto isso [apoio tutorial] é um espaço novo interessante E 



 

 

e portanto há duas ou três coisas boas que Bolonha tenha trazido e, a meu ver, é uma das novidades. 

[apoio tutorial] 

E 

nós temos experimentado vários formatos de tutoria é tem sido interessante, E 

3.10. Com 

Bolonha: 

contabilização das 

horas de orientação 

tutorial no horário 

do professor 

Nós temos horas contabilizadas para isso [orientação tutorial]. A 

agora numa reformulação que fizemos o ano passado, já distinguimos e criámos aqui na escola um 

sistema de contabilização de orientação tutorial que também conte para o professor 

C 

o facto de estar organizado em horas ajuda-nos a criar uma uniformidade C 

e organizámos os horários dos professores de maneira a que aquelas horas venham no horário do 

professor, 

C 

o que significa que todos os alunos daquela turma, porque nós temos um funcionamento assim muito 

em turma, e o professor, estão livres àquela hora. 

C 

e portanto o que fizemos um bocado foi formalizar isso, [orientação tutorial] C 

ou seja dizer, o professor trabalha 60h, faz 60h de contacto, mas os aluno só têm 45h. C 

Que o professor tem ali 15h que estão no horário dele, C 

que ele [professor] é obrigado a trabalhar com os alunos,  C 

portanto este ano, os nossos horários dos professores têm as horas de contacto e o dos alunos também C 

Os alunos sabem que aquelas aulas não precisam de ir lá todas mas o professor tem que lá ir todas.  C 

e esse trabalho está contemplado no horário da cadeira e isso é um aspecto que é positivo. D 

e isso está contemplado no meu horário, [horas de orientação tutorial] D 

Agora está mais ou menos contemplado, [apoio tutorial] E 

imediatamente essas horas acabam por ficar esvaziadas, um bocado como um paradoxo, eu tenho mais 

horas mas não consigo trabalhar a mesma matemática. É quase paradoxal, mas é verdade. 

E 

3.11. Com 

Bolonha: maior 

carga horária 

Estes [cursos], na totalidade, têm cinco [anos], há uma maior carga horária. A 

Mas é uma [maior] carga horária total, porque em termos semanais ou semestrais ou anuais, não é 

maior. 

A 

Se nós pensarmos que a distribuição é por cinco anos, não há maior carga horária em termos semanais 

ou anuais, não é? 

A 

Agora tem é uma distribuição diferente conforme o campo, se é 1º ciclo, se é licenciatura ou é mestrado 

ou seja, se é 1º ciclo de formação ou 2º ciclo de formação. 

A 

em que os alunos têm muitas coisinhas para fazer e isso cria uma pressão enorme no trabalho C 



 

 

mas os nossos estudantes queixam-se muito da carga horária D 

e têm uma carga horária muito grande. D 

eles podem dar mais coisas e é uma sobrecarga muito grande, fazer tanta coisa em tão pouco tempo D 

portanto aquilo fica uma sobrecarga enorme para os alunos E 

3.12. Com 

Bolonha: alteração 

do papel do aluno 

para nos obrigar a pensar o que é que é de facto o trabalho do estudante quando está no ensino superior 

e das várias componentes que ele pode ter; 

C 

o outro aspecto é exactamente o papel do estudante na construção do seu próprio saber,  C 

de uma maior autonomia [na construção do próprio saber do aluno], C 

de maior envolvimento, portanto são dois aspectos importantíssimos e que Bolonha veio chamar a 

atenção para isso. 

C 

portanto com a valorização do trabalho do estudante e do papel do professor mais como orientador do 

que como transmissor de conhecimentos. 

C 

3.13. Com 

Bolonha: maior 

mobilidade entre os 

diferentes países  

[Bolonha] facilita aquilo que eu acho absolutamente fundamental na mobilidade do estudante, portanto 

isso é um aspecto; em termos da mobilidade,  

C 

tem-nos ajudado imenso naquilo que nós chamamos de acreditação da unidade curricular. C 

isso foi muito bom porque nós temos muitos estudantes neste tipo de mobilidade, o que veio facilitar e 

isso é uma coisa boa. 

C 

e isso [maior mobilidade de alunos na ESE] pode ter a ver com Bolonha e tem de certeza D 

temos muitos mais alunos de Erasmus do que tínhamos antigamente   D 

e os nossos alunos também saem muito mais do que saíam antes  D 

3.14. Com 

Bolonha: 

contabilização do 

trabalho do 

estudante para 

conversão em 

unidades de crédito 

e essa ideia também de valorizar a formação que a pessoa tem obtida noutra instituição, portanto da 

contabilização do trabalho para unidades de crédito 

C 

Portanto, nós hoje em dia, fazemos muito mais facilmente aqui na escola a adaptação de um plano de 

estudos para um aluno que já vem ou com uma licenciatura ou com uma frequência de outra 

licenciatura que fazíamos antes, 

C 

Agora, da minha experiência aqui na escola, há aspectos que foram importantíssimos, que foi esta 

questão dos créditos, 

C 

porque eles trazem de lá créditos e esses créditos são-lhes considerados aqui; D 

3.15. Com Porque tem a ver com a estrutura do curso e não com o sistema de avaliação em si, que se manteve… 

acho que sim. 

A 



 

 

Bolonha: alteração 

nas modalidades de 

avaliação 

Repare, houve sítios, faculdades em que o sistema de avaliação mudou muito. O nosso, mudou ao 

contrário… 

A 

Funcionava muito só de testes finais, exames finais e de frequências.  A 

Ou seja, nós sempre tivemos apenas o regime de avaliação contínua. A 

Neste momento já é possível os alunos escolherem ou avaliação contínua ou avaliação por exame.  A 

Podem escolher, que era uma coisa que antes não existia. A 

Nós só tínhamos o regime de avaliação contínua. A 

Mas o facto de poderem fazer por exame era uma exigência que os alunos já vinham a fazer há algum 

tempo, sobretudo os trabalhadores estudantes. 

A 

Portanto, na prática é residual o número de alunos que escolhe a avaliação por exame. A 

No fundo, não mudou muito. O tipo de avaliação não mudou muito. A 

Podendo eles optar por vários mestrados […] esse sim, que é profissionalizante. A 

Ah, uma das coisas que se altera no sistema de avaliação, aliás está implícito também, que é a 

modalidade de avaliação,  

B 

duas modalidades: a modalidade de avaliação contínua e a modalidade de avaliação por exame, isto é, 

teoricamente o aluno pode nunca vir a uma aula; inscreve-se, nunca vem a uma aula de contacto, 

conhece o programa e depois candidata-se a exame e é frequente. 

B 

Além disso há muito poucos a escolherem a avaliação por exame. A 

3.16. Com 

Bolonha: alteração 

no grau de 

aproveitamento dos 

alunos   

Eu não tenho dados para lhe responder. [aproveitamento dos alunos com o novo plano de estudos] A 

Mas assim numa visão muito impressionista eu diria que as notas ao nível das ciências da educação se 

mantiveram. 

A 

Ao nível das disciplinas também se mantiveram. A 

Só que como essas disciplinas aumentaram e as notas ao nível das disciplinas do português, da 

matemática sempre foram mais baixas, é possível que no cômpto geral, as negas tenham descido, na 

licenciatura.  No mestrado, provavelmente, não. 

A 

Mas na licenciatura é possível que tenha baixado, porque as notas e estou a falar-lhe de classificação e 

não de avaliação, nas licenciaturas as notas ao nível das disciplinas sempre foram mais baixas do que 

nas ciências da educação.  

A 

Se há mais disciplinas desse tipo, obviamente que na média vai ter repercussões. A 

Nas minhas disciplinas tem sido mais ou menos a mesma coisa [aproveitamento dos alunos]  D 

não há uma diferença substancial em antes de Bolonha e depois de Bolonha. [aproveitamento dos 

alunos] 

D 



 

 

O acompanhamento tutorial veio trazer um acréscimo de melhoria a esse nível [aproveitamento dos 

alunos] mas não posso garantir que seja um dado fiável. 

D 

3.17. Com 

Bolonha: alteração 

na relação 

pedagógica 

professor-aluno 

Ainda mais [boa relação pedagógica professor-aluno]. A 

Nós sempre tivemos uma relação muito próxima dos alunos. Provavelmente por sermos uma escola 

pequena, antes de mais nada. 

A 

É a questão do isomorfismo, no fundo. Se queremos que os professores e os educadores tenham um 

determinado tipo de funcionamento com as crianças, também nós temos que criar esse tipo de 

funcionamento com os nossos alunos. 

A 

E portanto sempre houve uma relação com os alunos, com os estudantes (…) uma relação que não 

existe em muitas das escolas do ensino superior.  

A 

Eu acho que se manteve [relação pedagógica professor-aluno]. A 

Não, de maneira nenhuma. [alteração da relação pedag prof-aluno] B 

Alterou-se, eu acho que se alterou um bocado [grau de aproveitamento dos alunos] E 

e depois o seu desempenho também… é mais fraquinho. [dos alunos] E 

E é muito marcado [o desempenho] pela escolarização,  E 

4. Processo de 

decisão sobre a 

introdução das 

alterações 

curriculares na 

escola 

4.1. Grau de 

participação dos 

professores no 

processo de decisão 

curricular 

Mas dentro da margem autonomia que o decreto-lei nos dava, houve uma grande participação na 

discussão aqui na escola 

A 

E foi muito participado.  A 

Portanto, foi participado, foi um processo participado. A 

Foi, de facto, um processo muito partilhado. A 

Muito participado. B 

acho que nós não fizemos quase um trabalho muito participado C 

Eu acho que a participação não foi grande; C 

Eu acho que não houve grande participação; C 

Eu orgulho-me de trabalhar numa escola em que há uma cultura de participação muito grande D 

e os órgão de direcção da escola preocupam-se muito em dinamizar momentos em que se discute 

bastante 

D 

e em convidar pessoas para virem cá para falar sobre como é que faz aqui, como é que faz ali… D 

acho que foi um processo, foi e continua a ser ainda, D 

porque há coisas que ainda continuamos a discutir à procura de uma fórmula de optimização D 

e acho que esse processo foi bastante discutido e continua a ser ainda muito participado. D 



 

 

As pessoas envolveram-se. D 

e quando nos chega a nós [professores], já chega com um formato mais ou menos definido e nós já 

temos pouca margem de manobra. 

E 

Não participei, ouvi ecos, etc.,  E 

4.2. Criação de um 

grupo de trabalho 

Criou-se um grupo que trabalhou isso durante muitos meses e ia dando contas ao conselho científico 

periodicamente 

A 

Chegaram-se a fazer reuniões de todos os professores, porque nem todos estão no conselho científico, é 

claro. 

A 

Para ir discutindo os pontos onde é que o grupo já tinha chegado, não é. A 

O conselho científico investiu esse grupo do poder de organizar um novo plano de estudos, isto para as 

licenciaturas do ensino básico. 

A 

Depois o poder era desse grupo e da pessoa que eles escolheram para presidente do grupo. A 

Nos mestrados foram outros grupos não forçosamente diferentes, foram esses grupos mais ligados… 

porque repare, este grupo era feito com gente das ciências da educação e o grupo da licenciatura em 

educação básica, mas também com gente das disciplinas.  

A 

Nos mestrados, era mais gente de ciências da educação e ligada àquelas áreas da docência, ou seja, ou 

educação de infância ou 1º ciclo.  

A 

Mas eram grupos formados muito de acordo com o tipo de disciplinas preponderantes em cada um 

desses cursos. 

A 

E também com o nível de docência para o qual se estava a formar os alunos no caso dos mestrados. A 

Porque no grupo de trabalho de trabalho do plano de estudos de educação de infância havia mais 

pessoas ligadas à educação de infância, 

A 

no grupo dos professores que fez o plano de estudos para o 1º e 2º ciclo, havia mais professores ligados 

ao 1º ciclo, às ciências da educação, ao 2º ciclo. 

A 

Em determinada altura, o Conselho Científico propõe a criação de um grupo de trabalho só dedicado à 

concepção e ao estudo da questão do plano de estudos, conceber o plano de estudos para ser aprovado 

em Conselho Científico. Ainda sem decreto. 

B 

Por acaso, dá-se o caso que eu pertenço a esse grupo. B 

Portanto, esse grupo é coordenado pela professora Teresa Vasconcelos, na altura ainda não era ela a 

presidente do Conselho Científico 

B 

e por todas as pessoas que são coordenadoras dos cursos à data. [constituição do grupo de trabalho] B 

E esse grupo de trabalho que durante dois anos, ou até mais, vai produzindo documentos e relatórios 

atrás de relatórios que vai entregando, defendendo em fóruns vários na escola e que culminam todos no 

B 



 

 

Conselho Científico. 

E é esse mesmo grupo que “deita fora” muita da informação, das conjecturas e dos cenários que tinha 

construído até então e começa a construir um cenário adequado àquelas balizas do decreto-lei 

B 

e no espaço que vai entre Fevereiro, que é quando sai o decreto e o próximo ano lectivo seguinte, 

constrói outro plano de estudos, discute-o em vários fóruns com várias pessoas, alguns fora das 

instituição 

B 

e é esse documento, é esse plano de estudos que vai ser sujeito a votação no Conselho Científico. B 

Esse documento é aprovado por maioria, com algumas abstenções e com dois votos contra. B 

Portanto, houve esse grupo de trabalho de que eu fiz parte C 

e que era um grupo de trabalho de 5 ou 6 pessoas e que foi no fundo desmontando um bocado os 

documentos, porque não é logo que a pessoa se apropria das coisas e até fizemos um relatório que, por 

exemplo, não teve grande impacto; 

C 

também não fizemos grande divulgação [trabalho desenvolvido no grupo de trabalho] C 

e esse grupo funcionou sempre como um grupo de trabalho do Conselho Científico. C 

E esse grupo de trabalho tinha como principal objectivo ajudar o Conselho Científico a elaborar os 

planos de estudo. 

C 

acho que esse grupo de trabalho foi uma experiência muito boa para quem lá esteve, falo por mim. C 

Portanto, o que nós fizemos aqui em trabalho concreto no fundo foi ir ao normativo e dentro dos 

parâmetros, porque na ESE para a educação particularmente temos uns certos parâmetros, não foi como 

nos outros cursos. Para a educação são definidos aqueles 30% para determinadas áreas e a escola 

construiu o currículo dentro desses parâmetros do normativo de Bolonha. 

E 

na altura eu ainda não pertencia ao científico e portanto, isso é um processo muito discutido no 

científico mas não extravasa muito o científico, isto é, foi uma discussão muito dentro do científico 

E 

mas não sendo participante, sei que passou sempre e nisso faz parte da história da escola, pela 

negociação 

E 

4.2. Processo de 

decisão curricular 

consensual 

Uma das pessoa que votou contra estava nesse grupo de trabalho. B 

Percebemos que a determinada altura, tínhamos a estrutura de curso quando em 2007, em Fevereiro de 

2007, aparece o decreto-lei. 

B 

Do ponto de quem liderou aqui todo o processo foi o Conselho Científico. C 

o Conselho Científico formado por professores das diversas áreas foi gerindo as coisas C 

Aqui na escola o processo do Conselho Científico é muito cada área ou cada domínio faz a sua 

proposta. 

C 



 

 

4.3. Processo de 

decisão curricular 

conflituoso 

Não nos dá grande margem de manobra. A 

É assim, no caso da formação de professores, nós tivemos esse decreto-lei que é um grande espartilho. 

Ou seja, como passar das orientações desse decreto-lei para a reorganização do plano de estudos. 

A 

e eu acho que o tal decreto-lei 43/2007 não ajudou nada C 

e quando ele apareceu as pessoas agarraram-se muito àqueles números C 

e, de facto, havia aqui áreas que ficaram muito perturbadas com as horas, com o número de créditos 

que lhes foram atribuídos 

C 

mas lá está, eu acho que foi um processo muito penalizado por esse decreto C 

portanto, por essa orientação que foi dada de que a formação de profissionais da educação, quer 

professores, quer educadores, tinha uma licenciatura de três anos e depois tinha mais um ou mais dois 

para o mestrado, que não era integrado e que tinha aquela rigidez. 

C 

Acho que perturbou imenso [decreto-lei] C 

e acho que criou um problema entre as pessoas que tem a ver com as decisões dos docentes ou seja, à 

partida houve aqui áreas privilegiadas e eu por acaso até fui uma dessas áreas 

C 

e senti-me sempre muito mal porque a minha área que é a matemática já estava privilegiada. C 

Nós já sabíamos que íamos ter imensas horas de trabalho com os estudantes e os colegas não C 

Criou mau estar entre as pessoas,  C 

mas mesmo mau estar C 

e portanto as questões no Conselho Científico acabaram por ser às vezes, quase que regatear, C 

posso usar essa palavra [“regatear”] o que é horrível para ficar com um bocadinho mais de créditos, um 

bocadinho mais de horas 

C 

e por isso acho que o decreto 43 criou muitos problemas, pelo menos aqui na nossa escola. C 

Portanto, a participação, a discussão foi empinada de certa forma, por isso. C 

e eu acho que os planos de estudos que nós aprovámos são péssimos. C 

Há questões que o Conselho Científico não deu bem a volta às coisas C 

4.5. Tópicos que 

mereceram mais 

atenção no 

processo de decisão 

Eu acho que não perder muito a especificidade do 1º ciclo e da educação de infância. A 

Não deixarmos que toda a experiência acumulada por esta instituição sobre essas duas áreas se 

perdesse. 

A 

Conseguir reverter essa experiência de formação nesses níveis para o mestrado em educação de 

infância, para o mestrado em 1º ciclo e para a licenciatura em educação básica, embora adequando. 

A 



 

 

Nós tentámos um pouco pegar na experiência que já tínhamos e não deixar perder nem a essência em 

termos de formação, nem a especificidade de cada nível de ensino. 

A 

Portanto, nós tentámos por um lado, não perder essa experiência que tínhamos sobre educação de 

infância e sobre 1º ciclo. 

A 

[Manter experiências de trabalho de projecto]. A 

Algumas pessoas do grupo entendem como fundamental a questão da organização das práticas da 

iniciação profissional, isto é, organização e concepção da prática pedagógica. 

B 

Houve algumas tentativas de definir regras, por exemplo do ponto de vista das características de um 

plano de estudos uniforme mas isso não venceu, não ganhou. 

C 

Uma das ideias que eu lembro-me perfeitamente que nós tínhamos neste grupo de trabalho que era não 

haver nenhuma unidade curricular com menos de 5 créditos 

C 

E portanto como não venceu essa ideia, nós temos unidades curriculares de 2,5 créditos, de créditos. C 

5. Avaliação 

positiva da 

qualidade do novo 

currículo 

 

 

5.1. Boa articulação 

de saberes 

Isso [gestão do currículo em sala de aula] permite fazer uma integração entre (…) aquilo que é 

trabalhado nas componentes curriculares e aquilo que se passa em sala de aula. 

A 

No estágio nota-se que algumas das coisas estão bem integradas. A 

São bem mobilizadas. A 

Nós temos conseguido fazer os planos de estudo que as pessoas aprovam e que acham que deve ser de 

certa forma. 

C 

5.2. Melhor 

formação científica 

dos alunos 

Porque eles [estudantes do 1º ciclo de formação] têm neste momento, quando acabam a licenciatura 

têm uma formação em termos dos conteúdos disciplinares, muito boa, que os alunos anteriores nem 

todos tinham. 

A 

O facto de terem conhecimentos muito consolidados; estão muito seguros dos conhecimentos em 

termos científicos. 

A 

Isso permite-lhes encontrar formas de explicar as coisas aos miúdos. A 

Agora o que se percebe é que eles sabem muito mais de português, de matemática, de ciências e até de 

expressões. 

A 

Eu acho que é uma mais-valia para os professores do 1º ciclo porque dá-lhes uma segurança em termos 

dos conteúdos disciplinares que a classe até aí não tinha. 

A 

Portanto, uma melhoria em termos da qualidade científica, D 

Onde eu acho que há mais-valias já disse há bocado é o conhecimento específico das áreas que vão 

ensinar, 

D 



 

 

O que isto nos vai dar é eles serem capazes de ir à procura daquilo que precisam, D 

5.3. Existência de 

orientação tutorial 

Eu pessoalmente acho que essas orientações tutoriais têm sido um benefício muito grande para os 

alunos e também para nós. 

A 

Tenho a noção de que consigo ajudá-los muito mais, que os trabalhos que eles fazem ficam muito 

melhores… ficam melhores. 

A 

Até porque são todos [os trabalhos] discutidos comigo, não é e depois percebe-se que, de facto aquilo 

que se passa em aulas sobretudo em aulas mais expositivas, cada pessoa compreende de sua maneira, 

quer dizer… 

A 

Só com esse feedback que eles nos vão dando nas orientações tutoriais é que nós percebemos bem 

como é que as mensagens chegaram, o que é que eles extraíram daquilo que foi trabalhado nas aulas, 

mesmo quando há trabalhos de grupo nas aulas. 

A 

Eu acho que as orientações tutoriais são um bom feedback para os professores. Uma boa maneira de 

melhorarem as suas aulas. 

A 

há outra melhoria em termos de proximidade dos alunos com o trabalho do acompanhamento tutorial, D 

Nenhuma, tirando a tutoria. [vantagens]  E 

5.4. Maior 

componente de 

prática profissional 

Nós quando criámos esse plano de estudos do curso de licenciatura em educação básica definimos logo 

à partida uma componente bastante forte da parte do estágio, da intervenção ou seja de uma ligação à 

prática, porque havia um número de créditos que devia ser usado nesse sentido 

C 

e a maneira como o pusemos em prática parece-me que está a ser bastante interessante C 

e os professores que estão ligados a essa prática estão bastante satisfeitos com o trabalho como os 

cooperantes das instituições onde os nossos alunos vão também. 

C 

5.5. Maior 

mobilidade dos 

alunos 

há a questão dos créditos e de permitir a tal mobilidade e acho que isso é bom; D 

nota-se um aumento dos alunos da instituição dos nossos alunos que vão para Erasmus e essa 

mobilidade tem aumentado ultimamente bastante, 

D 

Mas de qualquer forma acho que já conseguimos avançar e conseguimos olhar aos que vêm, chega-nos 

já com uma formação, alguma formação superior seja completa ou incompleta 

C 

conseguimos situá-lo [o aluno de mobilidade] de forma diferente no novo plano de estudos C 

e isso num país como o nosso em que tantos estudantes começam um curso e depois não gosta e depois 

muda, isso é uma mais-valia, o poder aproveitar. 

C 



 

 

Porque é que isso para nós foi tão importante? [orientação tutorial] C 

não me custa nada dar esses créditos de matemática. E 

nesse aspecto eu sou defensor do espírito de Bolonha que é, se houve uma pessoa que chegue aqui com 

x créditos de matemática tirados em Leiria, eu dou, 

E 

já começa a haver alguma mente mais aberta que admite que se troquem x créditos… E 

6. Avaliação 

negativa da 

qualidade do novo 

currículo 

6.1. Má articulação 

de saberes 

Outra coisa que Bolonha preconizava nas aulas, era processos muito mais activos de aprendizagem, 

que eu penso que ainda estamos longe de conseguir. Não é simplesmente pôr os alunos a trabalhar num 

grupo que torna o ensino mais activo, as coisas não são assim tão simples. 

A 

Não dá para pôr todos a trabalhar em grupo, porque exige uma mudança muito grande em termos de 

organização nossa. E não estou a falar de escola; organização da nossa própria maneira de … estar.  

Não é fácil, não é nada fácil. Exige tempo, eu acho. Exige tempo e vontade, de mudar, claro.  

A 

Porque não é fácil a integração dos estagiários nas escolas em termos mais organizacionais. A 

Neste momento nós estamos todos dentro da área da Língua a fazer um esforço no sentido de dar esse 

passo mais além [articular conhecimento científico com conhecimento didáctico] 

D 

porque neste anos de aplicação de Bolonha, nós falhámos um bocadinho nesse sentido [articular 

conhecimento científico com conhecimento didáctico] 

D 

Ao separarmos muito a componente científica da descrição da Língua, da componente de aplicação 

didáctica da Língua, acho que isso não resultou como nós gostaríamos. 

D 

mas eu penso que os estudantes precisam que se lhes ensine explicitamente a mobilizar esse 

conhecimento linguístico para como é que eles utilizam esse conhecimento para ensinar aos miúdos. 

D 

Não são capazes de fazer essa transposição sozinhos e tinha muita esperança que eles fossem capazes 

de fazer esse trabalho sozinhos; 

D 

6.2. Pior formação 

didáctica dos 

alunos 

Portanto, nem sabem muito bem como ensinar. A 

Claro que o estágio é um estágio pequeno. Claro que se eles tivessem de dar aulas durante muito tempo 

e o estágio fosse mais prolongado, provavelmente começavam a vir ao de cima as falhas todas. 

A 

E que se nota, por exemplo, até no estágio do 3º ano da licenciatura, em que eles sabem muito pouco de 

didácticas, ainda 

A 

Há falhas ao nível da organização do grupo [de sala de aula], da organização das actividades. Até 

porque nunca isso foi trabalhado com eles, não é… quando eles estão aí. 

A 



 

 

[…] estou em condições de mostrar o quanto, nem conhecimento científico, conhecimento científico 

disciplinar; nem sabem mais matemática, mais língua, mais de ciências, mais história, mais geografia, 

nem sabem isso.  

B 

isto é, como é que eu perante um público, para já, misto e onde este público tão pouco se confronta 

com a realidade das escolas e dos alunos, como se trabalha a matemática? 

E 

portanto as metodologias surgem se calhar um bocado segundo uma avaliação primária, sem grande 

reflexão, de uma forma muito desgarrada, caída de pé. 

E 

6.3. Menor 

conhecimento 

pedagógico 

[…]nem muito menos conhecimento pedagógico que é o estar com um grupo de alunos. B 

6.4. Pouco tempo 

de prática 

profissional 

[redução do tempo da prática profissional] Enquanto o curso anterior, no 4º ano da licenciatura tinha 

400h de prática profissional e todo o restante curso e todas as unidades curriculares andavam à volta da 

prática profissional, o 2º ano de mestrado tem cerca de 300h, não posso dizer com rigor o número de 

horas para uma prática profissionalizante num 1º e num 2º ciclo e que no 2º ciclo essa prática abrange 

português, história, geografia, matemática… portanto as diferenças são abissais. 

B 

Os aspectos negativos foi a diminuição do tempo de intervenção no terreno, nas nossas práticas 

pedagógicas, um aspecto que nós estamos a tentar melhorar mas com as obrigações que o figurino que 

nos é imposto não estou a ver que possamos melhorar muito mais. 

D 

Acho que é mesmo uma falha com a qual temos de lidar, um constrangimento com qual temos de viver. 

[pouco tempo de intervenção na prática] 

D 

isso quando eu já tenho uma preocupação de fazer uma abordagem de alguns dos conteúdos 

matemáticos, científicos, numa perspectiva de matemática escolar, de proximidade a coisas que eles 

possam vir a querer, sobre as quais eles só têm ficções porque nunca foram à escola, têm ficção dos 

primos ou do explicando com quem trabalhou ou do sobrinho ou do irmão. Porque aquilo são meia 

dúzia de horas onde há uma intervenção inicial, 

E 

ao perdermos esse elemento da prática, ficamos coxos. Não sei se é possível corrigir isto. Neste 

momento é minha convicção, que é muito mínimo, é muito difícil, convicção profunda que é 

impossível. 

E 

O trabalho com as famílias penso que é pouco desenvolvido, se quer que lhe diga.  A 

Portanto, talvez seja possível pensar numa maneira de mudar isso [articulação teoria e prática acerca do 

trabalho com as famílias], mas não é aumentando a componente teórica sobre esse assunto. Porque a 

questão é que depois nunca a põem em prática durante o curso por várias razões, pelas razões que toda 

a gente percebe, porque falta verbas não é… É fácil ao nível da sala mas não é fácil ao nível da escola. 

A 

claramente a dificuldade em ligar a questão das metodologias com a prática, as metodologias que no 

passado eram uma coisa em crescimento, agora caem todas em catadupa num ano só 

E 



 

 

fazer a ligação de um percurso de matemática que duraram três anos de licenciatura com este primeiro 

ano de mestrado em que eu gostava de ir buscar toda essa matemática. 

E 

Nós sempre tivemos algumas dificuldades, no caso do 1º ciclo concretamente, na ligação das áreas das 

expressões com as outras 

C 

[dificuldade] na intervenção dos professores das expressões com os outros, porquê? C 

e tenho muita pena que não tenhamos conseguido fazer um plano de estudos de facto que tivesse 

unidades curriculares mais integradoras 

C 

Em que várias áreas de aprendizagem trabalhassem em conjunto, por exemplo C 

seria muito bom em que tivéssemos mais unidades curriculares com programas menos cheios de 

conteúdos e muito mais com o desenvolvimento de competências. 

C 

Há uma área crítica que é a área das expressões  que eu acho que é fundamental na formação dos 

professores e portanto, as expressões não acompanharam os nossos alunos de todo na prática, que eu 

acho que é uma falha tremenda 

E 

6.5. Maior 

compartimentação 

das unidades 

curriculares 

e uma das coisas muito más foi que nós pulverizámos muito o número de unidades curriculares C 

ou seja isso [pulverização das unidades curriculares] foi uma consequência dessa negociação dos 

créditos. 

C 

Algumas áreas, como tinham poucos créditos, optaram por fazer muitas unidadezinhas, C 

um bocado naquela ideia, que é comum, eu tenho sentido muito essa ideia quer no ensino superior quer 

no ensino não superior, os professores parece que gostam de ver muitas vezes os alunos 

C 

Outra coisa que eu acho que nós fizemos mal foi […] que compartimentámos demais esses créditos 

portanto há cadeiras muito pequenas 

D 

acho e minha opinião deveria haver cadeiras maiores porque isso depois tem reflexos na avaliação. D 

Se há mais unidades curriculares, a carga da avaliação é mais pesada; que neste caso se reflectem na 

elevada carga horária, que é a nossa preocupação em ter mais horas de acompanhamento aos 

estudantes. 

D 

já houve até uma reflexão intermédia em que nós já fizemos uma alteração aos planos de estudos 

iniciais um pouco nesse sentido, no sentido de tentar diminuir um pouco o número de unidades 

curriculares para que não houvesse uma desproporção tão grande de valores e não fossem coisas tão 

fragmentadas e tão compartimentadas, 

D 

exactamente para que não houvesse tão fragmentação e tanta dispersão para os alunos que são 

obrigados a ter um número de unidades curriculares muito grande em cada semestre. 

D 

Portanto, para prepará-los para isso tudo em dois anos é uma dificuldade muito grande. [leccionar 

várias áreas curriculares] 

D 



 

 

Têm de ter uma componente de prática pedagógica muito grande e têm de ter ainda muitas unidades 

curriculares aqui na ESE, didácticas 

D 

6.6. Menos tempo 

para leccionar os 

conteúdos 

Portanto a minha dificuldade é naquele tempo como é que eu vou conseguir que os alunos fiquem com 

tantas competências? 

D 

e isso [reduzido número de horas para leccionar] depois traz complicações em termos da aplicação do 

plano, com uma grande sobrecarga de trabalhos para os alunos, 

D 

6.7. Falhas do 

plano de estudos 

O que acontece é que as nossas práticas não, não têm essa dimensão organizacional em termos de 

escola de ensino básico e em termos de trabalho com pais. Portanto tudo quanto eles [estudantes] têm a 

esse nível é meramente teórico e sendo meramente teórico é muito mais difícil de integrar e depois 

mobilizar para situações concretas, percebe? 

A 

e acho que o nosso ensino precisa também de uma intervenção muito mais completa das pessoas. C 

portanto nós acreditamos que daqui a algum tempo haverá no ensino básico mais trabalho de parceria 

entre os professores, ou seja o professor único na sua sala vai existir menos, vai ser mais raro. 

C 

Porque eu acho que, nós estamos a falar de Bolonha mas estamos a falar de Bolonha numa forma muito 

particular, Bolonha para a formação de professores e isto nos tempos que correm, tem que ter uma 

formação muito mais de equipa; dois professores numa sala de aula é o melhor que pode acontecer. 

C 

e acho que o nosso ensino precisa também de uma intervenção muito mais completa das pessoas. C 

portanto nós acreditamos que daqui a algum tempo haverá no ensino básico mais trabalho de parceria 

entre os professores, ou seja o professor único na sua sala vai existir menos, vai ser mais raro. 

C 

Notam-se ainda muitas falhas no 3º ano da licenciatura. A 

Mas sabemos que é a parte e sempre foi a parte mais complicada da formação de professores; é mesmo 

a articulação entre as instituições de formação e as instituições do terreno, as instituições cooperantes e 

acho que o modo como se ajuda os alunos a articular a teoria e a prática. É a maior falha nos nossos 

cursos, é a maior falha na maior parte dos cursos de formação de professores, porque é o mais difícil de 

fazer. 

A 

e por um conjunto de conhecimentos que os professores em situação têm que mobilizar, têm que 

realizar e essas competências advêm do conhecimento científico disciplinar, do conhecimento 

didáctico, do conhecimento pedagógico, eu não encontro evidências destes conhecimentos nas 

situações práticas porque eles não têm no plano de estudos, áreas ou unidades curriculares que 

correspondam a esses níveis diferenciados.  

B 

Eu acho que infelizmente, nós não nos conseguimos organizar para ir recolhendo mais informação 

sobre o curso [Licenciatura + mestrado 1º ciclo] e é pena.  

C 

e eu acho que os nossos profissionais, embora tentemos que sejam o mais bem formados possível, saem 

daqui com falhas 

C 



 

 

Agora está-me a chamar a atenção de uma coisa que eu acho que é muito importante e que é uma falha 

quer do nosso plano de estudos e agora já nem sei o que é que está escrito lá…no documento que 

elaborámos, tem lá coisas muito bonitas…mas acho que nós não nos sentámos todos a dizer assim: 

“está bem queremos este perfil de saída e agora como é que vamos fazer as coisas”; nós não fizemos 

isso, 

C 

nós fizemos muita coisa ao contrário partindo das áreas, dos créditos das áreas C 

e construímos as coisas digamos assim, de cima para baixo e não de baixo para cima e como disse há 

bocado, 

C 

é pena não termos ainda mais programas com as áreas de competência definidas C 

ou que digam esta quantidade de créditos tem que permitir que no fim o perfil seja este numa área e 

numa outra este… ainda falta. 

C 

Agora está-me a chamar a atenção de uma coisa que eu acho que é muito importante e que é uma falha 

quer do nosso plano de estudos e agora já nem sei o que é que está escrito lá…no documento que 

elaborámos, tem lá coisas muito bonitas…mas acho que nós não nos sentámos todos a dizer assim: 

“está bem queremos este perfil de saída e agora como é que vamos fazer as coisas”; nós não fizemos 

isso, nós fizemos muita coisa ao contrário partindo das áreas, dos créditos das áreas 

C 

Os nossos programas, das várias unidades curriculares não estão todos ainda com uma formação que 

permita a quem olha para os programas, identificar as competências. Não estão, é pena. 

C 

De qualquer maneira e apesar disso, nós não conseguimos ter um plano de estudos que fosse muito 

mais aberto do ponto de vista da formação 

C 

e eu acho que houve uma falha aí e nós vamos tentar remediar essa falha [articular teoria-prática]. D 

Apesar do currículo, de acordo com Bolonha estar muito sujeito… ou não nós não temos a autonomia 

que seria suposto ter na construção do currículo  

D 

porque há regras muito claras que vêm do Ministério relativamente à distribuição dos créditos para 

cada uma das áreas. 

D 

O que falhou é que nós não somos completamente autónomos na construção do plano de estudos. D 

Há uma questão que nos é imposta pelo Ministério que vem que eles têm de ter x créditos aqui e x 

créditos ali, agora não sei exactamente o número de créditos e isso nós temos que respeitar, porque isso 

é imposto. Não podemos mudar o figurino que é imposto… 

D 

O que falhou aqui foi não termos hipótese de os alunos irem para a prática, E 

7. Reacções dos 

professores à 

mudança 

7.1. Reacções do 

próprio 

entrevistado 

e, portanto, ainda não há evidências, ainda não há estudos que provem que estes cursos são melhores 

ou são piores do que os anteriores. 

B 

Portanto, a única coisa são os meus registos impressionistas de alguém que acompanha esses alunos no 

2º, no 3º e agora no 1º ano do mestrado. 

B 



 

 

[ Mestrado de 1º e 2º ciclos do Ensino Básico] que é outro embuste entre aspas, que a Escola Superior 

de Educação de Lisboa, da qual eu faço parte, embarcou. Que é criar um mestrado irrisório, que não 

cabe na cabeça de ninguém, que é o mestrado profissionalizante, no 1º e 2º ciclos do ensino básico em 

regime de monodocência?! 

B 

Como se o ensino no 2º ciclo [do Ensino Básico] fosse em regime de monodocência, o que nos tem 

acarretado aqui discussões e pré-discussões sobre como é que vamos sair desta embrulhada em que nos 

metemos. 

B 

Claro que isto está numa fase muito inicial [formação depois do processo de Bolonha] claro que esta 

minha avaliação é uma avaliação ainda muito impressionista com base nos casos dos alunos nas turmas 

que eu tenho acompanhado, mas não há evidências, isto é meramente impressionista porque não há 

estudo nenhum… Para haver esses estudos tem de haver muita coisa 

B 

Mais tarde ou mais cedo, eu não sei quando, eu já cá não estarei nem participarei no processo, este 

plano de estudos tem que ser revisto. 

B 

Por exemplo, o primeiro aspecto logo é esta questão que justificou formarmos professores generalistas 

para o 1ºe 2º ciclo do ensino básico. Desde logo. 

B 

O que eu digo é que mais tarde ou mais cedo, há reformulações de fundo e a reestruturação de fundo é 

esta: o mestrado habilita para o 1º e 2º ciclo do ensino básico? 

B 

E o que eu digo agora é que mais tarde ou mais cedo, a Escola Superior de Educação tem de rever esse 

princípio. 

B 

Aquilo que eu preferia nunca era agregar o 2º ciclo. B 

Eu se tivesse algum poder de participar nos órgãos de decisão, nitidamente que as minhas preferências 

eram para o mestrado de pré e 1º ciclo, com a duração de 4 semestres. As coisas são muito mais 

próximas do que 1º e 2º ciclo.  

B 

Não sou capaz de ver a coisa assim, mais vantagens, menos vantagens… A forma como eu vejo é: 

maior mobilização de conhecimento nas situações práticas profissionais ou menor mobilização de 

conhecimento. 

B 

Então mas quais foram as novidades? [da implementação do plano de estudos] B 

acho que temos aqui alguns profissionais de grande qualidade e têm alguns, outros não… C 

Nós estamos sempre preocupados que os estudantes saiam muito bem preparados para a vida activa D 

e quando essa preocupação é levada ao extremo, às vezes tem efeitos contrários D 

os estudantes estão a pressionar a instituição para que criem as outras possibilidades [de formação] D 

nomeadamente os alunos querem muito educação de infância e 1º ciclo e a instituição está claramente a 

equacionar abrir também essa valência. 

D 



 

 

Primeiro os alunos entram aqui com a ilusão de que este curso é integrado, o que teria todo o sentido, 

não é? 

E 

Não se percebe porque é que este mestrado não é integrado; E 

vamos sempre ter ao problema de raiz que é, para já como as turmas estão a ser constituídas E 

Mesmo outras vantagens teoricamente muito badaladas que permitiria a mobilidade, não… E 

Na altura que estávamos a discutir isso eu ria-me porque, está bem nós continuamos a ter mobilidade… E 

eu não consigo encontrar um plano de estudos que consiga responder às necessidades que esses alunos 

vão ter,  

E 

Acho que infelizmente a tendência vai ser para os professores das específicas deixem de ir às salas de 

aulas. Perdem os alunos e perdemos nós mas mais do que os alunos, eu acho que perdemos nós e é o 

não ter consciência disso que me aflige imenso, porque de facto, nós respiramos dessa ida às salas de 

aula. E eu acho que o percurso fechado, enclausurado quase da licenciatura, eu acho que a tendência 

pode vir a ser marcante no mestrado. 

E 

7.2. Reacções 

atribuídas pelo 

entrevistado aos 

outros professores 

Embora deva dizer que há muitas colegas minhas que não vêem [vantagens]. A 

E houve alguns casos de pessoas que ainda hoje acham que este modelo não funciona e nunca se 

quiseram empenhar nele. 

A 

Tiveram sempre uma atitude muito negativa. Há também outras pessoas que não gostando muito deste 

modelo, apesar de tudo tentam pô-lo em prática o melhor que são capazes. 

A 

E empenhar-se para que isso funcione porque os alunos estão cá e nós temos que os ensinar o melhor 

que sabemos, não é. 

A 

Há pessoas que ainda hoje não… não aderem minimamente a este modelo. A 

Há outras que não concordam com eles mas trabalham dentro dele e fazem os possíveis para que 

funcione.  

A 

Esses são os dois principais grupos que não concordam com esta alteração.  A 

Agora, a aceitação disto pela escola, pelos diversos professores, (…) é simples eu acho que posso dizer 

que a maioria reagiu bem. Reagiu um pouco à portuguesa, temos que mudar, vamos lá ver o que isto 

dá. 

A 

Portanto, há estes dois grupos, mas são subgrupos pequenos. A 

A maior parte das pessoas eu acho que entrou bem no processo, não tem dado muitos problemas. A 

Mas no geral, as pessoas aderiram à mudança, enfim uns gostam mais de umas coisas outros gostam 

mais de outras. 

A 

Agora as pessoas têm finalidades comuns. A 



 

 

O que se pretende dos alunos está mais ou menos claro, eu acho, para toda a gente. A 

Estamos também a trabalhar juntos há muitos anos. A 

Portanto não me parece que vá haver grandes dificuldades. A 

Há muita gente que não está tão de acordo… A 

Agora eu tenho esta perspectiva muito aberta da formação das pessoas,  C 

mas sei que não tem sido fácil e sei que tem dado aqui algumas discussões. C 

Mas não tem sido simples ou seja, toda esta lógica de Bolonha tem sido difícil de apropriada por 

algumas pessoas, 

C 

mas eu pelo menos sinto que tenho feito assim algum caminho C 

Agora claro que há sempre pessoas insatisfeitas C 

neste momento eu estou um bocadinho ainda insegura, D 

tenho muito medo que não estejamos a formar bons profissionais D 

7.3. Reacções 

atribuídas pelos 

entrevistados aos 

professores 

cooperantes 

Os professores cooperantes têm reagido muito mal. E sobretudo então aos estágios de educação 

básica… 

A 

Mas em geral, os professores do terreno, cooperantes reagem mal a este esquema. A 

Tenho encontrado muito mais resistência, até por desconhecimento, nas escolas cooperantes. A 

Aí sim, tenho encontrado muita, muita resistência aos novos planos de estudos. A 

E à esta organização em dois ciclos. A 

[Resistência] à questão dos professores saírem com mestrado. A 

 [Resistência] da licenciatura não dar profissionalização. A 

8. Propostas para 

o futuro 

8.1. Melhorar a 

articulação entre o 

conhecimento 

científico e a 

prática profissional 

Eu acho que a melhorar é muito no campo da relação e da articulação entre a teoria e a prática ou seja 

entre as escolas de formação e as escolas do estágio, escolas cooperantes. A melhorar é isso que tem de 

se melhorar.  

A 

Se não houver um “divórcio” tão grande dentro das disciplinas, se nós conseguirmos que dentro das 

disciplinas que têm esse carácter mais científico que se vá logo fazendo uma ligação com o como se 

mobiliza aquele saber para ensinar e como é que se ensina aquele saber. 

D 

mas é preciso que haja um acompanhamento em termos ainda de ensino, D 

e não só estar à espera que eles façam isso sozinhos na prática profissional [articular teoria-prática] e 

vamos tentar melhorar esse trabalho depois na aplicação dos próximos planos, 

D 

8.2. Minorar a 

compartimentação 

entre as várias áreas 

Mas eu acho que ainda há muito caminho a fazer, mesmo.[…] Alguns de nós ainda têm a ideia que dia 

possa vir a ser possível, por exemplo, os alunos fazerem toda a sua progressão numa licenciatura 

destas, acompanhados por um grupo de professores. Uma espécie de um conselho tutor, com todas as 

C 



 

 

 

curriculares valências e que os acompanhava do princípio ao fim 

[Conselho tutor] era uma outra maneira de dar a volta a esta questão de não ter os compartimentos mas 

ter os saberes todos cruzados […] Se calhar ainda pode aí haver o meio termo… nalguns casos, isto 

seriam muitas horas de trabalho para algumas áreas e se calhar não era possível. 

C 

nós podemos gerir esses 30 créditos considerando que Língua Portuguesa é também didáctica da 

Língua e não separando tão claramente disciplinas que são da didáctica de disciplinas que são só 

apenas da descrição da Língua. 

D 

sei lá juntar umas unidades que fossem I e II, juntar tudo numa só e fazer uma unidade com mais 

créditos. Com o mesmo número de créditos, podem ter menos unidades curriculares, desde que essas 

unidades curriculares tenham um maior número de créditos cada uma. Imagine em vez de termos duas 

unidades de 2,5 créditos, se fizermos unidades de 5 créditos, o plano de estudos não fica tão 

compartimentado. 

D 

8.3. Melhorar a 

gestão do tempo 

De não separar tanto no primeiro ciclo de estudos só a componente científica da conversão dessa 

componente científica em didáctica, 

D 

não trabalhar só na dimensão de aprender Língua mas como ensinar Língua e matemática e outras áreas 

também; 

D 

de logo no primeiro ciclo isso começar a acontecer [articular teoria-prática] D 

e depois também no segundo ciclo de estudos aprendermos a gerir melhor o tempo que temos. D 

8.4. Aumentar o 

tempo de prática 

profissional 

Eu acho que esse foi, de facto, o grande recuo porque eu, se alguma vez tive dúvidas sobre isso, porque 

eu já tive uma formação Bolonha, digamos, e já na altura eu fui muito crítico e depois com a 

experiência, hoje não tenho qualquer dúvida de que o ir mais cedo para as escolas e em última análise, 

isto é uma medida radical, a formação ser centrada completamente nas escolas, 

E 

Completamente, mas isso era acabar com Bolonha. Acabar com Bolonha, isto é para mim, marcante é, 

de facto, é a questão da intervenção mais cedo possível e portanto, ou a possibilidade de Bolonha abrir 

a intervenção mais cedo, logo no 1º ciclo [de estudos]; o mestrado ser integrado, aí teria logo um outro 

tipo de desenho, mas para mim a chave da questão é de facto, a prática. 

E 



ANEXO 2 – Matriz global de análise de conteúdo 

Tema: O Processo de Bolonha e a Formação de Professores 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de registo UE 

1. Expectativas 

suscitadas 

pelo Processo 

de Bolonha 

 

 

 

1.1. Ausência de 

expectativas 

Esquecimento da reacção tida na altura que 

surgiu o Processo de Bolonha 

Na verdade, não me lembro muito bem o que pensei nessa 

altura.(A) 

  

Até porque já foi há uns anos. Já falámos disso há uns anos e 

portanto é complicado para mim saber exactamente o que é 

que pensava nessa altura.(A) 

 

e não me lembro exactamente das reacções que eu tive a isso. 

(C) 

A, B 

Nenhuma importância atribuída ao Processo 

de Bolonha 

Foi mais expectante do que outra coisa.(A) 

 

Estava na expectativa para ver o que é que podia acontecer.(A) 

A 

1.2.  Melhoria de 

processos 

formativos 

Valorização do tempo de contacto com os 

alunos   

Num primeiro momento, quando eu comecei a ouvir falar no 

processo de Bolonha, até julguei que era interessante uma das 

coisas na altura é o apoio tutorial aos alunos(B) 

B 

Maior autonomia na construção do processo 

de formação 

promover a  autonomia aos alunos,(B) 

 

os alunos construírem o seu próprio processo de formação,(B) 

B 

 

Facilidade de mobilidade dos alunos entre os 

vários países 

Pronto, quando eu comecei a ouvir falar do processo de 

Bolonha associei muito o processo de Bolonha apenas à 

vantagem de permitir a mobilidade entre os diferentes 

países(D) 

D 

 

 

1.3. Degradação 

dos processos de 

formação 

 

Desvalorização da qualidade pedagógica  Rapidamente se percebe que o grande objectivo daquilo a que 

se chama processo de Bolonha não tem nada a ver, não passa 

pela qualidade pedagógica,(B) 

B 

Implicação de redução de custos tem tudo a ver com a redução dos custos dos países,(B) B 

Reduzir o conhecimento dos alunos grau de 

licenciatura 

Passa sim por capacitar cada vez um maior número de 

estudantes a um grau mínimo,  que isso seja reduzido, como é 

a licenciatura (B) 

B 



 

 

 

portanto capacitar o mínimo para depois ir seleccionando, 

progressivamente, aqueles que têm capacidade de pagar os 

custos de uma formação pós-licenciatura, seja no mestrado, 

seja no doutoramento.(B) 

 

Desconfiança sobre o Processo de Bolonha 

com base em factos históricos 

A minha primeira visão de Bolonha foi imediatamente de 

alguma reticência e desconfiança. Reticência não, 

desconfiança.(E) 

 

Bolonha, nasce politicamente, num momento do neo-

liberalismo(E) 

 

e portanto desconfiei logo que um projecto que nasce para a 

Educação sob o chapéu do neo-liberalismo vai marcar 

inevitavelmente a Educação.(E) 

E 

2. Conhecimento 

deficiente do 

processo de 

Bolonha 

2.1. Conhecimento 

tardio 

Desconhecimento  acerca da temática do 

Processo de Bolonha 

E eu confesso que quando eu comecei a integrar esse grupo 

de trabalho, eu não conhecia bem os diplomas todos nem as 

coisas todas que tinham saído definidas.(C)  

C 

2.2. Informação 

genérica 

Conhecimento do Processo de Bolonha a 

partir de sessões de esclarecimento 

Eu comecei a ouvir falar do processo de Bolonha numa 

sessão que houve aqui na escola [ESE], que foi dinamizada 

pelo Conselho Científico,(C) 

 

participei mais tarde numa conferência que houve aqui na 

Comunicação Social [escola superior] sobre Bolonha, foi o 

único fórum em que tive sobre a declaração de Bolonha e foi 

muito importante.(E)  

C, E 

2.3. Desinteresse 

do próprio 

Falta de interesse para saber mais sobre o 

Processo de Bolonha 

Confesso que, pelas quinhentas mil coisas que a gente vai 

fazendo, nunca me dei ao trabalho de ir ver o documento 

original, de ir esmiuçá-lo, analisá-lo com todo o cuidado etc., 

não. Fui um bocado vivendo.(E) 

E 

2.4. 

Desconhecimento 

Falta de informação acerca das mudanças que 

Bolonha iria trazer 

Não tinha ainda percebido a implicação que isso ia ter em 

termos da reestruturação dos planos de estudos que, a meu 

D 



 

 

das implicações ver, foram muitas, sobretudo na área da formação de 

professores.(D) 

3. Características 

da formação 

inicial de 

professores 

3.1. Formação 

proporcionada 

anteriormente ao 

processo de 

Bolonha  

Formação mais profissionalizante Sobretudo da formação de professores dos níveis mais 

baixos, que era uma formação muito profissionalizante.(A) 
 

Sempre houve uma formação muito profissionalizante (A) 

A 

Maior atenção dada à componente 

pedagógica 

A formação pedagógica têm e até têm demais(B) 

 

Mas acho que em termos de didácticas tinham muito mais 

horas de práticas pedagógicas,(C) 

B, C, E 

Ausência de orientação tutorial contabilizada 

no horário do professor 

Porque de certa forma, no passado, nós já tentávamos ou 

alguns de nós em algumas unidades curriculares, nessa altura 

falávamos em disciplinas até, tentávamos que os nossos 

alunos fizessem trabalhos com o nosso apoio, com o nosso 

acompanhamento (…) de certa forma alguns de nós não 

faziam, [orientação tutorial](C) 

 

por exemplo nós não tínhamos aquela diferença entre horas 

de acompanhamento tutorial,(D) 

Que no passado já tínhamos; nós na matemática já tínhamos a 

tutoria há muito tempo.(E) 

C, D, E 

Menor tempo atribuído à componente 

científica  

portanto o que eles não têm é formação científica.(B) B 



 

 

Ausência de trabalho organizativo na 

definição da estrutura dos anteriores planos 

de estudo 

Eu sempre percebi que nós tínhamos tido nesta escola planos 

de estudo feitos um bocado à doc, (…) e em que muitas 

coisas eram feitas sem grandes regras definidas, sem grande 

uniformidade [planos de estudo]. (C) 

 

Mas não havia um trabalho organizativo sobre o assunto.(C) 

 

Quando criaram as licenciaturas de educação pré-escolar e de 

educação de infância também foi um bocado assim sem 

grande regra.(C)  

C 

Carga horária mais distribuída e nos cursos anteriores a proporção das horas era 

completamente diferente (C) 

C, D 

Maior dificuldade em obter equivalências antigamente era muito mais penoso quando eles iam para 

Erasmus para ter aquelas equivalências.(D) 

D 

Melhor relação pedagógica coisa que no passado com a questão das práticas era alterado 

significativamente [relação pedagógica professor-aluno] (E) 

 

a relação depois de trabalho era em função das necessidades 

que os alunos tinham para as suas práticas.(E) 

E 

3.2. Com Bolonha: 

mais conteúdos 

científicos 

 

Maior formação científica E acho que, de facto, a grande mudança na formação de 

professores decorrente, indirectamente da reorganização pós-

Bolonha, directamente da regulamentação da formação de 

professores no sistema educativo português, foi uma muito 

maior atenção aos conteúdos disciplinares, no caso da 

licenciatura. (…) Ou seja, haver uma licenciatura com uma 

grande incidência nos conhecimentos disciplinares. (A) 

as diferenças, desde logo, desde logo, é dessa concepção: 

maior conhecimento científico.(B) 

A, B, D, E 



 

 

3.3. Com Bolonha: 

menos tempo para a 

prática profissional 

Redução do tempo de prática profissional depois a redução em termos de duração da componente 

profissionalizante,(B) 
 

De facto, porque a sua formação inicial deixa de ser uma 

formação especificamente pensada para o desempenho de 

uma profissão (…) Porque a profissionalização é retardada 

neste processo.(A) 

Os estudantes têm menos tempo de idas às práticas, têm 

muito menos tempo; (…) o tempo de intervenção é menor(D) 

A, B, D, E 

3.4. Com Bolonha: 

desenvolvimento de 

competências 

específicas  

Dúvidas acerca do desenvolvimento efectivo 

de competências 

As competências com eles saem da licenciatura, na verdade, 

não são muitas. (…) Mas não sei se saem mesmo com 

competências. (A) 
 

Mas não me parece que se possa falar exactamente de 

desenvolvimento de competências.(A) 

A 

Adequação do plano de estudos ao perfil de 

desempenho profissional dos professores do 

Ensino Básico 

Mas de facto o perfil de desempenho que a gente tem para o 

5º ano, digamos, o fim do mestrado, corresponde ao perfil de 

desempenho docente. Ou pelo menos, é ao que nós queremos 

que corresponda.  E para todos os efeitos, o nosso perfil de 

saída é aquele.(A) 

A, B 

Falta de desenvolvimento de competências 

no âmbito organizacional das escolas 

Talvez com poucas competências ao nível de saber como 

funcionar na escola ao nível dos vários órgãos que os 

agrupamentos hoje têm e em que os professores têm que 

participar.(A) 

 

Agora, as competências com que eles não saem são aquelas 

que tem a ver mais com as questões da inserção na escola,(A) 

A 

Falta de desenvolvimento de competências 

no âmbito do trabalho com as famílias 

[As competências com que eles não saem são aquelas que 

tem a ver mais com questões de inserção] do trabalho com as 

famílias.(A) 

A 

Saber gerir um grupo de alunos Mas eu acho que eles saem a saber gerir um grupo de 

alunos.(A) 

A, B 



 

 

Saber desenvolver um projecto de 

intervenção com crianças 

uma primeira competência será essa competência do trabalho 

com crianças com projecto, com intenção, com intervenção 

das crianças,(C) 

C 

Saber proporcionar várias aprendizagens a segunda competência para o adulto é essa de esse tipo de 

intervenção ser uma intervenção que proporcione 

aprendizagens de várias áreas,(C) 

C 

Saber articular o conhecimento científico e o 

conhecimento didáctico 

e depois a outra competência que eu penso que, nalgumas 

áreas acaba por estar subjacente é esta da ligação do 

conhecimento científico e o conhecimento didáctico(C) 

C 

Saber trabalhar em equipa o trabalho em equipa na educação é uma competência 

fundamental hoje em dia.(C) 

C 

Maior incidência no conhecimento das áreas 

de ensino 

acho que um professor tem de saber muito bem daquilo que 

vai ensinar e eu acho que isso é importante,  as áreas de 

ensino eles têm que as conhecer muito bem.(D) 

D 

3.5. Com Bolonha: 

não foram visíveis 

melhorias ou 

diferenças e houve 

retrocessos 

Existência de retrocesso na formação de 

professores  

De retrocesso, de retrocesso. [sentido da evolução da 

formação](B) 

 

Em termos de Educação é um recuo para mim na experiência 

de formação de professores, particularmente de 1º ciclo e 2º 

ciclo, (C) 

B, E 

Ausência de melhorias efectivas com o novo 

plano de estudos 

Portanto, nesse sentido, peguei neste levantamento todo, 

porque acompanhei a prática que no 3º ano da licenciatura, 

quer no mestrado, no 1º ano do mestrado, estou bem à 

vontade para dizer que em nada, mas assim em nada 

melhorou relativamente ao curso da antiga licenciatura, em 

nada, não há melhorias visíveis. [com dados de observação 

da prática, do desempenho deles, da mobilização que fazem 

do conhecimento que supostamente deveriam ter aqui 

construído](B) 

B 

Formação de melhores profissionais no 

anterior plano de estudos 

não há evidências indirectas ou directas de que estes alunos 

sejam mais competentes do que vocês os alunos do 4º ano da 

anterior licenciatura.  posso estabelecer algumas 

comparações e as comparações são sempre favoráveis aos 

B, D 



 

 

cursos anteriores.(B) 
 

anteriormente os alunos saíam com um perfil melhor(D) 

3.6. Com Bolonha: 

alterou-se a 

estrutura do curso 

Existência de uma licenciatura de 3 anos são licenciados sob a designação de educação básica(B) B 

Existência de um mestrado não integrado de 

âmbito profissionalizante 

para depois no mestrado vir-nos complementar então com 

uma formação de cariz mais científico mais marcado ou 

então profissionalizante.(B) 

A, B 

Inicio da prática profissional no 2º ano da 

licenciatura 

Nas antigas licenciaturas começava no 1º ano.(A) 
 

Para já continuámos a ter prática pedagógica desde o 2º ano 

da licenciatura até ao fim do mestrado.(A) 

A 

Existência de um tronco comum na 

licenciatura de Educação Básica 

Neste momento temos um tronco comum. Ora quando vamos 

trabalhar matemática põe-se logo um problema tremendo em 

termos do interesse dos alunos [por junção de valências](E) 

E 

Existência de um plano de estudos muito 

compartimentado 

Isto significa que ficamos com um plano de estudos como 

nós dizemos muito compartimentado, muito pulverizado,(C) 

C 

Maior compartimentação das unidades 

curriculares leccionadas no actual plano de 

estudos 

A dificuldade está em, enquanto na licenciatura havia uma 

quantidade de horas muito grande, uma percentagem no 

plano de estudos muito grande para que isto se torne visível, 

agora isso é tudo condensado no tempo,(B) 

B, C 

Existência de dois ciclos de estudos distintos E repare: Bolonha tem dois ciclos, um primeiro ciclo de 

estudos e um segundo ciclo de estudos; o primeiro ciclo de 

estudos é muito mais orientado para a componente em que se 

aprende língua, em que se aprende matemática (…)  depois, o 

segundo ciclo de estudos tem um tempo muito reduzido, por 

exemplo no caso da formação em 1º e 2º ciclo eles têm dois 

anos para se preparar, agora já especificamente, para todas 

aquelas áreas que eles vão ficar preparados,(D) 

D 

Existência de poder de escolha da instituição 

quanto à estrutura dos mestrados  

e a nossa escolha foi de um mestrado em educação pré-

escolar com a duração de 2 semestres e um mestrado em 1º e 

2º ciclo do ensino básico com a duração de 4 semestres, 

pronto.(B) 

B 



 

 

3.7. Com Bolonha: 

maior adequação 

dos objectivos aos 

cursos 

Definição dos objectivos em dois ciclos 

distintos 

Adaptámos os objectivos que tínhamos para a formação de 

professores a dois ciclos diferentes.(…) De certo modo 

dividindo um pouco ou separando um pouco esses objectivos 

e modificando-os também. Porque acho que essência dos 

cursos é diferente.(A)  
 

Se um dos cursos não é profissionalizante e outro é, 

obviamente que temos de ter aqui objectivos diferentes, não 

é.(A) 

A 

Reflexão acerca  dos objectivos do anterior 

plano de estudos e manutenção dos mesmos 

no actual plano de estudos 

No entanto penso que e volto a lembrar, e estou a falar do 1º 

ciclo [de formação], que não se perderam objectivos 

importantes em relação ao que havia antigamente.(A) 
 

Não me parece que tenha havido perda neste processo. 

(…) a questão dos objectivos (…) no fundo nos obrigou a 

repensar um pouco o que seria isto de formar professores em 

cinco anos num quadro destes. (A) 

A 

3.8. Com Bolonha: 

alteração do tempo 

para as didácticas 

Menos tempo dedicado às didácticas Houve, por outro lado, um decréscimo no como se ensina 

Língua, isto é no âmbito das didácticas do ensino da 

Língua(D) 

D 

Mais tempo dedicado às didácticas Mas têm muitas ciências da educação, nomeadamente 

didácticas [nos mestrados].(A) 

A 

Atribuição de mais importância ao 

conhecimento didáctico no anterior plano de 

estudos 

No vosso [curso] tinha muito mais peso o conhecimento 

didáctico e o conhecimento das ciências da educação se 

quisermos, conhecimento pedagógico do que este.(B) 

B 

Carga horária mais intensa direccionada para 

as disciplinas de conhecimento disciplinar 

em detrimento das disciplinas de 

conhecimento pedagógico no actual plano de 

estudos 

Segunda diferença: a grande carga horária das disciplinas de 

cariz dito científico, disciplinar, em detrimento das 

disciplinas ou das unidades curriculares do domínio das 

ciências da educação; (B) 

 

B, C, E 

3.9. Com Bolonha: 

existência de 

Início de orientações tutoriais aos alunos Eu acho que houve melhorias, nomeadamente, nós 

começámos a fazer orientações tutoriais aos alunos que não 

fazíamos. 

A, B, C, D, E 



 

 

orientação tutorial Há distinção entre o tempo de trabalho com 

todo o grupo e pequenos grupos 

é que há sempre uma componente de trabalho com todo o 

grupo, aquilo que se chama as horas de contacto e depois há 

uma grande componente para aquilo que se chama os apoios 

tutoriais,(B) 

B, C, D 

3.10. Com 

Bolonha: 

contabilização das 

horas de orientação 

tutorial no horário 

do professor 

Criação de um sistema de contabilização das 

horas de orientação tutorial para integrar o 

horário do professor 

Nós temos horas contabilizadas para isso [orientação 

tutorial].(A) 
 

agora numa reformulação que fizemos o ano passado, já 

distinguimos e criámos aqui na escola um sistema de 

contabilização de orientação tutorial que também conte para 

o professor(C) 

A, C, D, E 

3.11. Com 

Bolonha: maior 

carga horária 

Sobrecarga de trabalhos que se reflectem na 

carga horária maior para os alunos 

Estes [cursos], na totalidade, têm cinco [anos], há uma maior 

carga horária.(A) 
 

mas os nossos estudantes queixam-se muito da carga horária 

(…) e têm uma carga horária muito grande.(D) 

A, C, D, E 

3.12. Com 

Bolonha: alteração 

do papel do aluno 

Valorização do trabalho do aluno o outro aspecto é exactamente o papel do estudante na 

construção do seu próprio saber,(C) 

C 

Existência de maior autonomia para o aluno 

efectuar o seu percurso de aprendizagem 

de uma maior autonomia [na construção do próprio saber do 

aluno],(C) 

C 

3.13. Com 

Bolonha: maior 

mobilidade entre os 

diferentes países  

Facilidade na mobilidade dos estudantes de 

outros países 

[Bolonha] facilita aquilo que eu acho absolutamente 

fundamental na mobilidade do estudante, portanto isso é um 

aspecto; em termos da mobilidade,(C) 

C, D 

Maior mobilidade dos estudantes decorrente 

de Bolonha 

temos muitos mais alunos de Erasmus do que tínhamos 

antigamente(D) 

C, D 

3.14. Com 

Bolonha: 

contabilização do 

trabalho do 

estudante para 

conversão em 

unidades de crédito 

Acreditação das unidades de créditos de 

alunos vindos de outras instituições 

e essa ideia também de valorizar a formação que a pessoa 

tem obtida noutra instituição, portanto da contabilização do 

trabalho para unidades de crédito(C) 

C, D 



 

 

3.15. Com 

Bolonha: alteração 

nas modalidades de 

avaliação 

Inserção da modalidade de avaliação por 

exame 

Mas o facto de poderem fazer por exame era uma exigência 

que os alunos já vinham a fazer há algum tempo, sobretudo 

os trabalhadores estudantes.(A) 

 

a modalidade de avaliação por exame, isto é, teoricamente o 

aluno pode nunca vir a uma aula; inscreve-se, nunca vem a 

uma aula de contacto, conhece o programa e depois 

candidata-se a exame e é frequente.(B) 

A, B 

Existência da modalidade de avaliação 

contínua 

Nós só tínhamos o regime de avaliação contínua.(A) A, B, D 

3.16. Com 

Bolonha: alteração 

no grau de 

aproveitamento dos 

alunos   

Manutenção do grau de aproveitamento  Nas minhas disciplinas tem sido mais ou menos a mesma 

coisa [aproveitamento dos alunos](D) 

A, B, D 

Desempenho escolar dos alunos mais fraco  e depois o seu desempenho também… é mais fraquinho. [dos 

alunos](E) 

E 

Descida pouco significativa do grau de 

aproveitamento na área do conhecimento 

disciplinar na licenciatura 

Só que como essas disciplinas aumentaram [quantidade] e as 

notas ao nível das disciplinas do português, da matemática 

sempre foram mais baixas, é possível que no cômpto geral, as 

negas tenham descido, na licenciatura.  No mestrado, 

provavelmente, não.(A) 

A 

3.17. Com 

Bolonha: alteração 

na relação 

pedagógica 

professor-aluno 

Ausência de alteração na relação pedagógica 

professor-aluno 

Eu acho que se manteve [relação pedagógica professor-

aluno].(A) 

A, B, D 

Existência de alteração na relação 

pedagógica professor-aluno decorrente da 

falta de conhecimento prático 

é ainda uma relação muito professor – aluno nesse sentido de 

secundário, coisa que no passado com a questão das práticas 

era alterado significativamente e a relação depois de trabalho 

era em função das necessidades que os alunos tinham para as 

suas práticas.(E) 

E 

4. Processo de 

decisão sobre a 

introdução das 

alterações 

curriculares na 

escola 

4.1. Grau de 

participação dos 

professores no 

processo de decisão 

curricular 

Processo de decisão bastante participado 

pelos professores 

Muito participado.(B) A, B, D 

Processo de decisão pouco participado pelos 

professores 

acho que nós não fizemos quase um trabalho muito 

participado(C) 

C 

Desconhecimento do grau de participação 

dos professores no processo de decisão 

Não participei, ouvi ecos, etc., (…) e quando nos chega a nós 

[professores], já chega com um formato mais ou menos 

definido e nós já temos pouca margem de manobra.(E) 

E 



 

 

4.2. Criação de um 

grupo de trabalho 

Criação de um grupo de trabalho para 

concepção do plano de estudos, 

anteriormente ao decreto-lei 43/2007 

Em determinada altura, o Conselho Científico propõe a 

criação de um grupo de trabalho só dedicado à concepção e 

ao estudo da questão do plano de estudos, conceber o plano 

de estudos para ser aprovado em Conselho Científico. Ainda 

sem decreto.(B) 

A, B, C 

Grupo de trabalho constituído por 

coordenadores dos cursos do anterior plano 

de estudos 

e por todas as pessoas que são coordenadoras dos cursos à 

data. [constituição do grupo de trabalho](B) 

B 

Produção de documentos e relatórios  e 

discussão dos planos de estudos construídos 

e no espaço que vai entre Fevereiro, que é quando sai o 

decreto e o próximo ano lectivo seguinte, constrói outro 

plano de estudos, discute-o em vários fóruns com várias 

pessoas, alguns fora das instituição(B) 
 

(…) e que era um grupo de trabalho de 5 ou 6 pessoas e que 

foi no fundo desmontando um bocado os documentos, porque 

não é logo que a pessoa se apropria das coisas e até fizemos 

um relatório que, por exemplo, não teve grande impacto;(C) 

B, C 

4.3. Processo de 

decisão curricular 

consensual 

Liderança do processo de tomada de decisão 

pelo Conselho Científico 

o Conselho Científico formado por professores das diversas 

áreas foi gerindo as coisas(C) 

B, C 

4.4. Processo de 

decisão curricular 

conflituoso 

Dificuldade em gerir a informação do 

decreto-lei n.º 43/2007 

É assim, no caso da formação de professores, nós tivemos 

esse decreto-lei que é um grande espartilho. (A) 
 

e eu acho que o tal decreto-lei 43/2007 não ajudou nada(C) 

A, C 

Dificuldade em chegar a um consenso quanto 

aos créditos atribuídos a cada disciplina 

e, de facto, havia aqui áreas que ficaram muito perturbadas 

com as horas, com o número de créditos que lhes foram 

atribuídos(C) 
 

posso usar essa palavra,[“regatear”] o que é horrível para 

ficar com um bocadinho mais de créditos, um bocadinho 

mais de horas(C) 

C 



 

 

Mal-estar entre os professores Criou mau estar entre as pessoas,(C) 
 

e portanto as questões no Conselho Científico acabaram por 

ser às vezes, quase que regatear (C) 

C 

Participação conflituosa entre professores Portanto, a participação, a discussão foi empinada de certa 

forma, por isso.(C) 

C 

4.5. Tópicos que 

mereceram mais 

atenção no 

processo de decisão 

Especificidades do 1º ciclo e da educação de 

infância 

Eu acho que não perder muito a especificidade do 1º ciclo e 

da educação de infância.(A) 

A 

Organização e concepção da prática 

profissional 

Algumas pessoas do grupo entendem como fundamental a 

questão da organização das práticas da iniciação profissional, 

isto é, organização e concepção da prática pedagógica.(B) 

B 

Não compartimentação das unidades 

curriculares 

Uma das ideias que eu lembro-me perfeitamente que nós 

tínhamos neste grupo de trabalho que era não haver nenhuma 

unidade curricular com menos de 5 créditos(C) 

C 

5. Avaliação 

positiva da 

qualidade do novo 

currículo 

 

 

5.1. Boa articulação 

de saberes 

Maior mobilização de saberes No estágio nota-se que algumas das coisas estão bem 

integradas.(A) 

A, C 

5.2. Melhor 

formação científica 

dos alunos 

Maior conhecimento científico O facto de terem conhecimentos muito consolidados; estão 

muito seguros dos conhecimentos em termos científicos.(A) 

A, D 

Maior segurança sobre o conhecimento 

científico que os alunos ensinam 

Eu acho que é uma mais-valia para os professores do 1º ciclo 

porque dá-lhes uma segurança em termos dos conteúdos 

disciplinares que a classe até aí não tinha.(A) 
 

O que isto nos vai dar é eles serem capazes de ir à procura 

daquilo que precisam,(D) 

A, D 

5.3. Existência de 

orientação tutorial 

Proporcionam feedback acerca das 

aprendizagens dos alunos 

Eu acho que as orientações tutoriais são um bom feedback 

para os professores. Uma boa maneira de melhorarem as suas 

aulas.(A) 

A 

Proporcionam maior proximidade com os 

alunos 

há outra melhoria em termos de proximidade dos alunos com 

o trabalho do acompanhamento tutorial,(D) 

D 

5.4. Maior 

componente de 

prática profissional 

Maior duração da componente de prática 

profissional na licenciatura 

Nós quando criámos esse plano de estudos do curso de 

licenciatura em educação básica definimos logo à partida 

uma componente bastante forte da parte do estágio, da 

intervenção ou seja de uma ligação à prática, porque havia 

um número de créditos que devia ser usado nesse sentido(C) 

C 



 

 

5.5. Maior 

mobilidade dos 

alunos 

Aumento da mobilidade dos alunos entre 

países 

nota-se um aumento dos alunos da instituição dos nossos 

alunos que vão para Erasmus e essa mobilidade tem 

aumentado ultimamente bastante,(D) 

C, D 

Facilidade na acreditação da formação 

superior obtida noutras instituições 

conseguimos situá-lo [o aluno de mobilidade] de forma 

diferente no novo plano de estudos(C) 
 

nesse aspecto eu sou defensor do espírito de Bolonha que é, 

se houve uma pessoa que chegue aqui com x créditos de 

matemática tirados em Leiria, eu dou,(E) 

C, E 

6. Avaliação 

negativa da 

qualidade do novo 

currículo 

6.1. Má articulação 

de saberes 

Articulação de saberes deficiente e tenho muita pena que não tenhamos conseguido fazer um 

plano de estudos de facto que tivesse unidades curriculares 

mais integradoras(C) 

A, C, D 

Separação vincada entre conhecimento 

científico e conhecimento didáctico 

Ao separarmos muito a componente científica da descrição 

da Língua, da componente de aplicação didáctica da Língua, 

acho que isso não resultou como nós gostaríamos.(D) 

D, E 

6.2. Pior formação 

didáctica dos 

alunos 

Formação didáctica deficiente portanto as metodologias surgem se calhar um bocado 

segundo uma avaliação primária, sem grande reflexão, de 

uma forma muito desgarrada, caída de pé.(E) 
 

Portanto, nem sabem muito bem como ensinar.(A) 

A, B, E 

6.3. Menor 

conhecimento 

pedagógico 

Menor conhecimento pedagógico […]nem muito menos conhecimento pedagógico que é o 

estar com um grupo de alunos.(B) 

B 

6.4. Deficiência da 

componente de 

prática profissional 

Redução do tempo de prática profissional Os aspectos negativos foi a diminuição do tempo de 

intervenção no terreno, nas nossas práticas pedagógicas(D) 

B, D, E 

Pouco trabalho desenvolvido com as famílias O trabalho com as famílias penso que é pouco desenvolvido, 

se quer que lhe diga.(A) 

A 



 

 

Menor mobilização de saberes Não são capazes de fazer essa transposição sozinhos e tinha 

muita esperança que eles fossem capazes de fazer esse 

trabalho sozinhos;(D) 

 

e por um conjunto de conhecimentos que os professores em 

situação têm que mobilizar, têm que realizar e essas 

competências advêm do conhecimento científico disciplinar, 

do conhecimento didáctico, do conhecimento pedagógico, eu 

não encontro evidências destes conhecimentos nas situações 

práticas porque eles não têm no plano de estudos, áreas ou 

unidades curriculares que correspondam a esses níveis 

diferenciados.(B) 

D, E 

 

B, D 

Pouco acompanhamento da área das 

expressões na prática profissional 

Há uma área crítica que é a área das expressões  que eu acho 

que é fundamental na formação dos professores e portanto, as 

expressões não acompanharam os nossos alunos de todo na 

prática, que eu acho que é uma falha tremenda(E) 

E 

6.5. Maior 

compartimentação 

das unidades 

curriculares 

Grande compartimentação das unidades 

curriculares 

e uma das coisas muito más foi que nós pulverizámos muito 

o número de unidades curriculares(C) 

C, D 

Elevada carga horária  Se há mais unidades curriculares, a carga da avaliação é mais 

pesada; que neste caso se reflectem na elevada carga horária, 

que é a nossa preocupação em ter mais horas de 

acompanhamento aos estudantes.(D) 

D 

6.6. Menos tempo 

para leccionar os 

conteúdos 

Menos tempo para leccionar as várias 

unidades curriculares  

Portanto a minha dificuldade é naquele tempo como é que eu 

vou conseguir que os alunos fiquem com tantas 

competências?(D) 

D 

6.7. Falhas do 

plano de estudos 

actual 

Formar professores a trabalhar em parceria 

na sala de aula 

Porque eu acho que, nós estamos a falar de Bolonha mas 

estamos a falar de Bolonha numa forma muito particular, 

Bolonha para a formação de professores e isto nos tempos 

que correm, tem que ter uma formação muito mais de equipa; 

dois professores numa sala de aula é o melhor que pode 

acontecer.(C) 

C 



 

 

Articulação entre a instituição de formação e 

as escolas cooperantes 

Mas sabemos que é a parte e sempre foi a parte mais 

complicada da formação de professores; é mesmo a 

articulação entre as instituições de formação e as instituições 

do terreno, as instituições cooperantes e acho que o modo 

como se ajuda os alunos a articular a teoria e a prática. É a 

maior falha nos nossos cursos, é a maior falha na maior parte 

dos cursos de formação de professores, porque é o mais 

difícil de fazer.(A) 

A 

Falta de recolha de informação para estudos 

futuros acerca do plano de estudos actual 

Eu acho que infelizmente, nós não nos conseguimos 

organizar para ir recolhendo mais informação sobre o curso 

[Licenciatura + mestrado 1º ciclo] e é pena. (C) 

C 

Ausência de programas curriculares com 

áreas de competências definidas 

Os nossos programas, das várias unidades curriculares não 

estão todos ainda com uma formação que permita a quem 

olha para os programas, identificar as competências. Não 

estão, é pena.(C)  

C 

Pouca autonomia na construção do plano de 

estudos 

O que falhou é que nós não somos completamente autónomos 

na construção do plano de estudos.(D) 

D 

7. Reacções dos 

professores à 

mudança 

7.1. Reacções do 

próprio 

entrevistado 

Ausência de evidências sobre a qualidade do 

novo currículo 

e, portanto, ainda não há evidências, ainda não há estudos 

que provem que estes cursos são melhores ou são piores do 

que os anteriores.(B) 

B 

Indignação face à criação do actual curso de 

mestrado de professores de 1º e 2º ciclos do 

ensino básico 

[ Mestrado de 1º e 2º ciclos do Ensino Básico] que é outro 

embuste entre aspas, que a Escola Superior de Educação de 

Lisboa, da qual eu faço parte, embarcou. Que é criar um 

mestrado irrisório, que não cabe na cabeça de ninguém, que é 

o mestrado profissionalizante, no 1º e 2º ciclos do ensino 

básico em regime de monodocência?!(B) 
 

Como se o ensino no 2º ciclo [do Ensino Básico] fosse em 

regime de monodocência, o que nos tem acarretado aqui 

discussões e pré-discussões sobre como é que vamos sair 

desta embrulhada em que nos metemos.(B) 

B 



 

 

Necessidade de revisão do actual plano de 

estudos 

Mais tarde ou mais cedo, eu não sei quando, eu já cá não 

estarei nem participarei no processo, este plano de estudos 

tem que ser revisto.(B) 
 

O que eu digo é que mais tarde ou mais cedo, há 

reformulações de fundo e a reestruturação de fundo é esta: o 

mestrado habilita para o 1º e 2º ciclo do ensino básico?(B) 

B 

Opinião acerca da estrutura do curso  Aquilo que eu preferia nunca era agregar o 2º ciclo. (…) Eu 

se tivesse algum poder de participar nos órgãos de decisão, 

nitidamente que as minhas preferências eram para o mestrado 

de pré e 1º ciclo, com a duração de 4 semestres. As coisas são 

muito mais próximas do que 1º e 2º ciclo.(B) 

nomeadamente os alunos querem muito educação de infância 

e 1º ciclo e a instituição está claramente a equacionar abrir 

também essa valência.(D) 
 

Não se percebe porque é que este mestrado não é integrado;(E) 

B, D, E 

 

 

 

Ausência de resposta às necessidades dos 

alunos com o actual plano de estudos 

eu não consigo encontrar um plano de estudos que consiga 

responder às necessidades que esses alunos vão ter,(E) 

E 

Receio de não se formarem bons 

profissionais com o actual plano de estudos 

tenho muito medo que não estejamos a formar bons 

profissionais(D) 

D 

7.2. Reacções 

atribuídas pelo 

entrevistado aos 

outros professores 

Não adesão e total discordância dos colegas 

em relação ao modelo de formação actual 

decorrente de Bolonha 

Há pessoas que ainda hoje não… não aderem minimamente a 

este modelo.(A) 

A, C 

Fraca adesão, por discordância dos colegas 

em relação ao modelo de formação actual 

decorrente de Bolonha 

Há outras que não concordam com eles mas trabalham dentro 

dele e fazem os possíveis para que funcione.(A) 

A 

7.3. Reacções 

atribuídas pelos 

entrevistados aos 

professores 

cooperantes 

Resistência por parte dos cooperantes em 

relação à organização dos estágios 

Os professores cooperantes têm reagido muito mal. E 

sobretudo então aos estágios de educação básica…(A) 

A 

Resistência por parte dos cooperantes em 

relação à organização em dois ciclos de 

estudos 

E a esta organização em dois ciclos.(A) A 



 

 

Resistência por parte dos cooperantes em 

relação à habilitação de saída dos alunos no 

mestrado 

[Resistência] à questão dos professores saírem com 

mestrado.(A) 

A 

Resistência por parte dos cooperantes em 

relação ao facto da licenciatura não ser 

profissionalizante 

[Resistência] da licenciatura não dar profissionalização.(A) A 

8. Propostas para 

o futuro 

8.1. Melhorar a 

articulação entre o 

conhecimento 

científico e a 

prática profissional 

 Fomentar a relação entre a instituição de 

formação e as escolas cooperantes 

Eu acho que a melhorar é muito no campo da relação e da 

articulação entre a teoria e a prática ou seja entre as escolas 

de formação e as escolas do estágio, escolas cooperantes. A 

melhorar é isso que tem de se melhorar.(A) 

A 

Atribuir mais atenção ao conhecimento 

didáctico 

Se não houver um “divórcio” tão grande dentro das 

disciplinas, se nós conseguirmos que dentro das disciplinas 

que têm esse carácter mais científico que se vá logo fazendo 

uma ligação com o como se mobiliza aquele saber para 

ensinar e como é que se ensina aquele saber. (D) 

D 

8.2. Minorar a 

compartimentação 

entre as várias áreas 

curriculares 

Criar unidades curriculares maiores, com 

mais créditos atribuídos 

sei lá juntar umas unidades que fossem I e II, juntar tudo 

numa só e fazer uma unidade com mais créditos. (…) 

Imagine em vez de termos duas unidades de 2,5 créditos, se 

fizermos unidades de 5 créditos, o plano de estudos não fica 

tão compartimentado.(D) 

C, D 

Criar um projecto integrador de saberes [Conselho tutor] era uma outra maneira de dar a volta a esta 

questão de não ter os compartimentos mas ter os saberes 

todos cruzados […] Se calhar ainda pode aí haver o meio 

termo… nalguns casos, isto seriam muitas horas de trabalho 

para algumas áreas e se calhar não era possível.(C) 

C 

8.3. Melhorar a 

gestão do tempo 

Trabalhar conhecimento científico e 

conhecimento didáctico em simultâneo no 

primeiro ciclo de estudos 

não trabalhar só na dimensão de aprender Língua mas como 

ensinar Língua e matemática e outras áreas também (…) de 

logo no primeiro ciclo isso começar a acontecer(D)  

D 

Gerir melhor o tempo no segundo ciclo de 

estudos 

e depois também no segundo ciclo de estudos aprendermos a 

gerir melhor o tempo que temos.(D) 

D 

8.4. Aumentar o 

tempo de prática 

profissional 

Centrar a formação nas escolas cooperantes (…)  hoje não tenho qualquer dúvida (…) isto é uma medida 

radical, a formação ser centrada completamente nas 

escolas,(E) 

E 

Iniciar a prática profissional no primeiro 

ciclo de estudos 

Completamente, mas isso era acabar com Bolonha. Acabar 

com Bolonha isto é, para mim, marcante é, de facto, é a 

E 



 

 

 

 

questão da intervenção mais cedo possível e portanto, ou a 

possibilidade de Bolonha abrir a intervenção mais cedo, logo 

no 1º ciclo [de estudos].(E) 
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