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 “A qualidade profissional de um currículo de formação de professores tem a ver 
com a forma como as diferentes componentes da formação (Ciências da 
Educação/Ciências da Especialidade/Prática Profissional) se articulam no sentido de 
adquirirem uma coerência, que permita aos professores em formação encontrar um 
significado pessoal e profissional, de forma a, progressivamente, irem construindo as 
teorias práticas que poderão orientar a sua acção”. 

(Alonso, 1999) 

1. Introdução 

Um modelo integrado e flexível de formação de professores sustenta-se na 

construção conjunta e articulada de contextos formativos coerentes, que permitam aos 

formandos atribuir um significado pessoal e profissional às diferentes experiências que 

integram o currículo de formação. 

Tendo em conta, por um lado, a complexidade do processo de construção do 

conhecimento profissional e, por outro, os obstáculos epistemológicos e estruturais 

provenientes da cultura organizacional das instituições de formação, neste pequeno 

texto colocaremos algumas questões, que consideramos mais críticas e relevantes, na 

procura de um currículo formativo integrado, que permita interrogar e confrontar os 

desafios que hoje se colocam às escolas e aos professores enquanto profissionais e, 

consequentemente, às instituições encarregadas da sua formação. 

2. Mudanças sociais que interrogam a escola 

O paradigma da "formação ao longo da vida" (Life-long Learning) tem-se 

imposto, no campo da educação e da formação de professores, como um tema 

prioritário na agenda de finais do século XX e princípios do século XXI. Na introdução 

duma importante obra europeia sobre esta temática da formação ao longo da vida no 

campo da formação de professores, Sander (1995), ao reflectir sobre os problemas e 

origens do debate acerca da necessidade da formação permanente, sugere que esta 
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necessidade se baseia numa série de ilusões arreigadas na tradição educativa, acerca das 

potencialidades da formação de professores. Entre estas ilusões destacamos1:  

a) A ilusão do profissional possuir todo o conhecimento necessário relativamente às 

necessidades e problemas das crianças e jovens; 

b) A ilusão das Ciências da Educação constituírem um corpo coerente de 

conhecimento racional e aplicável que pode ser transmitido em cursos 

sistemáticos aos futuros professores;  

c) A ilusão do profissionalismo docente ser a resultante mágica da formação 

académica realizada, normalmente, de forma mais ou menos separada dos 

problemas e práticas quotidianas das escolas; 

d) a ilusão do profissional ser capaz de educar os alunos para a vida e o trabalho 

sobre os quais ele não conhece o suficiente; e finalmente  

e) a ilusão do profissional ser um servidor do estado que está acima das classes 

sociais, sem se envolver politicamente nas suas contradições e antagonismos. 

Com o advento da escola de massas e as aceleradas transformações culturais, 

económicas e sociais produzidas nas últimas décadas do século XX estas convicções, 

entraram em crise, apelando para um questionamento da escolarização, da 

profissionalidade docente e, em consequência, da formação de professores, o que nos 

leva a interrogar acerca dos seguintes aspectos: Qual o papel da escola na sociedade 

actual? Como entender a função docente, e qual o tipo de formação mais adequada para 

dar resposta aos desafios actuais num futuro de incerteza? Que conhecimentos, 

competências, atitudes e valores, e quais os processos mais adequados para a sua 

aquisição? Qual o papel das instituições de formação e quais as mudanças requeridas 

para dar resposta à formação ao longo da vida? 

Neste cenário, concordamos com Alfieiri (1994), em que a questão social e 

escolar número um é a educação e a formação permanentes, o que nos coloca duas 

exigências fundamentais: 

– A necessidade de uma elevada formação geral, ou seja, de um grau elevado de 

                                                 
1 Trata-se duma obra promovida pelo European Network Comparison of Teacher Education Systems 
(COMPARE-TE), coordenada por T. Sander & J. M. Vez e intitulada Life-Long Learning in European 
Teacher Education. L. Alonso elaborou o contributo de Portugal sobre a formação contínua, num trabalho 
intitulado: “Life-long Learning in In-service Teacher-Education in Portugal: Policies, practice and 
problems”. 
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organização e reflexão sobre o conhecimento, que permita aos indivíduos acompanhar o 

nível conseguido pelo desenvolvimento científico e tecnológico sem demasiadas 

dificuldades, de forma a poderem compreender a realidade e adaptar-se a ela de forma 

criativa e crítica; 

A exigência de uma elevadíssima solidariedade, para poder compreender, 

confrontar e apreciar a diversidade, derivada da presença simultânea de culturas 

diferentes que, cada vez mais, o próprio desenvolvimento tecnológico promoverá; 

solidariedade, também, para evitar que aquela parte da população que não se encontre 

em condições de atingir o nível intelectual referido, fique marginalizada e excluída da 

sociedade. 

Nesta mesma linha de pensamento, Fullan (1993:136) resume as capacidades que 

considera fundamentais nas pessoas numa sociedade aprendente (learning society): 

A necessária combinação do desenvolvimento intelectual (educação para a 

compreensão) e do desenvolvimento social (aprendizagem cooperativa) torna-se mais do 

que evidente. As capacidades para pensar e comunicar as ideias, por um lado, e para 

trabalhar em equipa com os outros, por outro, são reconhecidas como fundamentais para o 

futuro da humanidade. Atravessando estas duas dimensões aparece uma terceira — a 

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

capacidade para aprender e lidar com a mudança. 

A reflexão sobre algumas características da nossa sociedade, tais como o 

pluralismo e a diversidade cultural, os avanços tecnológicos e científicos, a explosão e 

relatividade do saber, o desenvolvimento dos media e sistemas de comunicação, a 

mobilidade social, o aumento do tempo livre, a nova estruturação da família, a mudança 

de valores, o alargamento da comunidade europeia, os dados alarmantes da exclusão 

social, entre outras, "… obrigam a escola a ampliar e diversificar as suas funções 

educativas, preparando os alunos para compreenderem e participarem na complexidade 

e dinamismo do mundo em que lhes é dado viver, dando um sentido às aquisições e 

desenvolvendo atitudes adequadas" (Alonso, 1994:4).  

Assim, assistimos, actualmente, a uma ampliação das funções da escola para 

campos antes não considerados formalmente e que faziam parte do "currículo oculto", 

tais como a formação pessoal e social, a aquisição de técnicas de estudo, as actividades 

de ócio e tempos livres e a introdução no currículo de temáticas socialmente relevantes, 

como as novas tecnologias, a ecologia, o consumismo, a educação sexual, a educação 

para a saúde, a educação multicultural, a defesa do património, etc. Como se afirma no 
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trabalho elaborado no âmbito do projecto PETRA sobre The Learning Teacher (1995) é 

preciso mudar os ambientes de aprendizagem promovendo, nos alunos, as competências 

básicas da autoformação, da adaptabilidade, da flexibilidade e da capacidade de 

trabalhar em equipa. 

No entanto, se olharmos para as práticas que imperam na escola actual, ainda 

encontramos nelas resquícios de uma concepção estática e compartimentada do 

conhecimento e da aprendizagem, entendida como acumulação passiva, linear e 

individualista de conhecimentos, em que predomina a função instrutiva em face à 

formação integral, dando prioridade aos conteúdos conceptuais e factuais, em 

detrimento dos procedimentais e atitudinais e em que as aprendizagens académicas são 

desligadas das aprendizagens experienciais, com a consequente falta de 

significatividade e funcionalidade (Alonso, Peralta e Alaiz, 2001). A falta de relevância 

das aprendizagens escolares para a vida e para o mundo do trabalho, com a 

consequente desmotivação da população escolar e uma competição cada vez maior entre 

o conhecimento adquirido dentro da escola e o adquirido fora desta, são alguns dos 

problemas fulcrais da escolarização actual (Sander, 1996). Reclama-se, então, um tipo 

de escolaridade mais "substanciada" (Gimeno, 2001), não para incluir no currículo mais 

conteúdos, comprimindo ainda mais a experiência, mas antes para os tornar mais 

relevantes para a vida, numa sociedade da aprendizagem permanente. A escola, que 

deveria ser considerada como uma organização que aprende, ainda se debate com a 

falta de um projecto para "a sociedade cognitiva", para o qual é fundamental 

reconsiderar o papel dos professores, enquanto mediadores fundamentais deste projecto. 

Do mesmo modo, apesar do avanço verificado na conceptualização da formação 

de professores, se olharmos para as práticas predominantes nas instituições de 

formação, ainda encontramos muitos obstáculos provenientes do ancestral arreigamento 

de concepções positivistas, com a sua visão aplicativa, instrumental e não-ética das 

relações teoria-prática. Seguindo autores como Harvard (1996); Alonso (1999); 

Formosinho (2001); Roldão (2001) e Inbernon (2001), destacaríamos os seguintes 

problemas: (a) a preponderância do modelo transmissivo; (b) a concepção abstracta da 

teoria e da prática; (c) a descontextualização da formação; (d) prevalência do 

individualismo; (e) a consideração dos professores como objecto de formação; (f) a 

estrutura celular e academicista das instituições de formação; g) a separação entre as 

instituições de formação e as escolas; e (g) a falta de continuidade e interacção entre as 
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diferentes etapas da formação. 

3. Construção do conhecimento profissional 

Embora persistam estes problemas, a influência das perspectivas construtivista, 

interpretativa e crítica e os desafios que a realidade cultural das escolas coloca à 

profissão, estão a contribuir para alterar o panorama da formação de professores, 

possibilitando a abertura de pontes epistemológicas entre o conhecimento prático e o 

teórico, entre o conhecimento pessoal e aquele científica e socialmente validado. Estas 

pontes são inevitáveis, já que o saber adquirido sobre os processos de construção do 

conhecimento profissional indicam que este é resultado de um processo dinâmico e 

dialéctico entre os conhecimentos académicos, as crenças ideológicas e concepções ou 

representações e as experiências quotidianas (Porlán et al., 1996, Alonso, 2003), pelo 

que os processos formativos têm que articular estreitamente estes três tipos de saberes 

(Figura 1) se realmente se pretende que a formação incida na reestruturação do saber 

experiencial e das concepções e crenças, em confronto com a teoria, permitindo a 

aquisição de uma consciência progressiva sobre a prática. 

 

Figura 1 – Construção do conhecimento profissional. 

Esta construção do conhecimento prático profissional, longe de ser um fenómeno 

isolado, abstracto, inerte e passivo, está, pelo contrário, imbuído de uma carácter 

abrangente, complexo, dinâmico, práxico e contextualizado, que se configura em 
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relações e processos de reflexão-acção-investigação entre três tipos de conhecimento. 

Só com contextos organizacionais e curriculares capazes de mobilizar estes 

conhecimentos de forma integrada é que podemos promover a construção do 

conhecimento profissional, tendo em vista a formação de professores que encarem a sua 

intervenção como uma forma de resolução dos problemas com que se confrontam na 

sua prática profissional nas diferentes dimensões do perfil. 

4. Perfil profissional 

Neste contexto, muito se tem debatido, ultimamente, acerca do modelo de 

profissionalidade docente adequado à natureza da escola na sociedade pós-moderna. 

Deste debate realizado tanto a nível científico, como das associações profissionais, tem 

vindo a surgir uma concepção construtivista e cultural da profissionalidade, entendida 

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

dispõe o professor e o conjunto do grupo profissional dos professores, no desempenho 

das suas actividades, num dado momento histórico" (Sarmento, 1996:15). Assim, o 

conhecimento profissional é de tipo praxeológico já que se constrói fundamentalmente 

nos contextos em que se exerce a prática "como resultado do encontro de uma teoria 

com uma prática profissional que a interpreta, a desafia, a interroga e desenvolve" 

(Ibid.:15). O ensino, enquanto actividade prática, é concebido como uma espécie de 

diálogo dilemático entre pensamento e acção, no qual é preciso introduzir a ideia de 

consciência e de reflexão, através das quais os professores submetem a análise crítica 

tanto as teorias que enformam as suas práticas, como as próprias práticas e os contextos 

sociais em que aquelas se desenvolvem. Isto pressupõe, também, "conceber o ensino 

como uma actividade eminentemente exploratória e investigativa, superando a 

linearidade aplicativa dos modelos de racionalidade técnica" (Alonso, 1996).  

A capacidade de diagnosticar problemas, de reflectir e investigar sobre eles, 

construindo uma teoria adequada (teorias práticas) que oriente a tomada de decisões, 

parecem competências fundamentais aos professores actuais confrontados com uma 

escola plural, dinâmica e multicultural. A abertura à inovação e à aprendizagem 

permanentes, a aceitação da diversidade e das diferenças, a partilha e o diálogo com 

diversos agentes educativos, a promoção de um saber mais holístico, inter e 

transdisciplinar, entre outras, são capacidades desejáveis para um professor promotor e 

líder de ambientes de aprendizagem (Alonso, 1996). 
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Assim, como já afirmámos em trabalhos anteriores (Alonso, 1991, 1996, 2003c) o 

perfil do professor actual é o de um profissional apetrechado com os instrumentos 

teóricos, técnicos e práticos que lhe permitem desempenhar uma prática reflexiva, capaz 

de dar resposta à diversidade de exigências com que é confrontada a escola de hoje e do 

futuro. A sua função central — estimular aprendizagens significativas nos alunos tendo 

em vista o seu desenvolvimento integral enquanto indivíduos e cidadãos — é uma 

função complexa, que requer a mobilização de conhecimentos, capacidades e atitudes a 

vários níveis, mas que exige, sobretudo, uma grande capacidade reflexiva, investigativa, 

criativa e participativa para se adaptar e intervir nos processos de mudança. 

Por outro lado, numa perspectiva cultural da profissionalidade, o entendimento 

do saber profissional como saber prático — e não como saber técnico — aponta para as 

dimensões grupais e sociais onde se gera toda a prática pedagógica, em que o 

desenvolvimento profissional não pode ser visto como exógeno ao grupo profissional. 

Por isso, a formação deve ser articulada com a acção pedagógica e organizacional, 

permitindo, assim, a partilha de experiências e a "transformação dos saberes práticos em 

saberes comunicacionais" (Sarmento, 1996:15). Por isso, a construção da 

profissionalidade dos professores torna-se, num dos eixos da afirmação de uma 

profissão e num dos factores maiores da sua autonomia já que "é através destes 

processos de construção do conhecimento prático em contextos de colaboração e 

comunicação que poderemos abrir caminhos para o incremento da profissionalidade 

docente" (Alonso, 1991: 966).  

Esta construção da autonomia profissional através de processos comunicacionais 

permite, também, aos professores tornarem-se intelectuais transformadores (Giroux, 

1990; Pérez Gómez, 1993) das condições sociais das escolas, assumindo um 

compromisso intelectual, ético e social com o conhecimento racional e com a prática 

democrática, procurando, assim, certezas construídas na produção do conhecimento 

intersubjectivo para confrontar a incerteza epistemológica que caracteriza o controverso 

mundo actual (Hargreaves, 1996). 

Recentemente foi aprovado o Perfil Geral de Desempenho Profissional do 

educador de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário (Decreto-Lei 

n.º 240/2001) que, em articulação com os Padrões de Qualidade da Formação Inicial e 

Contínua de Professores (Deliberação n.º 1488/2000 do INAFOP), pretendia criar um 

quadro orientador da organização dos projectos de formação de professores, de forma a 



 
 

  8 
 

salvaguardar a qualidade desejável. Este perfil, que se sustenta numa visão alargada da 

profissionalidade docente, está organizado em quatro dimensões interrelacionadas, que 

constituem os âmbitos de exercício da função docente. Numa interpretação das 

dimensões do perfil, podemos caracterizá-las da seguinte maneira: 

� Dimensão profissional, social e ética, que realça a vertente intelectual, cívica e 

deontológica das suas funções, enquanto profissional com um saber específico 

capaz de responder à encomenda social da escola enquanto instituição educativa. 

� Dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, que releva o 

conhecimento científico, técnico e atitudinal necessário a uma gestão informada e 

participada do currículo, tendente à organização de ambientes de 

ensino-aprendizagem de qualidade para todos os alunos. 

� Dimensão de participação na escola e da relação com a comunidade, que apela à 

dimensão colaborativa e organizacional da função docente participando de forma 

colegial na construção do Projecto Educativo/Curricular da escola, em parceria e 

interacção com a comunidade envolvente. 

� Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida, através de processos 

de investigação e reflexão individual e colaborativa, que permitem definir o seu 

projecto de formação pessoal e profissional. 

Estas competências gerais que permitirão aos professores agir e reagir de forma 

adequada perante as situações complexas da prática profissional, mobilizando saberes, 

atitudes e capacidades pessoais, particularizam-se em competências específicas para os 

professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Tendo em conta a especificidade do contexto 

curricular e organizacional em que estes profissionais desenvolvem a sua prática, 

caracterizada pela predominância da monodocência coadjuvada e pela globalização com 

que se aborda o ensino-aprendizagem, torna-se fundamental que a formação destes 

professores se oriente no sentido de os capacitar para fazerem uma gestão mais 

integrada, flexível e participada do currículo, como forma de ultrapassar a 

fragmentação, hierarquização e homogeneização das práticas predominantes e, também, 

o isolamento e individualismo pedagógico, que tem caracterizado, de forma acentuada, 

a cultura profissional deste nível de ensino. 

Para isso, o currículo deve proporcionar experiências de aprendizagem em que os 

formandos possam adquirir competências que sustentem um desempenho profissional 
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adequado, nos diferentes domínios do perfil profissional que contribuem para o 

desenvolvimento educacional nas escolas. 

No Referencial que serve de base para orientar a formação e avaliação dos 

formandos na Licenciatura em Ensino Básico do 1.º Ciclo do Instituto de Estudos da 

Criança da Universidade do Minho, sustentado no paradigma de investigação-acção 

colaborativa, as competências a desenvolver pelos futuros professores estão agrupadas 

nas seguintes dimensões que, no seu conjunto integrado, configuram o perfil 

profissional do professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico2. Sublinhamos que o trabalho 

em torno destas três competências do perfil profissional deve ter sempre como 

referência o desenvolvimento profissional e pessoal ao longo da vida, sendo que a 

formação inicial é uma fase importante mas insuficiente neste processo de construção da 

profissionalidade docente (Figura 2). 

 

Figura 2 – Referencial da formação e dispositivos formativos. 

1. Competências curriculares e pedagógico-didácticas, através da concepção, 

desenvolvimento e avaliação de projectos curriculares, que sustentem uma 

organização integradora e flexível do currículo que, pela sua vez, permita a 

criação de ambientes educativos de qualidade, em que todos os alunos, na sua 

                                                 
2 Para um conhecimento mais aprofundado deste Referencial de Formação podem-se consultar os 
seguintes documentos: Alonso, L. (coord.) (2003a). Referencial de Formação/Avaliação. Braga: 
Universidade do Minho/IEC; Alonso, L. (coord.) (2003b). Projecto Curricular de PPIV/Estágio: 
Orientações para a supervisão e avaliação da Prática Pedagógica. Braga: Universidade do Minho/IEC. 
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diversidade, possam realizar aprendizagens activas, significativas e socializadoras, 

na consecução das competências essenciais definidas para este nível de ensino. 

Para isso, os formandos precisam mobilizar e articular conhecimentos e 

procedimentos das diferentes componentes de formação, de maneira a organizar e 

gerir adequadamente os ambientes de ensino-aprendizagem, nas suas dimensões 

organizativa, interactiva/relacional e didáctica. Precisam, também, mobilizar e 

articular conhecimentos e procedimentos específicos de cada uma das áreas 

curriculares do 1º ciclo, proporcionando aos alunos as experiências de 

aprendizagem necessárias ao desenvolvimento de competências específicas de 

cada uma delas, sem perder de vista uma abordagem integradora do currículo, que 

englobe a “Educação para a Cidadania” e as “Tecnologia de Informação e 

Comunicação” como áreas transversais indispensáveis na escola actual. 

2. Competências de investigação e reflexão, em que a partir de um diagnóstico e 

caracterização rigorosos das situações, sejam desenhadas propostas de intervenção 

e de resolução dos problemas, com base numa processo continuado de 

investigação-acção-reflexão, que permita uma reformulação das práticas em 

confronto com a teoria, na procura de estratégias inovadoras para melhorar o 

processo educativo. 

3.  Competências e atitudes pessoais e relacionais, em que se destacam: a 

capacidade para realizar projectos em colaboração, desenvolvendo atitudes de 

respeito, cooperação e partilha de ideias, sentimentos e valores; a disposição para 

aprender a aprender e para promover a inovação; o gosto, interesse e fruição no 

desempenho profissional; e a capacidade para se consciencializar da dimensão 

ética da função docente, assumindo atitudes de responsabilidade, coerência, 

honestidade e prudência. 

No sentido da construção deste referencial de formação temos a considerar 

determinados dispositivos formativos que permitam o desenvolvimento das três 

dimensões de competências de uma forma integrada, no sentido da apropriação e 

construção progressiva pelos formandos do seu projecto profissional e pessoal. 

Em síntese, pretende-se formar um professor investigador, reflexivo, colaborador, 

aberto à inovação e participante activo e crítico em diferentes contextos educativos: 

sala de aula, escola, comunidade envolvente e comunidade alargada. Como temos vindo 
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a defender em várias ocasiões (Alonso, 1996 e 1999), a coerência entre estas 

competências e aquelas que se pretende que os alunos adquiram no currículo escolar, 

sugere-nos uma escola — comunidade de vida e de aprendizagem — onde professores, 

alunos e outros parceiros sociais, partilham o conhecimento e a experiência de forma 

crítica, reflexiva e reconstrutiva. Embora possuindo diferentes níveis de competência 

para o fazer, o que caracteriza esta escola é o facto de todos estes actores se 

encontrarem num processo permanente de aprendizagem e de enriquecimento individual 

e social ao longo da vida. 

5. Princípios orientadores do projecto de formação 

Consequentemente com estas ideias, consideramos que, para responder aos 

interrogantes/desafios que o mundo actual coloca à educação escolar e à formação dos 

seus profissionais com vista ao Perfil desejável, os projectos curriculares que 

referenciam a formação inicial de professores deveriam pautar-se pelos seguintes 

princípios: 

� Sustenta-se numa concepção alargada da profissionalidade docente que abrange 

as dimensões enunciadas no perfil geral de desempenho profissional do educador 

de infância e professores do ensino básico e secundário, e no perfil específico para 

o professor do 1º Ciclo acima apresentado.  

� Orienta-se para a construção de competências profissionalizantes, que tenham em 

vista desempenhos profissionais teoricamente fundamentados e adequados à 

diversidade de contextos educativos e à dinamicidade epistemológica, cultural e 

social. 

� Implica uma articulação vertical e horizontal das diferentes componentes 

curriculares, de forma a permitir uma integração consistente e coerente dos 

diversos saberes, necessários à construção do perfil profissional desejado, que 

garanta uma actuação compreensiva. 

� Promove a relevância e significatividade das aprendizagens a partir dos esquemas 

experienciais pré-existentes, criando as condições para o desenvolvimento de 

estratégias metacognitivas, mediadoras entre o pensamento e a acção, e norteadas 

por uma consciência ética. 
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� Desenvolve-se com base em estratégias promotoras de atitudes de procura e 

curiosidade intelectual que fomentem práticas de investigação-acção 

colaborativa, conducentes à inovação educacional. 

� Promove a ligação da formação aos contextos de trabalho, através do 

estabelecimento de parcerias inter-institucionais, nomeadamente com as escolas 

cooperantes na prática pedagógica, compartilhando os mesmos critérios, numa 

procura de coerência das intervenções nos processos de formação/socialização dos 

futuros professores. 

� Valoriza as atitudes e estratégias reflexivas e questionadoras que estimulem o 

papel dos formandos como sujeitos de formação, como desenhadores do seu 

processo de desenvolvimento pessoal e profissional ao longo da vida.  

� Incentiva a formação de profissionais capazes de analisar e intervir, numa 

perspectiva de cidadania activa, na mudança educacional e social.  

6. Implicações para o desenho de currículos integra dos de formação 

Este Referencial de Formação coloca desafios para a mudança dos currículos de 

formação, que concretizamos em quatro propostas centrais. 

(1) A promoção de uma aprendizagem relevante ao longo do currículo de 

formação é um desafio à mudança de programas e processos metodológicos, em que a 

reconstrução do pensamento e da acção dos formandos, a partir dos esquemas 

experienciais preexistentes (concepções prévias), seja o foco fundamental. Isto requer 

processos circulares e mutuamente enriquecedores entre a teoria e a prática, entre o 

conhecimento académico, a ideologia/crenças e o conhecimento experiencial, numa 

confluência de processos de estudo, acção e reflexão, através dos quais os professores 

em formação desenvolvem o seu raciocínio pedagógico (Shulman, 1987). 

Este é o caminho para ultrapassar a precariedade da relação do conhecimento com 

a acção que leva muitos professores a agir de acordo com padrões de comportamento 

adquiridos através da socialização cultural, mais do que através do saber especializado. 

Reduzir a distância entre a teoria e a prática é, sobretudo, passar do irreflectido ao 

racional, do hábito ao conhecimento prático, das crenças à consciência racional, 

possibilitadores da mudança e transformação das práticas. 
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Estas orientações conduzem à exigência de uma formação ligada aos contextos de 

trabalho, levando as instituições de formação à criação de relações de parceria com as 

escolas, seja no âmbito da formação inicial, seja no da contínua. De especial relevância 

se reveste, na formação inicial, a colaboração entre a universidade e as escolas de 

práticas (as quais devem ser o mais diversificadas possível para que os alunos conheçam 

e experimentem diferentes contextos educativos), compartilhando os mesmos critérios 

numa procura de coerência das intervenções nos processos de formação/socialização 

dos futuros professores (Alonso, 1990 e 2003a). 

Assim, a finalidade fundamental da formação de professores será criar condições 

para a emergência de um conhecimento profissional orientador de uma actuação 

compreensiva, dando prioridade aos espaços formativos que favoreçam a aquisição de 

estratégias metacognitivas, mediadoras entre o pensamento e a acção e norteadas por 

uma consciência ética. Por isso, a qualidade de um currículo de formação depende em 

grande medida da forma como, nas suas diferentes componentes, se criam estes espaços 

de mediação entre a teoria e a prática utilizando para isso estratégias específicas para 

desenvolver a reflexão. Entre estes espaços e estratégias relevamos o papel da 

supervisão, enquanto processo interactivo e colaborativo de estímulo à reflexão 

(Alarcão, 1996; Alonso, 1999).  

(2) Isto exige, em segundo lugar, conceber também a formação como uma 

"actividade eminentemente exploratória e investigativa, superando a linearidade 

aplicativa dos modelos de planificação-execução-avaliação" (Alonso, 1991). Trata-se de 

envolver os formandos em projectos de investigação-acção colaborativa (Alonso et al. 

2002) já que estes proporcionam situações para contextualizar a teoria e teorizar a 

prática e a experiência, melhorando, ao mesmo tempo, a racionalidade, as práticas e as 

condições sociais em que aquelas se desenvolvem. Isto permite articular a formação 

com a inovação, o desenvolvimento curricular com o desenvolvimento profissional, a 

formação inicial com a formação contínua, através da participação conjunta, ainda que 

com tarefas diferenciadas, em projectos de inovação em que os futuros professores 

possam colaborar com os professores em exercício. Como assinalam Estrela e 

Estrela (2001): 

A formação inicial e contínua dos professores implica a utilização de estratégias de 

sensibilização à necessidade de análise sistemática do real e à necessidade de um certo 

distanciamento afectivo que essa análise pressupõe. Deste pressuposto decorre a 
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importância que atribuímos à estimulação de uma atitude investigativa nos professores em 

formação, atitude que é o garante de uma intervenção fundamentada no real e, portanto, 

superadora da tradicional dicotomia teoria-prática. 

Esta perspectiva permite, também, ultrapassar o individualismo imperante na 

prática de formação de professores, ao centrar-se mais na aquisição individual de 

conteúdos e técnicas do que na análise e resolução de problemas a serem investigados e 

resolvidos, de forma colaborativa. A discussão e troca de perspectivas e teorias entre os 

formandos são uma via fundamental na construção do conhecimento profissional 

partilhado, para além do aspecto relevado por Pérez Gómez (1993: 48) de que “aprender 

a viver e a trabalhar em colaboração é uma exigência ética e epistemológica da própria 

função pedagógica”. 

(3) Em terceiro lugar, o entendimento da formação como algo dado a partir de 

fora deve mudar para uma compreensão mais activa e autónoma da mesma, que tem de 

ser construída a partir de dentro, em interacção com a informação proveniente do 

exterior. O papel dos formandos como sujeitos de formação, como desenhadores do seu 

processo de desenvolvimento profissional e pessoal (Clark, 1992), almejando níveis 

mais elevados de autoconhecimento e satisfação e desenvolvendo o sentido de 

autoeficácia, parece o caminho mais adequado à construção progressiva da identidade 

pessoal e profissional. 

(4) Por outro lado, e em quarto lugar, a formação de professores deve adquirir 

uma "orientação integradora" (Alonso, 2001 e 2002) ultrapassando, tanto a 

compartimentação dos saberes oferecidos de forma separada e incomunicada pelas 

diferentes Ciências da Educação, como a sua descontextualização dos problemas 

educativos. Torna-se prioritária a construção de uma teoria da formação de professores, 

que consiga integrar conhecimentos e experiências provenientes de diferentes campos, 

apontando metodologias e processos de formação adequados ao seu objecto específico, 

ou seja, ao desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. A este respeito 

Marcelo (1993:180) assinala: 

O conhecimento pedagógico configura-se através das interrelações entre formadores de 

professores especialistas em conteúdos, especialistas em pedagogia, assim como em 

didácticas específicas e professores em exercício. Entre aqueles que mantêm uma 

concepção da pedagogia ‘apartada do conteúdo’ e aqueles que defendem uma visão do 

conteúdo ‘apartado da pedagogia’. Entre aqueles cuja actividade é ensinar crianças e 

aqueles cuja actividade é ensinar professores. Para conseguir este objectivo é preciso 

superar a concepção sectária dos diferentes grupos profissionais acima enunciados. 
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Assim, será preciso mudar não só os conteúdos dos currículos de formação, mas 

também, e simultaneamente, os contextos sociais das instituições de formação, a sua 

divisão academicista do conhecimento, as suas relações de poder e de hierarquização do 

saber, assim como as racionalidades implícitas na sua forma de construção e 

transmissão. Seria interessante que o discurso dos especialistas em Ciências da 

Educação sobre a escola e a profissão docente começasse por questionar, em coerência 

com o mesmo, a própria instituição de formação e a forma de viver a profissão no 

âmbito da mesma. 

Será, pois, necessário, numa “lógica de projecto de formação” (Roldão, 2001) 

desencadear um diálogo entre todos os participantes na formação: investigadores, 

professores das diferentes disciplinas das ciências da educação e das ciências da 

especialidade, supervisores, cooperantes da prática pedagógica e formandos, 

fomentando a pluralidade e diversidade na troca de opiniões, teorias, tradições e valores, 

no sentido de ultrapassar o dogmatismo epistemológico e o monismo metodológico que 

caracterizaram a história da formação de professores, mas que felizmente se encontra 

em processo de reconceptualização e mudança. 

No que respeita à formação dos professores do 1.º Ciclo, inseridos num contexto 

organizacional e curricular que reveste alguma especificidade relativamente aos outros 

níveis de ensino, especialmente pelas características da monodocência co-adjuvada e da 

globalização com que se aborda a docência, o que coloca problemas específicos e de 

uma maior complexidade à maneira de organizar a formação, parece-nos que se deve 

dar uma atenção redobrada às formas de organização e integração dos saberes 

diversificados que o professor tem que gerir na sua prática profissional. Isto reclama a 

construção de um projecto de formação que, orientado pelo perfil profissional, 

contemple, de forma articulada, todas as componentes curriculares. Para isso, o diálogo 

acima defendido torna-se um requisito fundamental para uma acção transformadora da 

formação de professores, do ensino universitário e da escola portuguesa. 

7. Modelo integrado de formação 

Estamos neste momento em condições de propor o desenho de um modelo 

integrado de formação que enquadre o pensamento desenvolvido. Ou seja, temos 

consciência dos problemas intrínsecos à formação inicial de professores do 1.º Ciclo do 
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Ensino Básico, que nos colocam desafios ainda mais exigentes. Sabemos também da 

complexidade dos processos da construção do conhecimento profissional docente. Em 

face disto, torna-se clara a necessidade de enquadrar a iniciação à prática profissional, 

como uma das suas componentes centrais, segundo alguns princípios partilhados por 

todos os intervenientes desse processo. 

Ainda como pressupostos essenciais para a construção de um modelo integrado de 

formação consideramos a necessidade de criação de contextos formativos coerentes, 

sobretudo, em função da multiplicidade de saberes e de intervenientes que nele jogam 

papéis relevantes, mas também da dialéctica entre a formação e a educação que envolve 

este processo, tanto do ponto de vista de quem recebe essa formação e dos pressupostos 

que a sustenta, como da educação que se preconiza e dos processos curriculares e 

didácticos que a concretizam. 

Evidenciamos ainda o papel fundamental da construção do Projecto Curricular 

Integrado, como dispositivo que articula e dá sentido aos processos de formação de 

professores e às experiências de educação que se pretende desenvolver no Ensino 

Básico. Em favor da utilização desta ferramenta metodológica e criativa jogam 

pressupostos de ordem epistemológica, pedagógica e sociológica, no sentido da 

argumentação pela integração curricular, que também se consubstancia pela 

necessidade de integrar os alunos, a realidade e o conhecimento nos propósitos do 

projecto curricular, através de processos de investigação, colaboração e reflexão, 

concretizados no desenvolvimento de actividades integradoras que dão sentido ao 

Projecto Curricular Integrado. 

Com o modelo proposto (Figura 3), torna-se evidente a centralidade dos processos 

de iniciação à prática profissional. É isto que os formandos valorizam, é isto que vai 

caracterizar a sua acção futura. Não é tornarem-se especialistas numa ou noutra área, 

mas, antes pelo contrário, serem capazes de mobilizar os saberes das diferentes áreas 

para responder aos desafios da realidade, consubstanciados em problemas que os 

contextos colocam e aos quais é preciso dar respostas adequadas, flexíveis e 

teoricamente sustentadas, que potencializa o desenvolvimento e a construção de um 

currículo formativo e educativo integrado. 

A formação de professores deve caracterizar-se pela articulação de diferentes 

saberes que se aglutinam em torno das ciências da educação, das ciências da 
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especialidade e da própria prática profissional. O modelo que apresentamos constrói-se 

na base de uma forte oposição a uma perspectiva de justaposição, sequencial e unívoca, 

desfasada da realidade dos contextos escolares e das necessidades intrínsecas que 

caracterizam os processos de ensino-aprendizagem. A falta de relacionamento entre 

estes vectores promove visões restritivas e segmentadas de um processo contínuo e 

complexo. A forma como propomos o modelo de formação julgamos contribuir para a 

promoção de saberes, dispositivos e posturas para a actividade profissional, que 

possibilitam uma progressiva e consistente integração significativa dos mesmos, 

dotando os formandos de conhecimentos e competências que devem orientar a prática. 

Em síntese, uma formação por etapas e sequencial desliga os fundamentos das acções, 

não promovendo nexos significativos entre os diferentes conhecimentos. 

 

Figura 3 – Modelo integrado de formação. 

Torna-se, por fim, ainda evidente a necessidade de um diálogo constante entre 

todos os intervenientes, no sentido da conjugação de sinergias e da valorização dos 

processos desenvolvidos, bem como da partilha dos mesmos pressupostos e constructos 

acerca do perfil de professor a formar, do modelo de desenvolvimento pessoal e 

profissional a construir, argumentando-se pela necessidade de um trabalho concertado 

em torno do perfil profissional a desenvolver, como forma inequívoca de dotar de 

coerência as opções formativas desenvolvidas pelas componentes do currículo de 

formação, nos diferentes contextos da mesma. 
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