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RESUMO

A transição para o regime democrático determinou alterações do modo do
Estado intervir sobre a Educação, de os próprios profissionais se verem a si próprios e
de se entenderem as finalidades da Educação e dos processos organizativos e
pedagógicos que as concretizam. Entre movimentações políticas de descentralização e
regulação, e reivindicações de emancipação profissional, a profissão docente foi,
recentemente, objeto de alterações potencialmente configuradoras da sua
profissionalidade cujos efeitos importa analisar, dada a possibilidade de se verificar
uma acentuação do seu controlo em nome do profissionalismo. Para a análise da
profissionalidade docente recorremos a uma metodologia mista de estudo de casos
múltiplos e incidimos no estudo do uso do tempo de trabalho e das subjetividades
mobilizadas pelos professores na interpretação das atuais características e condições
de trabalho. Dos dados obtidos destaca-se a confirmação da hipótese de intensificação
do trabalho, a sua maior expressividade nos professores que desempenham cargos de
gestão intermédia e uma menor presença de tarefas relacionadas com atualização
científica e reflexão sobre o trabalho. Ainda assim, a interpretação subjetiva dos
inquiridos não é consensual em torno de estas características serem indícios de
empobrecimento do seu profissionalismo, e revela que a diferenciação funcional ter
correspondido a uma diferenciação na carreira é interpretada de formas diversas,
reveladoras de dissensão e pluralidade identitária. Concluímos com as possibilidades
de configuração identitária heterónoma em relação a um certo tipo de
profissionalismo, e de perspetivação de uma maior influência por parte da gestão das
escolas na construção desse profissionalismo.
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ABSTRACT

The transition to a democratic regime in Portugal has determined changes not
only in the state’s intervention in education and how teachers see themselves as
professionals, but also in the way educational goals and organizational and
pedagogical processes to achieve it are understood. In the midst of political regulatory
and decentralization movements and professional claims to emancipation, the teaching
profession has recently been subjected to changes that have potentially affected its
professionality, with consequences which deserve to be analyzed, in face of a possible
control enhancement in the name of professionalism. To analyze the teachers’
professionality, we have used a mixed methodology of multiple case studies, focusing
on work time management and on subjectivities used by teachers to interpret existing
work characteristics and conditions. The obtained results highlight the confirmation of
the hypothesis of work intensification, its´ major expression amongst teachers assigned
to middle management tasks and a lower presence of tasks related to scientific update
and reflective reasoning. However, the inquired teachers’ subjective interpretation is
not

totally consensual over whether these traits

indicate professionalism

impoverishment, and it also reveals identity plurality in correspondence between
functional differentiation and career differentiation. We conclude by showing the
possible heteronymous identity configuration in behalf of a certain professionalism and
by pointing out the wider influence school management may have on professionalism
construction.

KEYWORDS: Teachers. Secondary school. Worktime. Professionality. Professionalism.
Control.
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1. INTRODUÇÃO
Entendo, senhora, que a maior e principal dificuldade da ciência humana reside na acertada
direcção e educação dos filhos, do mesmo modo que na agricultura os trabalhos que precedem
a plantação são simples e não têm dificuldade; mas logo que a planta nasce, para que cresça
existe diversidade de procedimentos, que são difíceis. O mesmo acontece com os homens: darlhes vida não é difícil, mas logo que a têm, vêm os diversos trabalhos e cuidados que exigem a
sua educação e direcção. (Montaigne, n.d.)
Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo indispensável à
humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. Ao terminar
os seus trabalhos a Comissão faz, pois, questão de afirmar a sua fé no papel essencial da
educação no desenvolvimento contínuo, tanto das pessoas como das sociedades. (Delors et al.,
1996)

Entre estas duas ideias distam cerca de 400 anos de evolução civilizacional mas
em ambas se antevê a ideia de protagonismo da educação no desenvolvimento
individual e social. Os tempos a que se reportam uma e outra são diferentes, e por isso
também o são as ideias concretas que sustentam a construção educacional em cada
um desses tempos.
Uma primeira diferença situa-se no posicionamento institucional da iniciativa:
na primeira é o autor, a título pessoal, que define recomendações a uma senhora de
uma classe abastada; na segunda, um conjunto de pensadores da política educativa,
fazem o mesmo em nome de uma instituição. Este é um indício de um sentido de
institucionalização da obra educacional; se outrora era pensada a título individual e se
deste modo se influenciava os outros, atualmente a educação encontra-se
institucionalizada sendo o seu presente e futuro pensados a partir de uma reunião de
consensos institucionais e globais.
Uma segunda diferença situa-se na direção da influência, a primeira citação
reporta-se a um futuro descendente da ilustre senhora, a segunda a, desejavelmente,
toda humanidade em idade escolarizável. E este é um indício da crescente
massificação da escolaridade.
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Uma terceira diferença situa-se no que podemos designar de natureza das
finalidades do processo educativo, registando-se a transição da intenção de direcionar
para a noção de desenvolvimento contínuo em nome de ideais de alcance coletivo e
humanistas.
Institucionalização formal, massificação e humanização das finalidades
educativas são três processos que marcam indelevelmente o modo de se ser professor.
A institucionalização formal da educação representa a transformação de
valores abstratos e (agora) universais em política e em projeto coletivo, definido
racionalmente, concretizado de forma sistemática e controlado tão eficientemente
quanto possível, por meio de um trabalho profissional, reconhecido, de transformação
e socialização do outro. A massificação marca o reconhecimento do seu valor e alcance
individual e societário e a expansão global da figura do sistema educativo. A
humanização simboliza o respeito pela integridade social do Homem, das suas
diferenças, mas sobretudo, o seu potencial na construção do futuro. A
institucionalização formal da educação significou o engrandecimento formal da
ocupação dos professores, mas também os coloca numa nem sempre confortável
posição de subordinação perante a sociedade ou os seus representantes políticos. A
massificação tornou mais rico o que outrora não era tanto – o ensino em si, e tem
vindo a operar significativas mudanças qualitativas nos contextos organizativos em que
este ensino se concretiza. A humanização implicou um desvio de protagonismo – do
professor para o aluno e as suas características e possibilidades concretas, e de foco –
da sua dimensão intelectual para a pessoa e seu posicionamento no mundo.
O interesse maior de tudo isto é que esta placidez corresponde apenas a parte
da verdade.
As estruturas políticas e administrativas que criámos têm vindo a mudar em
sentidos complexos que ainda não compreendemos totalmente. Enquanto sociedade
não conseguimos esbater satisfatoriamente as suas diferenças. A sociedade vive no
equilíbrio instável de entregar àquelas estruturas a determinação da realidade ou de a
definir livremente, confiando no indivíduo ou na comunidade – e isto reflete-se tanto
na defesa de emancipação de ocupações, como na definição dos percursos educativos
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dos alunos. Supor uma harmonia nos fins da educação é uma ilusão. O resultado é o de
uma perceção de crise na educação, a de que “nunca tantos deixaram de acreditar na
escola, nunca tantos a desejaram e a procuraram, nunca tantos a criticaram e nunca
tantos tiveram tantas dúvidas sobre o sentido da sua mudança” (Barroso, 2001).
Os professores jogam aqui um papel crucial na medida em que concentram
uma grande parte das possibilidades de determinação do futuro. Tanto que, nas
últimas décadas, a investigação científica lhe tem dedicado uma porção considerável
da sua agenda, e a política, direta ou indiretamente, feito da classe objeto de
(demasiadas) mudanças estruturais e funcionais. Com efeito, o ser agente da mudança
pode implicar o reverso da vulnerabilização.
O nosso trabalho surge numa fase de restruturação da profissão e do trabalho
dos professores, e pretende questionar os seus sentidos questionando o modo como
estes são percebidos pelos próprios profissionais e configuram a atualidade da sua
profissionalidade. Fazemo-lo a partir de uma descrição da realidade do seu trabalho, e
usando uma das suas variáveis mais marcantes – o tempo e o seu uso. Para os
professores, o tempo é uma dimensão fundamental através da qual o seu trabalho é
construído e interpretado, mas não é só um constrangimento objetivo e opressivo: é
também um horizonte, subjetivamente definido, de possibilidade e de limitação
(Hargreaves, 1998). O tempo marca-nos e configura a nossa perceção do mundo e do
como nele nos situamos, fazendo isto definimo-nos a nós próprios (Dubar, 1997).
Procuramos em concreto, tipificar o tempo de trabalho de professores – a
partir da sua quantidade e dispersão pelas respetivas componentes, em função do seu
perfil profissional. Pretendemos ainda, a partir da análise das subjetividades inscritas
pelos professores na interpretação das situações de trabalho, perceber as formas de
significação do profissionalismo actual.
Para tal propomos uma metodologia mista com recurso ao estudo de casos
múltiplos, procurando as vantagens de técnicas de natureza quantitativa e de natureza
qualitativa, como forma de atingir algum conhecimento acerca da profissionalidade
docente, um constructo suficiente complexo.
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Como qualquer corte, que nem sempre clarifica o que existe antes nem permite
antecipar o que vem a seguir, contém limitações que procuraremos atenuar com a
interpretação das tendências confluentes na situação atual e dos seus efeitos
possíveis. Outras limitações derivam da operacionalização metodológica por que se
optou e que se justificam pela impossibilidade de, num estudo de âmbito restrito,
afetar de forma mais consistente a real complexidade do problema.
Se realmente importa o que os professores fazem, e durante quanto tempo, se
realmente importa que a situação atual os aproxime de um perfil mais ou menos
profissionalizante, se importa questionar a qualidade que estamos a construir, então
temos de saber concretamente qual é a realidade objetiva e subjetiva que os
professores vivem e transportam diariamente consigo, que os professores usam na
tarefa de educar. Este trabalho estrutura-se neste sentido.
Enquanto área curricular consagrada em todos os currículos nacionais, à
Educação Física tem sido atribuído o reconhecimento da sua importância para o
desenvolvimento formativo integral dos alunos. No seu desenvolvimento enquanto
área de conhecimento e de intervenção escolar estão presentes quer a complexidade,
quer a incerteza, próprias da ação educativa e do resultado da interação entre as suas
finalidades e as características dos contextos em que operam.
Conhecer hoje a Educação Física e o seu desenvolvimento em meio escolar,
obriga à compreensão dos rumos da mudança educacional geral, dos fatores sociais
que a moldam enquanto área curricular, dos fatores de mudança na estruturação das
organizações em que se insere, e dos fatores que, por via daqueles, ou de forma mais
direta, afetam o comportamento dos seus profissionais e a sua própria ideia de
Educação Física.
Isto mesmo é reconhecido desde sempre no desenvolvimento curricular da
licenciatura em Ciências do Desporto e no mestrado em Ensino da Educação Física,
cursos da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de
Coimbra. No primeiro caso, incluindo no seu elenco de disciplinas a unidade curricular
de Análise das Organizações Educativas, que tem como um dos seus tópicos nucleares,
a análise da profissão docente; no segundo caso, incluindo a unidade curricular de
4

Organização e Administração Escolar, que tem como um dos seus temas centrais a
relação entre a diferenciação da profissão docente e o estabelecimento de diferentes
modelos de gestão escolar.
Iniciamos com um capítulo em que procuramos contextualizar as atuais
condições políticas e profissionais de exercício da profissão, destacando o modo como
o Estado protagoniza a definição da realidade educacional em Portugal.
Segue-se uma parte em que delimitamos os conceitos principais de profissão,
profissionalidade e profissionalismo, salientando os modos como, potencialmente, se
controla o trabalho docente.
Partindo daquela delimitação e daqueles modos de controlo centramo-nos
numa reflexão em torno da especificidade do trabalho docente para, em parte,
questionar a legitimidade do seu controlo e expor o que se sabe, atualmente, acerca
do uso do tempo pelos profissionais.
Segue-se a delimitação do problema, as opções metodológicas, e respetiva
fundamentação, em que se baseou o seu tratamento empírico, cujos resultados
apresentamos e que, por sua vez, iluminam as conclusões.
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2. A PROFISSÃO DOCENTE E A EDUCAÇÃO NO 3º MILÉNIO
A compreensão da situação da profissão docente no início do 3º milénio implica a
mobilização e compreensão de fenómenos políticos e educacionais que marcaram as
últimas décadas. Consumada a transição para o regime democrático, verificaram-se
alterações do modo do Estado intervir sobre a Educação - associadas ao próprio modo
do Estado intervir sobre a coisa pública, do modo de os próprios profissionais se verem
a si próprios e do modo de se entenderem as finalidades da Educação e dos processos
organizativos e pedagógicos que as concretizam. Superiormente descrita e analisada
por outros autores (Barroso, 2005; Correia, 2000; Formosinho, 1992, 2000; Gomes,
2005; Nóvoa, 1991, 1992), da evolução recente procuraremos abordar os fenómenos
mais salientes, na medida do seu contributo para o esclarecimento da nossa
problemática.
A massificação e a vulnerabilidade dos professores
Uma das consequências que se retira daquela análise é a evidente
permeabilidade da profissão docente e do trabalho concreto dos professores a fatores
estruturais e conjunturais que têm vindo a enformar a situação da educação em
Portugal. Para tal parece contribuir a continuação da tradicional centralidade do
Estado na determinação da profissão e das condições de exercício profissional,
associada à fragilidade reivindicativa do campo associativo - em que os sindicatos
surgem como as principais entidades representativas dos professores mesmo em áreas
que noutras profissões são protagonizadas pelas respetivas ordens profissionais
(como, por exemplo, o conteúdo dos planos de estudos ou dos processos de avaliação
de alunos e de professores), e ainda, uma evidente preponderância da crença na
educação para o desenvolvimento social e ascensão social das famílias que conduz a
uma amplificação dos problemas educacionais e a um enfoque particular do olhar
social, ora crítico ora favorável, sobre o trabalho dos professores e das escolas. Estes
fatores interpenetram-se e atuam num enquadramento social e político que tem
vindo, nos últimos 40 anos, a sofrer alterações a uma velocidade vertiginosa com
reflexos no campo educacional.

7

À institucionalização do regime democrático sucedeu uma aceleração da
massificação do acesso à escola que viria a transfigurar o panorama da educação em
Portugal.
O aumento de alunos significou a necessidade de um concomitante aumento
abrupto de meios e de profissionais, pelo que o coletivo docente se viu constituído por
um conjunto de professores com características diferentes dos que até então o
compunham. Desde logo, professores sem a necessária preparação específica para
exercer a profissão (Formosinho, 1992) ao ponto de, em 1985/86, apenas 51,5% dos
professores a lecionar entre os 7º e 12º anos serem profissionalizados (Teodoro,
1990). Ter-se-ão descoberto vocações, mas também se expôs a profissão à
possibilidade de banalização da sua importância e complexidade por, afinal, não
carecer de formação.
Aquele

aumento

exponencial

de

alunos

traduziu-se

ainda

numa

heterogeneização do corpo discente e correspondentes consequências para o
processo de aprendizagem que, não deixando de ser uma dialética que pressupõe a
participação interessada de quem aprende, se tornou mais complexo e exigente para
os professores. Foi neste contexto que Formosinho (1992) nos alertou para a
emergência de superprofessores que têm de ser capazes de fazer tudo o que é
acometido às escolas, e Correia (2000) numa profissão impossível ao nível da gestão
interior e pedagógica de valores concorrentes mas politicamente validados.
Estas metáforas assinalam uma situação ainda marcada pela importação de
problemas sociais para a escola, exigindo uma diversidade de respostas organizativas e
pedagógicas que, perante um tradicional modo estatal e centralizado de conceber
currículos e processos organizativos, e numa fase de crise económica que
impossibilitou a afetação dos recursos necessários, se verificou sobretudo à custa da
diferenciação de papéis dos professores e da criação de unidades e processos
organizativos exigentes em termos de formação e coordenação interna, resultando em
insucesso nas aprendizagens com reflexos na imagem social dos professores
formatados compulsivamente num modo escolar tendencialmente homogeneizador
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das próprias práticas pedagógicas e dos modos de conceber o funcionamento das
organizações.
Ainda que em crise permanente, a crença na educação e o consequente
investimento político e social permaneceram incólumes e, apesar do prenúncio da
desescolarização, à escola pede-se que forme e substitua as demais estruturas sociais
formadoras (nomeadamente, as famílias) neste objetivo. Este fenómeno tem tradução
na ideia geralmente aceite de que não haverá muitos problemas sociais cuja solução
não passe, hoje, pela escola – ecologia, violência, discriminação étnica,
toxicodependência, etc., mas também na justaposição, que passa a ter de ser gerida
pedagogicamente por todos os professores e pelas escolas, de intenções formativas
que englobem a valorização do mérito e a necessidade de atender aos timings da sua
certificação formal respeitando as características individuais e os ritmos próprios dos
alunos, ou a necessidade de motivar alunos para o estudo sem que esse seja um valor
cultivado nas famílias, ou ainda, a necessidade de formar para o exercício autónomo e
criativo num quadro institucional essencialmente homogeneizante e, sobretudo,
disciplinador.
Com efeito, desde a década de 80, a reunião dos proclamados desígnios de
democratização, modernização e inclusão (Correia, 2000) traduziu-se num conjunto
mais ou menos composto ou justaposto de políticas e iniciativas legislativas em todas
as áreas da Educação – alargou-se a escolaridade obrigatória duas vezes, definiram-se
e reorganizaram-se os planos de estudos dos currículos, definiram-se outras vias de
ensino e reorganizou-se o ensino profissionalizante, definiram-se regimes de
administração e gestão das escolas e decretou-se a sua autonomia, alargou-se a rede
de escolas de direito privado, definiram-se estatutos de carreira para os professores,
definiram-se e reorganizaram-se as instituições representativas da tutela pelo
território nacional, definiram-se e reorganizaram-se estatutos do aluno, alteraram-se
as regras de acesso ao ensino superior e de avaliação no ensino secundário, etc., seria
irrelevante e fastidioso enunciar todas as alterações promovidas tal foi o seu ritmo e
amplitude, e que induziram os professores a uma postura defensiva em relação à
mudança. Paradoxalmente, aquela complexidade acrescida dos fins da escolarização é
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coetânea de uma erosão quer da imagem social dos professores (Cruz, 1989), quer da
capacidade de as organizações escolares cumprirem as expectativas sociais.
Ainda assim, acentua-se a já referida escolarização dos problemas sociais e
correspondente restruturação das organizações no sentido da sua hierarquização e
diversificação interna, para além de alterações curriculares e de trabalho dos
professores. Neste percurso, as situações têm-se definido pela combinação de
imperativos diversos, conjugados por diferentes atores e/ou entidades, domésticas,
internacionais e supranacionais, representativas de interesses gerais ou particulares,
dos campos político e científico.
O progresso das últimas décadas é estatisticamente assinalado em indicadores
como as taxas de escolarização ou as da relação aluno/docente nos diversos ciclos e
anos de escolaridade que realmente atestam uma importante evolução, mas que,
como qualquer retrato, ocultam mais do que mostram, ao ponto de, neste âmbito, nas
últimas décadas se salientar mais a situação de crise do que a de progresso, e a do
corpo docente iniciar o terceiro milénio sob o signo do mal-estar profissional ou de
uma acentuada crise de identidade.
Com efeito, aquela miríade de finalidades acometidas à Escola, nem sempre
complementares ou facilmente ajustáveis, têm configurado um quadro de incerteza e
permanente mudança nas escolas e exposto a vulnerabilidade dos profissionais às
expectativas sociais que recaem sobre a Escola e à sua interpretação por parte dos
sucessivos governos. Gomes (2005), ao entender a Escola como um arranjo justaposto,
permanentemente atualizado de discursos, tecnologias e princípios disponíveis em
cada momento, invoca uma explicação das situações educativas, em cada momento
histórico, por recurso a argumentos conjunturais derivados exclusivamente do modo e
princípios de governação vigentes – a história recente da Educação em Portugal parece
ser disto um bom exemplo. Porque houve que fazer uma democratização do acesso à
escola num prazo muito mais curto do que noutros países, porque, em simultâneo,
houve que montar uma estrutura económica capaz de nos situar no mapa europeu e
mundial, porque houve que atenuar diferenças sociais tendencialmente excludentes e
ainda porque, nos últimos anos, houve que ajustar a dimensão do Estado ao que se
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pensa ser hoje um normal posicionamento em relação à economia e ao
desenvolvimento social. Em simultâneo, a Sociologia expôs o carácter seletivo da
escola que transforma as diferenças sociais em desigualdades escolares, e a Psicologia
e as Ciências da Educação interpelaram a diretividade e a autoridade como valores em
si próprios; nas escolas, há ainda de conviver com a utilização política das sucessivas
vagas de estudos estatísticos internacionais que expõem o caso português por
comparação com outros países, normalmente para legitimar novas opções
transformadoras sem que se realce que o papel dos profissionais é agora mais exigente
e requer formação permanente e contextualizada na escola. O consenso social em
torno da escolarização tornou-se volátil e difuso e, no terreno, os professores gerem o
possível. Assim, não é surpreendente que os professores sejam vistos ora como parte
da solução ora como parte do problema educativo, ou ainda, que após 25 anos de uma
política educativa democratizadora, modernizadora e inclusiva, Nóvoa (1999) note
uma notável discrepância entre o que é preconizado, académica e politicamente, e a
realidade profissional dos professores.
O Estado – hegemonia e mudança
Do exposto pressente-se a saliência do Estado na determinação da realidade da
profissão docente e, daqui, a importância da sua compreensão. Esta influência
manifesta-se por duas vias que se interpenetram: uma mais direta por meio da
definição formal da profissão e do trabalho docente, outra mais indireta, mas não
menos impactante, a partir da definição do seu posicionamento no governo da
questão educacional.
Em relação a esta última, é hoje claro que a emergência do Estado como
construção instauradora de uma nova ordem de administração territorial nos séculos
XVIII-XIX contou com a escolarização como um potente aliado e instrumento de
garantia de coesão cultural e económica; por isto mesmo, a escolarização viu-se
massificada porque útil e aceite como mecanismo fundamental para o governo da
própria sociedade e de cada um. Esta visão instrumental da escola pública,
reconhecidamente uma função estatal, perpetuou-se e perpetuou, aparentemente,
em muitas análises relacionadas com o papel dos professores, uma visão de Estado
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quase transparente ou neutral, porque promotor do bem comum ante forças e grupos
mais ou menos interessados no desenvolvimento social, mas também uma visão de
Estado hegemonicamente competente e portador de uma estratégia global e
claramente definida para cada sector social. Gomes (2005) alerta-nos para o
reducionismo desta última perspetiva de Estado, mas também daquela que o entende
como instrumento burocrático que atua em nome da exploração, para situar o
exercício de governo como o resultado “de uma montagem e de alianças entre
diferentes instâncias que governam os domínios da atividade económica e da vida
social coletiva e da conduta individual.” (Gomes, 2005: 79).
Entendida a ação do Estado deste modo, compreende-se melhor aquele
carácter múltiplo das prioridades traduzidas na política educativa no período que
temos vindo a analisar, mas também a alteração do seu posicionamento no governo
dos subsistemas sociais verificada a partir das décadas de 60 e 70 nos países então
desenvolvidos e em Portugal, sobretudo a partir da década de 80. Após uma primeira
década pós-revolução em que se procura massificar o acesso à escola em plena crise
económica e financeira que motivou a intervenção do Banco Mundial, perante a nítida
incapacidade de tudo gerir a partir do centro e a correspondente erosão de
legitimidade, as reivindicações de atores e entidades periféricas dos campos político,
associativo e académico, e as induzidas tendências de modernização do modo de
administrar os subsistemas sociais por parte de instâncias internacionais, o Estado
opera uma mudança no sentido da territorialização do governo da Educação,
descentraliza a sua intervenção e autoposiciona-se numa perspetiva, aparentemente,
mais reguladora do que educadora.
Assim, no seguimento de experiências localizadas (como a das Escolas Básicas
Integradas, ou a adoção local de projetos financiados), e com o impulso da Lei de Bases
do Sistema Educativo, a partir de 1986 a cada escola é possível: ensaiar formas de
gestão flexível do currículo, definir algumas políticas de alocação de alunos e
professores e gestão de tempos letivos e de ocupação de espaços; organizar e oferecer
atividades de complemento curricular, de animação socioeducativa; gerir o crédito
horário disponível para o exercício de cargos de gestão intermédia e de
desenvolvimento de projetos pedagógicos; proceder ao recrutamento de pessoal
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auxiliar de ação educativa em regime de tarefa ou contrato a tempo certo; conseguir
autofinanciamento e gerir as receitas geradas pela prestação de serviços na escola;
adquirir bens e serviços e proceder à execução de certo tipo de obras; estabelecer
parcerias entre escolas, nomeadamente para a criação de centros de recursos
educativos e centros de formação (Formosinho, 2000).
Sob a égide da localização da Reforma em cada escola, a racionalização na
gestão de recursos, a importância concedida ao papel de outras entidades e atores
sociais, a reificação de comunidades educativas que implicam a ligação de cada escola
ao seu meio envolvente, são desígnios tornados valores cujo consenso importa
construir. Ao Estado importa, em simultâneo, manter o controlo da situação
assegurando ou reconquistando a legitimidade, e otimizar o sistema – fá-lo não
deixando de legislar e definindo os contornos da participação de outras entidades e
atores (na gestão do sistema e das organizações, na definição dos currículos)
enquanto, sobretudo na última década, intensifica e diversifica os dispositivos de
avaliação do sistema, das organizações, dos profissionais e dos alunos, e ainda
incorpora uma retórica meritocrática assente nas vontades individuais como
pressuposto da resolução de problemas sociais, aquelas dependentes da posse das
competências cuja transmissão é acometida à escola (Correia & Matos, 2001), para
além de constituir compulsivamente os agrupamentos de escola e um novo regime de
gestão das escolas (já em 2007) com claros indícios de reforço da dependência da
gestão em relação à tutela, de eventual preponderância da questão administrativa
sobre a pedagógica e de centralização da decisão nos órgão de topo das escolas.
Neste quadro é natural que a situação se caracterize pela ambiguidade
atestada pelo facto de apenas 45 escolas (até ao fim do ano lectivo 2012/3013, 27
anos após a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo) terem celebrado
Contratos de Autonomia e que o Estado tenha de gerir contradições diversas quando,
por exemplo, decreta a autonomia das organizações escolares obrigando à construção
de um projeto organizacional que carece de aprovação tutelar, ou decreta a
flexibilização dos currículos definindo as suas margens e controlando as decisões
tomadas nas escolas, ou decreta a profissionalidade docente – um paradoxo em si
mesmo, por não se designar perspetiva da tutela sobre a ocupação docente e que
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pormenorizaremos adiante. Popkewitz (2000) designa esta dinâmica posicional dos
Estados por hibridização na medida da natureza plural das medidas tomadas em
diversos quadrantes educacionais, parecendo ser, para Afonso (2001) e Barroso
(2005), que neste processo aquela alteração do posicionamento do Estado surge
normalmente associada ao eventual estabelecimento de uma ordem (quasi)mercantil
no provimento do serviço de Educação, assente na crença de que a concorrência é o
motor da qualidade dos processos organizativos.
Prontamente identificada e caracterizada nos meios académicos, o
reconhecimento da sua natureza e consequências pragmáticas dissemina-se por um
corpo profissional cada vez mais formado superiormente mas que não escapa à
necessidade de as gerir quotidianamente: a importância dos resultados das
aprendizagens no que refletem de qualidade da escola por comparação com outras, ou
da adequação das práticas de acolhimento de encarregados de educação e de
transparência de metodologias de avaliação, a necessidade de partilhar decisões
organizativas com outros atores por via da sua entrada no governo das escolas, etc. A
necessária naturalização destes processos implica a cumplicidade dos profissionais que
percebem que o sistema deixou de ter utentes para ter clientes, que as aprendizagens
têm de ser úteis (imediatamente para o prosseguimento de estudos/aprendizagem de
uma profissão, e mais longinquamente ao crescimento económico da nação), que os
processos pedagógicos e a oferta curricular e extracurricular (sobretudo em contextos
urbanos e semi-urbanos) devem ser aqueles que não hipotequem a existência de
alunos a curto e médio prazo – também nesta fase ressalta uma nítida vulnerabilidade
dos professores aos novos modos de pensar os processos e as finalidades da Educação.
Este reposicionamento do Estado no campo educativo, que trouxe novas
narrativas e modificou algumas práticas de administração, situou dinâmicas de
descentralização, autonomia, projeto e flexibilização dos currículos que têm marcado o
modo de pensar a educação em Portugal. É ainda coetâneo de um modo renovador de
pensar a situação dos professores assente numa perspetiva crítica de conceção da
profissão docente ante a tutela, e do trabalho quotidiano dos professores – como
veremos, retórico por parte da tutela, e tão fundamentado quanto possível por parte
da comunidade científica e profissional.
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Num quadro combinatório de democratização e modernização, preconiza-se a
valorização da profissão em plena crise de identidade pressentindo-se a da
consequente emancipação em relação à tutela.
A confluência da reconhecida importância da Educação para o desenvolvimento
social e económico, do diagnóstico de debilidade da classe docente (Cruz, 1989), da
sua reconhecida importância na implementação da Reforma Educativa publicada em
1986 e das negociações do Estatuto de Carreira (primeiramente publicado em 1990),
contextualiza um quadro de forte reivindicação de valorização da profissão, assente
principalmente na melhoria das suas condições remuneratórias e de estabilidade
profissional, estruturação da progressão e condições de formação inicial e contínua
que exigem elevada qualidade científica, enquanto se convoca a comunidade científica
à estabilização conceptual de um saber específico.
Denuncia-se o papel funcionarizado dos professores e fundamenta-se a
necessidade da sua profissionalização – por exemplo, é defendido que a autonomia
dos atores é um princípio fundamental para a consecução da das organizações
escolares (Barroso, 1997). Genericamente, a argumentação sustenta-se, por um lado,
na complexidade das expetativas sociais e do trabalho a desenvolver na escola
massificada que requeria um corpo profissional mais autónomo, ao nível da definição
da própria profissão e do trabalho em contexto escolar; por outro lado, na necessidade
de ordenação interna do coletivo, considerada como o meio de regular a própria
heterogeneidade e reconstruir uma coesão identitária favorecedora de uma atitude
profissional mais responsável e menos defensiva em relação ao olhar social e à
mudança. Assim, a defesa desta perspetiva de emancipação profissional, direciona-se
quer para o poder político quer para o coletivo profissional (Nóvoa, 1991a; Teodoro,
1994) por, também, ser aceite que a iniciativa profissional responsável é um fator
imprescindível à concretização da política e da mudança do local (Benavente, 1994).
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3. PROFISSIONALIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E CONTROLO
A delimitação de um objeto de estudo implica a definição concreta dos seus termos.
Porque a tradução dos conceitos em termos é feita em nome da clareza e economia na
sua comunicação, e porque a uma ideia apenas deverá corresponder um conceito,
procuraremos ser rigorosos naquela delimitação e fiéis a esta no decurso do nosso
estudo.
Profissionalidade e profissionalização – delimitação conceptual
No campo das atividades ocupacionais a tarefa de delimitação conceptual vê-se
dificultada pela miríade de ligações possíveis entre significantes e significados,
existente na literatura, resultante de diferentes tradições e orientações sociológicas,
mas também pela nem sempre clarificada intromissão dos sentidos atribuídos pelo
senso comum – questão de há décadas assinalada por diversos autores (Bourdoncle,
1991; Hoyle & John, 1995). Apesar dos esforços, correntemente ser profissional ainda
pode significar ser competente, mas também desempenhar uma ocupação em
exclusividade, ou ainda, ter licença certificadora de desempenho dessa profissão. A
profissão, quando entendida como categoria administrativa, pode ser qualquer
ocupação, mas também um tipo de ocupação reconhecida como tendo um estatuto
superior a outras, ou ainda um qualquer coletivo que partilha uma licença de exercício
ocupacional. O mesmo exercício pode ser aplicado para outros significantes
importantes para o campo: profissionalização, profissionalismo, profissionalidade,
estatuto. É possível encontrar estas diferentes formas de mobilizar os conceitos tanto
na opinião pública como em estudos de natureza científica, parecendo por vezes mais
clarificador abandonar os significantes e expressarmo-nos por significados, ou
acompanhar cada conceito da sua definição, em nome de uma comunicação
inequívoca. Neste exercício de delimitação importa ainda acautelar a questão da
tradução idiomática dos termos, e é por esta razão que inicialmente nos centraremos
nos significados (mais a coberto dos riscos dos fenómenos de tradução) para
podermos enquadrar e delimitar os significantes.
A análise empírica das ocupações tem vindo a incidir em quatro níveis
complementares (Demailly, 1994): a evolução das características individuais e das
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trajetórias biográficas dos profissionais; a evolução do trabalho concreto que os
profissionais executam; a construção identitária, de produção de sentidos e de
mobilização interna, promovidas pelos profissionais; a interligação que se estabelece
entre grupos ocupacionais que ocupam o mesmo espaço da divisão do trabalho.
O significado em que incidimos o nosso estudo coincide, na sua formulação
mais simples, com a realidade concreta do trabalho dos professores. Ao conjunto de
características ocupacionais que distinguem a docência das outras profissões e
configuram a sua especificidade ocupacional, Sacristán (1991) atribui o significante de
profissionalidade. Tratando-se, segundo este autor, do conjunto de comportamentos,
conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser
professor, é um conceito que remete para o núcleo material e imaterial do trabalho
ocupacional concreto, aparentemente alinhado com as (mais restritas) definições
propostas por Hoyle (1974, p.15) “conhecimento, habilidades e procedimentos
empregues pelos professores no processo de ensino” ou Hargreaves e Goodson (1996,
p. 4) “qualidade e carácter da ação profissional no seio de um grupo ocupacional”, e
potencialmente representativo dos dois níveis intermédios da análise a que alude
Demailly (1994). Roldão (2000), na utilização do conceito, alarga aquele conjunto de
características adicionando-lhe a autonomia e reconhecimento social da função, a
posse e produção de um saber específico, o poder sobre o exercício de atividade, a
competência reflexiva sobre a própria atividade e a pertença a uma comunidade
profissional com cultura e identidade próprias. Ora, estas outras características
ocupacionais pertencerão a uma outra escala analítica, funcionando umas como
fatores daqueles processos concretos, outras contendo já uma dimensão valorativa do
exercício ocupacional, realmente imprescindíveis à análise do desenvolvimento de
qualquer ocupação na medida em que qualquer análise essencialmente crítica carece
de uma referência.
Ainda que o desenvolvimento social e a vox populi designem como profissão
um conjunto vasto de ocupações, dentro deste conjunto há diferenças cuja análise tem
de passar pela definição de um referencial. O conjunto de características avançadas
por esta última autora é uma versão do tradicional sistema de valores ocupacionais
que têm vindo a enformar o conceito de profissionalismo que, por sua vez, tem
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também sido utilizado para distinguir profissões de ocupações e, daqui, lhes atribuir
um estatuto social diferenciado tornando-se um conceito que remete mais para o
estado ou situação de uma ocupação do que para a sua natureza concreta.
Naturalmente, a autora faz daquelas características um uso próximo da perspetiva
funcionalista de análise das profissões ao sugerir ser este conjunto o que permite a
incorporação, pelos atores ocupacionais e da entidade coletiva, do epíteto de
profissionalidade, para questionar se a docência é ou não uma profissão.
Para nós, a profissionalidade, tal como definida por Sacristán (1991), pode ser
entendida como a materialização do profissionalismo, pelo que o uso deste último
significante é pertinente na medida do seu valor simbólico do que realmente nos
interessa – averiguar se os sentidos da evolução recente das condições de exercício
ocupacional, e suas características concretas, são mais ou menos conducentes a
patamares de maior consideração da especificidade ocupacional e dignificação do
exercício individual e coletivo em função do atual consenso social acerca das
finalidades da educação e do papel que aí jogam os professores. Sugerimos fazer isto a
partir da dimensão material do profissionalismo, a que chamamos profissionalidade,
sendo claro que nos interessa pouco o seu relacionamento com as demais ocupações
ou com um qualquer estado entretanto, social ou politicamente, convencionado. O
conceito de profissionalidade encerra dois aspetos valiosos para o questionamento da
realidade da docência: permite a mobilização de dimensões do trabalho concreto
(conhecimentos, habilidades, hábitos, perceções, etc.) e, na medida em que pressupõe
algum entendimento acerca do que é a competência no exercício profissional, e
porque este entendimento é construído socialmente pelo contributo de diversos
atores e instâncias de debate e decisão, ao proceder à sua análise estaremos a
questionar este entendimento e estes diversos posicionamentos.
Apesar dos diversos obstáculos a que a docência seja formal e
institucionalmente uma profissão de pleno direito (Labaree, 1992), poucos duvidam de
que atualmente a docência seja reconhecida como uma profissão e de que os
professores, quotidianamente, se insiram num quadro de profissionalismo,
importando analisar que qualidade de profissionalização tem sido imprimida à
evolução recente da ocupação e de que profissionalismo estamos, em concreto, a
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tratar. No decurso deste trabalho fá-lo-emos olhando com particular atenção para a
dimensão comportamental da ocupação sem esquecer que a sua dimensão
institucional é também parte da sua construção, considerando ainda a possibilidade de
que ambas não sejam interdependentes (Kerr, cit. Rodrigues, 1997, p. 22).
Sendo possível o estudo desta questão pela análise do instantâneo de cada
ocupação e sua localização num qualquer sistema classificativo de ocupações, a
componente processual do fenómeno parece-nos bem mais profícua. Demonstrada a
não coerência dos percursos evolutivos de diversas ocupações - ainda que existam
propostas de tipologias para esta evolução, a sua complexidade interna –
nomeadamente a diversidade resultante em diferentes posicionamentos em relação
aos níveis de poder, e a evidência de que a profissionalidade se joga em múltiplas
dimensões (formação, constituição orgânica, determinação do conhecimento
específico, etc.), parece poder haver diferentes profissionalidades dentro da mesma
ocupação, determinando que a procura de um estado instantâneo de profissionalismo
enquanto resultado de uma equação teórica agregadora de parcelas, ainda que bem
sustentadas teoricamente, seja um esforço pouco interessante ou até irrealista. Por
outro lado, na medida em que a situação instantânea de qualquer profissão resulta da
confluência dos consensos possíveis em face da situação política, económica e social,
ela facilmente se torna obsoleta nomeadamente em fases de forte instabilidade. A
compreensão da realidade da ocupação docente no quadro da divisão do trabalho, e
dos modos como esta se determina, implica a mobilização dos importantes contributos
da investigação e teorização no campo da sociologia das profissões acerca do modo de
evolução das ocupações.
Ao fenómeno da profissionalização tem vindo a ser dado particular destaque a
partir da perspetiva interacionista e aprofundamento por correntes de análise
posteriores. Dado que nem sempre estas análises incidem na evolução das ocupações
mas sim no fenómeno de aumento quantitativo e qualitativo das ocupações a quem é
reconhecido o estatuto de profissão, é possível conceber a profissionalização como o
movimento social vasto que determinou o aumento do número e da importância de
profissões (e que o profissionalismo possa ser encarado como constructo de análise da
organização e controlo do trabalho), ou como o processo de obtenção, a título
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individual, de credenciais e autorização para pertencer a uma profissão. Situando-nos
no nível de cada ocupação e do seu processo evolutivo, e apoiando-nos em Freidson
(1994), incidimos o foco no processo pelo qual um coletivo ocupacional obtém
(recorrendo à invocação de uma competência esotérica e dos seus benefícios sociais) o
direito exclusivo de realizar um determinado tipo de trabalho, o controlo sobre a sua
formação e o acesso, bem como o direito de determinar e avaliar a forma como o
trabalho é realizado, sabendo que a este processo pode estar subjacente uma
estratégia e retórica mobilizadas por esse coletivo visando uma correspondente
ascensão na escala da divisão do trabalho e, consequentemente, no seu estatuto social
(Hoyle & John, 1995). Daqui é percetível como esta forma de definir profissionalização
encerra uma valoração dos seus sentidos – existe profissionalização quando a evolução
da ocupação a aproxima das características das profissões, sendo certo que a análise
científica da realidade das ocupações trouxe à luz a possibilidade do fenómeno oposto,
segundo a qual importa considerar eventuais vestígios de desprofissionalização
naquela evolução.
Desde logo, trata-se de reconhecer que o processo de evolução de uma
ocupação nem sempre se caracteriza pela linearidade ou naturalidade induzidas pela
alteração circunstancial ou estrutural das condições de progresso económico,
científico ou social, mas ainda que é possível questionar a suposição de uma
profissionalização/desprofissionalização genericamente aplicável ao conjunto das
ocupações que compõem o sistema de divisão do trabalho. Esta última perspetiva é
saliente nos estudos de Abbot (1988) que, recorrendo a uma racionalidade sistémica,
demonstra a complexidade do processo de evolução das ocupações. Para o autor,
neste processo destaca-se a necessidade de demonstração da cientificidade do
conhecimento usado e respetiva abstração como recurso na afirmação da sua
jurisdição e da ocupação no sistema de ocupações, que esta afirmação se constrói em
campos diversos (opinião pública, legislação e situação concreta de trabalho) e nem
sempre coerentes em termos de resultados e requisitos, que a própria configuração
interna da ocupação pode fazer variar a posição da ocupação no sistema, e que esta se
vê ainda constrangida por forças externas oriundas do contexto social, económico e
cultural. Esta característica dinâmica do processo, inicialmente sugerida pela corrente
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interacionista e depois reforçada por Johnson (1972), é ainda marcada pelo uso do
poder de cada ocupação que aquele autor aponta como uma componente inerente
(nomeadamente na capacidade de afirmação da jurisdição ocupacional) mas só
verdadeiramente aprofundada pelos teóricos marxistas.
Ainda que em Freidson (1994) seja bem presente a distinção entre profissões e
ocupações, e a ênfase nas primeiras, ele centra a sua análise nos mecanismos de poder
que permeiam a sua evolução e determinam o seu estatuto. Na esteira de Johnson
(1972), considera determinante a intensidade e qualidade do relacionamento daquela
elite com entidades e instâncias decisórias e próximas da produção de capital. O poder
de uma ocupação emerge assim como a variável fulcral na análise da sua evolução,
que tem sido, já com um sentido mais valorativo do que descritivo do processo,
assinalada como de profissionalização – quando este poder significa a possibilidade de
auto-determinação das condições de exercício profissional e de arranjo institucional da
ocupação, ou de desprofissionalização – quando é mais saliente a dependência de
outras entidades nestes mesmos processos. No plano analítico, autonomia e controlo
tornam-se assim, aparentemente, nos dois critérios essenciais de indicação da situação
evolutiva de uma ocupação, enquanto expressão de um maior ou menor poder
ocupacional em função das possibilidades de ligação à produção de capital económico,
do monopólio de um conhecimento específico e da possibilidade de interferir no
acesso à ocupação. Este último pressuposto é saliente na leitura que Larson (1977) faz
do fenómeno das profissões e da sua evolução eventual rumo a um estado de
profissionalismo – o controlo do mercado dos serviços prestados pela ocupação e do
acesso às credenciais para exercer a ocupação implicam a manipulação da sua escassez
para manter o seu valor, o que conduz à restrição intencional e ao fechamento deste
mercado de acesso, seja pela codificação do conhecimento especialista seja pelo
controlo das oportunidades de formação que permitem aceder àquelas credenciais.
O Estado e a profissão docente em Portugal
Eventualmente porque muita desta análise é desenvolvida em contextos
nacionais menos centralizados e centralizadores, e porque subsiste uma focalização
privilegiada na explicação dos percursos das profissões tradicionais, até aqui o papel
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do Estado parece ser tanto o de parceiro na confirmação do percurso de
profissionalização destas ocupações, como o de eventual regulador do processo. Ainda
que Johnson (1972) admita ser a intervenção estatal um dos três tipos de controlo
exercido no processo de trabalho, genericamente o Estado parece limitar-se a regular
o surgimento das profissões e a sancionar o seu crescimento natural e autónomo
emitindo credenciais ou regulando as instituições formadoras, sendo igualmente
saliente, nesta relação Estado-profissões, o papel das profissões na consolidação do
Estado. Contudo, Larson (1977) ao aprofundar os processos de criação de monopólios
jurisdicionais por parte de ocupações, de que o controlo do acesso à profissão e a
proteção das licenças são requisitos, e sobretudo a evolução recente marcada pela
desprofissionalização, deixa antever uma outra relevância ao papel do Estado neste
processo evolutivo - na medida em que o desenvolvimento social, durante o séc. XX, se
apoiou numa estatização dos seus sectores, e que esta acentuação do Estado na
organização social se fez por meio de uma burocratização das instituições e dos
processos

administrativos,

muitas

profissões

viram-se

institucionalizadas

e

funcionarizadas, e ao mesmo tempo protegidas e reconhecidas.
O caso concreto da evolução da ocupação docente em Portugal foi estudado de
forma aprofundada por Nóvoa (1987). Deste trabalho pode-se deduzir as seguintes
grandes características da evolução da ocupação docente em Portugal: ao ensino e aos
professores sempre tem sido reconhecida uma função crucial no desenvolvimento
social; à estatização da educação correspondeu o protagonismo do Estado na
institucionalização das diversas facetas da profissionalidade docente resultando num
profissionalismo estatal; esta institucionalização tem vindo a construir-se a partir de
uma confluência de interesses sociais, políticos e ocupacionais - estes últimos
mobilizados por uma comunidade ocupacional crescentemente influente.
Seguindo os caminhos evolutivos presentes noutros subsistemas sociais, na
educação é assinalável, ao longo do séc. XX na Europa continental, a predominância do
Estado na criação de condições de profissionalização da docência: na centralização do
recrutamento e acesso ao exercício profissional (a obtenção da licença que os
interacionistas apontam como ponto-chave), na definição de normas de formação
inicial e criação de instituições formadoras garantes de uma melhor preparação (que
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esta perspetiva assinala como fulcro da possibilidade de profissionalização de uma
ocupação) e na construção de uma cultura profissional. O Estado é empregador,
garante remuneração regular, regula os programas de formação inicial e assegura a
existência dos clientes, definindo ainda o objeto do trabalho por meio dos diversos
currículos. Trata-se, no fundo, de um processo que reflete a estatização da
administração da sociedade e um modo burocrático e centralizador de a empreender;
trata-se de uma relação que tem vindo a garantir a obtenção de benefícios para a
ocupação e melhores condições de profissionalização do que em momentos
anteriores, mas que também significa quer um primeiro nível de controlo da ocupação
e seu trabalho concreto, quer uma clara sujeição às consequências do que, em cada
momento, o Estado concebe como necessário à evolução do campo educacional, à
própria construção da legitimidade de governação e à condução da política económica.
Consequentemente, à profissão nunca foi possível a intervenção em
procedimentos de fechamento social, a sua representação tem sido protagonizada por
entidades sindicais e não socioprofissionais (como qualquer outra ocupação
assalariada), só pontualmente tem sido possível participar na construção de programas
curriculares definidores do conteúdo do trabalho (Sarmento,1994), enquanto o
reconhecimento da cientificidade e esoterismo do seu saber específico (assumido
tácita ou explicitamente em diversos normativos) tarda em ter consequências práticas
realmente significativas tendo em vista o consequente reconhecimento da natureza
intelectual do trabalho concreto. As recentes décadas aprofundaram esta relação de
dependência - apesar das retóricas de descentralização, parceria, negociação e
profissionalismo - e os professores têm visto suceder-se um conjunto vasto de medidas
políticas que têm oscilado entre a melhoria e o agravamento das suas condições de
trabalho e de estatuto, o enriquecimento e o empobrecimento da sua
profissionalidade.
Tendências evolutivas da profissão docente
Num quadro de complexificação das escolas e do seu trabalho, dois marcos
legislativos principais deram forma à estrutura ocupacional da docência e convergiram
para a sua profissionalização, visível sobretudo ao nível estrutural:
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- o Estatuto da Carreira Docente (ECD) de 1990 (cuja última versão foi publicada em
2012), que foi negociado apenas com os sindicatos (sendo reservado o papel de
observador às associações profissionais mais representativas naquele momento)1 e
introduziu importantes fatores de profissionalização e real dignificação: estrutura de
carreira, remuneração adequada, aposentação, formação e avaliação dos professores;
- o perfil de desempenho docente, pelo Dec. Lei n.º 240/2001 de 30 de agosto,
construído pelo INAFOP (já extinto) – órgão constituído na órbita da administração
educacional, mas com uma constituição essencialmente académica e profissional contendo o que mais se aproxima de um código deontológico e descrição do perfil do
bom professor, fundamentalmente orientado para a orientação conceptual e regulação
dos cursos de formação inicial (na medida em que, apesar de a isso fazer menção, até
hoje não ter sido publicado o perfil específico dos professores dos ensinos básico e
secundário).2 Ainda que seja um documento regulador da própria prática profissional
que traduz o alargamento do trabalho docente a áreas contíguas à do ensinoaprendizagem, expressa a essência complexa do ato de ensinar e a sua natureza
reflexiva e intelectual. Em todo o documento nunca é assumido o carácter autónomo
do trabalho dos professores, mas sim a necessidade de contribuir para a definição da
política educativa, para o desenvolvimento das escolas enquanto organizações e a de
criar um projeto próprio de desenvolvimento profissional assente na formação
contínua.
Nóvoa

(1991a)

assinala

ainda

diversas

medidas

tendencialmente

profissionalizantes da ocupação até à década de 90, ao nível da formação inicial e
contínua – pelo aumento das graduações requeridas e possibilidades de
profissionalização em serviço - do protagonismo na gestão das organizações escolares,
das condições de remuneração e aposentação, e da independência do coletivo em
relação a normas que impendiam sobretudo sobre as profissionais do 1º CEB. A
melhoria, em relação ao passado, das condições de remuneração e aposentação
manter-se-iam até ao fim do milénio.
1

Ver neste âmbito o trabalho de Ramos (1996).
Os perfis dos professores do ensino pré-escolar e do 1.º CEB constam do Dec. Lei n.º 241/2001, de 30
de agosto. Nestes, é claro como aos profissionais do ensino pré-escolar é permitido conceber o
currículo, e aos do 1º CEB desenvolvê-lo.
2
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Ainda assim, esta definição do profissionalismo e da profissionalidade
permaneceria centralizada e sujeita a uma relativa unilateralidade das decisões,
reveladora da heteronomia da profissão, com impacto em diversas das suas
componentes, de que são exemplo as seguintes:
- na composição do trabalho (tornado mais exigente do ponto de vista pedagógico e
curricular, alargado a tarefas administrativas e gestionárias, de substituição de outros
professores, de dinamização de projetos escolares permanentes e pontuais, etc.), a
sua carga global (pela obrigatoriedade de incluir no horário o grosso das tarefas da
componente não letiva) e enquadramento organizacional (com a criação de
agrupamentos escolares, abre-se a possibilidade de os professores trabalharem em
mais do que uma unidade escolar);
- na divisão da carreira em titulares e não titulares, e aos primeiros a atribuição de
cargos de gestão intermédia e protagonismo na avaliação do desempenho, equilibrada
pelo acesso aos degraus superiores da carreira (esta divisão foi extinta em 2010,
mantendo-se no entanto as dificuldades de progressão e a recomendação de
atribuição privilegiada de cargos de gestão a estes professores posicionados em
escalões superiores);
- na determinação das condições de progressão na carreira pelos sucessivos arranjos
na avaliação de desempenho, que visando um contributo para o desenvolvimento
profissional, introduz avaliação pelos pares e enfatiza o mérito que, no entanto, se vê
hipotecado pela subordinação da progressão à existência de quotas de ascensão na
carreira (por que se abre a possibilidade de um professor com mérito não o ver
refletido no seu posicionamento na carreira);
- na formação requerida (agora ao nível de Mestrado), e acesso a lugares na escola,
principalmente pela redução do número de turmas, consequente diminuição de
horários disponíveis e, daqui, um recente desequilíbrio notável entre procura e oferta
de oportunidades de trabalho na escola.
- na regulamentação da formação contínua, que tem assegurado o seu valor como
fator de desenvolvimento profissional e estimulado a sua continuidade ao ser condição
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de progressão na carreira, ainda que a legislação mais recente tenha estimulado quer
um empobrecimento das suas condições (menos tempo à custa eventual da
sobrecarga de trabalho de cada professor na medida em que não invalida a
necessidade de cumprir a componente lectiva, e ter de ser cumprida em períodos de
interrupção letiva) quer uma discutível centração na componente técnica do trabalho
letivo;
- ao nível do associativismo profissional, na possibilidade de criar órgãos
representativos dos interesses profissionais e intervenientes na sua formação contínua
e desenvolvimento profissional;
- ao nível do trabalho com alunos, pela tentativa de prescrição de partes do trabalho,3
ou pela indução de conteúdos e métodos de ensino por via do estabelecimento de
objetivos, competências essenciais e/ou metas de aprendizagem, associada a uma
crescente panóplia de exames para medir e comparar alunos, professores, escolas e
países.
As hipóteses da desprofissionalização e da proletarização têm sido
profundamente enfatizadas na literatura anglo-saxónica fruto das particularidades
sociais e políticas que marcaram a evolução da profissão docente a partir da segunda
metade do séc. XX naqueles países. Originalmente definidas para interpretar
tendências globais da divisão do trabalho a partir do estudo de ocupações particulares,
não tem sido unânime a sua aplicabilidade à leitura da evolução recente das profissões
tradicionais ou sequer à daquela tendência global. Com efeito, em Portugal, o
progresso económico tem sido acompanhado de um crescimento do número de
efetivos pertencentes a diversas profissões (Carapinheiro & Rodrigues, 1998), e das 14
ordens profissionais existentes, 10 foram criadas desde 1998 – o que reflete uma
profissionalização da sociedade. Por outro lado importa distinguir tendências globais
de evoluções ocupacionais particulares, e ainda que dificilmente se possa transpor

3

Veja-se o exemplo do teor dos manuais de procedimentos para realização de exames e provas
nacionais, anualmente disponibilizados para cumprimento pelos docentes e, em algumas destas
orientações, na condescendência (desconfiança?) da tutela em relação aos profissionais. Esta
desconfiança atinge o limite de induzir a necessidade de os professores portugueses de Língua Inglesa
terem formação acrescida para, quais tarefeiros, corrigir testes do Cambridge English Language
Assessment (da Universidade de Cambridge) no âmbito do programa Key for Schools Portugal.
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aquela contextualização para o caso de países europeus continentais – em que a
centralização da decisão política é tradição e não uma tendência recente, aquelas
análises têm estabelecido um conjunto de descritores que em maior ou menor grau
têm enriquecido o mapa analítico da evolução da ocupação docente nestes países.
A tese da desprofissionalização assinala a perda de prestígio das profissões
essencialmente a partir da constatação do desvanecimento do carácter esotérico do
conhecimento profissional, fruto da generalização do acesso a partes importantes
deste conhecimento e de um aumento da formação e preparação de vastas camadas
sociais, mas também de um aumento da exigência social em relação ao trabalho
desenvolvido (Haug, cit. Freidson, 1997, p. 131). A da proletarização emerge dos
trabalhos de Oppenheimer (1973) e Braverman (1974) e parte da análise do processo
de desqualificação laboral decorrente da aplicação da gestão científica do trabalho em
organizações fabris e aprofunda as consequências do assalariamento dos profissionais,
para interpretar movimentos ocupacionais na divisão do trabalho e tendências de
evolução de ocupações particulares, resultando nas hipóteses da progressiva perda de
controlo sobre o que fazer e como se faz o trabalho, da alienação do trabalhador em
relação à conceção do trabalho e da sua desqualificação pela perda de conhecimentos
e competências. Esta hipótese mais pessimista de leitura da realidade, ao incidir nas
condições técnicas da profissionalidade das condições gerais do coletivo ocupacional,
conduz-nos à reflexão em torno do seu alcance. Heteronomia profissional na conceção
e definição do produto do trabalho, fragmentação, desqualificação e rotinização do
trabalho concreto são características crescentes do trabalho profissional em
organizações cada vez maiores, crescentemente burocratizadas e dependentes de
controlos externos.
É neste contexto ocupacional que autores como Lawn (1987), Densmore (1987)
ou Apple (1997) têm feito a leitura da evolução recente da docência. Os vestígios que
têm consubstanciado a sua aplicação à leitura da sua evolução têm sido diversos:
- a intensificação do trabalho resultando numa persistente sensação de sobrecarga
(Apple & Jungck, 1996) com consequências na ponderação de decisões, na
participação e controlo em decisões de planeamento a longo prazo e no estímulo a
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uma dependência de manuais e outros recursos (Hargreaves, 1998) também
assinalado no caso português (Roldão, 2003);
- menor tempo disponível para atualização científica e pedagógica, para refletir nas
suas práticas e refinar habilidades de ensino (Ballet, Kelchtermans & Loughran, 2006);
- efeitos negativos na qualidade dos resultados pela centração no estritamente
essencial (Hargreaves, 1998) e na qualidade do trabalho em colaboração por não haver
tempo para partilhar procedimentos ou ideias;
- dúvidas acerca da própria competência devido à dependência de especialistas que
forneçam orientações para as tarefas concretas (Ballet et al. 2006).

Numa análise recentemente desenvolvida em Portugal e em Inglaterra (Flores,
Day & Viana, 2007) são justamente destacados elementos que corroboram a
pertinência de utilização destes indicadores para a análise do caso português: 95% dos
professores inquiridos afirmam ter ocorrido um aumento do volume de trabalho, 69%
que se registou um aumento do controlo, 61% que se reduziu a autonomia e a
capacidade de decisão na sala de aula, 68% duvidam do próprio domínio de
informação e formação para elaborar e implementar projetos curriculares ao nível da
escola. Em simultâneo tem-se verificado uma clara degradação do seu estatuto social,
em parte decorrente da redução das remunerações,4 que Fernandes (2003)
demonstrou ser o principal fator de medo junto dos profissionais, situação agravada na
última década em Portugal pelas consequências da crise financeira de 2008, mas
também pela alteração das possibilidades de progressão na carreira e da própria
estrutura da progressão (redução do número de patamares).
Mas ainda outras mudanças recentes podem também ser identificadas como
tendencialmente desprofissionalizantes:

4

Uma comparação entre a remuneração mensal ilíquida nos anos de 2005 e 2013 revela uma diferença
positiva em todos os índices da carreira (à exceção do mais elevado, -3,2%), de 8,2% (para o índice
remuneratório mais baixo), 6,9%, 4,4% (para os índices 188, 205 e 218), 3,6%, 3,0% e 0,8% (para o 2º
índice mais elevado). Nestes anos, a variação média anual do custo de vida foi de 1,97%; a comparação
entre este dado e a média anual daquelas diferenças revela a referida deterioração das condições de
remuneração.
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- as alterações no regime de formação contínua: a restrição de áreas de formação
(normalmente dando prioridade às áreas diretamente relacionadas com o processo
ensino-aprendizagem ou com as necessidades da escola), o estímulo à sobrecarga pela
necessidade de assegurar em simultâneo a lecionação e de utilizar, para este efeito, os
períodos de interrupção letiva;
- a persistência da já referida heteronomia na definição dos termos de estruturação
das diversas componentes da profissionalidade: na sua avaliação, nos requisitos de
acesso à profissão, na avaliação das aprendizagens, na definição de currículos, etc.;
- a centração nos resultados de aprendizagem medidos por exames, com eventuais
consequências nas práticas pedagógicas demasiado estreitas por se direcionarem
preferencialmente para a aquisição e demonstração do domínio de competências e
menos para o papel formativo da educação;
- a restrição da possibilidade de professores prestarem a tempo inteiro, em regime de
destacamento (em que os encargos remuneratórios são suportados pela entidade de
origem, leia-se Ministério da Educação), o seu serviço em associações profissionais,
podendo fazê-lo apenas em regime de requisição (em que os encargos remuneratórios
são suportados pela entidade de destino), o que provavelmente conduz a um
enfraquecimento da capacidade mobilizadora do associativismo (Dec. Lei n.º 41/2012,
de 21 de fevereiro);
- a progressão na carreira em função do mérito quando este fica associado a quotas
que, por princípio, anulam aquele critério e impedem a progressão de alguns (havendo
quotas, indivíduos com mérito podem não progredir).
A terceira hipótese interpretativa da evolução da docência tem enfatizado a
possibilidade e necessidade de se processar uma diferenciação interna, e parte da
constatação da insuficiência da agregação das diversas tarefas escolares, que resultam
da massificação escolar, em todo e qualquer professor (a partir da presunção de que
todo e qualquer um tem competência para o seu desempenho) e da necessidade de se
introduzirem formas de especialização para algumas destas tarefas em nome da
adequação das respostas escolares às exigências recentes. Na medida em que assume
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contornos mais descritivos do que valorativos da realidade recente, esta hipótese
admite

fenómenos

das

duas

tendências

anteriores,

profissionalizantes

e

desprofissionalizantes. A defesa de um caminho de profissionalização assente na
diferenciação interna projetada numa verticalização da carreira e progressiva
complexificação de funções, acompanhada por um acréscimo de formação
especializada e balizada pelo mérito individual devidamente avaliado (Formosinho,
1992; Formosinho & Machado, 2007), assenta num processo de tradução da
diversificação horizontal da função docente numa diferenciação vertical da profissão
em face da superioridade funcional representada pela coordenação da atividade
docente.
Esta hipótese de diferenciação enquadra-se num contexto organizacional e
institucional de legislação progressiva de novos cargos representativos da crescente
complexificação do trabalho escolar e dos seus requisitos formativos, mas também de
dúvida acerca da unanimidade, no conjunto dos profissionais, em relação à pertinência
daquela tradução em benefícios na progressão na carreira – a recente divisão da
profissão em titulares e não-titulares pode ser entendida como um exemplo disto,
ainda que a sua análise possa ser perturbada pela confusão que marcou a
implementação deste processo, em particular pelo privilégio de critérios de
antiguidade em detrimento dos critérios de posse de qualificações acrescidas.
A diferenciação interna das profissões tem sido tratada como uma
característica ocupacional (Bucher e Strauss, cit. Rodrigues, 1997, p. 19),
tendencialmente progressiva (Freidson, 1994), com potenciais vantagens pela eventual
situação do seu conhecimento específico em patamares de decisão política (Freidson,
1994; Abbott, 1991), como veículo de status intraprofissional acrescido aos que
trabalham mais longe dos clientes e próximos do conhecimento com maiores níveis de
abstração (Abbot, 1991) e meio de manutenção da superioridade cognitiva e de
hegemonia profissional (Pfadenhauer, 2006). Mas também pode ser um indicador de
desprofissionalização por, eventualmente, a especialização crescente do trabalho
tornar os profissionais mais dependentes de outros especialistas (Haug, cit. Freidson,
1994, p. 131), ou até poder conduzir a um enfraquecimento da sua posição dominante
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na divisão do trabalho como resultado da sua hierarquização interna (Annandale,
1998).
Que numa ocupação todos sejam igualmente competentes, detenham a
mesma autoridade e poder, ou partilhem os mesmos interesses, é uma ficção
(Freidson, 1994, p. 142). No caso da docência esta diversidade interna é desde logo
constatável pela profusão de associações profissionais que refletem diferentes
qualificações, vínculo administrativo e disciplina académica de pertença; ainda se
estrutura em função do ciclo de escolaridade (tipo de clientes), das conceções de
educação, ensino e até ser professor, o que determina que a docência seja, como
outras profissões, um conjunto bastante heterogéneo. Esta heterogeneidade viu-se
atenuada pela consagração de uma carreira única para os que exercem na escola,
independentemente do ciclo de escolaridade ou área curricular específica, pelo que
simbolicamente as divisões internas entre estes profissionais podem ser perspetivadas
de uma forma problemática.
Assim, a associação entre diferenciação funcional e hierarquização decorrente
de uma diferenciação vertical na carreira torna-se também problemática, sobretudo se
esta hierarquização é mais dependente das necessidades organizacionais do que da
posse de títulos unanimemente reconhecidos como distintivos dos profissionais.
Assim, apesar de se poder constatar uma diferenciação de funções e uma apetência e
competência diferenciais para o exercício de determinados cargos, a promoção de
uma divisão da profissão, que torne acessível a alguns os patamares mais elevados da
carreira, mercê da posse de maiores qualificações para o desempenho de tarefas
intrinsecamente subvalorizadas pelos próprios profissionais que associam o núcleo
fundamental da profissionalidade à lecionação e tarefas diretamente relacionadas com
os alunos, e o estacionamento da maioria afigura-se, no mínimo, problemática para
uma profissão que, recentemente, viu como uma importante conquista aquele
reconhecimento legal de uma carreira única e que contribui para uma conceção
igualitarista da profissão, para além de um débil reconhecimento atribuído a várias
daquelas funções.5 Esta terceira perspetiva, aparentemente acrítica em relação às
5

Neste âmbito, Conceição e Sousa (2012) confrontaram 179 professores do 3º CEB e Secundário com o
conjunto de competências proposto por Perrenoud. A que se refere a Participar na Administração da
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tendências evolutivas iniciais, contém uma possibilidade de compreensão da sua
ambiguidade – na medida em que prevê a possibilidade de, entre os profissionais,
haver uns em vias de profissionalização por intervirem na conceção e avaliação do
trabalho dos restantes e serem protagonistas na condução das organizações escolares,
e outros em vias de desprofissionalização na medida do seu estacionamento na
carreira e dependência hierárquica dos primeiros.
Esta possibilidade entronca no diagnóstico que Freidson faz do declínio do
profissionalismo e que aponta para (a despeito de outras possibilidades teóricas) este
se encontrar antes numa mutação assente numa hierarquização que determina o
controlo dos atores por elites profissionais que congregam a autoridade técnica,
administrativa e cultural (Freidson, 1994, p. 9).6
Aqueles exemplos de alterações recentes na profissionalidade docente ilustram
tanto a abrangência como a profundidade da recente mudança induzida
administrativamente, que nos conduz à consideração de que é a este nível que se situa
uma primeira instância de controlo ocupacional.
Mas o que esta mudança significa em termos de valoração da evolução da
profissão não é inequívoco – enquanto umas são nitidamente enriquecedoras da
profissionalidade, outras são vestígios claros de desprofissionalização. Sendo ainda
possível diferentes interpretações de uma mesma medida, há que considerar ainda o
desfasamento entre intenções e concretizações de outras. É possível considerar que
um dispositivo de avaliação à entrada na profissão favoreça o reconhecimento social
da competência profissional, sendo imprescindível que esse dispositivo realmente
avalie a essência dessa competência. É possível que o alargamento do trabalho na
escola signifique o reconhecimento da necessidade da competência profissional em
todos os aspetos da vida escolar dos alunos ou ainda o enriquecimento do trabalho
por solicitar outras competências essencialmente qualificadoras do desempenho

Escola foi considerada a menos importante daquele conjunto, com um score de 2,84 numa escala de 0 a
5.
6
Exemplos disto poderão ser os recentes casos de recomendação aos médicos (por parte do Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida) de racionalização da prescrição de medicamentos caros e
meios de diagnóstico no tratamento de doentes terminais, ou a criação de um Conselho Científico para
a avaliação de professores constituído por eleitos de entre os diversos grupos disciplinares.
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(Hargreaves, 1998), mas que também seja visto como uma oportunidade de dispersão
do que é tido como essencial (também pelos próprios professores), ou de sobrecarga
de trabalho.
Importa por isto, assumir a dificuldade de encontrar um resultado para a
fórmula profissionalização/desprofissionalização – para Freidson (1994) é até
impossível responder à pergunta de se definitivamente as profissões têm vindo a
ganhar mais ou menos poder. Este autor alerta-nos para a necessidade de ir mais além
da constatação de heteronomia ocupacional nas decisões políticas, já que estas podem
resultar ou ocultar a influência de atores profissionais, organizados associativamente
ou não, nesse processo. Por exemplo, em Portugal tem sido notável a influência das
associações sindicais nos processos de decisão política, quer na mobilização da opinião
pública e dos profissionais, quer na negociação com a tutela – resta saber se a figura
de associação sindical deve legitimamente substituir a de associação profissional
naquele processo, nomeadamente no que toca a componentes da profissionalidade
essencialmente técnicas como o conteúdo de dispositivos e avaliação de desempenho
ou o currículo.
Neste âmbito, importa ainda considerar a recente abertura da tutela na
cooptação de atores das áreas profissional e/ou académica, e a criação de organismos
de apoio de composição profissional ao nível da formação contínua, da avaliação do
desempenho, da construção de programas disciplinares, etc., o que pode indiciar o
ganho ocupacional de margens de poder. Ainda assim, os professores não deixam de
se posicionar essencialmente como recetadores das mudanças (o que, contudo, não
significa que o façam sempre passiva e acriticamente), também porque,
eventualmente, o processo de decisão política seja uma nebulosa que oculta
argumentos, interesses, atores e entidades – mais ou menos próximas das expetativas
profissionais.
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Profissionalismo – ideologia e controlo
As associações feitas entre profissionalismo e desenvolvimento económico, e a
preponderância do Estado no governo da sociedade, estão no centro da consolidação
do profissionalismo como uma ideologia cujo carácter instrumental tem pautado a
evolução das ocupações. Johnson (1972, p. 32) caracterizou esta ideologia do
profissionalismo como um meio retórico de as ocupações reivindicarem maior status e
remuneração, tendo em vista um monopólio da competência legitimado pelo
reconhecimento oficial da expertise profissional e um monopólio da credibilidade
social na prestação de um serviço concreto (Larson, 1977, p. 38). Inicialmente inscrita
na corrente crítica das profissões, a visualização do profissionalismo enquanto
ideologia permitiu salientar o seu papel na distinção das profissões tradicionais, na
manutenção do seu poder monopolista, e do seu uso em proveito próprio e menos no
do serviço à comunidade. Num contexto social e económico de forte crescimento
tecnológico e consequente necessidade de conhecimento especializado, a influência
de algumas profissões cresceu e assistiu-se à emergência de novas ocupações com
aspirações profissionalizantes.
A realidade social das últimas décadas tem vindo a demonstrar que aquela
aparente insularidade das profissões no quadro da divisão do trabalho, e sobretudo, a
sua emancipação em relação ao Estado, pode corresponder a uma visão parcial da
questão, nomeadamente nas ocupações que se viram impelidas à prestação de
serviços no quadro dos Estados-providência que, como no caso português, se
tornaram nas últimas décadas do séc. XX preponderantes no sistema económico e
social. Com efeito, em ambos os casos a presença do Estado é inexoravelmente parte
da equação, tendo sido a partir da década de 90 avançada a possibilidade de o
profissionalismo ser mais uma forma descentralizada de controlo estatal
potencialmente conciliadora das noções de interesse público e de auto-interesse
profissional (Evetts, 2003).
Outra face da questão tem a ver com o modo como o profissionalismo poderá
ter vindo a ser utilizado como uma retórica discursiva mobilizadora dos modos de
conceber e atualizar as profissões e o seu exercício concreto. Neste âmbito, Evetts
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(2006) aponta para a evidência de que o profissionalismo tem vindo a adquirir
diferentes conotações, mas sobretudo, tem vindo a ser redefinido e usado
oficialmente no momento de justificar novas medidas, de exigir novas competências,
ou até de estimular a confiança entre atores (Svensson, 2006) – aspetos críticos da
governação em períodos de contração económica e financeira para as organizações, de
maior exigência em relação à qualidade e eficácia organizacional, de maior atenção à
satisfação do utente/cliente. É também nesta linha que, ao nível da estrutura das
ocupações, se sugere a conversão do profissionalismo em mecanismo de controlo
disciplinar, e que esta conversão incide tanto nas profissões tradicionais como nas
ocupações com aspirações a adquirir aquele estatuto o que explica aquela tendência
para a sua generalização a quase tudo o que é ocupação (Fournier, 1999).
Na

base

desta

argumentação

surgem

as noções

foucaultianas

de

governamentalidade, tecnologias de dominação e tecnologias do self, e a essência dos
contemporâneos regimes liberais de governo – a conciliação da liberdade (individual,
das entidades coletivas, do mercado) com o seu controlo, por contraste com os outros
regimes que privilegiam racionalidades puramente autoritárias de natureza policial ou
absolutistas. Ora, no desenvolvimento deste aparente paradoxo (Lessenich, 2011), as
especializações (cuja institucionalização representa a profissão) jogam um papel fulcral
de mediação entre entidades que governam e os próprios indivíduos já que a
tecnologia intelectual, a atividade prática e a autoridade social que lhes são
associadas, são recursos fundamentais na construção do que é aceitável e desejável na
vida coletiva. Assim, Fournier (1999) sugere que, por um lado, as profissões
tradicionais gozam de autonomia na medida em que esta está prescrita por meio de
formas particulares de conduta articuladas na noção oficial de competência
profissional específica, e por outro, que as emergentes têm sido objeto de
profissionalização à medida da necessidade do seu controlo à distância o que implica a
esquematização de identidades apropriadas e a produção dos sujeitos – assim, na linha
de Johnson (1972), o profissionalismo torna-se uma ideologia que, quando invocada
pela próprias ocupações, serve o propósito de reivindicação do reconhecimento de
benefícios materiais e/ou imateriais, e quando utilizada pelas entidades governativas
pode representar uma lógica de controlo disciplinar à distância.
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Em concreto, esta hipótese coloca no centro da reflexão a possibilidade de
mobilização da autonomia dos atores individuais num quadro de definição
heterónoma dos contornos da competência e da própria profissionalidade, e permite
compreender a conjugação do controlo ideológico dos professores com a necessidade
de que estes, no mínimo, se percebam como autónomos e atuem como reguladores e
(re)produtores daquele controlo.
Derber (1983) define aquele controlo ideológico como a apropriação dos
objetivos e propósito social do trabalho, que implica a impotência na escolha ou
definição do produto final e dos valores ou política social das organizações, e sustenta
que no caso dos profissionais a tendência desprofissionalizante se verificou mais no
domínio do sentido do trabalho do que na sua tecnicidade,7 um argumento já antes
mobilizado por Larson (1977) ao afirmar a probabilidade de que nestas ocupações a
especialização não tinha correspondido a uma perda de controlo das tarefas
essencialmente técnicas na medida em que estas continuariam a exigir um
conhecimento especializado e discricionariedade assinalável.
Eventualmente por isto, Derber (1983) enuncia as reações àquela perda,
podendo corresponder-lhe quer o não reconhecimento (dessensibilização ideológica)
da perda de controlo e valorização do acréscimo de racionalização técnica como
sinónimo de profissionalismo, quer uma reformulação das próprias subjetividades no
sentido de as tornar compatíveis com as dominantes ao nível social e organizacional
(cooptação ideológica); a reação de resistência não é explorada como as anteriores,
mas ela surge (Derber, 1983, p. 324) no contexto das organizações estatais – que o
autor não aprofunda - no momento de os profissionais gerirem a tensão entre
orientação burocrática e serviço ao cliente/utente.
Para Jaen (1988) esta distinção entre controlo técnico e controlo ideológico
torna viável a aplicação heurística da proletarização ao caso da docência superando as
dificuldades empíricas de analogia do processo de racionalização do trabalho das
classes operárias ao das classes profissionais, já que neste tipo de trabalho não é de
esperar uma constatação tão veemente de controlo técnico dada a natureza do
7

Esta distinção deriva da clássica noção marxista de que o trabalhador pode ver-se privado do controlo
do processo (controlo técnico) e/ou dos fins (controlo ideológico) do seu trabalho.
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trabalho docente – a formação de pessoas, que requer decisão e adequação
permanentes.
A articulação da competência e a construção discursiva de condutas e
identidades adequadas, são dispositivos potentes que, no caso da docência, tem
levado Lawn (2000) e Smyth (2000) a perfilhar esta possibilidade no modo de definir as
finalidades da educação e a eficácia das escolas, ou do que define o bom professor.
Pensamos que esta última tem uma expressão clara quer nos perfis de desempenho
docente (D.L. n.º 240/2001), quer nos normativos que têm dado substância à avaliação
do desempenho dos professores.
Em relação àquele, eventualmente menos impactante no quotidiano
profissional, define a prática docente em torno de 4 dimensões: profissional, social e
ética – em que se destaca o papel de promotor de aprendizagens curriculares,
fundamentando a sua prática profissional num saber específico resultante da produção
e uso de diversos saberes integrados em função das ações concretas da mesma
prática, social e eticamente situada; desenvolvimento do ensino e da aprendizagem –
situando aquelas aprendizagens no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação
pedagógica de qualidade, integrando, com critérios de rigor científico e metodológico,
conhecimentos das áreas que o fundamentam; participação na escola e relação com a
comunidade – salientando o seu papel no desenvolvimento dos contextos de trabalho
e no relacionamento com outros atores; desenvolvimento profissional ao longo da vida
– estimulando a perspetiva da formação como elemento constitutivo da prática
profissional, construindo-a a partir das necessidades e realizações que consciencializa,
mediante a análise problematizada da sua prática pedagógica, a reflexão
fundamentada sobre a construção da profissão e o recurso à investigação.
Nunca sendo referida qualquer ligação a um coletivo profissional, reconhecido
o carácter autónomo do trabalho, nem a necessidade de a sua atividade reflexiva se
estender para além da sala de aula, nem a possibilidade de se conceber uma
intelectualidade que ultrapasse a resposta às circunstâncias imediatas, ele explicita um
conjunto vasto e diverso de competências muito relevantes. A importância deste
normativo é assinalável, ainda que se dê a possibilidade de que seja ignorado por
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muitos professores – de facto, ao longo da nossa atividade profissional constatámos
isto mesmo. Ele contém a raiz do conteúdo da avaliação do desempenho
nomeadamente no que à definição de um referencial diz respeito.
Após um período em que esta avaliação se baseava na construção autónoma
de um relatório crítico – que, para diversos autores, na ausência de uma cultura de
avaliação se tornou um mero trâmite processual na linha de uma estimulada e
enraizada cultura burocrática (Curado, 2004; Formosinho, 2000) - a partir de 2008 é
introduzido um sistema de avaliação protagonizado pelos diversos níveis hierárquicos
de cada escola, mais concreto na definição do que avaliar e com impacto relevante na
progressão na carreira. Mas é no detalhe da definição de instrumentos de avaliação
propostos oficialmente que, pensamos, mais se torna presente a configuração das
condutas profissionais. A cada uma daquelas dimensões, o órgão tutelar fez
corresponder séries de comportamentos concretos e respetivos sistemas de notação:
o docente utilizou recursos de ensino e aprendizagem diversificados, designadamente
que propiciam a utilização das tecnologias de informação e comunicação; o docente
cumpriu os objetivos e os programas das disciplinas ou áreas curriculares que leciona; o
docente demonstrou capacidade de comunicação, promoveu a motivação e estimulou
o interesse dos seus alunos pela aprendizagem; o docente procedeu à avaliação dos
alunos utilizando com rigor os critérios de avaliação indicados pela administração
educativa e aprovados pelos órgãos competentes do agrupamento/escola – são
exemplos de descritores a utilizar pelo coordenador de departamento na avaliação dos
docentes. Outros vestígios significativos encontram-se nos descritores a usar pelo
diretor da escola: empenhamento e qualidade da participação (em projetos e
atividades extra-curriculares; nas estruturas de orientação educativa e nos órgãos de
gestão); melhoria dos resultados escolares dos alunos no ano/disciplina face ao ano
letivo anterior; classificações nas provas de avaliação externa e respetiva diferença
relativamente às classificações internas.
Inexoravelmente, as formas e conteúdos da avaliação encerram o potencial de
configurar os processos – nas aprendizagens escolares, no desempenho profissional e
em muitos outros âmbitos. Apresentado como um meio de valorização profissional e
status acrescido, este tipo de dispositivos avaliativos contém aquele potencial e daí a
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clareza de Darling-Hammond (1999) na afirmação da possibilidade de que,
configurando as práticas, redunde num constrangimento. Ao mesmo tempo, em
Portugal demonstrou-se que a sua implementação funcionou como fator de
intensificação e sobrecarga (Flores et al., 2007).
Assim, importa considerar a hipótese de que esta intensificação seja vista como
uma consequência quase natural daquela valorização e que, perante esta dupla
consequência (intensificação e valorização), se dê a possibilidade e o risco de os
professores serem os protagonistas da sua própria intensificação e materializem a
função ideológica do profissionalismo contido naquele dispositivo (Sachs, 2005), ou
dito de outro modo, que reajam de uma forma defensiva mas aderente a um
profissionalismo ilusório (Densmore, 1987). E isto reforça a hipótese avançada por
Fournier de que uma importante característica da competência profissional é a sua
sustentação em tecnologias do self - meios pelos quais os indivíduos atuam sobre si
próprios (Foucault, 1991) e não tanto em tecnologias de dominação – meios de
atuação objetiva de uns sobre outros (Foucault, 1991). Assim, a conjugação entre
discurso e tecnicalidades parece possibilitar uma incorporação de uma certa forma de
profissionalismo (Evetts, 2006) usado como meio de introduzir alterações na ocupação
(nomeadamente a racionalização), mas também uma auto-disciplina dos próprios
profissionais – uma utilização bastante diferente daquela originalmente produzida
pelas próprias ocupações.
Derber (1983) desenvolve a sua teorização pela tipificação do fenómeno em
função do tipo de organização em que se desenvolve o trabalho profissional, e isto não
é só uma questão de organização do discurso – o facto de os profissionais se terem
inserido em organizações formais é apontado como uma questão crítica na
possibilidade de controlo ideológico e na emergência de um novo profissionalismo.
Ora, a profissionalização dos professores desenvolveu-se no seio de organizações
formais (de natureza estatal), e isto torna essencial analisar os modos como as
organizações se constituem um outro nível de controlo do seu trabalho pelo que
importa assinalar e compreender os sentidos imprimidos recentemente ao papel das
organizações escolares e aos seus modos de estruturação.
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Profissionalismo e organizações escolares – autonomia e controlo
A integração do trabalho de características profissionais em organizações tem
sido efetivamente um ponto de análise na explicação da evolução das profissões,
normalmente pelo carácter contraditório dos princípios de funcionamento de uma e
outra entidade. Enquanto às primeiras subjazem princípios de racionalização,
hierarquização e controlo, às segundas a autonomia e discricionariedade responsável e
ética na decisão são fatores inalienáveis.
Não tem sido unânime a resposta sociológica a este aparente conflito
(Rodrigues, 1997), sendo possível verificar que, por exemplo, as organizações são
igualmente essenciais para a promoção do conhecimento e inovação profissional pela
disponibilização dos recursos necessários (Mintzberg, 1995), ou até que a
institucionalização de subsistemas sociais, e respetiva estruturação em organizações
constitutivas de sistemas de ensino, foram um fator de credibilização e
reconhecimento social de ocupações, como é o caso dos professores (Nóvoa, 1987).
Ainda assim, da desocultação daquele novo profissionalismo (Evetts, 2003) ressaltam
traços que remetem para o modo como as organizações medeiam e/ou criam novos
dispositivos de controlo do trabalho.
Nesta análise salientam-se três questões fundamentais: o carácter complexo do
funcionamento das escolas, as consequências da sua tradicional estruturação
burocrática e as consequências, no controlo da profissionalidade, do facto de as
organizações escolares terem sido recentemente submetidas a processos de
restruturação.
As organizações escolares são produtos sociais que, a par de outras objeto de
uma

institucionalização

essencialmente

estatal,

incorporam

princípios

de

funcionamento que lhes conferem particularidades em relação a outras organizações.
São produtos sociais na medida em que resultam da evolução social, da
preponderância estatal nesta evolução, e do como esta determinou a criação de
instituições e concebeu as organizações que as concretizam, mas são igualmente
produtos da construção quotidiana operada pelos seus intervenientes. A partir desta
raiz das organizações em que se desenvolve o trabalho dos professores, pode-se
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entender que genericamente este resulta de uma dupla operação: de resposta às
determinações que emanam de um nível macro, e de construção coletiva de
conceções e usos que pela socialização se transmitem de uns a outros.
As escolas funcionam de acordo com princípios organizativos muito próprios
que constituem uma primeira dimensão determinante do modo de nelas se trabalhar.
Erigida no seio de uma sociedade eminentemente disciplinadora (Foucault, 1975), a
forma essencial das organizações escolares, que se consolidou ao longo dos últimos
séculos, veio a ser caracterizada como se de uma gramática se tratasse (Tyack & Tobin,
1994), com impacto no modo de se aprender e também no modo de os professores
trabalharem. Enraizado na ordem e na disciplina,8 é a partir dos princípios da divisão e
ordenação, aplicados aos saberes, espaços, tempos e pessoas, que se cria um sistema
que permite o controlo de o que, quando e como se aprende e ensina, a muitos como
um só, consagrando as virtudes do ensino magistral de uma classe.
Os diversos estudos que se debruçam sobre a origem das organizações
escolares incidem mais no seu impacto no papel dos alunos, na conceptualização e
utilização dos saberes, e não tanto nas suas consequências para o modo de ensinar.
Ainda assim, a partir de diversas análises disponíveis (Ariès, 1960; Mialaret & Vial,
1981; Petitat, 1982) podemos depreender que aquela estruturação influenciou
decisivamente a sedimentação de características essenciais do modo de trabalhar na
escola: a diretividade do processo associada quer à manutenção de uma distância
entre mestre e aprendiz quer à natureza unívoca do processo, a centração do mestre
no contacto com os alunos e o distanciamento dos seus pares, a dependência e
subordinação do mestre em relação a quem governa a organização e a quem define o
que se ensina. Esta gramática viria a consolidar-se como a unidade essencial de
funcionamento das escolas, e é perspetivada como fator de configuração de uma certa
cultura profissional (Nóvoa, 1987), mas também consequência desta mesma cultura na

8

La soumission de la jeuneusse à la discipline du college n’a pas été obtenue sans peine ni délai. Les
rébellions étaient frequentes et graves.(…).Les régents furent conduits à imposer à cette jeunesse
sauvage une discipline de plus en plus dure, au collège et dans la ville. La discipline médiévale, elle, était
três lache. En dehors des heures de cours, l’écolier était libre, et il lui arrivait de profiter de cette liberté à
la manière de Villon. A partir du XVI ͤ siècle, il est au contraire soumis à une volonté de controle de tous
les instants, à la vigilance d’un pouvoir scolastique n’hésitant pas à recourir à la delation et à user
généreusement des punitions corporelles. (Mialaret & Vial, 1981, p. 239-240)
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medida em que a persistência da gramática da escola reside parcialmente no facto de
esta permitir aos professores o cumprimento das suas tarefas de uma forma previsível
e lidar com as tarefas quotidianas que se espera sejam cumpridas (Tyack & Tobin,
1994). Lida desta última forma surge a dúvida, apenas esclarecida pela prova da
realidade, de se são sobretudo os contextos escolares que determinam o trabalho dos
atores ou se o seu inverso. Esta é, efetivamente, uma questão tradicional na teorização
sociológica normalmente colocada em termos de antinomia entre ação e estrutura.9
Ainda que colateralmente, a questão da interdependência entre contextos
organizativos e trabalho dos professores tem vindo a ser focada no âmbito dos estudos
relacionados com a melhoria das escolas e os processos de inovação educativa.
Maioritariamente desenvolvidos em países com sistemas educativos com
maiores margens de descentralização (por comparação com o sistema educativo
português) de muitos destes estudos sugere-se uma determinação da realidade das
escolas pela ação dos professores. Frequentemente o reconhecimento da potência e
persistência da gramática da escola serve unicamente para definir recomendações
quanto à natureza e forma das alterações definidas pelo campo político (Sergiovanni,
1998), mas ainda assim, a procura de respostas para os problemas da persistência de
uma certa forma de organizar as escolas e de ensinar, da introdução de processos de
inovação e da dificuldade em implementar reformas potencialmente transformadoras
das escolas, fornece-nos diversos elementos importantes para a nossa reflexão, na
medida em que problematiza o locus de determinação da realidade escolar. Assim,
têm-se salientado quatro aspetos principais que se entrecruzam: a dificuldade em
introduzir verdadeiras inovações sem uma participação ativa dos professores na sua
conceção e desenvolvimento; a necessidade de os professores alterarem os seus
padrões de trabalho, nomeadamente quanto às possibilidades de trabalhar em
conjunto com os seus pares; a aparente necessidade de que a organização mais do que
gerida seja liderada e que esta liderança seja partilhada; que cada escola consiga

9

Para Giddens (2000) elas pressupõem-se e implicam-se mutuamente, sendo a sua compreensão só
possível quando esta relação se reporta a um tempo e espaço determinados, e na sua análise se
consideram quer as regras subjacentes, quer os recursos – nomeadamente, o poder, para defender,
grosso modo, ao invés de um dualismo, uma interdependência em que a estrutura se torna o veículo da,
e resultado da, ação social.
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estabelecer relações duradouras e bem definidas com outros atores ou entidades do
meio envolvente, estendendo uma ideia de comunidade escolar para uma comunidade
educativa, em que os pais têm papel destacado. O entrecruzamento destas variáveis
reside no invariável carácter prescritivo do modo como se sugere a participação dos
professores neste processo, frequentemente sem uma consideração credível do lugar
da organização no sistema global e deixando transparecer a convicção de que se não
há melhoria tal se deve exclusivamente aos professores que nelas trabalham.
Com efeito, em nome da eficácia das reformas, a defesa da necessidade de
estas terem de fazer sentido para os professores Fullan (1991), bem como a de terem
de produzir efeitos em variáveis intermédias relacionadas com o modo de os
professores utilizarem o conhecimento disponível, se relacionarem com os seus pares,
e com os objetivos da organização e entenderem o significado de aprendizagem,
colocam os professores como o centro da mudança e os orquestradores ora de uma
realidade organizacional que teima em permanecer conservadora, ora de uma
resistência àquelas tentativas reformistas. Esta colocação do ónus da mudança nos
professores é clara para Tyack e Tobin (1994) quando afirmam que “Reformers believe
that their innovations will change schools, but it is important to recognize that schools
change reforms. Over and over again teachers have selectively implemented and
altered reforms.“, e tem sido um pressuposto mais recente daquele movimento de
melhoria da escola que defende não só uma restruturação das organizações mas que
esta conduza a uma reculturação dos professores (Fullan, 1991).
A nossa posição não é de rejeição da evidência de que as melhorias na
qualidade do processo de ensino, e dos fatores organizacionais comprovadamente
impactantes na qualidade das aprendizagens, poderão representar um ganho em
qualidade. O que nos parece ser digno de reflexão e precaução é, desde logo, o
conteúdo político ou ideológico das melhorias e de algumas inovações, mas também, a
sugerida convicção de que a realidade quotidiana das organizações e contextos de
aprendizagem resulte unicamente da ação dos professores. Por outro lado, existe uma
aparente contradição entre esta evidência e a necessidade, resultante daquela
corrente de investigação, de levar os professores a participarem mais na construção da
realidade das organizações (Mulford, 1998), já que enquanto apresenta os requisitos e
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características dos processos de transformação das escolas em organizações que
aprendem (talvez o mais recente vestígio da tão atraente transposição das coisas do
mundo empresarial para as escolas), suscita em simultâneo a questão dos limites desta
possibilidade na medida em que se assume que as escolas não são totalmente livres de
definir o seu próprio futuro, ou resolver de per se a débil articulação entre níveis
institucionais (administração central, escola e sala de aula) que realmente hipoteca a
possibilidade de introdução de inovações na escola e estrutura de forma determinante
os modos de os professores se relacionarem (Huberman, 1993).
Em sistemas educacionais de forte tradição centralizadora, a principal
característica da administração das escolas tem sido a sua dominância burocrática com
consequências salientes quer ao nível da uniformidade de processos administrativos e
educacionais, quer ao nível do controlo tutelar sobre a estrutura e funcionamento das
escolas e do trabalho dos professores. A investigação portuguesa das últimas décadas
tem vindo a produzir diversos estudos que atestam a forte dependência das escolas de
uma administração centralizada e o carácter burocrático da pedagogia (Formosinho,
2000), situação agudizada com a democratização do acesso à escola (Pires, 1988). A
título ilustrativo, Formosinho (2000, p. 24) é bastante claro em relação ao modo de
aplicação do princípio burocrático da pré-categorização.10 Neste quadro, parece
arriscado aceitar que as escolas sejam sobretudo o que os professores fazem dela,
havendo mesmo exemplos de como o exercício de recriação da estrutura organizativa
e pedagógica da escola tem sido conduzido apesar dos esforços em sentido contrário
da tutela administrativa (Pacheco, 2004), sendo mais claro, pelo contrário, que as
escolas sejam vistas como palco da operacionalização das intenções políticas em
matéria de educação e, por esta via, um veículo de configuração da profissionalidade
docente e da composição do trabalho dos professores.
Ainda assim, a realidade demonstra-nos que as escolas não são todas iguais
persistindo a possibilidade de determinação no local de franjas de funcionamento
10

Essa pré-categorização é feita tanto através dos grandes normativos – nos decretos-lei – como através
dos micronormativos – despachos normativos, despachos ou circulares -, que, de um modo geral,
introduzem sub-pré-categorias em categorias já previamente definidas em documentos legislativos de
maior importância. É evidente que um dos objetivos e uma das consequências deste modelo é diminuir
bastante a margem de poder discricionário das escolas e dos professores, visto que a sua ação só pode
ser accionada dentro dos limites dessas pré-categorizações (…). (Formosinho, 2000, p. 24)
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próprio, ora porque nem sempre as orientações tutelares são suficientemente
objetivas e exequíveis, ora porque se tem assistido a um alargamento progressivo das
instâncias de decisão organizacional (que não deve ser confundido com autonomia de
decisão). É assim que Lima (1998) atribui a designação de díptico ao modo de
funcionamento das escolas pela constatação de uma forte dependência e
subordinação à norma burocrática que coexiste, contudo, com uma assinalável
infidelidade normativa. Ora, esta evidência alerta-nos para a possibilidade de existirem
outros mecanismos de regulação do trabalho dos professores ao nível organizacional,
sobretudo se a esta noção adicionarmos as recentes mudanças da sua estrutura e
gestão, nomeadamente a pressão para que as escolas incorporem imperativos de
eficácia e racionalização e para que os responsáveis pela sua gestão efetivamente
respondam hierarquicamente pelos resultados obtidos.
No capítulo anterior fizemos referência a como as últimas décadas têm sido
marcadas por uma intensificação da retórica da modernização da administração
pública, e a como as escolas não escaparam à vertigem racionalizadora do
accountability e à consequente ênfase na medição de desempenhos individuais e
coletivos, num quadro de constituição de um mercado educativo (Afonso 2001;
Barroso, 2005). Este desígnio fez acumular mecanismos de regulação tradicional e de
regulação pelos resultados, e teve um claro prolongamento ao nível da estruturação e
gestão das escolas, fenómeno este que Friedberg (1995) coloca na base do que
identifica como tecnicização da mudança organizacional. Assinalando este foco na
restruturação das organizações, refira-se a criação de departamentos curriculares
enquanto unidades agregadoras dos anteriores grupos disciplinares. Enquanto
símbolos da superação da tradicional divisão por saberes disciplinares introduzindo
uma agregação transdisciplinar, ou da necessidade de introduzir instâncias de trabalho
colaborativo – tornando-se um meio pretensamente importante de facilitar a
articulação curricular, ou somente como meios de rentabilizar o crédito de horas
disponível ou o funcionamento dos Conselhos Pedagógicos, os departamentos são um
claro indício da hierarquização das organizações escolares e um dispositivo
organizativo intimamente associado à diferenciação do coletivo de cada escola.
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Para Freidson (1994; p. 142) os profissionais com funções de gestão de topo ou
intermédia tenderão, mais facilmente do que outros, para desenvolver uma perspetiva
organizacional do trabalho enquanto os demais manterão a tradicional perspetiva
profissional, mercê das diferenças entre uns e outros ao nível quer da autoridade
formal (os primeiros são, por exemplo, os avaliadores dos segundos e os promotores e
controladores do trabalho), quer da aproximação dos primeiros ao topo da
organização e seus problemas (por exemplo, a construção e concretização dos
instrumentos de autonomia da escola).
Mas esta hierarquização ver-se-ia atualizada com o mais recente regime de
administração e gestão da escola que, assumidamente, no seu preâmbulo, visa a
constituição de lideranças fortes e boas, o reforço da participação social na gestão da
escola e do exercício de autonomia. Em concreto, uma análise do mais recente regime
de administração e gestão da escola11 revela, pelo menos, uma acentuada
hierarquização da estrutura e centralização do poder de decisão (por exemplo, pela
possibilidade de designar as lideranças intermédias e de presidir ao Conselho
Pedagógico), um aparente emagrecimento dos órgãos de coordenação e supervisão
pela não previsão da existência dos tradicionais grupos disciplinares agora constituindo
departamentos curriculares, uma crescente responsabilização do diretor por tudo o
que se passa na escola. Ora, parecem estar reunidas as condições que possibilitam
quer um maior protagonismo do diretor no controlo das questões curriculares e
pedagógicas, quer uma aproximação do diretor à administração central (pelos
consagrados deveres de informação e subordinação às orientações tutelares), que a
realidade futura mostrará se lhe corresponde um distanciamento da comunidade
escolar, sabendo ainda que os limites da primazia da coisa pedagógica sobre a coisa
administrativa são determinados pela eficiência da gestão - ver articulado da al. f) do
art. 4º.
Por outro lado, sabe-se que gerir não é liderar, e que para este último exercício
é imprescindível a participação, ou pelo menos, o empowerment de outros – e por isso
11

Dec. Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Dec. Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, alterado
pelo Dec. Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
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associamos a departamentalização a este fenómeno. A gestão terá de se converter,
também, numa prática disciplinadora que, pelo menos aparentemente, aumente o
poder dos atores mas em simultâneo a sua participação obediente – nem que seja
oferecendo flexibilidade e autonomia dentro dos constrangimentos de um sistema de
mercado e de avaliação assente em indicadores de desempenho (Ball, 2003).
Neste ponto é importante retomar a noção de que as organizações escolares
são em simultâneo lugares de reprodução e de produção normativa (Lima, 1998), o
que sugere a coexistência da conformidade com a norma mas também a criação de
normas contextualizadas que possibilitem o funcionamento organizativo. Assim,
perspetivamos que a combinação entre este hábito de produção normativa (nos
interstícios da normatividade central) e aquela exigência de restruturação associada a
processos de prestação de contas em que o diretor é protagonista, pode tornar
possível a acentuação da criação interna de dispositivos de supervisão e controlo – de
resultados e de processos, de articulação curricular (pela criação de novos órgãos ou
grupos de trabalho, ou pela criação de momentos de trabalho em conjunto), não
sendo contraditório que uma regulação pós-burocrática tenha como consequência um
aumento da burocracia interna pela necessidade de apoiar a avaliação em dispositivos
estatísticos (Demailly, 1998). Enfim, ultrapassando o debate em torno da possibilidade
de mudar realmente a escola a partir da mecânica da sua gestão, importa salientar a
possibilidade de no local se acentuar a multiplicação de mecanismos de configuração
da profissionalidade docente e da composição do seu trabalho, sobretudo se
considerarmos a crescente visibilidade da escola perante o exterior e capacidade de
escrutínio social dos seus resultados.
As escolas são uma realidade complexa, também pela diversidade do seu
funcionamento organizativo. Dentro de uma escola podem existir projetos, cargos ou
posições que não têm correspondência noutra, como também podem existir
mecanismos de supervisão e coordenação do trabalho muito próprios; o panorama
recente de mudança coloca-nos de sobreaviso perante a necessidade de observar
cuidadosamente as suas consequências ao nível da profissionalidade.
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4. A ESPECIFICIDADE DO TRABALHO DOCENTE
A já referida exigência acrescida e visibilidade do funcionamento dos sistemas
educativos e das escolas, tem sobre os atores um impacto determinante. Se outrora o
questionamento científico e social se centravam mais nos aspetos sistémicos e
políticos, atualmente ele incide de igual forma nos profissionais e nas condições
concretas de desenvolvimento organizativo – sendo estas (também) uma
responsabilidade dos professores.
Atualmente existe já uma vasta literatura em torno do trabalho concreto dos
professores, resultante quer daquela importância, quer do contributo de áreas
científicas diversas. Ainda assim, permanece um desequilíbrio entre a literatura
incidente nos primeiros anos de escolaridade e a que se debruça sobre a escolaridade
posterior – e, por conseguinte, um conhecimento mais aprofundado do que é ser
professor do primeiro ciclo por comparação com o ser professor dos ciclos posteriores.
É de notar ainda como subsiste algum défice de conhecimento em relação a
componentes não tão marcantes, ao olhar do investigador, do trabalho docente e que
conduzem Tardif (2009: p. 85) a identificar um perigo que ameaça a investigação
pedagógica e, em geral, toda a investigação educacional: o da abstração, sem ter em
conta coisas tão simples, mas tão fundamentais como o tempo de trabalho, a matéria
a ensinar e a sua natureza, o tamanho das turmas.12
Ainda assim, é reconhecido na comunidade científica e profissional o carácter
complexo do trabalho dos professores, nas suas dimensões funcional e relacional. A
demonstração desta complexidade poderia ser feita através dos normativos
reguladores do seu exercício a que aludimos noutro capítulo, mas porque os
normativos cumprem funções nem sempre objectivas, claras e ideologicamente
neutras, optamos por um olhar sobre as competências atualmente requeridas aos
professores propostas por Perrenoud (2006). Assumindo, no fim da obra, que um
caminho de profissionalização meramente individual a nada conduz sem uma
profissionalização estrutural e coletiva, e que não pretende uma exaustividade com
12

Numa fase em que tanta coisa é dita (nomeadamente no discurso político e na comunicação social)
em relação a este pormenor é pertinente atentar no estudo desenvolvido por Bascia & Rottmann (2011).
Cremos até que a permanência de uma imagem social de permanente vitimização que recai sobre os
professores muito se deve a esta hipótese de falta de visibilidade científica de diversos problemas.
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este elenco, o autor disponibiliza uma forma bastante útil de contemplar aquela
complexidade que aqui resumimos:
Organizar e dirigir situações de aprendizagem
A partir do domínio dos conteúdos saber transformá-los em objetivos de aprendizagem e criar
situações de aprendizagem, em função das representações e erros dos alunos e promovendo o
seu envolvimento na aprendizagem.

Gerir a progressão das aprendizagens
Conceber situações-problema que favoreçam as aprendizagens visadas levando cada um a
progredir nas suas aprendizagens. Neste processo importa ter uma perspetiva vertical e
longitudinal dos objetivos, assumindo uma intencionalidade formativa na sua observação e
avaliação, e sustentando-se nas teorias que sustentam aquelas situações.

Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação
Gerir a heterogeneidade da turma, reforçando as possibilidades de ensino recíproco e
alargando o espaço e recursos da aula para estimular o trabalho cooperativo.

Envolver os alunos na própria aprendizagem e trabalho
Estimular o desejo de aprender, estabelecendo relações com o saber e o trabalho escolar,
desenvolvendo a capacidade de auto-avaliação e de auto-organização da aula e da turma.
Promover a definição de projetos individuais pelos próprios alunos.

Trabalhar em equipa
Desenvolver habilidades de cooperação na conceção de projetos, novas formas de partilha de
recursos, ideias e práticas. “Trabalhar em equipa, é portanto, uma questão de competência e
pressupõe igualmente a convicção de que a cooperação é um valor profissional” (Perrenoud,
2006, p.80). As competências requeridas aos professores são as que permitem ao grupo
enfrentar e analisar em conjunto situações complexas.

Participar na gestão da escola
Elaborar, negociar um projeto organizacional; administrar os recursos da escola e organizar e
fazer evoluir, na escola, a participação dos alunos. A participação dos alunos é fundamental
por também ser educar para a cidadania.

Informar e envolver os pais
Planear e orientar reuniões de informação e de debate, e envolver os pais na construção dos
saberes. Os professores devem ser conscientes da posição dos pais, das consequências da sua
formação, experiências e preocupações, e que isto pode determinar diferenças em relação à
posição dos professores e seus valores.

Utilizar as novas tecnologias
Conhecer e dominar os principais recentes instrumentos tecnológicos explorando as suas
potencialidades de contribuir para uma maior qualidade do processo de aprendizagem, em
situação de aula e de acompanhamento à distância do trabalho dos alunos.

50

Enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão
Para além de intervir no cultivo de valores como a não-violência, as diferentes formas de
indiscriminação, deve participar ativamente na construção de um ambiente harmonioso e
coletivo na escola. Este posicionamento deve refletir-se na sala de aula, no que toca ao
exercício de autoridade, à comunicação, às sanções, etc.

Gerir a própria formação contínua
Reconhecer e situar as próprias práticas, estabelecendo as próprias características e
dificuldades para definir um programa formativo próprio, e em conjunto com os seus pares.
Deve participar na organização da própria profissão, na análise do sistema de formação
contínua e do sistema educativo.

Somos conscientes de que resumir a poucas linhas uma obra de quase duzentas
páginas nos coloca numa situação de risco de simplificação exagerada. Ainda assim,
julgamos ser percetível a base da complexidade do trabalho docente. Mais importante
é o seu alcance, e reconhecer como esta proposta induz o destaque de cinco
características fundamentais a aprofundar: o trabalho docente é essencialmente ético;
o trabalho docente requer uma mobilização coletiva; o trabalho do professor requer
autonomia; mobiliza um saber complexo e compósito; confere uma natureza reflexiva
e intelectual à atividade concreta. Estas características são por nós entendidas como
um primeiro nível de operacionalização empírica da noção de profissionalidade, que
aqui esboçamos e posteriormente detalharemos.
O trabalho docente é de natureza ética
Enquanto atividade baseada na interação com pessoas e dirigida à sua
formação humana, a docência implica um compromisso ético a assumir pelo
profissionais. À influência dos professores sobre o outro estão imanentes valores e
princípios que estruturam as decisões e comportamentos relacionais, que balizam as
representações pelo que não são um elemento periférico da ação docente (Tardif,
2009). Pelo a seguir exposto, é possível depreender a importância da racionalização, a
um nível individual e coletivo, do que é o bem, o mal, o justo, o humano, o socialmente
desejável. A raiz ética da ação dos professores surge da sua própria condição de seres
sociais (como qualquer outro profissional), mas sobretudo do seu papel corporizador
do mandato escolar de introdução na vida em cidadania segundo o conjunto de
valores hoje tidos como representativos do bem comum: liberdade, dignidade,
autonomia, justiça, equidade, etc. Daqui, parece claro que a essência ética do trabalho
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se sobrepõe a um qualquer pressuposto contratual, que se vê diminuída se restrita ao
cumprimento de normas deontológicas, ou até, à observação de se a moral
justificadora dos comportamentos individuais em contexto de trabalho são
normativamente aceitáveis. Com efeito, a influência dos professores sobre os alunos
toca mais fundo e os seus imperativos éticos convocam uma racionalidade em torno
da posição e papel do aluno, dos fins da educação, dos fins da escola, da natureza das
aprendizagens e dos critérios de justiça. Estes são alguns dos aspetos da ação docente
em que se esgrimem valores e princípios orientadores da decisão e reflexão (Baptista,
2005). Esta aparente simplicidade esbarra nas condições concretas do exercício
profissional já que estas raramente correspondem a situações cujos fatores são
inequívocos e até estáveis (Tardif, 2009) – a necessidade de compreender, e atuar
consoante, a heterogeneidade adotando códigos linguísticos simultaneamente
exclusivos e inclusivos; de prover a formação individual num contexto coletivo e
massificador; de conjugar princípios concorrentes e sancionados organizacional e
socialmente (por exemplo, em relação à ideia de sucesso); de manutenção de um
estado de equilíbrio funcional em situações de não reconhecimento de si. Ora, estas e
outras particularidades da ação docente, e do seus contextos, conferem-lhe um
carácter fluido que torna relevante a sua observação empírica enquanto qualidade do
desempenho.
O trabalho docente requer uma mobilização coletiva
Em abstrato, à ideia de profissão subjaz um carácter coletivo e coeso (ainda
que não necessariamente homogéneo) da ação dos indivíduos. Seja porque esta
característica ocupacional é um requisito socialmente definido como garante do
cumprimento individual dos princípios, normas e práticas convencionadas, ou porque,
do ponto de vista político, é um dispositivo atenuador das desigualdades de
tratamento pedagógico, ou ainda porque, do ponto de vista académico, ela tenha
vindo a ganhar protagonismo como meio de emancipação dos professores na
construção do local, a condenação do trabalho em isolamento e a correspondente
elevação do trabalho em colaboração tem sido um dos pontos da renovação da
profissão docente (Fullan, 1994). De forma discutível, porque nem sempre crítica na
sua associação à gramática da escola, o hábito docente de trabalhar em isolamento
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tem sido apontado como uma característica identitária de que decorrem diversos
problemas nos modos de conduzir a ação pedagógica e de melhoria da escola. Os
argumentos de apologia de um trabalho colaborativo enquanto base de uma
verdadeira cooperação profissional parecem-nos convincentes configurando esta
cooperação uma dimensão da profissionalidade que não anula a individualidade:
estabelece uma relação de interdependência com climas organizacionais mais
favoráveis à aprendizagem, ao estabelecimento de relações solidárias e construtivas
entre pares; forma um campo propiciador de inovações pedagógicas – porque se
atenua o receio em relação ao erro e se integram as prescrições de uma forma menos
individualizada, logo menos problemática – e renovação profissional pela redução das
incertezas (Thurler, 2000).
O trabalho dos professores requer autonomia
Do exposto pressente-se como, para o seu desempenho, é fundamental que os
professores tenham uma margem considerável de decisão. No âmbito das tarefas que
compõem a atividade letiva (planeamento, intervenção, avaliação), a concretização
real destas margens é variável e a sua interpretação nem sempre é homogénea. Na
ação educativa existe uma sucessão de pedagogical moments (vanManen, 1995) ou
incidentes críticos (Tripp, 1993) marcados pela presença variável de racionalidade na
aplicação do conhecimento profissional. Nesta linha, numa descrição do trabalho
diário de professores, Perrenoud (1993) demonstra como a lecionação propriamente
dita deambula entre práticas rotineiras e outras de criação e decisão permanentes (e
até assentes em bases menos racionais), num quadro de gestão simultânea da
interação intelectual, da evolução didática no sentido da descoberta ou da síntese, do
clima relacional e condutas individuais, do tempo disponível para a aprendizagem para lhe associar a imagem emprestada por Huberman de uma sucessiva utilização de
receitas numa cozinha em plena confusão, sendo este conjunto de receitas uma
mistura de prescrições, fórmulas próprias já experimentadas, improvisações e decisões
racionais, em situações dificilmente replicáveis (Stenhouse, 1987).
Mais claro é Domingo (2003) cuja análise o conduz à afirmação inequívoca de
que “Ninguém pode assumir em nome do professor o juízo e a decisão perante
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situações que requerem uma dada atuação na sala de aula. (…) Este facto assinala
tanto a necessidade e inevitabilidade do juízo moral autónomo, como a
impossibilidade, em muitas ocasiões, de um tempo para meditar ou para consultar e
partilhar responsabilidades.” (p. 138). Ao nível do desenvolvimento do currículo,
Pacheco (2001), num trabalho de natureza estritamente conceptual, situa a
intervenção dos professores diretamente no contexto de realização (nível de sala de
aula) e indiretamente no contexto de gestão (nível de escola). Em relação a este, o
trabalho redunda na construção dos projetos educativo, curricular e organizativo; as
suas finalidades e conteúdos genéricos – que se pretendem contextualizados, bem
como a sua interação com os projetos didáticos (nível turma), obrigam ao
protagonismo dos professores porque é do que se trata realmente quando se diz, de
forma algo magnânima e abstrata, que “Quando a escola participa ativamente na
construção curricular – e não na simples implementação do que é decidido pela
administração central – então pode dizer-se que o desenvolvimento curricular é uma
prática que faz parte de um amplo movimento de descentralização administrativa e
aprofundamento democrático em que a escola se torna na unidade estratégica de
qualquer reforma do sistema educativo” (p.89). Em relação ao contexto de realização,
o autor constata uma ampla margem de autonomia no tocante às atividades e
recursos didáticos (considerando as sugestões programáticas) e à transformação
didática dos conteúdos, uma reduzida margem de autonomia na seleção de conteúdos
e uma autonomia integrada nas decisões coletivas ao nível dos objetivos de
aprendizagem (tendo como referência as orientações programáticas oficiais), da
escolha dos manuais e dos procedimentos de avaliação. A sensibilidade dos
professores em relação a esta questão é assinalável, na medida em que estes dados
contrastam notoriamente com os resultados apurados por Flores et al. (2007), em que
68% afirma não possuir informação e formação adequadas para elaborar e
implementar projetos curriculares do nível de escola, e 61% afirma discordar com que
a reorganização/revisão curricular proporcionou mais autonomia e capacidade de
decisão ao nível da sala de aula.
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O trabalho dos professores mobiliza um saber complexo
Porque o problema do saber profissional é crítico na profissionalização de uma
ocupação (Freidson, 1994; Nóvoa, 1991a), como vimos noutro capítulo, existem
múltiplas fontes a partir das quais sustentar a defesa de um saber docente
suficientemente específico e esotérico. Nesta parte interessa-nos, contudo, explorar o
que a forma do saber docente implica em termos de compreensão do trabalho. Roldão
(2008) sintetiza aquela especificidade salientando: a sua natureza compósita e sujeita a
um processo de transformação de componentes (didáticas e científicas) em novos
conhecimentos utilizáveis nas situações concretas; a requerida capacidade analítica
para esta transformação; a mobilização inteligente de diferentes fontes de
conhecimento e seu questionamento permanente que implica a meta-análise das
decisões; a comunicabilidade do conhecimento produzido e demonstração de
articulação e coerência.
Num sentido bastante mais descritivo e interpretativo da realidade, Caria
(2002) pressupõe que nos contextos concretos de trabalho se processa uma
recontextualização dos conhecimentos abstratos, e da sua análise empírica sugere a
coabitação da ausência do uso de conhecimento abstrato (impondo-se automatismos
e formas tradicionais de resolver os problemas), a sua utilização acrítica e
eventualmente descontextualizada em relação aos problemas concretos, e a sua
utilização contextualizada para definir estratégias ou até configurar novas formas de
atribuição de sentidos ao trabalho e aos problemas. Entre a definição teórica do
desejável e a constatação do possível, Tardif (2009), ao destacar a especificidade da
tecnologia do trabalho docente, introduz de algum modo uma explicação para aquela
discrepância. Diz este autor que, estando pessoas (alunos) na base do trabalho
docente, e não objetos simplesmente materiais, as tecnologias de interação
encontram-se constrangidas. As técnicas e os conhecimentos usados derivam das
ciências sociais e humanas que, por definição, não se baseiam na predição nem no
relacionamento causal, são plurais e não permitem um controlo semelhante ao das
ciências positivistas; por conseguinte, são instáveis e diversificados, configurando
tecnologias

problemáticas

(Weick,

1976)

pela

sua

difícil

generalização

e

fundamentação relativa. São técnicas e conhecimentos aplicados numa relação social e
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em conjunto com individualidades diferentes entre si, ao nível da linguagem,
motivações, etc., que importa mobilizar e levar a fazer algo de inovador e de modo
autónomo (descrever um conteúdo, resolver um problema, etc.), muitas vezes por
recurso a técnicas invisíveis, sustentadas no senso comum ou até sem controlar
totalmente todas as condicionantes daquela mobilização e inovação autónoma. Por
isto se compreenderá que para os políticos e científicos, passar de ensinar a levar a
aprender, seja um small step, enquanto para os profissionais seja um giant leap.
O trabalho dos professores tem uma natureza reflexiva e intelectual
A interpenetração das características precedentes é tão óbvia que parece,
chegados a este ponto, desnecessário pormenorizar a natureza reflexiva do trabalho
docente. Ainda assim, é importante a reafirmação de que esta natureza, mais do que
uma afirmação reivindicativa e corporativa, releva de uma análise do trabalho docente
e da sua adequação a uma educação centrada no aluno em detrimento de uma
racionalidade técnica. A natureza reflexiva do trabalho docente (Schön, 1992)
manifesta-se nas situações em que os diversos tipos de conhecimento (explícito ou
tácito) não resolvem novos problemas, e frequentemente, em que a resposta deve ser
imediata à deteção do problema (reflexão-na-ação). Mas também após a ação na
antecipação de problemas futuros, tenha ou não projeção no processo de
planeamento; assim, a possibilidade de refletir é chave na compreensão das situações
e nos critérios de valor aplicados nas soluções criadas pelo professor para os
problemas concretos com que se depara. Nesta linha, Stenhouse (1993) partilha com
Schön a noção de singularidade das situações educativas e salienta distinção entre
objetivos e finalidades para afirmar serem estas, desejavelmente, as que guiam a ação
reflexiva de (alguns) professores, já que é nelas que residem os critérios de qualidade e
de orientação da aprendizagem e do ensino.13 Por isto, para o autor, o trabalho
estimula uma ação investigadora mais aprofundada do que a induzida por Schön, na
medida em que o objeto de reflexão passa a ser os próprios valores e critérios que se
encontram contidos nas orientações e finalidades previamente definidas.

13

Com efeito, parece contraditório admitir como finalidade educativa o estímulo da criatividade e
depois condicionar a concretização dessa criatividade a formas previamente definidas.
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Este posicionamento distante em relação a um modo puramente técnico de
ensinar viria a ser aprofundado a partir das limitações das perspetivas anteriores,
nomeadamente o seu aparente encerramento em finalidades e propósitos sobretudo
educacionais sem uma sólida consciência social (Zeichner, 1996). O aprofundamento
consiste, grosso modo, num posicionamento transformador, a partir de uma prática
reflexiva, dos contextos e das condições educacionais usando como referência
propósitos de igualdade, solidariedade e justiça. Já não procurando a descrição e
interpretação da realidade do trabalho docente, mas partindo desta, sustenta-se uma
base intelectual para o trabalho concreto, um perfil de desempenho em que esteja
presente um posicionamento crítico perante as condições sociais em que se
desenvolve a educação e que isto conflua num trabalho coletivo (agregador dos
diversos atores e entidades do campo da educação) de desenvolvimento e
transformação das práticas sociais em que se inserem as escolas a partir das próprias
práticas profissionais e escolares (Giroux, 1988).
A apreciação destas cinco características faz ressaltar a importância das
condições necessárias para o seu desenvolvimento. Hargreaves (1993) demonstra
alterações nos modos subjetivos de entender o próprio trabalho, o relacionamento
com os pares e, mais importante, na capacidade de responder às necessidades
formativas

dos

alunos,

por

parte

de

professores

a

quem

se

obrigou,

administrativamente, dedicar parte do seu horário letivo a um conjunto de tarefas
essencialmente pedagógicas. Na defesa de uma perspetiva intelectual crítica para o
posicionamento dos professores, Smyth (2000) ilustra como condições variadas como
o acréscimo de responsabilidades, a insegurança, a confusão em torno das finalidades
educativas, a indução ao trabalho em isolamento, etc., dificultam a extensão da
reflexão para além das próprias circunstâncias imediatas. Nesta linha, a par de fatores
tão importantes como a formação ou a ética profissional, parece-nos ser possível que
outros, aparentemente menos importantes, tenham um papel fulcral na configuração,
objetiva e subjetiva, da realidade do trabalho docente – o tempo e o seu uso pode ser
um destes.
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A questão do tempo e do seu uso
A importância do tempo para o trabalho docente e o desenvolvimento das
escolas é assinalável, e a administração educativa reconhece-o, reduzindo o crédito
global de horas de cada escola, fazendo depender algumas reduções de trabalho letivo
de professores deste crédito global, e este dos resultados obtidos em cada ano. Com
efeito, é sobretudo por meio da atribuição de mais ou menos tempo, em cada ano
letivo seguinte, que a tutela aprecia o desempenho escolar: é atribuído mais tempo a
escolas cuja média de exames supera a média nacional, a escolas que não excedem
determinados limites nas diferenças entre classificações de avaliação contínua e
classificações nos exames, a escolas cujas médias nos exames são superiores às do ano
anterior (Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho de 2013). Na sua extensa
obra dedicada às condições de restruturação das escolas e do trabalho dos
professores, Fullan (1997) é claro ao defender que para uma verdadeira restruturação
é imprescindível uma reconsideração da alocação e interpretação do tempo.
No caso dos professores, para Hargreaves (1998) o tempo representa mais do
que uma contingência organizacional menor, pois inibe ou facilita as tentativas de
realização da mudança por parte da administração, por isso, o tempo é regularmente
um dos objetos em que incidem mudanças prescritas e em que se refletem as
consequências dessas mudanças. É neste sentido que podemos encontrar diferentes
perspetivas acerca do tempo de trabalho docente, umas tendencialmente prescritivas,
outras mais críticas:
- a sua dispersão e, sobretudo, rentabilização é um dos fatores de reculturação da
escola - por via da reculturação dos professores (Miller, 1998);
- é um dos pontos críticos da implementação de dinâmicas de trabalho colaborativo
(Fullan, 2002);
- um indutor de intensificação e falta de condições para tarefas essenciais como
planear (Smyth, 2000);
- um fator recorrentemente referido em associação com perceção de incompetência
por professores em processo de mudança imposta (Cockburn, 1994).
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O tempo é uma variável crítica na configuração, nem sempre explícita, da
profissionalidade docente; ao conceptualizar a multidimensionalidade do tempo dos
professores, Hargreaves (1998) demonstra-o de forma clara. Na sua dimensão técnicoracional ele pode ser manipulado (por quem, para isso, tiver poder) e distribuído
normativamente para o privilégio de uma determinada componente do trabalho. Na
sua dimensão micropolítica, ele pode ser distribuído de forma desigual pelo coletivo de
uma escola, em função de uma também desigual distribuição de poder hierárquico –
por exemplo, promovendo e/ou despromovendo cargos de gestão intermédia pela
consignação/retirada de

tempo para

os desempenhar. Na

sua

dimensão

fenomenológica, que salienta a subjetividade com que cada um o interpreta, ele pode
significar uma discrepância entre o tempo necessário, por exemplo, para cumprir um
programa, na ótica do legislador e na ótica de quem o executa, com consequências
num progressivo afastamento simbólico entre uns e outros. Na sua dimensão
sociopolítica, ele pode significar a redução dos períodos que os professores têm para
si, para refletir, criar, alimentar outros interesses e dedicarem-se à pessoa em que
assenta o papel profissional.
Os professores portugueses, após pouco mais de uma década de estabilidade,
viram como, normativamente, se alterou a sua carga de trabalho formal – que
Hargreaves incluiria na dimensão técnico-racional. A integração da profissão docente
dentro do conjunto de profissões especiais foi, em 1990, uma importante conquista da
profissão, significando o reconhecimento da sua especificidade e a valorização da
função educativa. Teve como consequência que, por exemplo, a sua carga horária não
excedesse as 35 horas por semana, o que se mantém inalterado até hoje, mesmo que
para as demais profissões da esfera da Administração Pública (não abrangidas por
aquele regime) se tenha aumentado aquele limite para 40 horas com a Lei n.º 68/2013
de 29 de agosto.14

14

Esta lei tem natureza imperativa e prevalece sobre quaisquer leis especiais e instrumentos de
regulamentação coletiva de trabalho. Efetivamente determina que o período normal de trabalho diário
e semanal dos professores se altere para 8 horas por dia e 40 horas por semana. Foi a negociação com
as organizações sindicais que estabeleceu que aquele acréscimo de 5 horas incidisse sobre a
componente não letiva para trabalho individual.
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As primeiras iniciativas legislativas de alteração do tempo de trabalho dos
professores surgiram com o Dec. Lei n.º 121/2005, de 26 de julho e com os Despachos
Normativos n.ºs 16795/2005, de 3 de agosto, e 17387/2005 de 12 de agosto.15 A partir
destes sucederam-se iniciativas legislativas diversas16 e negociações que resultaram:
- na fixação de 22 horas letivas para os professores de todos os ciclos (exceptuando os
do 1º ciclo com 25 horas letivas) de que resulta um acréscimo para os professores do
anterior ensino secundário, e aumento da idade e tempo de serviço necessários para
usufruir da primeira redução da componente letiva (45 para 50 anos),
- num aumento do tempo inscrito formalmente no horário pela marcação da
componente não letiva (de estabelecimento), que a partir de 2012 foi fixado num
máximo de 150 minutos semanais (Despacho Normativo n.º 13-A/2012),
- na extinção de alguns cargos de gestão intermédia e respetivos tempos de redução
da componente letiva,
- na supressão da redução da componente letiva (dos professores que já possuíssem
essas reduções por idade e tempo de serviço) pelo exercício de cargos de gestão que
não foram extintos, por insuficiência de horas de crédito das escolas (à exceção do de
Diretor de Turma);
- na consideração (por parte da tutela e/ou da direção das escolas) como parte da
componente não letiva (de estabelecimento) tarefas que implicam lecionação: apoios
pedagógicos, apoios ao estudo, substituições, etc.,
- no aumento do número de aulas, para alguns professores em função da disciplina
lecionada, por via da consideração diferenciada de tempo letivo (45 ou 50 minutos)
segundo a carga horária semanal prevista nas matrizes curriculares.
Efetivou-se ainda o mecanismo das substituições de professores ausentes, que
constava já no primeiro Estatuto de 1990, mas em que era considerado como trabalho
extraordinário, deixando de o ser.
15

Note-se que o ano letivo de 2005/2006 se iniciou oficialmente na mesma data de todos os outros – no
primeiro dia útil de setembro.
16
Deste conjunto destaca-se a sétima alteração ao ECD, através do Dec. Lei n.º 15/2007, de 19 de
Janeiro.
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Tudo isto configura um aumento formal da carga de trabalho dos professores, a
partir de 2006. A análise dos sucessivos normativos legais entretanto editados revelam
que todas aquelas condições se mantêm até hoje, o que confirma a pertinência da
questão - não obstante a distância entre o momento de recolha de dados empíricos e
os da apresentação dos resultados. Neste âmbito, ao Conselho das Escolas, com o seu
parecer n.º 2/2014, pareceu que as sucessivas alterações legislativas tiveram como
efeito uma sobrecarga de trabalho para o corpo docente, questão que se mantém
também na opinião do Conselho Nacional de Educação que, numa recente
recomendação subordinada à condição docente, considera que as condições de
trabalho dos docentes, nas escolas, têm vindo a tornar-se mais difíceis (CNE, 2016, p.
9), entre outras razões, pelos diversos equívocos na organização dos horários de
trabalho e subsequente acréscimo e fragmentação do trabalho.
Como já antes referido (cf. p. 26) foi extinta a figura de professor titular.
O tempo de trabalho dos professores – dados oficiais e empíricos
Os dados acerca do tempo de trabalho dos professores, e sua dispersão, que
nos chegam de forma mais regular têm origem institucional; entidades como a Rede
Eurydice ou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
têm acompanhado e disponibilizado diversos elementos descritivos dos sistemas
educativos de países que as compõem. Os números disponibilizados pela rede Eurydice
(2008), aqui mobilizados, reportam-se ao ano letivo de 2006/2007 e contemplam os
dados recolhidos para professores a tempo inteiro em 31 países; nos países em que o
tempo de trabalho é medido pelo tempo de trabalho geral (inclui tempo dedicado a
ensino, tempo de presença obrigatória na escola e tempo de desempenho de tarefas
fora da escola) verificamos que na maioria dos países os professores do ensino
secundário trabalham 40 horas (para um mínimo de 27 horas – Turquia, e um máximo
de 48 – Islândia); nos países em que o tempo de trabalho é medido pelo tempo de
presença na escola (inclui tempo dedicado a ensino e outras) verificamos que os
professores do ensino secundário trabalham entre 20 horas (mínimo, verificado em
Itália) e 35 (máximo, verificado em Portugal); em qualquer dos casos o tempo para
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ensino ocupa a maior fatia do tempo total de trabalho ainda que não seja possível
discriminar o peso das demais componentes do trabalho docente.
No caso da OCDE (2012), os seus últimos números reportam-se igualmente ao
ano letivo de 2007 e por serem direcionados para totais anuais, o cálculo da carga
semanal é deduzido pelos quocientes entre o tempo total legal ou o tempo de
presença na escola, e o número de semanas que compõem o ano letivo – para o caso
português, resultando num cálculo de 34 horas/semana de presença obrigatória na
escola e de 38,7 horas como carga de trabalho total.
Estas versões institucionais da descrição do trabalho dos professores podem ser
contrastados com os obtidos em estudos de natureza empírica realizados
recentemente:
Quadro 1 - Estudos empíricos recentes de caraterização do trabalho docente
Autores/data de publicação
País/ano de recolha
Procedimentos
Perfil profissional inquiridos

Resultados/ carga semanal

Outros resultados relevantes/
observações

Johnstone, M. (1993)
Escócia, 1992
Diário de trabalho; blocos de 15
minutos; durante uma semana do
ano letivo, 570 professores de todos
os ciclos

42,5 h./ semana (46,25 h. se se
acrescentar
os
intervalos
durante o dia; o tempo legal é
de 35h./semana)

Tarefas de gestão ocupam um quinto
do tempo nas escolas secundárias; o
mesmo para as reuniões

Bonnet, G., Murcia, S. (1996)
França, 1994
Questionário
1000 professores do ensino
secundário

Entre 36h47 e 39h30; incluindo
o tempo de pesquisa individual
atinge-se valores de 41 a 42
horas por semana

Campbell, J. & Neill, S. (1997)
Inglaterra, 1989-1993
Diário, entre as 7 e as 24 horas, de 7
dias, e questionário a 700
professores (348 do secundário)

Total 54,4 horas na semana

Em média 50% para lecionação e
8,9%
para
atividades
não
diretamente ligadas ao ensino
propriamente dito. Os resultados
médios ocultam diferenças entre
tipos de professores.
31% em ensino, 33% para tarefas
administrativas,
19%
para
desenvolvimento profissional (inclui
reuniões de grupo e de turma); a
formação propriamente dita ocupa
4% do tempo

Alt, M. Kwon, J. & Henke, R. (1999)
EUA, 1993-94
Questionário
a
professores
generalistas (até K-12)
Drago, Caplan, Costanza, Brubaker,
Cloud, Harris, Kashian, & Riggs (1999)
EUA 1997-98
Diários preenchidos ao fim de um dia
(a partir daqui inferia-se o resto da
semana) e entrevista semanal
46 escolas do ensino primário
Wylie, C. (1999)
Nova Zelândia, 1999
Questionário a 396 professores do

Total
45
horas/semana
(permanência na escola: 33
horas/semana
Tempo de contrato – 32,5
horas/semana;
tempo
de
trabalho na escola+casa (exclui
lazer na escola) – 9,69
horas/dia; tempo de trabalho
na escola – 8,26 horas/dia
Tempo legal de trabalho
32,5/semana; horas reais: 51,5
horas
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41% dos professores tem uma carga
horária excessiva; reporta-se um
aumento de tarefas burocráticas

ensino primário

para os professores com cargos de
gestão

Bartlett, L. (2002)
EUA, 1998–2000
Diário de 3 dias/semana, 24 horas;
entrevistas, observação e análise
documental.
26 professores do ensino secundário

Numa das escolas, média de
11,5 horas por dia; noutra
apenas 8,5 horas; as 3 horas a
mais
eram
normalmente
preenchidas com reuniões

Girieud, C. (2002)
França, 2000
Questionário
601 professores com nomeação
definitiva do ensino secundário

39.8 h/semana (39h47min)

51% em ensino; 34.7% em
planificação e avaliação; 16.7% em
tarefas sem contacto direto com
alunos, e administrativas. Do total
semanal, 36% (13h25min/semana)
faz-se em casa.

Menter, McMahon, Forde, Hall,
McPhee, Patrick & Devlin (2006)
Escócia, 2005-2006
Diário, durante 2 semanas e
questionário;
338 professores do ensino
secundário na 1ª semana, 282 na 2ª
semana
Angle, Fearn, Elston, Basset &
McGinigal (2009)
Inglaterra, 2009
Aplicação indireta de diário de
trabalho durante uma semana do
ano letivo
1572 professores do ensino
secundário
Ducrey, F., Hrizi, Y. & Nahra, E. (2010)
Suiça, 2008/09
Questionário e diário de 2 semanas;
237 professores do ensino
secundário

Aproximadamente
43.3
h/semana (entre 37 e 52
h/semana para aprox. 66% dos
professors
do
ensino
secundário)

20.80 h/semana em ensino (49%);
17% em planificação; 15% avaliação;
5% formação profissional formal;
1.81
h/semana
em
tarefas
colaborativas e administrativas (8%).

50,2 horas de trabalho por
semana nos professores do
ensino
secundário
(sem
funções de gestão)

Os que têm funções de gestão
registaram cargas de trabalho
superiores.

45.08 horas/semana

76.5% em tarefas de ensino
(incluindo planificação e avaliação);
23.5% em outras tarefas (8.7% em
tarefas administrativas, 3% em
tarefas colaborativas, 2.6% em
reuniões formais).

A discriminação oferecida na primeira coluna é importante para perceber a
validade dos resultados em face das opções metodológicas de cada estudo, sobretudo
no que diz respeito à sua representatividade do tempo de trabalho de professores.
Ainda assim, deste conjunto de dados parece-nos importante reter: a disparidade
entre resultados obtidos a partir de estudos tipicamente institucionais17 e os de
estudos de natureza empírica; que na maioria dos estudos existe uma superação
importante do tempo de trabalho legalmente previsto, independentemente da técnica
de recolha utilizada; que existem diferenças na composição do trabalho em função do
desempenho de cargos relacionados com tarefas gestionárias.

17

Para uma análise das limitações destes estudos ver Van Amelsvoort e Scheerens (1996)
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Em Portugal, não há registo de trabalhos com profundidade semelhante aos
atrás expostos. No entanto, a intensidade das alterações operadas a diferentes níveis
da situação dos professores portugueses levam-nos a suspeitar que esta análise pode
traduzir-se em elementos relevantes de caracterização da situação atual.
Com efeito, num estudo efetuado por Flores et al. (2007) - dados recolhidos por
meio de questionário aplicado a 240 professores de diversos ciclos de escolaridade, em
2004 (previamente às alterações introduzidas no tempo de permanência na escola a
que antes aludimos) – é observável que, em relação às suas condições de trabalho,
95% dos inquiridos considera ter havido um aumento da burocracia do ensino, 69%
reporta um maior controlo sobre os professores e 95% ter considerado haver um
aumento do volume de trabalho. Neste mesmo estudo é ainda significativo que fatores
como a burocracia, e a falta de tempo surjam entre os que contribuíram para uma
maior insatisfação no trabalho; e que apenas 39% considerem terem ganho mais
autonomia e capacidade de decisão ao nível da sala de aula. Relativamente às
possibilidades de trabalho colaborativo, parece que a maioria (cerca de 60%)
manifesta satisfação com o tempo dedicado ao trabalho colaborativo no âmbito de
atividades de ensino-aprendizagem ao mesmo tempo que consideram que as últimas
orientações curriculares contribuem para combater o individualismo, mas,
paradoxalmente, 60% consideram que só ocasionalmente têm tempo para discutir
práticas curriculares com colegas (16% dizem nunca ter tempo para tal) a que se deve
juntar a perceção de 55% dos inquiridos em relação a este comportamento na
generalidade dos seus colegas de escola (21% dizem que tal nunca se verifica).
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5. PROBLEMÁTICA
O nosso estudo centra-se na análise dos sentidos da evolução recente da
profissionalidade docente. Entendendo profissionalidade docente como a afirmação
do que é específico na ação docente, o conjunto de comportamentos, conhecimentos,
destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor
(Sacristán, 1991), propomos a sua mobilização empírica a partir de uma análise da
composição do trabalho dos professores, especificamente da sua dispersão temporal,
e dos seus significados enquanto resultantes das perceções dos profissionais.
O trabalho e a profissão docente têm vindo, nas últimas décadas, a ser objeto
de sucessivas intervenções tutelares, por via direta da criação e alteração do seu
estatuto legalmente consagrado e da estruturação do trabalho concreto, e por via
indireta de outras mudanças ao nível da estruturação das organizações escolares e da
estruturação dos currículos. Não sendo apenas destes níveis que derivam condições do
desenvolvimento profissional dos professores e das escolas, aquelas intervenções não
só têm contribuído para um ambiente de mudança permanente, e daqui para uma
nítida desconfiança dos docentes em relação a uma suposta estratégia tutelar de
evolução da educação, mas também podem indiciar formas de perspetivar as
possibilidades de intervenção autónoma e emancipatória dos professores no
desenvolvimento do sistema educativo e, sobretudo, de perspetivar a realidade da
atividade docente.
Enquanto professor do ensino secundário sempre nos sobressaltou a
ambiguidade resultante da necessária autonomia na decisão quotidiana, no âmbito
pedagógico e no âmbito do desenvolvimento organizacional, e da heteronomia em
relação à tutela em tantos outros problemas dos mesmos âmbitos – o cúmulo foi
termos participado na construção rigorosa e participada de um projeto educativo de
escola que, posteriormente, viria a ser escrutinado pelo ministério e objeto de
alterações que considerámos minimizadoras do trabalho produzido. A nossa
curiosidade pela questão agudizou-se a partir do virar do milénio, com o incremento
de iniciativas estatais que se nos afiguravam como condicionadoras do
desenvolvimento da profissão e do trabalho docente nas organizações escolares,
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enquanto no campo académico e profissional se mobilizavam discursos e iniciativas de
defesa e concretização de uma possível emancipação profissional.
Este processo de mudança da profissionalidade docente tem sido interpretado
como tendencialmente conducente ora a uma desprofissionalização da classe docente,
ora ao seu contrário – profissionalização, ou ainda, a uma divisão da classe entre uns a
quem são acometidas componentes do trabalho mais facilmente conotadas como
profissionalizantes e outros a quem são acometidas outras componentes mais
facilmente conotadas como desprofissionalizantes.
Estas últimas perspetivas parecem resultar do prognóstico das consequências
de exigências recentes que impendem sobre as escolas e os professores. Alterações
como a induzida necessidade de construir currículo ao nível local, de responder à
complexificação do acto educativo resultante da heterogeneização do público-alvo e
dos problemas escolares, e das organizações escolares – com a criação de novas
especializações docentes, uma acrescida necessidade de coordenação interna ou a
necessidade de alargar âmbitos de formação e intervenção pedagógica, podem,
efetivamente ser perspetivadas como oportunidades de alguns desenvolverem o seu
trabalho educativo em outros âmbitos de intervenção, a que a crescente
hierarquização das organizações e a inclusão de fileiras profissionalizantes no ensino
regular deram alento.
Por outro lado, a perspetiva da desprofissionalização alerta-nos, grosso modo,
para a possibilidade de muitas daquelas mudanças implicarem traços de
desqualificação

dos

professores,

pela

crescente

racionalização

prévia

e

estandardização do trabalho, e dependência de peritos externos responsáveis pela sua
conceção, e de intensificação do seu trabalho resultado de uma intensa burocratização
nomeadamente, em Portugal, a partir do momento em que o Estado assume políticas
de regulação do sistema implementadas a par das tradicionais políticas de intervenção
direta.
Ao centrarem o foco de atenção em aspetos nem sempre semelhantes da
atividade docente, estas perspetivas não se anulam completamente pelo que a sua
mobilização analítica conjugada pode ser pertinente na medida da sua adequação ao
66

objeto de análise. Ainda assim, apesar do seu valor analítico, estas hipóteses não serão
usadas como matriz dos dados empíricos já que, desde logo, não é tanto a distância a
uma estrutura conceptual agregadora dos traços típicos de uma profissão (numa
óptica estruturalista) que nos mobiliza, ou sequer o reconhecimento do estatuto de
profissionais, nesta óptica estruturalista, aos professores. Com efeito, a maioria das
alterações que potencialmente têm vindo a constranger o desenvolvimento dos
professores são contemporâneas e posteriores à edição legal do seu estatuto
profissional, surgem em normativos onde se afirma o reconhecimento deste estatuto
social, ou até surgem em nome desse mesmo reconhecimento. Se isto torna claro que
o profissionalismo pode ser muitas coisas ou até nada, também confirma que o
profissionalismo pode ser usado como uma ideologia contrária aos interesses dos
próprios profissionais (Larson, 1977), não deixando de ser ainda possível situar a noção
de profissionalismo na docência como ideologia emergente no final do século XX, em
Portugal, num contexto de forte contestação do papel do Estado na governação dos
sistemas públicos.
A classe docente representa (como sempre representou) um ponto nevrálgico
do desenvolvimento dos sistemas educativos. Se outrora a estabilidade sistémica da
instituição educacional lhe outorgava um papel de representante do soberano (seja a
cultura, a razão ou o Estado) e por tal lhe era garantida e reconhecida uma autoridade
sapiente, numa fase de forte instabilidade da própria posição do Estado na gestão da
coisa educativa ou da crença social no papel da escola, os professores vêem-se ora
como parte da solução ora, aparentemente, como parte do problema. Assim, à
vocação como principal pressuposto de afinidade ocupacional sucedeu um
profissionalismo associado sobretudo a desígnios de eficácia (Dubet, 2008). É neste
contexto que surge, em diversos quadrantes académicos e políticos a defesa de uma
profissão capaz de definir o seu próprio rumo profissional, as condições de exercício e
o conteúdo do trabalho a desenvolver, desde logo, na esteira de uma tendência
descentralizadora do Estado que passava pela chamada à participação dos atores e
grupos periféricos – o que, à distância, parecia ser uma oportunidade para, no campo
discursivo e decisório, fazer valer os argumentos de especificidade profissional e as
vantagens de construir localmente a reforma desejada.
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Por outro lado, tem-se tornado visível a constatação de que, apesar da enorme
margem de evolução verificada no desenvolvimento económico e social desde a 2ª GG,
apesar de os avanços tecnológicos nos situarem numa dita sociedade do
conhecimento, a modernidade não se pode dissociar de um panorama social onde
persistem fortes desigualdades e assimetrias sociais, que desembocam num quadro de
grande carência tendo em vista uma sociedade global mais justa e democrática. Assim,
são tantos os testemunhos daquela evolução como os que preconizam a premente
procura de uma sociedade mais solidária, equitativa e livre.
Neste quadro, a educação surge como meio imprescindível de transformação
social pela capacitação das novas gerações e a ideia de uma escola para ajudar a
formar pessoas autónomas e críticas, com poder interventivo, capazes de contribuírem
para transformar a sociedade em que vivem, foi ganhando progressivamente maior
aceitação, sendo hoje um dos principais propósitos da esmagadora maioria dos
educadores, pelo menos em termos de intenções e de ideais éticos. Na medida em que
os professores constituem a principal força propulsora da mudança educativa e do
aperfeiçoamento da escola, da construção de uma formação que conjugue aquisição
de conhecimentos, posicionamento cívico e ético, exige-se-lhes, de igual modo, não só
uma sólida capacidade de mobilizar conhecimentos técnicos e científicos mas também
uma capacidade de estabelecer relações de influência sobre os alunos em que se
cultivem valores como a integridade e a responsabilidade, ou o saber colocar-se no
lugar do outro. Isto só será possível com professores que possam decidir
autonomamente e a quem seja reconhecida a capacidade e possibilidade de adaptação
de processos pedagógicos às situações concretas.
A ideia é apelativa mas a sua pertinência não nos deve iludir totalmente em
relação à realidade quotidiana das escolas e do trabalho dos professores, sobretudo
quando se trata de a compreender e explicar. Com efeito, paralelamente ao
posicionamento traduzido por este conjunto de argumentos subsiste uma realidade
profissional atualmente travejada por múltiplos dispositivos de controlo, com
incidência em diversos âmbitos da profissionalidade docente e sobre os quais importa
refletir, com uma base empírica, na medida das suas consequências na eventual
fabricação de novos sujeitos docentes (Llavador, 2005). A este respeito, Smyth (2000)
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sugere diversos modos e processos de controlo do trabalho de professores, desde os
incidentes no tempo de trabalho ou nos processos de regulamentação das
organizações escolares, até aos que incidem nas ideologias dos próprios profissionais,
operando assim em distintos pontos de contacto dos profissionais com a própria
realidade em que se jogam margens de autonomia de decisão, assentimento e/ou
cumplicidade para com as políticas propostas ou, o seu contrário, resistência
profissional para com as finalidades ou concretizações destas políticas. Importa então
começar pelo registo empírico da carga de trabalho dos professores e sua distribuição
temporal pelas suas diversas componentes; julgamos ser possível encontrar aqui
indícios concretos e credíveis de traços mais ou menos profissionalizantes, e dados
enriquecedores do debate em torno da carga de trabalho docente – pautado por uma
controvérsia nem sempre solidamente fundamentada, e do debate em torno das
condições de trabalho que propiciam uma profissionalidade mais ou menos próxima
de um exercício criativo, crítico, autónomo e, sobretudo, coerente com os
fundamentos do próprio estatuto legal da profissão.
Os consensos em relação à importância da educação no desenvolvimento
social, dos professores na concretização de uma educação de qualidade e do
protagonismo estatal no seu governo, não são suficientes para que o Estado possa
operar sem qualquer preocupação com a própria legitimidade. Disto nos dá conta
Bourdieu (1994) que, da análise dos pressupostos de definição histórica dos Estados,
salienta como no seu exercício de poder simbólico, estes operam uma unificação
artificial (por mais natural que nos pareça em cada momento da nossa existência
social) de instâncias sociais por meio de uma dupla criação de estruturas objetivas que
designamos de instituições e entidades administrativas, e estruturas mentais
subjetivas com que interagimos com os outros e sustentam a conduta individual e
coletiva, e por meio da fabricação do consentimento para o próprio funcionamento
(neste sentido, a resistência à mudança é não só uma reação interessada – por
exemplo, ao campo profissional - mas também uma reação típica à alteração de uma
situação anterior devidamente consolidada e tida como legítima). Assim, o Estado
obriga-se à produção de um capital simbólico de reconhecimento que lhe garanta
legitimidade pelo que, ao Estado, não basta legislar, e na gestão das contradições e
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interesses conflituantes produz bens simbólicos de compensação de défices de
racionalidade: a participação das ditas forças vivas da comunidade na administração
das escolas, a consagração legal do profissionalismo docente, a segurança simbólica
conferida pelos estudos internacionais são exemplos daquela produção. Por outro lado
importa considerar o conhecimento construído nas últimas décadas no campo de
diversas áreas das ciências sociais que tem vindo a desocultar os modos de ação
individual em contexto social e, no campo organizacional, fez emergir a figura do ator
como protagonista da construção da realidade social. A superação das teorizações
clássicas da socialização significou o entendimento de uma realidade social permeada
por diferentes lógicas de funcionamento que os atores hão-de mobilizar, mas também
que estes, na sua ação no seio das organizações, se empenham procurando e
atribuindo sentidos às relações, aos processos e às decisões numa dinâmica de
reconstrução das identidades próprias mas também dos contextos em que essa
dinâmica se desenvolve.
Assim se têm destacado, nomeadamente, as dimensões políticas e simbólicas
da ação individual com a mobilização de estratégias e interesses, no primeiro caso, e
de crenças e valores próprios, no segundo caso, na definição e interpretação das
situações e decisões. Aquela mobilização é construção de referenciais identitários que
se constituem como organizadores da ação futura ao conferirem sentido à própria
ação, mas sendo reveladora de um posicionamento institucional que coloca os
diferentes atores perante a necessidade de manipular princípios de ação disponíveis
no campo educacional ela implica, como demonstrou Sainsaulieu (1985), a
possibilidade de assumir um leque diverso de identificações possíveis (fusão,
negociação, refúgio, afinidade). Na base destas respostas possíveis, e com maior
significado para o problema em questão, parece estar a dependência, por parte dos
atores, de uma dinâmica interior de atribuição de sentidos à sua existência e ação
organizativa enquanto intervenientes institucionais. Esta dependência tem sido vista
no campo da Psicologia Social como resultado da sistematização dos modos pelos
quais os homens se compreendem mutuamente num contexto social com efeitos na
orientação e organização das finalidades do que fazem em situação de interação;
assim pela experiência do social os homens adquirem novos sentidos para as suas
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ações individuais e conjuntas, mas também, carecem desses sentidos não só em nome
da sobrevivência individual como também da organização coletiva (Asch, 1977). Esta
dependência e a confluência de diferentes lógicas disponíveis tem ainda justificado
uma análise da realidade social a partir da racionalidade dos atores já que, pelo menos
aparentemente, a estes tem sido dada a oportunidade de decidir e construir o social
em cada escola (Derouet, 1991). Pensamos que esta dialética que se estabelece a
partir da necessidade de o Estado obter o reconhecimento da sua influência, e da dos
atores conferirem sentido à sua socialização em contexto institucional, pode sustentar
a hipótese de fabricação de novos sujeitos docentes (Llavador, 2005) ou, de acordo
com Teodoro (2006), de que possamos estar perante uma luta pela alma dos
professores. Com efeito, a profissionalidade docente não se materializa apenas no que
se faz mas também nos sentidos atribuídos ao que se faz, e neste campo Derber (1983)
é claro ao afirmar que, ao contrário das ocupações essencialmente manuais, no caso
dos professores existe a forte possibilidade de ocorrerem processos de controlo
ideológico resultantes numa sobrevalorização da componente técnica do trabalho e da
sua raiz pretensamente científica ou numa assimilação individual e coletiva dos fins e
objetivos educacionais prevalecentes.
Ora, estas formas de materialização da profissionalidade contrastam tanto com
o próprio discurso oficial do modo profissional que se exige aos professores, como com
uma perspetiva crítica de ser professor que atualmente se defende ser possível e
desejável em nome da melhoria em educação nas sociedades modernas. E isto conduznos à 2ª parte da nossa problemática, a indagação do alcance, ao nível das
subjectividades mobilizadas para interpretar a sua profissionalidade, das atuais
condições de exercício profissional dos docentes.
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6. METODOLOGIA
O percurso histórico da investigação científica do campo da educação tem vindo a ser
trilhado em função de diferentes conceções de verdade (acerca do que é o homem, o
conhecimento, a sociedade, etc.) e da correspondente adequação dos meios
metodológicos para a questionar e analisar. Resultou numa transição de uma conceção
de ensino enquanto conjunto de técnicas mensuráveis cuja análise, normalmente de
raiz quantitativa, buscava o estabelecimento de relações causais ou associações, para
uma conceção de ensino multirreferencializada só compreensível por recurso a
abordagens naturalistas e holísticas que permitissem analisar o comportamento
interdependente de dimensões definidas de forma contextualizada. Deste percurso
interessa-nos salientar o respeito por um princípio fundamental que tem vindo a
constituir um dos pilares da credibilidade da investigação nas ciências da educação
(sem maiúsculas), o primado de que o processo metodológico de análise empírica da
realidade (independentemente das filiações paradigmáticas desta mesma realidade)
seja definido e desenvolvido de forma coerente com a natureza e especificidade da(s)
pergunta(s) a que se pretende responder, sendo esta ligação o principal fator de
credibilidade de qualquer design metodológico (Denzin & Lincoln, 1994; Creswell,
2005).
O nosso objeto de análise é a profissionalidade docente e a sua definição tem
consequências metodológicas. A profissionalidade consiste em comportamentos
concretos e subjetividades construídas por atores concretos que não são imunes ao
contexto social em que desenvolvem a sua atividade; tem também uma existência
normativa; desenvolve-se no seio de contextos organizativos específicos, logo,
eventualmente diferentes de outros (mesmo que com semelhante enquadramento
sistémico), que também determinam os seus contornos; estes contextos organizativos,
eles mesmos, são construções sociais inseridas em meios sociais mais vastos pautados
por uma interseção de ideologias e forças, esgrimidas por diferentes atores, que os
configuram

e

profissionalidade

lhe

conferem

docente

características

torna-se

assim

eminentemente situacional.
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Este carácter compósito da situação educativa (Derouet, 2000), que lhe confere
uma notória complexidade, determina duas opções metodológicas principais: a
imersão em contextos de trabalho concretos e observação regular das dimensões
analíticas; a utilização de meios diversificados de recolha e análise de dados empíricos.
A opção por um enfoque fenomenológico-interpretativo da realidade (Amado, 2013),
denuncia o privilégio da análise daquele constructo do ponto de vista dos próprios
atores, seus comportamentos e sentidos, mas procurando ultrapassar um
posicionamento essencialmente descritivo e explicativo para um plano crítico e
construtivo da realidade,18 resultando num trabalho essencialmente interpretativo,
típico de uma investigação qualitativa (Erickson, 1986). Assente esta natureza
qualitativa, em que o estudo da qualidade das coisas e os processos e significações se
sobrepõem à sua quantificação e análise do comportamento de variáveis prédefinidas, é importante a afirmação de que se procura a compreensão dos fenómenos
já que, independentemente de parte dos elementos empíricos recolhidos terem um
formato quantitativo, é a qualidade do saber que procuramos que marca a natureza da
investigação (Stake, 2007).
A estratégia seguida reúne características etnográficas, em virtude do contacto
próximo e regular entre investigador e sujeitos inquiridos, de este contacto ser
mantido nos próprios contextos de trabalho, e de incidir em padrões comuns de
comportamento e subjetividades dos inquiridos (Creswell, 2007). No entanto, porque
um estudo puramente etnográfico pressupõe uma imersão mais intensa no meio dos
entrevistados do que a que desenvolvemos, e dada a natureza dos métodos e
objetivos perseguidos, somos conduzidos a uma identificação clara com um estudo de
casos múltiplos, com recurso a um método misto. Tipicamente, um estudo de caso
permite usufruir de maior profundidade de análise e interpretação, da vantagem de os
fenómenos serem apreendidos nos próprios contextos em que se desenvolvem, de
permitirem a opção por um leque diversificado de métodos (Yin, 1994). O nosso caso
compreende duas unidades de análise, dois conjuntos de professores, cada um
18

Ter este posicionamento crítico não nos situa, no entanto, dentro de um puro paradigma crítico que
pressupõe uma agenda de intervenção na realidade (Denzin & Lincoln, 1994). Humildemente, nunca
supusemos tal objetivo. Se as conclusões a que chegamos fornecerem elementos que contribuam para
olhar para aquela realidade de um modo mais sustentado e crítico pensaremos que a missão foi
cumprida.
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pertencendo a uma escola diferente. Esta opção resulta da dificuldade em angariar
meios para desenvolver a componente quantitativa do estudo a uma amostra mais
alargada – assim, não procuramos qualquer generalização à população docente,
centrando-nos na interpretação dos sentidos atribuídos às características concretas do
trabalho. Por outro lado, dada a possibilidade de estas características concretas serem
bastante diferenciadas de escola para escola, e se é importante aferir o impacto do
contexto nas subjetividades dos inquiridos, não é menos importante perceber se estas
subjetividades, nomeadamente a sua diversidade, resultam do contexto em que elas
são produzidas – daí a opção de incluir dois contextos escolares diferentes. Trata-se no
fundo de assumir que o principal objetivo de um estudo de caso não é a produção de
generalizações, no sentido tradicional dos estudos quantitativos, mas que a
compreensão mais aprofundada de constructos complexos pode ser conseguida pela
descoberta das singularidades do(s) caso(s) e respetivo relacionamento (Stake, 2007).
O estudo inclui uma componente quantitativa, com que pretendemos
caraterizar o uso do tempo de trabalho dos inquiridos, e uma componente qualitativa,
visando a compreensão dos contextos em análise e dos sentidos atribuídos a
dimensões subjetivas da profissionalidade incluindo o próprio uso do tempo. Esta
opção por um design misto afigurou-se-nos coerente com a natureza complexa do
constructo em análise, que contém elementos quantificáveis e outros melhor
interpretáveis com recurso a técnicas qualitativas. A componente quantitativa tem um
propósito distinto e auto-suficiente, mas associado aos propósitos da componente
qualitativa. Seguindo uma sequencialidade temporal, com os dados provenientes da
componente quantitativa foi-nos possível: fundamentar algumas das questões e
formular novas questões objeto de análise na segunda componente. A componente
qualitativa possibilita o esclarecimento de questões levantadas pela análise da parte
quantitativa, contribuindo para a sua validação (Cohen, Manion & Morrison, 2000) e a
recolha de dados específicos diretamente relacionados com as subjetividades
inerentes ao constructo. A interpretação baseia-se numa triangulação de tipo
convergente (Creswell, 2007) dos dados provenientes de ambas as componentes,
enriquecendo o propósito do estudo e aproximando-nos da complexidade do
constructo em análise.
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Opções – contextos, amostra e procedimentos
As duas escolas - Escola Branca (EB) e Escola Verde (EV) - foram selecionadas
em função dos seguintes critérios: dimensão e oferta formativa – que traduzisse um
nível aceitável de complexidade, situação nos rankings – que induzisse alguma
preocupação organizacional com os resultados escolares, acessibilidade do campo – a
sua situação geográfica em relação ao nosso local de residência e aceitação de
participação no estudo. As duas escolas são escolas secundárias inseridas num meio
urbano com cerca de cem mil habitantes, com entre 400 e 600 alunos e com entre 90 e
120 professores (em ambas as escolas, perto de 80% dos professores tinham vínculo
definitivo), e eram não agrupadas no momento da recolha dos dados. Ambas as
escolas obtiveram, em 2008, classificações que as situaram entre os lugares 100 e 300
do ranking de escolas do ensino secundário - a EB distinguiu-se da EV por ter obtido
uma melhor classificação; a EB apenas tinha (à data da recolha empírica) cursos de
ensino secundário, com oferta de cinco cursos profissionais (perto de 45% dos alunos
da escola frequentavam estes cursos), a EV com turmas a partir do 7º ano, com um
curso de CEF e dois profissionais (perto de 15% dos alunos frequentavam estes cursos);
ambas as escolas em cada ano letivo oferecem a possibilidade de uma diversidade
grande de atividades de complemento curricular.
Em cada escola foi selecionado intencionalmente um grupo de professores,
estratificado em função da representatividade possível da diversidade do coletivo
docente - em termos de estatuto de titularidade, desempenho de cargos, vínculo
contratual e disciplina lecionada (ser objeto de avaliação por exame ou não) e,
naturalmente, em função da aceitação de participação no estudo, pelo que a escolha
resultou de um painel inicial que contemplava aquela estratificação. Para esta escolha
dos sujeitos foi analisado o perfil do conjunto de docentes, processo em que a opinião
do órgão de gestão de cada escola foi importante, e em alguns casos seguido um
processo tipo snowball approach, em que sujeitos selecionados sugeriam a inclusão de
outros. Foram selecionados doze professores em cada escola e obtida a sua aceitação
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para participar na componente quantitativa; quatro destes (dois em cada escola), por
motivos de validade do seu registo, tiveram de ser eliminados da amostra.
A composição definitiva da nossa amostra é a apresentada no Quadro 2.
Quadro 2 - Composição da amostra
Titular

Com
cargos

Disciplina
com exame

Vínculo
definitivo

Vínculo
provisório

Participação na
componente
quantitativa

Participação na
componente
qualitativa

√
√
X
X
X
X
√
√
X
X
√

√
X
√
X
X
X
√
X
√
X
√

√
√
√
√
√
√
X
X
X
X
X

√
√
√
√
X
X
√
√
√
X
√

X
X
X
X
√
√
X
X
X
√
X

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
X

√
X
X
X
X
√
√
√
√
√
√

√
√
X
X
X
X
√
X
X
X

√
X
√
X
X
X
√
X
X
X

√
√
√
√
√
√
X
X
X
X

√
√
√
√
X
X
√
√
X
X

X
X
X
X
√
√
X
X
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
X
X
√
X
√
X
√

Sujeito
EB

Bianca
Beatriz
Bruna
Bárbara
Berta
Bráulio
Baltasar
Bernardo
Betina
Benedita
Benjamim
EV

Vanessa
Valentina
Vitória
Vítor
Viviane
Vânia
Verónica
Vasco
Vera
Violeta

Recolha e análise de dados
Componente quantitativa
A componente quantitativa incidiu na caracterização do tempo de trabalho dos
professores, e procurou responder às seguintes questões:
- quantas horas trabalham por semana, na escola e em casa;
- quantas horas estão em permanência na escola;
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- qual é o peso de cada componente do trabalho, na carga de trabalho total, na escola
e em casa;
- dentro de cada componente do trabalho, qual é o peso de tarefas específicas, no
total do trabalho, na escola e em casa.

As dimensões (representando as componentes do trabalho) e categorias
(coincidentes com tarefas específicas) previstas foram as seguintes:
Quadro 3 - Dimensões e categorias da componente quantitativa do estudo
Dimensão

Categoria

Tarefas relacionadas
com cargos

Reuniões formais, reuniões (sem convocatória) e encontros informais,
preparação/análise individual de materiais/consecução de tarefas inerentes
ao cargo, reflexão individual, reflexão partilhada/análise informal de
situações de trabalho, outras.
Reuniões formais, reuniões (sem convocatória) e encontros informais,
preparação individual de aulas/materiais, preparação acompanhada de
aulas/materiais, avaliação de trabalhos/testes, lecionação, reflexão
individual, reflexão partilhada/análise informal de situações de trabalho,
estudo autónomo (sem consequência direta ou imediata na preparação de
materiais), outras.
Preparação, realização, avaliação, outras.

Tarefas relacionadas
com
atividades
letivas

Tarefas relacionadas
com projetos da
escola
Tarefas
de
substituição
Descanso/convívio

Lecionação, outras.
Descanso/convívio.

A definição destas componentes/tarefas foi feita, tendo em vista a sua
validade, após análise de estudos semelhantes quanto ao tema e metodologia
(Johnstone, 1993; Campbell & Neill, 1997; Drago et al., 1999; Bartlett, 2002; Angle et
al., 2009), e análise do estudo conduzido por Barrère (2002) que, não fazendo
quantificação, aprofunda o trabalho dos professores franceses. Ainda, em função da
análise do que no nosso contexto mais se aproxima de um perfil funcional – o
consignado no Perfil de Desempenho Docente (Dec. Lei n.º 240/2001, de 30 de
agosto); do nosso conhecimento da composição descritiva do trabalho dos professores
portugueses (resultante da nossa própria condição de professor do ensino básico e
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secundário entre 1994 e 2001); da necessidade heurística de recolher dados de
dimensões importantes da profissionalidade nem sempre traduzíveis em tarefas
concretas (o trabalho em colaboração, de reflexão, etc.).
O refinamento desta estrutura analítica foi feito a partir de uma consulta a três
professores do ensino básico e secundário, não pertencentes à nossa amostra.
Baseando-nos no proposto por Harvey (1999) procurou-se a combinação dos critérios
de economia, clareza e exclusividade (era nossa preocupação que o número de tarefas
não excedesse um limite razoável em nome da disponibilidade e conforto dos
inquiridos, e também que cada componente tivesse uma formulação clara e
imediatamente compreensível, e não confundível com qualquer outra), exaustividade
e relevância (que estivesse contemplado o máximo possível de tarefas representativas
do trabalho, em nome da identificação do inquirido com a própria estrutura e da
possibilidade de alcance dos objetivos do trabalho). O formato selecionado foi o de
uma lista de verificação,19 cuja versão definitiva, como a seguir se indica, foi obtida
com a participação dos próprios inquiridos, a partir de uma primeira semana de
adaptação ao instrumento.
O instrumento concebido (anexo 1) foi previamente identificado com o código
atribuído ao inquirido (permitindo o seu anonimato e controlo posterior), e era
preenchido com a indicação da duração (em minutos) do cumprimento de cada uma
daquelas tarefas, quando estas tinham sido efetivamente realizadas; solicitava ainda a
indicação dos momentos de entrada e saída da escola (em horas e minutos) e continha
no final de cada componente um espaço vazio para que o inquirido indicasse tarefas (e
respetiva duração) não previstas na estrutura original. Intencionalmente, por não o
considerarmos essencial em face dos objetivos do estudo, não era solicitado o registo
da sequência temporal das tarefas.

19

Harvey & Pentland (1999) sugerem que para o propósito de recolha deste tipo de dados o formato de
diário é mais fidedigno. No entanto, também reconhecem ser menos económico para os inquiridos,
sobretudo porque são eles próprios a identificar as tarefas cumpridas (o que origina ainda, na maioria
dos estudos, uma correspondente redução considerável do n de dias de trabalho analisados). Ora, no
nosso caso, optámos por não arriscar o acréscimo de uma dificuldade no preenchimento do
instrumento e manter uma amplitude maior no n de dias de trabalho analisados. Seria paradoxal estar a
contribuir mais significativamente para uma das questões em análise: uma eventual sobrecarga de
trabalho.
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A captação dos inquiridos foi feita após consulta do órgão de gestão da escola,
e análise do seu perfil profissional (em nome da intencionalidade da amostra). As
abordagens individuais contemplaram o enquadramento institucional do estudo, a
apresentação dos seus objetivos, suas componentes e métodos. Obtida a autorização e
a anuência do inquirido, era apresentado o instrumento e explicado o seu conteúdo e
objetivos; nesse momento era feita uma simulação de preenchimento, tendo como
referência os dois dias anteriores de trabalho. Os inquiridos eram ainda estimulados a,
durante a primeira semana de aplicação, apresentar dúvidas e sugerir especificações
relativas ao instrumento. Estas sugestões foram usadas na construção da sua versão
definitiva. Foi ainda fornecido um documento com algumas sugestões de utilização .
Foi inicialmente indicado, e posteriormente sugerido de forma regular, que as
fichas fossem preenchidas diariamente, no final de cada dia, e que o seu depósito
fosse feito no dia seguinte – nos casos em que a entrega foi feita por correio eletrónico
foi mais simples constatar o cumprimento desta sugestão. Ao fim de cada dia de
registo previsto, cada inquirido recebia uma mensagem, via telemóvel e/ou correio
eletrónico, a relembrar o cumprimento da tarefa. A devolução dos instrumentos
preenchidos foi feita de duas formas alternativas: por correio eletrónico, ou por
entrega dos instrumentos preenchidos na sua forma material. Para este efeito foi
definido, em cada escola, um local e um dispositivo (previamente acordado com o
órgão de gestão e o funcionário responsável pelo local) onde se poderiam depositar as
fichas.
A aplicação do instrumento foi feita diariamente em períodos de 7 dias
consecutivos, num conjunto de 9 semanas ao longo de todo o ano letivo de 2008/09.
Atendendo à necessária representatividade do ritmo próprio de um ano de trabalho
letivo, foram incluídas semanas em que não decorriam aulas, mas evitadas aquelas em
que houve feriados nacionais ou municipais. O total de dias previsto (63)
corresponderia a 36% do total de dias de trabalho da amostra.
O tratamento dos dados foi feito por recurso a estatística descritiva, com
utilização de medidas de tendência central (média) e de percentagem. Para este efeito
utilizou-se o programa Excel 2007. Foi ainda utilizada estatística inferencial para
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comparar médias, por recurso ao programa SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) v. 15.0 para Windows; foi usado o teste não paramétrico de Mann-Whitney,
o teste adequado à comparação de médias de amostras independentes cuja dimensão
não permite a utilização de testes paramétricos.
Componente qualitativa
A componente qualitativa visou a recolha de dados relativos às dinâmicas de
tratamento e resolução de problemas com incidência na profissionalidade, e às
subjetividades presentes na interpretação que os professores fazem do seu trabalho e
da profissão, e aos modos de mediação das especificidades organizativas na
profissionalidade. Os métodos usados foram a análise documental e a entrevista.
A análise documental incidiu sobre as atas do Conselho Pedagógico de cada
escola,20 entre 2005 e 2009. Em cada ata foi feita uma primeira depuração de
isolamento das questões directamente relacionadas com a profissionalidade, e entre
estas uma análise segundo os seguintes âmbitos formais: tema (conteúdo essencial do
ponto abordado), âmbito (de entre: curricular, didáctico, profissional, organizacional),
direcionamento (interno – tratamento apenas envolvendo o próprio órgão; externo –
quando a decisão implicava consequências para outras partes da organização),
argumentos (transcrição de pontos de vista concretos quando presentes), observações
(onde colocávamos comentários, dúvidas, ligações). Nos campos âmbito e
direccionamento admitimos a não exclusividade na atribuição de cada uma das
categorias, dada a abrangência previsível de alguns dos temas concretos (ver anexo 2).
Desta tarefa resultou um levantamento descritivo dos temas tratados, a reunião de
elementos concretos, específicos de cada escola, que foram mobilizados para o
enriquecimento das entrevistas e a recolha de conteúdo (relacionado com
procedimentos factuais, e subjectividades) com potencial de triangulação posterior.

20

A intenção inicial era a de incluir também atas de Conselhos de Departamentos Curriculares
subsequentes a cada reunião de Conselho Pedagógico. Em ambas as escolas constatou-se pouca
recetividade para disponibilizar estes documentos; apenas insistimos até termos a certeza de que
arriscávamos a deterioração uma relação de confiança que se estava a construir e hipotecar o acesso a
outros dados.
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No caso das entrevistas, a seleção dos entrevistados foi feita durante o
processo de recolha de dados quantitativos. Durante esta fase, de relativa proximidade
pela necessidade de manter o seu interesse no cumprimento da tarefa e de captar as
principais características dos contextos organizativos e do ambiente de trabalho, foi
possível manter conversas informais com os inquiridos – acerca do conteúdo dos
registos e de outros problemas educativos (sucesso, substituições, atividades extracurriculares, avaliação do desempenho, etc.). Neste processo, foi ainda possível
constatar uma maior ou menor intensidade de interesse pelos propósitos do estudo,
pelos próprios problemas estudados que revelaram diferenças na riqueza e
profundidade de conhecimentos e informações, mas foi também possível consolidar
uma relação de confiança. Foram intencionalmente selecionados inquiridos de perfil
diverso e cujos registos de tempo de trabalho nos sugeriram haver necessidade de
esclarecer e/ou fundamentar. No momento de solicitar a participação como
entrevistado, a recetividade foi total. Foram entrevistados sete professores de cada
escola – um dos professores da EB não participara na componente quantitativa mas
por pertencer ao órgão de gestão considerámos pertinente recolher o seu
testemunho. O conjunto de entrevistados aproxima-se da estratificação visada na
intencionalidade da amostra inicial.
Todas as entrevistas tiveram lugar no final do ano letivo de 2008/2009, e
preparadas e conduzidas a partir das sugestões de Creswell (2005). Ocorreram todas
na própria escola (à exceção de uma que teve lugar num outro local de trabalho do
entrevistado), em horário escolhido pelo entrevistado. Cada entrevista teve aprovação
prévia de registo áudio, e iniciou-se pela apresentação dos seus objetivos, afirmação
do anonimato e confidencialidade dos registos; as entrevistas tiveram uma duração de
entre 60 e 120 minutos. Concluída a entrevista, o seu conteúdo foi transcrito na
íntegra, mantendo interjeições e pausas, e o seu resultado fornecido ao entrevistado
para conferência e eventual correção do que considerasse necessário – não foi
recebida qualquer sugestão neste sentido.
Recorremos a entrevistas semi-estruturadas (Bogdan & Biklen, 1997), seguindo
um modelo de guião (anexo 3), com perguntas de tipo diverso: abertas, quando o
interesse era levar o entrevistado a introduzir um determinado tema, ou que acerca
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deste se pronunciasse sem grandes constrangimentos, ou ainda quando era relevante
que o entrevistado escolhesse as questões críticas de um determinado tópico;
fechadas, quando pretendíamos maior objetividade na resposta, para introduzir um
tema mais vasto ou um esclarecimento relacionado com o uso do tempo. O guião
revelou-se importante para manter a orientação quanto às questões, mas também na
adaptação imediata a uma resposta inconclusiva ou que estimulava outras questões
pertinentes não previstas – o que aconteceu pontualmente sobretudo nas primeiras
entrevistas.
Aquando das entrevistas confrontámos os respondentes com três exercícios
(Anexo 4) visando os seguintes objectivos:
- a recolha das perceções das competências docentes efetivamente requeridas no
contexto atual de trabalho em contraste com as desejavelmente requeridas (exercício
1),
- das representações das finalidades da educação efetivamente buscadas atualmente
em contraste com as desejavelmente buscadas (exercício 2),
- das opiniões acerca das entidades para que se orienta efetivamente a ação docente
em contraste com as que, na sua opinião, deviam ser o objeto daquela orientação
(exercício 3).
A introdução de cada exercício não teve uma ordem pré-definida, sendo
determinada pela coerência entre o âmbito de cada um e o conteúdo do discurso do
entrevistado. Explicitada a dinâmica do exercício, foram esclarecidos os conceitos
menos óbvios. Os respondentes foram estimulados a um preenchimento refletido e
verbalização dos seus processos de decisão, contando como conteúdo da entrevista.
Para além de obter elementos de subjetividade complementares às respostas a
perguntas, visou-se a recolha dos critérios e valores presentes nas decisões respetivas
– frequentemente, estes critérios e valores estimularam as perguntas seguintes ou
novas questões consideradas pertinentes. Atendendo àqueles objetivos e à sua
arquitetura exploratória, o tratamento dos seus resultados diretos (a ordenação
propriamente dita) incide sobretudo na desocultação de conflitos identitários
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(deduzíveis da intensidade da discrepância entre realidade vivida e realidade
desejada), de diferenças importantes de opinião entre tipos de respondentes e no
mapeamento global de cada exercício.
A análise dos dados das entrevistas foi feita segundo as seguintes etapas:
- análise exploratória de cada entrevista e primeira identificação de discurso
significativo e sua interpretação. Por meio de uma codificação simultânea (Miles &
Huberman, 1994) a prioridade foi o isolamento do tema principal e sub-temas por
unidades de contexto, com indicação de formas textuais salientes (expressão de
valores, valorações, descrições, atitudes, etc.). Recorreu-se sobretudo a uma
codificação dedutiva (em função das previamente definidas - Quadro 4), que
correspondeu a um primeiro nível de codificação de acordo com os critérios propostos
por Guba (1989): coerência, homogeneidade, exclusividade e objectividade. Logo nesta
fase, numa lógica mais indutiva, foram sinalizadas unidades de registo eventualmente
pertencentes a outras categorias não previstas - este processo foi conduzido com a
necessária prudência em relação a uma exagerada dispersão na codificação, e incluídas
eventuais interações no campo das observações.
Quadro 4 – Dimensões-base do processo de análise de conteúdo
Dimensão
Ética docente

Práticas colaborativas/
Individuais
Reflexividade e
perspetiva intelectual
crítica do trabalho
Regulação e controlo
do trabalho

Saberes específicos

Especificação
Enunciados de representações do núcleo do trabalho, das finalidades da
educação e do papel do professor na escola.
Enunciados relativos a princípios de natureza moral e regras deontológicas.
Enunciados de perceções do grau de coesão coletiva no desempenho, do
impacto de momentos formais de trabalho e de momentos informais de
contacto entre pares, na qualidade e resultados alcançados.
Enunciados relativos aos fatores e constrangimentos das práticas.
Enunciados de representações da sua importância, fatores,
constrangimentos e resultados.
Enunciados relativos ao locus de controlo e decisão no trabalho (tutela,
escola, referencial profissional, grupo de pares) no nível micro
(planeamento, intervenção e avaliação) e meso (turma - orientação, grupo
de pares, escola, comunidade); meios de controlo e decisão.
Enunciados relativos à natureza dos saberes mobilizados e seu
enquadramento concreto.
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- análise intensiva de cada entrevista e seleção mais fina das unidades de registo de
acordo com as dimensões definidas a priori e as emergentes. Nesta fase também foi,
quando possível e pertinente, feito um varrimento por palavras-chave (tempo, equipa,
reflexão, por exemplo). Esta seleção resultou numa segmentação do conteúdo limitada
pelas regras de exaustividade (todas as unidades de registo cabem numa categoria) e
exclusividade (cada unidade de registo cabe em uma só categoria); os segmentos de
texto foram, entretanto, incluídos nas suas unidades de contexto possibilitando o seu
agrupamento, numa primeira fase ao nível de cada entrevista com distinção entre
conteúdo resultante da experiência em situação concreta e resultante de contextos
abstratos ou estereótipos e numa segunda fase num nível interentrevista
possibilitando a deteção da intensidade relativa das ocorrências bem como das suas
similitudes e diferenças em termos de significado (ver anexo 5). Foi feito o
agrupamento por temas, longitudinal ao conjunto de entrevistas (anexo 6), cujo o
processo culminou numa versão provisória do sistema de categorias descrito no
quadro 5.
Quadro 5 – Sistema categorial (versão 1)
Dimensão

1. Ética docente

2. Práticas
colaborativas /
Individuais
3. Reflexividade e
perspetiva intelectual
crítica do trabalho

4. Regulação e controlo
do trabalho

5. Saberes específicos

6. Profissão

Categorias analíticas/código
1.1 enunciados de representações do núcleo essencial do trabalho docente
1.2 enunciados relativos às finalidades da educação e da escola
1.3 enunciados relativos ao papel dos professores
1.4 enunciados relativos a princípios de natureza moral e regras
deontológicas
2.1 perceção de fatores de trabalho colaborativo
2.2 perceção de constrangimentos, ou fatores de inexistência
2.3 perceções do impacto de momentos formais de trabalho
2.4 perceções do impacto de momentos informais de contacto entre pares
3.1 enunciados de representações da sua importância e fatores
3.2 enunciados indiciadores de constrangimentos
4.1 enunciados relativos ao locus de controlo e decisão no trabalho no nível
micro (planeamento, intervenção e avaliação)
4.2 enunciados relativos ao locus de controlo e decisão no trabalho no nível
meso (turma - orientação, grupo de pares, escola, comunidade)
4.3 enunciados indiciadores de meios de controlo e decisão
5.1 enunciados relativos à natureza dos saberes mobilizados
6.1 enunciados relativos a constatações fatuais e perceções subjetivas das
características formais da carreira
6.2 enunciados de subjectividades de aproximação e distanciamento de
ideal profissional
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A partir deste sistema, a fiabilidade do processo de análise do conteúdo foi
medida a partir das recomendações de Krippendorff (1990) para quem a
demonstração da reprodutividade de um estudo, aferida pela medição dos
acordos/desacordos entre codificadores independentes, é um requisito bem mais
robusto do que a estabilidade do processo, aferida pela medição dos
acordos/desacordos definidos pelo mesmo codificador em momentos diferentes.
Aquela desmonstração concretiza-se no apuramento da probabilidade de que a
concordância na codificação de uma qualquer unidade de registo não seja obtida por
acaso, mas sim pela clareza do enunciado da dimensão/categoria usada como
referência analítica e respectiva coerência com a unidade de registo. Para Lima (2003),
baseando-se em Brennan & Silman (1992), aquele apuramento é possível recorrendo
ao cálculo de kappa (numa tabela de contingência com teste de independência do Quiquadrado), coeficiente que revela a percentagem de acordo independentemente do
acaso; para este efeito usou-se o programa SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), versão 21. A partir da 2ª fase da análise foram definidas 405 unidades de
registo das que, seguindo as sugestões de Lima (2013), se selecionaram 64
(aproximadamente 16%) contemplando de todas as categorias analíticas; foi fornecida
a lista de dimensões e categorias, os respectivos códigos, bem como a lista de
unidades de registo – algumas destas foram, em nome de uma melhor compreensão
do seu significado, integradas na própria unidade de contexto. O segundo codificador
foi um professor do ensino secundário com ligação profissional a instituição do Ensino
Superior, com prática de análise de conteúdo em trabalhos de natureza académica (na
área da Economia), a quem foi explicado somente o âmbito do trabalho e o perfil dos
entrevistados.
Os resultados do processo (anexo 7) conduziram a um valor de kappa de 78%
de acordo e um p<.05, que segundo Brennan & Silman (1992), situa o nosso sistema
categorial num patamar de bom (61-80%). Contudo, este processo revelou também a
necessidade de corrigir as categorias 1.4, 2.1, 2.3 e 6.2. Em concreto verifica-se a
probabilidade de incluir unidades de registo tanto na categoria enunciados relativos a
princípios de natureza moral e regras deontológicas (1.4) como na categoria
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enunciados de subjectividades de aproximação e distanciamento de ideal profissional
(6.2), o mesmo para o par perceção de fatores de trabalho colaborativo
(2.1)/perceções do impacto de momentos formais de trabalho (2.3). De acordo com
Lima (2003), optámos por excluir a categoria enunciados relativos a princípios de
natureza moral e regras deontológicas e reformular a segunda, passando a enunciados
de subjectividades de aproximação e distanciamento de ideal profissional e de
natureza moral e deontológica – que nos permitiria manter unidades de registo
eventualmente significativas para o nosso objeto de estudo e reforçar a exclusividade
da codificação; optámos por reformular a categoria 2.3 para subjectividades de
valoração dos momentos formais de trabalho colaborativo e da categoria 2.4 para
subjectividades de valoração dos momentos informais de contacto entre pares. Deste
processo resultou o sistema a seguir indicado.
Quadro 6 – Sistema categorial definitivo
Dimensão

1. Ética docente (ET)

2. Práticas
colaborativas /
Individuais (COL)

3. Reflexividade e
perspetiva intelectual
crítica do trabalho
(REFL/INTEL)

4. Regulação e controlo
do trabalho (REG)

5. Saberes específicos
(SAB)

6. Profissão (PROF)

Categorias analíticas/código
1.1 enunciados de representações do núcleo essencial do trabalho docente
(ET/ESS.W)
1.2 enunciados relativos às finalidades da educação e da escola
(ET/FINALEDUCESC)
1.3 enunciados relativos ao papel dos professores (ET/PAPPROFS)
2.1 perceção de fatores de trabalho colaborativo (COL/FAT)
2.2 perceção de constrangimentos, ou fatores de inexistência (COL/DIF)
2.3 subjetividades de valoração dos momentos formais de colaboração
(COL/VALREUN)
2.4 subjetividades de valoração dos momentos informais de contacto entre
pares (COL/VALINF)
3.1 enunciados de representações da sua importância e fatores
(REF/INTEL/FAT/VALOR)
3.2 enunciados indiciadores de constrangimentos (REF/INTEL/DIF)
4.1 enunciados relativos ao locus de controlo e decisão no trabalho no nível
micro (planeamento, intervenção e avaliação) (REG/FAT/MICRO)
4.2 enunciados relativos ao locus de controlo e decisão no trabalho no nível
meso (turma - orientação, grupo de pares, escola, comunidade)
(REG/FAT/MESO)
4.3 enunciados indiciadores de meios de controlo e decisão (REG/MEIO)
5.1 enunciados relativos à natureza dos saberes mobilizados (SAB/NAT)
6.1 enunciados relativos a constatações fatuais e perceções subjetivas das
características formais da carreira (PROF/FORMECD)
6.2 enunciados de subjectividades de aproximação e distanciamento de
ideal profissional e de natureza moral e deontológica (PROF/SUBJ)
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7. RESULTADOS E ANÁLISE
Estudo Quantitativo
Os dados a seguir reportados correspondem ao apuramento do registo de
trabalho dos professores inquiridos num total de nove semanas de trabalho. Foram
devolvidos resultados de uma média de 40,6 dias úteis de trabalho por inquirido
(registaram-se poucos casos de fichas devolvidas em branco ou de não devolução,
ainda assim quando estes casos não coincidiam com o dia livre dos professores não
lhes foi solicitado o preenchimento diferido – em nome da validade da recolha)

A apresentação dos resultados segue a seguinte estrutura:

Qual é a carga total de trabalho dos professores?
- questão 1: em relação ao tempo de trabalho inscrito no horário, quanto tempo é que
os professores estão na escola?
- questão 2: em relação ao tempo de trabalho inscrito no horário, quanto tempo
trabalham na escola?
- questão 3: a carga de trabalho total (escola+casa) coincide com o estatuído
legalmente (via ECD ou contrato)?

Qual é o peso do trabalho feito fora da escola?
- questão 4: com que frequência os professores trabalham fora da escola?
- questão 5: que proporção do tempo total de trabalho é feito fora da escola?

Do trabalho desempenhado na escola, que tempo é dedicado a cada componente?
- questão 6: qual é o peso da componente atividades letivas no trabalho
desempenhado na escola?
- questão 7: qual é o peso da componente atividades relativas a cargos no trabalho
desempenhado na escola?
- questão 8: qual é o peso da componente atividades relativas a projetos no trabalho
desempenhado na escola?
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Do trabalho desempenhado fora da escola, que tempo é dedicado a cada
componente?
- questão 9: qual é o peso da componente atividades letivas no trabalho feito fora da
escola?
- questão 10: qual é o peso da componente atividades relativas a cargos no trabalho
desempenhado fora da escola?
- questão 11: qual é o peso da componente atividades relativas a projetos no trabalho
desempenhado fora da escola?

No trabalho na escola, qual é a importância de cada tarefa?
- questão 12: na escola, na componente atividades letivas, que tarefas mais ocupam o
tempo dos professores?
- questão 13: na escola, na componente atividades relativas ao desempenho de cargos,
que tarefas mais ocupam o tempo dos professores?

No trabalho fora da escola, qual é a importância de cada tarefa?
- questão 14: fora da escola, na componente atividades letivas, que tarefas mais
ocupam o tempo dos professores?
- questão 15: fora da escola, na componente atividades relativas ao desempenho de
cargos, que tarefas mais ocupam o tempo dos professores?

- questão 16: no trabalho na componente atividades letivas qual é a frequência e peso
das tarefas facilitadoras de trabalho em colaboração?

- questão 17: qual é a frequência e peso das reuniões formais no tempo de trabalho na
escola?
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Questão 1
Em relação ao tempo de trabalho inscrito no horário, quanto tempo é que os
professores estão na escola?
Forma de cálculo: média semanal da proporção de tempo que estão na escola em relação ao
tempo consignado no seu horário de trabalho; mínimo e máximo: semanalmente, proporções
mínima e máxima verificadas. O tempo de permanência na escola foi calculado diariamente a
partir da diferença entre hora de saída e de entrada na escola; o tempo do horário foi obtido
pela multiplicação por 45 do número de tempos letivos inscritos no horário, este total
corresponde a 100% e é a referência usada nos resultados a seguir indicados.

Resultados:
1. Todos os professores passam, em média, mais tempo na escola do que o que está
consignado no seu horário.
2. Para o conjunto da amostra a semana com o mínimo de tempo passado na escola é
de 117,1% do tempo consignado no horário.
3. Para o conjunto da amostra a semana com o máximo de tempo passado na escola
é de 196,4% do tempo consignado no horário – quase o dobro do tempo.
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Tabela 1 - Resultados agregados e discriminados por escola e inquirido do tempo de
permanência na escola por referência ao tempo de trabalho inscrito no horário.

%

Média

Mínimo

Máximo

152,1

117,1

196,4

EB

Contex1 – 450 (100%)
Contex2 – 720 (“)
Contnex1 – 1125 (“)
Ntccex – 1125 (“)
Ntccnex – 1125 (“)
Ntncex -1125 (“)
Tccex – 1170 (“)
Tccnex -1215 (“)
Tncex – 1215 (“)
Tncnex 1260 (“)
média
EV

Contex1 – 1125 (100%)
Contex2 – 810 (“)
Contnex1 – 1215 (“)
Contnex2 – 1125 (“)
Ntccex – 1125 (“)
Ntncex – 1170 (“)
Ntccnex – 1125 (“)
Tccex – 1125 (“)
Tccnex – 1080 (“)
Tncex – 1170 (“)
média

Média (%)
143,9
210,4
198,5
117,8
167,5
138,4
147,2
132,9
145,7
157,1

Mínimo (%)
107,4
191,7
146
108,9
146,7
114,7
117,9
74,1
74,9
123,8

Máximo (%)
177,8
245,8
261,3
133,3
178,7
201,3
184,6
185,2
233,3
188,1

155,9

120,6

198,9

Média (1)
174,5
154,6
147,2
144,9
152,1
119,4
136,4
169,9
154,7
128,3

Mínimo
125,3
129,5
105,3
107,6
106,7
95,7
116
141,3
106,9
102,1

Máximo
245,3
181,5
192,2
196,4
191,1
155,6
198,7
214,3
216,2
146,6

148,2

113,6

193,8

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tabela 2 - Resultados discriminados por sub-grupo amostral do tempo de permanência
na escola por referência ao tempo de trabalho inscrito no horário (100%).

Contratados (%)

Não contratados (%)

Total

169,8

143,6

EB
EV

184,3

143,8

155,3

143,5

Titulares (%)

Não titulares (%)

Total

148,3

138,6

EB
EV

145,7

141,2

150,9

135,9

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

Total

153,1

135,5

EB
EV

152,8

147,1

153,3

123,9

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

Total

153,6

154,9

EB
EV

157,4

164

149,8

145,8

Os inquiridos contratados, os titulares e os detentores de cargos passam mais tempo
na escola (em relação ao seu horário de trabalho) do que os outros. Estas tendências
verificam-se em ambas as escolas.
Quando se considera a variável “lecionação de disciplina com/sem exame final” os
resultados obtidos na EB (em que os inquiridos que lecionam disciplinas sem exame
passam claramente mais tempo na escola) tornam residuais as diferenças globais. No
caso dos titulares, a diferença é maior na EV. Na EV os não detentores de cargos têm
uma média bastante mais baixa do que na EB, origina que entre escolas a diferença
seja maior na EV.
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Questão 2
Em relação ao tempo de trabalho inscrito no horário, quanto tempo trabalham na
escola?
Forma de cálculo: média semanal da proporção de tempo de trabalho na escola em relação ao
tempo consignado no seu horário de trabalho; mínimo e máximo: proporções mínima e
máxima verificadas. O tempo de trabalho na escola foi calculado diariamente a partir do
somatório das diferentes tarefas cumpridas; o tempo do horário foi obtido pela multiplicação
por 45 do número de tempos letivos inscritos no horário, este total corresponde a 100% e é a
referência usada nos resultados a seguir indicados.

Resultados:
1. Todos os professores trabalham, em média, mais tempo na escola do que o que
está consignado no seu horário.
2. Para o conjunto da amostra a semana com o mínimo de tempo de trabalho na
escola é de 110,9 % do tempo consignado no horário.
3. Para o conjunto da amostra a semana com o máximo de tempo passado na escola
é de 188,7 % do tempo consignado no horário – quase o dobro do tempo.

Tabela 3 - Resultados agregados e discriminados por escola e inquirido do tempo de
trabalho na escola por referência ao tempo de trabalho inscrito no horário.

%

Média

Mínimo

Máximo

145,9

110,9

188,7

EB
Contex1 – 450 (100%)
Contex2 – 720 (“)
Contnex1 – 1125 (“)
Ntccex – 1125 (“)
Ntccnex – 1125 (“)
Ntncex -1125 (“)
Tccex – 1170 (“)
Tccnex -1215 (“)
Tncex – 1215 (“)
Tncnex 1260 (“)
média

Média (%)
135,6
207,8
198,5
109,8
149,3
133
117,3
129,5
139,2
145,6

Mínimo (%)
100,9
185,4
146
95,6
136
114,7
69,2
74,1
74,9
111,1

Máximo (%)
164,8
245,8
261,3
126,2
157,3
181,3
141
165,4
209,9
183,3

146,6

110,8

183,6

EV
Contex1 – 1125 (100%)
Contex2 – 810 (“)
Contnex1 – 1215 (“)
Contnex2 – 1125 (“)
Ntccex – 1125 (“)
Ntncex – 1170 (“)
Ntccnex – 1125 (“)
Tccex – 1125 (“)

Média (2)
160,2
162,5
146,9
139,8
146,4
107,7
133,0
169,0

Mínimo
106,7
129,6
105,3
107,6
106,7
89,7
116
138,7

Máximo
226,7
203,7
192,3
188,4
191,1
144,4
198,7
214,7

156,9
129,9

109,7
100,9

219,9
158,5

145,2

111,1

193,8

Tccnex – 1080 (“)
Tncex – 1170 (“)
média

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tabela 4 - Resultados discriminados por sub-grupo amostral do tempo de trabalho na
escola por referência ao tempo de trabalho inscrito no horário (100%).

Contratados (%)

Não contratados (%)

Total

166,5

136,2

EB
EV

180,6

131,9

152,4

140,5

Titulares (%)

Não titulares (%)

Total

142,4

130,4

EB
EV

132,9

130,7

151,9

129

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

Total

146,1

129,1

EB
EV

140,9

139,3

151,3

118,8

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

Total

143,2

150

EB
EV

140,5

155,7

145,9

144,2

Os inquiridos contratados, os titulares e os detentores de cargos excedem mais o
tempo de trabalho na escola (em relação ao seu horário de trabalho) do que os outros.
Estas tendências verificam-se em ambas as escolas.
Quando se considera a variável “lecionação de disciplina com/sem exame final” os
resultados obtidos na EB (em que os inquiridos que lecionam disciplinas sem exame
excedem mais o tempo de trabalho na escola) tornam residuais as diferenças globais.
No caso dos titulares, a diferença é maior na EV. Nesta escola os não detentores de
cargos têm uma média bastante mais baixa do que na EB, origina que entre escolas a
diferença seja maior na EV.
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Questão 3
A carga de trabalho total (escola+casa) coincide com o estatuído oficialmente (via ECD
ou contrato)?
Forma de cálculo: média semanal de tempo total de trabalho (escola+casa); mínimo e máximo:
valores semanais, mínimo e máximo, verificados. A décalage representa a proporção da média
(apresentada na 1ª coluna) em relação ao tempo legal de trabalho (apresentado entre
parêntesis na última coluna). O tempo de trabalho total foi calculado diariamente a partir do
somatório da carga de trabalho na escola e em casa; o tempo legal de trabalho foi obtido pela
multiplicação por 45 do número de tempos letivos respetivos (35 para QE’s e outros, e tempo
contratualizado quando tal é aplicável).

Resultados:
1. Todos trabalham mais do que o suposto legalmente (via estatuto ou contrato
de trabalho).
2. Em média quase trabalham o dobro do que o suposto.
3. Da amostra, o tempo de trabalho semanal mínimo é 33h29 e o máximo pode
atingir as 54h50.
4. Em média, os professores da EV trabalham durante mais horas do que os da EB.
Tabela 5 - Resultados agregados e discriminados por escola e inquirido do tempo total de
trabalho (escola + casa) por referência ao tempo total de trabalho instituído oficialmente (via
ECD ou contrato).

%

Média

Mínimo

Máximo

Décalage da média em
relação a referência
(35x45 minutos)

2596 (43h16)

2009 (33h29)

3290 (54h50)

188,5%

EB

Média (minutos)

Mínimo
(minutos)

Máximo
(minutos)

Décalage da média em
relação a referência (35 x
45 minutos)

Contex1
Contex2
Contnex1
Ntccex
Ntccnex
Ntncex
Tccex
Tccnex
Tncex
Tncnex
média

1188 (19h48)
1403 (23h24)
3043 (50h42)
2555 (42h36)
2046 (34h06)
2400 (40h)
3250 (54h12)
2547 (42h30)
3666 (61h06)
2200 (36h42)
2430 (40h30)

605 (10h6)
1335 (22h18)
2550 (42h30)
2185 (36h24)
1860 (31h)
1570 (26h12)
2775 (46h18)
1575 (26h18)
2230 (37h12)
1825 (30h24)
1851 (30h51)

1360 (22h42)
2010 (33h30)
3660 (61h)
3190 (53h12)
2370 (39h30)
3530 (58h48)
3720 (62h)
4710 (78h30)
4680 (78h)
2880 (48h)
3211 (53h31)

264 % (450)
194,9 % (720)
193,2 % (1575)
162,2 % (1575)
129,9 % (1575)
152,4 % (1575)
206,3 % (1575)
161,7 % (1575)
232,8 % (1575)
139,7 % (1575)
183,7 %

EV

Média
(minutos)

Mínimo
(minutos)

Máximo (minutos)

Décalage da média em
relação a referência
(minutos)

Contex1
Contex2
Contnex1
Contnex2
Ntccex
Ntncex
Ntccnex
Tccex
Tccnex
Tncex
média

3147 (52h27)
2398 (39h57)
3165 (52h45)
2912 (48h32)
2890 (48h10)
1858 (30h58)
2242 (37h22)
2884 (48h04)
2550 (42h30)
3573 (59h33)
2762 (46h02)

2310 (38h30)
1710 (28h30)
2435 (40h35)
2380 (39h40)
2480 (41h20)
1450 (24h10)
1620 (27h)
2530 (42h10)
1815 (30h15)
2935 (48h55)
2167 (36h07)

4050 (67h20)
2740 (45h40)
4160 (69h20)
3245 (54h05)
3195 (53h15)
2395 (39h55)
3075 (51h15)
3195 (53h15)
3275 (54h35)
4350 (72h30)
3368 (56h08)

199,8 % (1575)
333 % (720)
200,1 % (1575)
184,9 % (1575)
183 % (1575)
117,9 % (1575)
142,3 % (1575)
183 % (1575)
162 % (1575)
227 % (1575)
193,3 %

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tabela 6 - Resultados discriminados por sub-grupo amostral do tempo total de
trabalho (escola + casa) por referência ao tempo total de trabalho instituído
oficialmente (via ECD ou contrato).

Contratados (%)

Não contratados (%)

Total

223,5

169,3

EB
EV

217,4

169,3

229,5

169,2

Titulares (%)

Não titulares (%)

Total

187,9

148

EB
EV

185,1

148,2

190,7

147,7

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

Total

169,2

173,7

EB
EV

170,7

174,9

167,6

172,5

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

Total

204,7

164,2

EB
EV

202,1

156,1

207,3

172,3

A quantidade de tempo de trabalho para além do consignado legalmente é maior nos
contratados do que nos restantes. Parece que quem tem vínculo mais débil, em média,
tende a trabalhar mais para além do estatuído.
A quantidade de tempo de trabalho para além do consignado legalmente é maior nos
titulares do que nos não-titulares.
Ainda que com diferenças mínimas, nas duas escolas os não detentores de cargos e os
inquiridos que lecionam disciplinas objeto de exame revelam uma maior quantidade de
tempo de trabalho para além do consignado legalmente do que os que não detêm
cargos. Isto contraria os resultados das questões anteriores, provavelmente porque a
componente do trabalho em casa fez parte desta questão.
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Questão 4
Com que frequência os professores trabalham fora da escola?
Forma de cálculo: entre os dias úteis representados na amostra, percentagem dos dias em que
os professores trabalharam fora da escola (100 % representa trabalho fora da escola em todos
os dias úteis constantes da amostra; acima de 100% representa trabalho fora da escola em
todos os dias úteis e dias de fim-de-semana).

Resultados:
1. Em média, os professores trabalham fora da escola todos os dias úteis da
semana;
2. Os professores da EV trabalharam fora da escola 119,3% dos dias úteis
representados na amostra, os da EB fizeram-no em 87,4% dos dias.
Tabela 7 - Frequência de trabalho em casa – resultados por escola e
inquirido
EB
Contex1
Contex2
Contnex1
Ntccex
Ntccnex
Ntncex
Tccex
Tccnex
Tncex
Tncnex
média

%

EV
Contex1
Contex2
Contnex1
Contnex2
Ntccex
Ntncex
Ntccnex
Tccex
Tccnex
Tncex

83,3
5,5
109,3
120
48,1
51,4
145
81,3
133,3
97
87,4

média

%

144
129,4
121,2
128,9
129
91,2
88,6
106,9
112
141,4
119,3

Média agregada – 103,4 %
Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tabela 8 - Frequência de trabalho em casa, resultados por sub-grupo amostral (100
% representa trabalho fora da escola em todos os dias úteis constantes da amostra).

Contratados (%)

Não contratados (%)

Total

98,5

104,1

EB
EV

66

96,6

130,9

111,5

Titulares (%)

Não titulares (%)

Total

117,2

88,1

EB
EV

114,2

73,2

120,1

102,9

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

Total

104,9

105,1

EB
EV

100,7

93,9

109,1

116,3

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

Total

106,8

98,3

EB
EV

89,8

83,9

123,7

112,7

A agregação dos resultados das duas escolas conduz à tendência de os não
contratados trabalharem fora da escola mais frequentemente do que os contratados.
No entanto, é verificável que:
Os contratados da EV são os que mais frequentemente trabalham fora da escola;
Na EB, pelos resultados de Contex2, os contratados trabalham com menor frequência.
Em ambos os casos, os titulares trabalham fora da escola com maior frequência.
Na EB a diferença é maior, à custa do resultado dos não-titulares.
O desempenho de cargos não é um fator de distinção na frequência com que os
professores trabalham fora da escola.
Os professores que lecionam disciplinas com exame trabalham fora da escola com
maior frequência que os outros; esta diferença é maior na EV.
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Questão 5
Que proporção do tempo total de trabalho é feito fora da escola?
Forma de cálculo: cálculo semanal da proporção de tempo total de trabalho em casa em
relação ao tempo total de trabalho.

Resultados:
1. No conjunto das duas escolas 40,4 % do tempo total de trabalho é feito fora da
escola.
2. Há semanas em que mais de metade do trabalho total é feito fora da escola.

Tabela 9 - Proporção de tempo de trabalho feito fora da escola em relação a tempo
total de trabalho (%) – média semanal; resultados agregados e discriminados por
escola e inquirido.
Média

Mínimo

Máximo

40,4 %

27,1 %

55 %

EB
Contex1
Contex2
Contnex1
Ntccex
Ntccnex
Ntncex
Tccex
Tccnex
Tncex
Tncnex
média

EV
Contex1
Contex2
Contnex1
Contnex2
Ntccex
Ntncex
Ntccnex
Tccex
Tccnex
Tncex
média

Proporção em relação a tempo total de trabalho (%) – média semanal
Média
Mínimo
Máximo
35,3
9,9
46,2
1,45
0
5,8
40,6
21,3
54,6
57,7
49,5
65,7
20,2
6,7
31,7
38,1
20
61,8
64,1
57,9
77,6
43,8
26,9
59,3
59,8
33,1
124,9
16,7
10,8
26,7

37,8

23,6

55,4

Proporção em relação a tempo total de trabalho (%) – média semanal
Média
Mínimo
Máximo
43,3
37
48,1
46,9
29,8
57,1
42,2
20,1
57,3
46,6
28,7
55,9
48,1
35,9
60,3
31,3
19,1
44,9
31,4
18,5
54,7
39,6
32
50,5
37,9
29,2
48,3
61,4
54,4
67,6

42,9

30,5

54,5

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tabela 10 - Proporção de tempo de trabalho feito fora da escola em relação a tempo
total de trabalho (%) – média semanal; resultados discriminados por sub-grupo
amostral.

Contratados (%)

Não contratados (%)

Total

35,3

42,3

EB
EV

25,8

42,9

44,8

41,6

Titulares (%)

Não titulares (%)

Total

46,2

37,8

EB
EV

46,1

38,7

46,3

36,9

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

Total

42,3

47,3

EB
EV

45,3

38,2

39,3

56,3

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

Total

43,9

34,9

EB
EV

42,7

30,3

45,1

39,5

Para os professores não contratados, o peso do trabalho feito fora da escola é maior.
No entanto, há tendências diferentes nos 2 casos: nos contratados da EB o peso do
trabalho em casa é claramente menor e nos da EV (ainda que só com uma ligeira
diferença) é maior.
Em ambos os casos, para os titulares, o peso do trabalho em casa é maior em relação
aos não titulares.
Ainda que com pequena diferença, os professores sem cargos revelam um peso maior
do tempo de trabalho fora da escola no tempo total de trabalho (será este um fator
que leva a um aumento do tempo de trabalho em casa, ou estes professores são
também os que trabalham menos na escola o que origina uma proporção maior?)
No entanto, as duas escolas revelam tendências diferentes: enquanto na EV os não
detentores de cargos revelam uma maior percentagem de trabalho em casa, na EB
esta tendência revela-se nos detentores de cargos.
Os professores que lecionam disciplinas objeto de exame revelam que o peso do
trabalho em casa é superior do que os dos que não lecionam este tipo de disciplinas, o
que pode significar que são as atividades letivas que justificam as diferenças).
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Questão 6
Qual é o peso da componente atividades letivas no trabalho desempenhado na escola?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias de trabalho na escola, percentagem a que dedica
tempo à componente atividades letivas; 2.º indicador (2) – proporção do tempo de trabalho na
componente em relação ao tempo total de permanência na escola (apenas são contabilizados
os dias em que, efectivamente, trabalha na componente).

Resultados:
1. Em relação ao 1º indicador, os resultados variam entre 72,7% (para o TCCNEX
da EV) e 100% e, em média, a amostra trabalha na componente atividades
letivas, 94,5% dos dias.
2. Em relação ao 2º indicador, esta componente ocupa 72,5% do tempo de
permanência na escola; variando de um mínimo médio de 34% para um
máximo médio 97,5%. Assim, esta componente é a que mais frequentemente é
desempenhada na escola mas com um peso muito variável.

Média (%)
94,5

(1)

(2)

71,5
34
97,5

mín.
máx.

Tabela 11 - Discriminação por escola do peso da componente “atividades letivas” (em frequência – indicador 1, e em
proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola; 100% do indicador 2 – tempo
total de permanência na escola, nos dias que foi registado trabalho na componente.
EB
(2)

EV
(2)

(1)
Méd
Mín
máx

Contex1
100
80,7
30,5
100

Contex2
100
74,5
52,9
87,5

Contnex1
93,2
58,1
16,7
96,7

Ntccex
100
74,4
24
97

Ntccnex
96,3
66,8
15,8
100

(1)
Méd
Mín
máx

Contex1
100
73,3
27,3
100

Contex2
100
83
42,9
100

Contnex1
100
92
67,7
100

Contnex2
100
82,2
45
100

Ntccex
73,3
66,2
26,9
96,8

Ntncex
100
90,5
63,3
100
Ntncex
100
76,6
13,6
92,3

Tccex
100
49,8
18,2
83,3

Tccnex
82,1
50,2
15
100

Ntccnex
97,1
73,8
36,4
100

Tncex
97,6
80,5
45,4
100

Tccex
88,9
53,1
14,3
100

Tncnex
88,6
66,9
51
100

Tccnex
72,7
62,4
22,3
100

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tncex
96,3
76
50
98,1

Média

96
69
33
96
Média

93
74
35
99

Tabela 12: Peso da componente “atividades letivas” (em frequência – indicador 1, e
em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na
escola; 100% do indicador 2 – tempo total de permanência na escola, nos dias que foi
registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral.

Contratados (%)

Não contratados (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

99

77

91,5

68

EB
EV

98

71

95

68

100

83

88

68

Titulares (%)

Não titulares (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

89

62,9

94,5

74,7

EB
EV

92

62

99

77,2

86

63,8

90

72,2

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

88,5

62

96,6

77,7

EB
EV

94

60

95

79

83

63,9

98,2

76,3

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

96,5

73

91

69,5

EB
EV

100

75

90

61

93

71

92

78

Os contratados, naturalmente (porque por serem contratados, normalmente, não
assumem outras funções para além das de lecionação de turmas), tendem a ocupar
mais dias de trabalho na escola com a componente atividades letivas do que os não
contratados.
A percentagem de tempo representada pela componente atividades letivas no tempo
de permanência na escola dos contratados é maior do que a dos não contratados. Na
EV esta diferença é grande e na EB a diferença é muito menor.
Os não titulares tendem a ocupar mais dias de trabalho na escola com a componente
atividades letivas do que os titulares.
A percentagem de tempo representada pela componente atividades letivas no tempo
de permanência na escola dos não titulares é maior do que a dos titulares. Na EB esta
diferença é maior que na EV.
Na EV, os professores sem cargos tendem a registar mais dias de trabalho na escola
com a componente atividades letivas do que os detentores de cargos; na EB esta
diferença é mínima.A percentagem de tempo representada pela componente
atividades letivas no tempo de permanência na escola dos não detentores de cargos é
maior do que a dos professores com cargos. Na EB esta diferença é maior que na EV.

103

Na EB os professores que lecionam disciplinas objeto de exame tendem a ocupar mais
dias de trabalho na escola com a componente atividades letivas do que os que não
lecionam disciplinas objeto de exame.
A agregação dos dois casos resulta numa diferença pequena entre professores
que lecionam disciplinas com exame e sem exame (73 e 69,5 %).
Mas os casos têm tendências diferentes: na EB, com uma diferença substancial,
os professores que lecionam disciplinas com exame ocupam mais tempo com
a componente atividades letivas do que os que não; na EV regista-se o contrário e
com uma diferença menor.
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Questão 7
Qual é o peso da componente atividades relativas a cargos no trabalho
desempenhado na escola?
Forma de cálculo: (apenas contabilizados os professores detentores de cargos) 1.º indicador
(1) – dos dias de trabalho na escola, percentagem a que dedica tempo à componente
atividades relativas a cargos; 2.º indicador (2) – proporção do tempo de trabalho na
componente em relação ao tempo total de permanência na escola (apenas são contabilizados
os dias em que, efectivamente, trabalha na componente).

Resultados:
1. Agregados os dois casos verificamos que em 64 % dos dias de trabalho na
escola, os professores detentores de cargos desempenham tarefas relativas a
estes;
2. Estas tarefas representam em média 37 % do tempo total de trabalho, para um
mínimo médio de 16,5% e máximo médio de 65,5 %.
RESULTADOS AGREGADOS

(1)
(2)

mín.
máx.

Média (%)
63,8
37
16,5
65,5

Tabela 13 - Discriminação por escola do peso da componente “atividades
relativas a cargos” (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador
2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola; 100% do
indicador 2 – tempo total de permanência na escola, nos dias que foi
registado trabalho na componente.

(1)

%

Ntccex
46

(2)

Méd
Mín

25,8
8,6

42,7
13

22,7
7,7

41
7

máx

55,1

70,6

66,7

100

EB

(1)

%

Ntccex
66,7

(2)

Méd
Mín
máx

51,7
33,6
68,9

EV

Ntccnex
63

Tccex
69

Tccnex
69

Ntccnex
40

Tccex
85,2

Tccnex
70

30,5
20
54,5

45
33,5
53,3

36,6
10,3
56,5

média

62
33
9
73
média

65,5
41
24
58

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tabela 14 - Peso da componente “atividades relativas a cargos” (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de
trabalho na escola; 100% do indicador 2 – tempo total de permanência na escola, nos
dias que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral.

Titulares (%)

Não titulares (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

73,3

36,35

53,95

37,65

EB
EV

69

31,9

54,5

34,3

77,6

40,8

53,4

41

Em ambos os casos, os titulares registam a tendência de ter de trabalhar mais dias
nesta componente.
Em relação ao peso do trabalho desta componente no total de trabalho na escola, não
se verificam grandes diferenças. Há, no entanto, um peso maior na EV em relação à EB
(eventualmente, porque aquele sub-grupo amostral era composto por dois inquiridos
com cargos de responsabilidade maior no âmbito da gestão intermédia).
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Questão 8
Qual é o peso da componente atividades relativas a projetos no trabalho
desempenhado na escola?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias de trabalho na escola, percentagem a que dedica
tempo à componente atividades relativas a projetos; 2.º indicador (2) – proporção do tempo
de trabalho na componente em relação ao tempo total de permanência na escola (apenas são
contabilizados os dias em que, efetivamente, trabalha na componente).

Resultados:
1. Agregados os dois casos verificamos que em 22,5% dos dias de trabalho na
escola, os professores desempenham tarefas relativas a projetos;
2. Esta componente representa em média 28,5% do tempo total de trabalho, para
um mínimo médio de 9,1% e máximo médio de 51%.
3. Há uma diferença grande na média entre casos, a EV dobra os registos da EB.
4. Importa também destacar as diferenças entre casos, com a EV a registar uma
percentagem média (do peso desta componente no tempo total de trabalho)
que corresponde ao dobro da verificada na EB.
RESULTADOS AGREGADOS
Média (%)
22,5
28,5
9,1
51

(1)
(2)

mín.
máx.

Tabela 15 - Discriminação por escola do peso da componente “atividades relativas a projetos” (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola; 100% do
indicador 2 – tempo total de permanência na escola, nos dias que foi registado trabalho na componente.
EB
(1)
(2)

%
Méd
Mín
Max.
EV

(1)
(2)

%
Méd
Mín
máx

Contex1

Contex2

Contnex1

Ntccex

Ntccnex

Ntncex

Tccex

Tccnex

Tncex

Tncnex

20
27,2
12,2
61

0
0
0
0

50
28
7,5
80

0
0
0
0

15
15,8
8,9
23,5

0
0
0
0

30,7
25,2
5,9
68,3

65
28,9
13,8
47,1

12,5
9
8,3
12,5

59
51,2
6,7
100

Contex1

Contex2

Contnex1

Contnex2

Ntccex

Ntncex

Ntncnex

Tccex

Tccnex

Tncex

28,6
11,6
9,1
12,9

18,5
27,8
20,8
33,3

2,9
6,1
-

8,9
34,5
18,8
45

3
100
-

21,2
33,5
8,3
76,2

8,5
47,5
12,5
100

18,5
16,1
12
21,4

30,3
67,7
10
100

55,5
30,2
6,9
100

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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média
25
19
6
39
média
20
38
12,3
61

Tabela 16 - Peso da componente “atividades relativas a projetos” (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de
trabalho na escola; 100% do indicador 2 – tempo total de permanência na escola, nos
dias que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral.

Contratados (%)
Total
EB
EV

Não contratados (%)

1º indicador
20

2º indicador
19,2

1º indicador
24,5

2º indicador
34

23,3

18,4

26

19

16,7

20

23

49

Titulares (%)
Total
EB
EV

Não titulares (%)

1º indicador
38,5

2º indicador
29,5

1º indicador
8

2º indicador
32,7

42

21

5

5,1

35

38

11

60,3

Com cargos (%)
Total
EB
EV

Sem cargos (%)

1º indicador
23,6

2º indicador
40,5

1º indicador
31,1

2º indicador
28,6

32,1

19,6

23,8

20,1

15,1

61,3

38,4

37,1

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

Total

1º indicador
15,5

2º indicador
23,4

1º indicador
30

2º indicador
35

EB
EV

6,7

10,2

47,3

31

24,2

36,5

12,7

39

Os não contratados trabalham mais vezes em projetos e com um impacto maior no
tempo total de trabalho.
Na EV, os não contratados registam uma maior representatividade da componente não
só na quantidade de dias mas também no peso médio da componente no total de
trabalho na escola – os que os não contratados fazem nesta componente ocupa-lhes
mais tempo.
São claramente os titulares quem trabalha mais frequentemente nesta componente.
Em relação ao peso que este trabalho tem no tempo total de trabalho, registam-se
tendências diferentes: na EB ele é maior para os titulares e na EV sucede o contrário.
Sobretudo mercê dos resultados na EV, são os professores sem cargos quem trabalha
mais frequentemente em projetos (ainda que tal não aconteça na EB). No entanto, é
nos professores com cargos que se regista um peso maior do tempo dispendido nesta
componente no tempo total de trabalho (mercê ainda dos resultados da EV).
De uma forma geral, os professores que lecionam disciplinas que não são objeto de
exame final dedicam-se mais ao desenvolvimento de projetos (em frequência e em
peso no tempo total de trabalho). Esta tendência apenas é contrariada na EV onde os
professores que lecionam disciplinas que são objeto de exame final trabalham mais
frequentemente nesta componente, ainda que, quando o fazem, registem um peso no
tempo total de trabalho na escola semelhante ao dos colegas que lecionam disciplinas
sem exame.
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Questão 9
Qual é o peso da componente atividades letivas no trabalho feito fora da escola?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho fora da
escola, percentagem daqueles a que dedica tempo à componente atividades letivas; 2.º
indicador (2) – proporção do tempo de trabalho na componente em relação ao tempo total de
trabalho fora da escola (apenas são contabilizados os dias em que, efectivamente, trabalha na
componente).

Resultados:
1. Em ambos os casos, a frequência com que os professores trabalham em
atividades letivas fora da escola é elevada (em 94,5% dos dias em que
trabalham em casa).
2. Em relação ao peso do trabalho nessa componente no tempo total de trabalho
em casa, os dois casos registam resultados diferentes pelo que a sua agregação
pode conduzir a resultados ilusórios. Enquanto na EB há uma grande
disparidade de resultados médios e mínimos, e uma média inferior à registada
na EV, esta, para além de uma média muito superior, regista uma maior
homogeneidade (a menor média é muito superior à media total da EB).

Média (%)
94,5
82,2
62,8
95,2

(1)
(2)

mín.
máx.

Tabela 17 - Discriminação por escola do peso da componente “atividades letivas” no tempo total de trabalho
fora da escola (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias
de trabalho fora da escola; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho fora da escola, nos dias que foi
registado trabalho na componente.
EB
(1)
(2)

%
Méd
Mín
máx
EV

(1)
(2)

%
Méd
Mín
máx

Contex1

Contex2

Contnex1

Ntccex

Ntccnex

Ntncex

Tccex

Tccnex

Tncex

Tncnex

95
90,2
80,5
100

100
25
0
100

78,7
66,9
38
88

100
61,2
45,9
83,3

76,9
59,9
0
87,5

100
100
100
100

88,9
54,3
43,9
73,8

88,5
67,1
49
100

98,4
95,45
90,9
100

96,9
76,3
57,9
85,7

Contex1

Contex2

Contnex1

Contnex2

Ntccex

Ntncex

Ntncnex

Tccex

Tccnex

Tncex

100
99
94,3
100

100
99,2
94,2
100

100
99,8
98,3
100

100
100
100
100

92,5
82,8
54,5
100

100
94,3
79,3
100

93,5
92
63,9
100

96,8
93,6
78,1
100

86,5
86,4
40
100

97,6
100
100
100

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Média
92
69,6
45,2
90,3
Média
97
94,7
80,3
100

Tabela 18 - Peso da componente “atividades letivas” no total de tempo de trabalho
fora da escola (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do
indicador 1 – total de dias de trabalho fora da escola; 100% do indicador 2 – tempo
total de trabalho fora da escola, nos dias que foi registado trabalho na componente.
Resultados por sub-grupo amostral.

Contratados (%)

Não contratados (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

95,5

80,1

94

87

EB
EV

91

60,7

93

73,5

100

99,5

95

91,5

Titulares (%)

Não titulares (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

93,5

83,5

93,5

81,7

EB
EV

93

73,3

92

73,7

94

93,3

95

89,7

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

89,5

75,3

98,6

93,9

EB
EV

86,6

61,9

98,4

90,6

92,3

88,7

98,8

97,2

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

97,4

82,9

90,2

81,1

EB
EV

97,1

71

85,3

67,6

97,8

94,8

95

94,6

Em ambos os casos a frequência com que os professores trabalham nas atividades
letivas em casa não se distingue entre contratados e não contratados; no entanto, para
estes, o trabalho nesta componente toma-lhes mais tempo do que aos contratados.
Na EV esta componente regista uma frequência e um peso no tempo total de trabalho
fora da escola maiores nos contratados.
Entre titulares e não titulares as diferenças não são relevantes à exceção do peso que
esta componente tem para os titulares da EV.
Em ambos os casos, os professores não detentores de cargos registam maiores
frequência e peso desta componente no tempo de trabalho em casa. As diferenças são
maiores na EB.
Em ambos os casos, os professores que lecionam disciplinas objeto de exame registam
maiores frequência e peso desta componente no trabalho fora da escola do que os que
lecionam disciplinas sem exame; no entanto, na EV as diferenças são menores (quase
irrelevantes) do que na EB.
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Questão 10
Qual é o peso da componente atividades relativas a cargos no trabalho
desempenhado fora da escola?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho fora da
escola, percentagem daqueles a que dedica tempo à componente atividades relativas a
cargos; 2.º indicador (2) – proporção do tempo de trabalho na componente em relação ao
tempo total de trabalho fora da escola (apenas são contabilizados os dias em que,
efectivamente, trabalha na componente).

Resultados:
1. Parece que na EB, em média, o trabalho nesta componente aparece mais
frequentemente no trabalho fora da escola do que na EV.
2. É na EV que o seu cumprimento regista um maior peso no total de tempo de
trabalho fora da escola.

Média (%)
34,7
33
14,8
65,8

(1)
(2)

mín.
máx.

Tabela 19 - Discriminação por escola do peso da componente “atividades
relativas a cargos” no tempo de trabalho fora da escola (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de
dias de trabalho fora da escola; 100% do indicador 2 – tempo total de
trabalho fora da escola, nos dias que foi registado trabalho na
componente.
EB
(1)

%
Méd
Mín
máx

(2)
EV
(1)
(2)

Ntccex
44,4
13,1
11,1
16,2

Ntccnex
46,2
40,1
12,5
100

%
Méd
Mín

Ntccex
30
38,7
36,2

Ntccnex
2,9
25
5

máx

61,5

65

Tccex
37,8
14,1
4,2
32,6
Tccex
29
46,6
26,1
100

Tccnex
46,2
32
10
51

média
43,7
24,8
9,5
50

Tccnex
40,5
54,2
12,8
100

média
25,6
41,1
20
81,6

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tabela 20 - Peso da componente “atividades relativas a cargos” no total de tempo de
trabalho em casa (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100%
do indicador 1 – total de dias de trabalho fora da escola; 100% do indicador 2 – tempo
total de trabalho fora da escola, nos dias que foi registado trabalho na componente.
Resultados por sub-grupo amostral.

Titulares (%)

Não titulares (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

38,4

36,75

30,9

29,3

EB
EV

42

23,1

45,3

26,6

34,8

50,4

16,5

31,9

Fora da escola, os titulares registam maiores frequência e peso do trabalho nesta
componente do que os não-titulares. Esta diferença é grande na EV mas inversa (ainda
que pequena) na EB.
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Questão 11
Qual é o peso da componente atividades relativas a projetos no trabalho
desempenhado fora da escola?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho fora da
escola, percentagem daqueles a que dedica tempo à componente atividades relativas a
projetos; 2.º indicador (2) – proporção do tempo de trabalho na componente em relação ao
tempo total de trabalho fora da escola (apenas são contabilizados os dias em que,
efectivamente, trabalha na componente).

Resultados:
1. Em ambos os casos, a frequência com que, no tempo de trabalho fora da
escola, ocorre o cumprimento de atividades relacionadas com os projetos da
escola, é muito reduzido.
Tabela 21 - Discriminação por escola do peso da componente “atividades relativas a projetos” no total de
trabalho fora da escola (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 –
total de dias de trabalho fora da escola; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho fora da escola, nos dias
que foi registado trabalho na componente.
EB
(1)
(2)

%
Méd
Mín
Máx.

EV
(1)
(2)

%
Méd
Mín
Máx

Contex1

Contex2

Contnex1

Ntccex

Ntccnex

Ntncex

Tccex

Tccnex

Tncex

Tncnex

5
9,8
0
100

0
0
-

14,9
3,9
0
15

5,6
2
0
14

0
0
-

0
0
-

13,3
3,1
0
10

3,8
0,9
0
9

1,6
4,5
0
16

75
23,7
14,3
42,1

Contex1

Contex2

Contnex1

Contnex2

Ntccex

Ntncex

Ntncnex

Tccex

Tccnex

Tncex

2,4
40
0
40

4,5
20,2
15,4
25

0
0
-

0
0
-

5
53,3
6,7
100

12,9
37,2
20
60

3,2
100
0
100

0
0
-

16,2
30,7
4,5
85,7

0
0
-

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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média
12
4,79
2,04
29,4

média
4,4
28,1
7,8
68,5

Tabela 22 - Peso da componente “atividades relativas a cargos” no total de tempo de
trabalho em casa (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100%
do indicador 1 – total de dias de trabalho fora da escola; 100% do indicador 2 – tempo
total de trabalho fora da escola, nos dias que foi registado trabalho na componente.
Resultados por sub-grupo amostral.

Contratados (%)

Não contratados (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

8,2

9,9

10,2

20,9

EB
EV

6,6

4,6

14,2

4,9

1,7

15,1

6,2

36,9

Titulares (%)

Não titulares (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

14,4

9,2

4,5

31,1

EB
EV

23,4

8,1

1,9

0,7

5,4

10,3

7

63,5

Com cargos (%)

Sem cargos (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

6,8

24

16

14

EB
EV

7,5

2

25,5

9,4

6,1

46

6,5

18,6

Disciplinas com exame (%)

Disciplinas sem exame (%)

1º indicador

2º indicador

1º indicador

2º indicador

Total

3,3

14,2

14,2

19,9

EB
EV

2,5

3,2

23,4

7,1

4,1

25,1

4,9

32,7

O trabalho em projetos regista maior frequência no caso dos não contratados e
também lhes ocupa mais tempo (dentro do tempo total de trabalho fora da escola); as
diferenças são maiores na EV.
Os titulares registam uma maior frequência de trabalho nesta componente mas é aos
não-titulares que esta componente ocupa mais tempo quando nela trabalham.
Na EB o trabalho em projetos fora da escola é mais frequente e ocupa um peso maior
nos titulares do que nos não titulares.
Na EV regista-se o contrário em ambos os indicadores.
Os professores não detentores de cargos tendem a trabalhar em projetos, fora da
escola, mais frequentemente do que os detentores de cargos – esta diferença é mais
acentuada na EB; mas é a estes que o trabalho nesta componente fora da escola ocupa
mais tempo – esta diferença é mais acentuada na EV.
Os professores que lecionam disciplinas sem exame tendem a trabalhar em projetos,
fora da escola, mais frequentemente e de um modo que estas tarefas também
lhes ocupa mais tempo do que aos professores com exame.
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Questão 12
Na escola, na componente atividades letivas, que tarefas mais ocupam o tempo dos
professores?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho na
componente, percentagem daqueles a que dedica tempo a cada tarefa; 2.º indicador (2) –
proporção do tempo de trabalho na tarefa em relação ao tempo total de trabalho na
componente (apenas são contabilizados os dias em que, efectivamente, trabalha na
componente). Os valores são indicados em percentagens.

Resultados:
1. Em ambos os casos, a tarefa cumprida mais frequentemente é a lecionação; no
pólo oposto temos o estudo autónomo.
2. Na EB, a 2ª tarefa mais cumprida nesta componente é a preparação individual
de aulas e/ou materiais de trabalho e na EV as tarefas reuniões formais,
preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho e reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho,
registam valores semelhantes para tarefas mais frequentemente cumpridas a
seguir à lecionação.
3. Em relação à preponderância das tarefas no tempo total de trabalho na
componente na escola, a lecionação é também a tarefa com maiores valores;
em ambos os casos, reuniões formais é a tarefa que, em segunda ordem,
consome mais tempo quando há que cumpri-la (na EV, parece que para além de
acontecerem mais frequentemente também duram mais tempo).

Tabela 23 - Da componente “atividades letivas” na escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na
escola, na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente,
nos dias que foi registado trabalho na componente.

A
(1)

média

B
(2)

20,1

57,8

D

E

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

15,3

23,6

28,4

24,3

12,3

19,6

9,9

20,4

F
média

C

(1)

G

H

I

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

86,2

71,4

12,2

9,2

19

15,8

2,9

7,2

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; C –
preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho; E – avaliação de trabalhos/testes; F – lecionação; G – reflexão individual; H – reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; I – estudo autónomo (s/ consequência
imediata na preparação de materiais).
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Ordenação decrescente
Indicador 1
F
C
A
H
B
D
G
E
I

Indicador 2
F
A
C
B
E
D
H
G
I

86,2
28,4
20,1
19
15,3
12,3
12,2
9,9
2,9

71,4
57,8
24,3
23,6
20,4
19,6
15,8
9,2
7,2

Agregando os dois casos verifica-se que a lecionação é a tarefa que mais
frequentemente e com maior peso intervém no tempo total de trabalho desempenhado
na componente.
A tarefa “reuniões formais” é, claramente, a 2ª tarefa que ocupa mais tempo nesta
componente, ainda que seja a 3ª a acontecer mais frequentemente.
A tarefa “preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho” é a 2ª tarefa mais
frequentemente desempenhada mas apenas a 3ª a ocupar mais tempo.
A tarefa “avaliação de trabalhos/testes” é das que acontece menos frequentemente
mas das que ocupa mais tempo quando é desempenhada.
O “estudo autónomo” é claramente a que menos frequentemente e com menor peso
intervém no tempo total de trabalho desempenhado na componente.
Ordenação decrescente – por escola
Tabela 24 - Ordenação decrescente, discriminado por sub-grupo amostral (EB/EV), de peso de cada
tarefa na componente “atividades letivas”; (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador
2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola, na componente; 100% do indicador 2 –
tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias que foi registado trabalho na
componente.

Indicador 1
EB
tarefa

F
C
A
H
B
G
D
E
I

Indicador 2
EV

%
89,6
35,7
17,7
16,5
14,0
13,8
12,7
9
4,1

tarefa

F
A
H
C
B
D
E
G
I

EB
%
82,8
22,5
21,4
21,1
16,5
11,9
10,8
10,6
1,7

tarefa

F
A
C
E
D
B
H
I
G
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EV
%
72
48
25,6
24,4
23
21,4
15
10,5
6,1

tarefa

F
A
B
C
H
E
D
G
I

%
70,7
67,5
25,7
22,9
16,6
16,4
16,2
12,2
3,9

Tabela 25 - Da componente “atividades letivas” na escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na
escola, na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente,
nos dias que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral –
contratados/não contratados.
EB/EV

A

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Contratados

24

56,8

20,8

20,3

19,4

24

20,1

23,1

13,5

18,7

Não
contratados

17,8

60,3

12,1

26,5

32,1

24,4

7,6

17,9

8,3

21,4

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Contratados

88,1

72,8

5,3

4,8

14,6

9,4

2,5

15,1

Não
contratados

84,8

70,8

15,2

11,4

20,7

19,6

2,8

3,1

F

G

H

I

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; C –
preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho; E – avaliação de trabalhos/testes; F – lecionação; G – reflexão individual; H – reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; I – estudo autónomo (s/ consequência
imediata na preparação de materiais).

Ordenação decrescente
Indicador 1
Contratados
Não contratados
tarefa
%
tarefa
%
88,1
84,8
F
F
24
32,1
A
C
20,8
20,7
B
H
20,1
17,8
D
A
19,4
15,2
C
G
14,6
12,1
H
B
13,5
8,3
E
E
5,3
7,6
G
D
2,5
2,8
I
I

Indicador 2
Contratados
Não contratados
tarefa
%
tarefa
%
72,8
70,8
F
F
56,8
60,3
A
A
24
26,5
C
B
23,1
24,4
D
C
20,3
21,4
B
E
18,7
19,6
E
H
15,1
17,9
I
D
9,4
11,4
H
G
4,8
3,1
G
I

Em ambas as categorias, a lecionação é a tarefa mais frequentemente desempenhada
por contratados e não contratados. Eventualmente porque lecionam a mais turmas, as
reuniões formais são a 2ª tarefa mais cumprida pelos contratados mas apenas a 4ª nos
não contratados. Assinala-se ainda que os contratados fazem preparação
acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho mais frequentemente do que os não
contratados e que nestes a preparação individual é mais frequente do que nos
contratados.
Paralelamente a lecionação e as reuniões formais são as tarefas com maior peso no
trabalho nesta componente em ambos.
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Tabela 26 - Da componente “atividades letivas” na escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na
escola, na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente,
nos dias que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral –
titulares/não titulares.
EB/EV

A

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Titulares

14,1

69,2

14,9

26,6

36,9

20,1

7,7

14,9

11,7

20,5

Não
titulares

21,2

48,8

8,8

25,9

25,9

29,9

7,3

20,8

5,0

22,9

F

G

H

I

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Titulares

81,4

70,9

24,5

10,2

28,3

16,4

4,9

5,5

Não
titulares

88,4

71,2

4,1

12,5

12,3

22,5

0,0

0,0

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; C –
preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho; E – avaliação de trabalhos/testes; F – lecionação; G – reflexão individual; H – reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; I – estudo autónomo (s/ consequência
imediata na preparação de materiais).

Ordenação decrescente
Indicador 1
Titulares
tarefa
%
81,4
F
36,9
C
28,3
H
24,5
G
14,9
B
14,1
A
11,7
E
7,7
D
4,9
I

Indicador 2

Não titulares
tarefa
%
88,4
F
25,9
C
21,2
A
12,3
H
8,8
B
7,3
D
5
E
4,1
G
0
I

Titulares
tarefa
%
70,9
F
69,2
A
26,6
B
20,5
E
20,1
C
16,4
H
14,9
D
10,2
G
5,5
I

Não titulares
tarefa
%
71,2
F
48,8
A
29,9
C
25,9
B
22,9
E
22,5
H
20,8
D
12,5
G
0
I

Em ambas as categorias, a lecionação é a tarefa mais frequentemente desempenhada
por titulares e não titulares, mas nos titulares as reuniões formais têm um peso médio
quase equivalente à lecionação enquanto nos não-titulares as reuniões formais são a
2ª tarefa com mais peso na componente mas com resultados inferiores aos titulares.
Assinala-se ainda a disparidade de resultados da reflexão individual e reflexão
acompanhada – surgem mais frequentemente nos titulares do que nos não-titulares,
mas são das que ocupam menos tempo no total de trabalho desempenhado na
componente (afigura-se que são tarefas cumpridas frequentemente mas de forma
breve).
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Tabela 27 - Da componente “atividades letivas” na escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na
escola, na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente,
nos dias que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral – com/sem
cargos de gestão intermédia.
EB/EV

A

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Com
cargos

15,8

62,8

11,3

26,6

22,8

24,1

9,1

27,1

10,3

25,9

Sem
cargos

21,4

58,4

13,5

26,5

41,8

24,4

6,3

2,6

7,3

15,4

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

84,2

73,4

3,9

8,9

12,7

19,9

1,4

9,6

86,0

67,9

31,7

14,5

32,8

17,5

4,6

1,5

F
Com
cargos
Sem
cargos

G

H

I

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; C –
preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho; E – avaliação de trabalhos/testes; F – lecionação; G – reflexão individual; H – reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; I – estudo autónomo (s/ consequência
imediata na preparação de materiais).

Ordenação decrescente
Indicador 1
Com cargos
tarefa
%

F
C
A
H
B
E
D
G
I

84,2
22,8
15,8
12,7
11,3
10,3
9,1
3,9
1,4

Indicador 2

Sem cargos
tarefa
%

F
C
H
G
A
B
E
D
I

Com cargos
tarefa
%

F
A
E
D
C
B
I
H
G

86
41,8
32,8
31,7
21,4
13,5
7,3
6,3
4,6

78,2
37,9
34,4
32
23,3
23,2
19,2
17,3
5,6

Sem cargos
tarefa
%

F
A
C
H
E
G
B
D
I

60,4
54
29,7
14,8
11,7
11
10,9
5,1
3

Os professores sem cargos registam um acrécimo substantivo, em relação aos
detentores de cargos, da frequência com que preparam individualmente aulas e/ou
materiais de trabalho, refletem individualmente e também de forma acompanhada.
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Tabela 28 - Da componente “atividades letivas” na escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola,
na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias
que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral – lecionação de
disciplina com/sem exame final.
EB/EV
Com
exame
Sem
exame

A

B

D

E

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

18,8

56,3

16,0

26,4

30,1

25,7

13,6

15,4

8,5

17,0

22,2

60,0

14,2

19,4

25,9

22,1

10,4

25,9

12,0

25,7

F
Com
exame
Sem
exame

C

(1)

G

H

I

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

87,6

71,0

10,7

11,8

22,0

15,8

3,6

4,9

84,1

72,0

14,4

5,2

14,4

15,8

2,0

10,7

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; C –
preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho; E – avaliação de trabalhos/testes; F – lecionação; G – reflexão individual; H – reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; I – estudo autónomo (s/ consequência
imediata na preparação de materiais).

Ordenação decrescente
Indicador 1
Com exame
tarefa
%

F
C
H
A
B
D
G
E
I

87,6
30,1
22
18,8
16
13,6
10,7
8,5
3,6

Indicador 2

Sem exame
tarefa
%

F
C
A
G
H
B
E
D
I

Com exame
tarefa
%

F
A
B
C
E
H
D
G
I

84,1
25,9
22,2
14,4
14,2
12
10,4
2

71
56,3
26,4
25,7
17
15,8
15,4
11,8
4,9

Sem exame
tarefa
%

F
A
D
E
C
B
H
I
G

72
60
25,9
25,7
22,1
19,4
15,8
10,7
5,2

A lecionação e a preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho são as
tarefas mais frequentemente cumpridas por ambos os tipos de professores. Os que
lecionam disciplinas sem exame registam menor frequência de reflexão acompanhada
mas maior de reuniões formais e de reflexão individual. Parece também, que nestes as
tarefas de preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho e de
avaliação de trabalhos/testes ocupa mais tempo no total de tempo de trabalho na
componente.
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Questão 13
Na escola, na componente atividades relativas ao desempenho de cargos, que tarefas
mais ocupam o tempo dos professores?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho na
componente, percentagem daqueles a que dedica tempo a cada tarefa; 2.º indicador (2) –
proporção do tempo de trabalho na tarefa em relação ao tempo total de trabalho na
componente (apenas são contabilizados os dias em que, efectivamente, trabalha na
componente). Os valores são indicados em percentagens.

Resultados:
1. A preparação/análise de materiais/consecução de tarefas inerentes ao cargo é
a tarefa que ocorre mais frequentemente e das que ocupa mais tempo quando
é cumprida;
2. As reuniões formais ocupam igualmente uma parte importante do tempo de
trabalho, mas ocorre menos frequentemente.
3. A reflexão individual é a menos presente, em frequência e em proporção do
tempo total de trabalho.
Tabela 29 - Da componente “atividades relativas a cargos” na escola, peso de cada
tarefa (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do
indicador 1 – total de dias de trabalho na escola, na componente; 100% do
indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias que foi
registado trabalho na componente.

A
Média
(%)

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

23,2

67,5

31,2

57,9

68,2

67,6

12,8

21,6

32,4

37,9

Ordenação decrescente
Indicador 1

Indicador 2

tarefa

%

tarefa

%

C
E
B
A
D

68,2
32,4
31,2
23,2
12,8

C
A
B
E
D

67,6
67,5
57,9
37,9
21,6

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais planeados de
trabalho; C – preparação/análise de materiais/consecução de tarefas inerentes ao cargo; D – reflexão individual; E –
reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho.
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Tabela 30 - Da componente “atividades letivas” na escola, peso de cada tarefa (em
frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 –
total de dias de trabalho na escola, na componente; 100% do indicador 2 – tempo
total de trabalho na escola, na componente, nos dias que foi registado trabalho na
componente - o caso da EB.
EB
Média
(%)

A

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

21,5

68,9

26,1

75,1

74,6

74,8

10,3

18,2

31,1

35,1

Ordenação decrescente
Indicador 1

Indicador 2

Tarefa

%

tarefa

%

C
E
B
A
D

74,6
31,1
26,1
21,5
10,3

B
C
A
E
D

75,1
74,8
68,9
35,1
18,2

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais planeados de
trabalho; C – preparação/análise de materiais/consecução de tarefas inerentes ao cargo; D – reflexão individual; E –
reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho.

Tabela 31 - Da componente “atividades letivas” na escola, peso de cada tarefa
(em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1
– total de dias de trabalho na escola, na componente; 100% do indicador 2 –
tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias que foi registado
trabalho na componente - o caso da EV.
A
EV
Média
(%)

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

24,8

66

36,2

40,7

61,8

60,4

15,2

24,9

33,6

40,8

Ordenação decrescente
Indicador 1

Indicador 2

Tarefa

%

tarefa

%

C
B
E
A
D

61,8
36,2
33,6
24,8
15,2

A
C
E
B
D

66
60,4
40,8
40,7
24,9

Não há diferenças relevantes em relação à frequência das tarefas no que toca à sua
ordenação.
Há discrepância grande entre escolas no peso das reuniões informais (sem
convocatória) e encontros informais planeados de trabalho: na EB esta tarefa tem,
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entre todas, o peso maior no tempo total de trabalho na componente, na EV não chega
a ocupar metade deste tempo.
As tarefas que implicam directamente competências de reflexão são das que ocupam
menos tempo, ainda que na EB a reflexão individual seja a 2ª mais frequente (mas com
uma grandeza relativamente baixa em relação à 1ª).
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Questão 14
Fora da escola, na componente atividades letivas, que tarefas mais ocupam o tempo
dos professores?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho na
componente, percentagem daqueles a que dedica tempo a cada tarefa; 2.º indicador (2) –
proporção do tempo de trabalho na tarefa em relação ao tempo total de trabalho na
componente (apenas são contabilizados os dias em que, efectivamente, trabalha na
componente). Os valores são indicados em percentagens.

Resultados:
1. No trabalho fora da escola, na componente de atividades letivas, a tarefa mais
frequentemente cumprida é a preparação individual de aulas e/ou materiais de
trabalho seguida das tarefas de avaliação de trabalhos/testes.
2. Estas tarefas são igualmente as que mais tempo ocupam quando são
cumpridas.
Tabela 32 - Resultados agregados da frequência e proporção do tempo
de trabalho de cada tarefa.

A
Média
(%)

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

70

65,3

50,1

65,9

30,3

37,2

2,8

9,3

20,5

36,1

Legenda: A – preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; B – avaliação de trabalhos/testes; C –
reflexão individual; D – reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; E – estudo
autónomo (s/ consequência imediata na preparação de materiais.

Ordenação decrescente
Indicador 1
A
B
C
E
D

Indicador 2
B
A
C
E
D

70
50,1
30,3
20,5
2,8
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65,9
65,3
37,2
36,1
9,3

Tabela 33 - Ordenação decrescente, discriminado por sub-grupo amostral (EB/EV), de peso de cada
tarefa na componente “atividades letivas”; (em frequência – indicador 1, e em proporção – indicador
2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola, na componente; 100% do indicador 2 –
tempo total de trabalho fora da esola, na componente, nos dias que foi registado trabalho na
componente.

Indicador 1

Indicador 2

EB

EV

EB

EV

tarefa

%

tarefa

%

tarefa

%

tarefa

%

A
B
C
E
D

65,3
43,4
20
19
1,5

A
B
C
E
D

74,7
56,8
40,6
22
4,1

B
A
E
C
D

78,1
67,5
41,7
30,8
7,7

A
B
C
E
D

63,1
53,6
43,6
30,9
10,9

Tabela 34 - Da componente “atividades letivas” fora da escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola,
na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias
que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral – contratados/não
contratados.

A

EB/EV

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Contratados

57,8

58,2

61,6

73,5

20,5

27,3

3,9

19,0

20,1

31,3

Não
contratados

75,4

68,4

44,8

62,0

35,0

42,4

2,5

4,6

20,0

39,4

Legenda: A – preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; B – avaliação de trabalhos/testes; C –
reflexão individual; D – reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; E – estudo
autónomo (s/ consequência imediata na preparação de materiais.

Ordenação decrescente
Contratados
tarefa
%

B
A
C
E
D

Indicador 1
Não contratados
tarefa
%

61,6
57,8
20,5
20,1
3,9

A
B
C
E
D

Contratados
tarefa
%

B
A
E
D
C

75,4
44,8
35
20
2,5

Indicador 2
Não contratados
tarefa
%

87,9
53,1
37,4
22,5
19

B
A
E
C
D

74
73,7
43,9
35,8
1,4

Preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho e avaliação de trabalhos
testes são as tarefas mais frequentemente cumpridas pelos contratados mas a sua
ordem é inversa nos não contratados. Esta última tarefa ocupa durante mais tempo os
contratados do que os não contratados, e a estes, a reflexão individual ocupa quase o
dobro do tempo do que aos contratados.
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Tabela 35 - Da componente “atividades letivas” fora da escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola,
na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias
que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral – titulares/não
titulares.

A

EB/EV

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Titulares

78,3

62,9

44,1

57,8

50,0

33,7

3,8

5,3

23,5

37,2

Não
titulares

72,3

75,5

45,3

66,5

17,4

51,8

1,1

3,9

15,3

43,1

Legenda: A – preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; B – avaliação de trabalhos/testes; C –
reflexão individual; D – reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; E – estudo
autónomo (s/ consequência imediata na preparação de materiais.

Ordenação decrescente
Indicador 1
Titulares
tarefa
%

A
C
B
E
D

Indicador 2
Titulares
Não Titulares
tarefa
%
tarefa
%

Não Titulares
tarefa
%

A
B
C
E
D

78,3
50
44,1
23,5
3,8

A
B
E
C
D

72,3
45,3
17,4
15,3
1,1

A
B
C
E
D

62,9
57,8
37,2
33,7
5,3

75,5
66,5
51,8
43,1
3,9

Os não-titulares cumprem mais frequentemente a avaliação de trabalhos/testes do que
os titulares.
Aos não-titulares a preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho e a
reflexão individual ocupa mais tempo do que aos titulares.

RESULTADOS GLOBAIS
Tabela 36 - Da componente “atividades letivas” fora da escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola,
na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias
que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral – com/sem cargos de
gestão intermédia.

EB/EV

A

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Com
cargos

69,4

73,3

49,8

60,3

22,6

45,3

0,8

3,4

15,1

43,3

Sem
cargos

83,7

60,1

39,8

66,4

52,5

36,8

7,3

13,4

27,1

26,1

Legenda: A – preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; B – avaliação de trabalhos/testes; C –
reflexão individual; D – reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; E – estudo
autónomo (s/ consequência imediata na preparação de materiais.
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Ordenação decrescente
Indicador 1
Com cargos
tarefa
%

A
B
C
E
D

Indicador 2
Com cargos
Sem cargos
tarefa
%
tarefa
%

Sem cargos
tarefa
%

A
C
B
E
D

69,4
49,8
22,6
15,1
0,8

A
B
C
E
D

83,7
52,5
39,8
27,1
7,3

B
A
C
E
D

73,3
60,3
45,3
43,3
3,4

66,4
60,1
36,8
26,1
13,4

Tabela 37 - Da componente “atividades letivas” fora da escola, peso de cada tarefa (em frequência –
indicador 1, e em proporção – indicador 2); 100% do indicador 1 – total de dias de trabalho na escola,
na componente; 100% do indicador 2 – tempo total de trabalho na escola, na componente, nos dias
que foi registado trabalho na componente. Resultados por sub-grupo amostral – lecionam disciplinas
com/sem exame final.

EB/EV

A

B

C

D

E

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Com
exame

64,8

57,9

51,6

70,4

18,8

18,6

1,2

7,2

28,1

39,5

Sem
exame

66,2

81,9

31,3

89,8

21,7

49,1

2

8,5

5,3

34,7

Ordenação decrescente
Indicador 1
Com exame
tarefa
%

A
B
E
C
D

64,8
51,6
28,1
18,8
1,2

Indicador 2
Com exame
Sem exame
tarefa
%
tarefa
%

Sem exame
tarefa
%

A
B
C
E
D

B
A
E
C
D

66,2
31,3
21,7
5,3
2

70,4
57,9
39,5
18,6
7,2

B
A
C
E
D

89,8
81,9
49,1
34,7
8,5

Legenda: A – preparação individual de aulas e/ou materiais de trabalho; B – avaliação de trabalhos/testes; C –
reflexão individual; D – reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; E – estudo
autónomo (s/ consequência imediata na preparação de materiais.
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Questão 15
Fora da escola, na componente atividades relativas ao desempenho de cargos, que
tarefas mais ocupam o tempo dos professores?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho na
componente, percentagem daqueles a que dedica tempo a cada tarefa; 2.º indicador (2) –
proporção do tempo de trabalho na tarefa em relação ao tempo total de trabalho na
componente (apenas são contabilizados os dias em que, efectivamente, trabalha na
componente). Os valores são indicados em percentagens.

RESULTADOS AGREGADOS
Tabela 38 - frequência e proporção do trabalho em cada tarefa da
componente atividades relativas a cargos em relação ao total de
trabalho na componente quando cumprida fora da escola.

A
Média
(%)

B

C

D

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

81,1

88

27,6

64,7

5,5

29,1

11,8

50,8

Ordenação decrescente
Indicador 1

Indicador 2

tarefa

%

tarefa

%

A
B
D
C

81,1
27,6
11,8
5,5

A
B
D
C

88
64,7
50,8
29,1

Legenda: A – preparação/análise de materiais/consecução de tarefas inerentes ao cargo; B – reflexão individual; C –
reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; D – estudo autónomo.
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Questão 16
No trabalho na componente atividades letivas qual é a frequência e peso das tarefas
facilitadoras de trabalho em colaboração?
Forma de cálculo: entendemos por tarefas facilitadoras de trabalho em colaboração A –
reuniões formais, B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de
trabalho, D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho, H – reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho.
1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho na escola, percentagem
daqueles em que há reuniões (média obtida pelo conjunto de tarefas indicadas); 2.º indicador
(2) – média das proporções do tempo de trabalho em reuniões em relação ao tempo total de
trabalho na escola (apenas são contabilizados os dias em que, efectivamente, trabalha na
escola; média obtida pelo conjunto de tarefas indicadas). Os valores são indicados em
percentagens.

Resultados:
1. A tarefa que ocorre mais frequentemente e que ocupa maior proporção de
tempo é as reuniões formais.
Tabela 39 - Frequência e proporção do tempo trabalho em tarefas colaborativas
por referência ao tempo total de trabalho na escola

A
Média
(%)

B

D

H

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

20,1

57,8

15,3

23,6

12,3

19,6

19

15,8

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; D –
preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho; H – reflexão acompanhada/análise informal (não
planeada) de situações de trabalho;

ORDENAÇÃO DECRESCENTE
Indicador 1

Indicador 2

A
H
B
D

20,1

A
B
D
H

média

16,7

19
15,3
12,3

57,8
23,6
19,6
15,8

29,2

A agregação dos casos demonstra que as tarefas facilitadoras de um trabalho
colaborativo ocorrem numa média de 16,7 % dos dias de trabalho na escola e com um
peso médio no tempo total de trabalho na escola de 29,2 %. As tarefas que mais
frequentemente concorrem para estes resultados são as reuniões formais e a reflexão
acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho; das que mais
impacto têm no tempo total de trabalho na escola destacam-se as reuniões formais.
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Tabela 40 - Frequência e proporção do tempo trabalho em tarefas colaborativas
por referência ao tempo total de trabalho na escola – o caso da EB.

A

EB
Contex1
Contex2
Contnex1
Ntccex
Ntccnex
Ntncex
Tccex
Tccnex
Tncex
Tncnex
média

B

D

H

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

20
18,8
19,5
8,3
0
36,7
19,2
21,7
17,5
15,6

72,5
56
63
10
0
52,4
52,7
63,7
38,4
71,2

20
18,8
14,6
8,3
7,7
10
11,5
4,3
45
0

40,1
25,3
16,1
4,5
23,8
18,5
42,4
29,4
14,1
0

5
25
19,5
8,3
19,2
0
7,7
4,3
37,5
0

20
34,7
28,6
14,3
48,2
0
18,8
50
15,3
0

15
0
4,9
16,7
15,4
13,3
11,5
17,4
67,5
3,1

18,4
0
10,2
9,6
23,4
19,3
28,9
14,5
15,2
10

48,0

21,4

17,7

14,0

23,0
12,7

15,0
16,5

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final. A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem
convocatória) e encontros informais de trabalho; D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho; H – reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho.

Tabela 41 - Frequência e proporção do tempo trabalho em tarefas colaborativas
por referência ao tempo total de trabalho na escola – o caso da EB.

A

EV
Contex1
Contex2
Contnex1
Contnex2
Ntccex
Ntncex
Ntncnex
Tccex
Tccnex
Tncex
média

B

D

H

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

25
26
41
22,2
3,3
24,2
54,3
11,1
3
14,8

32,6
48,3
48
70,4
100
67,3
63
87,3
100
58

28,6
0
53
13,3
3,3
6
17,1
29,6
3
11,1

11,8
0
5,5
35,9
40
45
23,4
35,1
21
39,1

14,3
55,5
20
4,4
10
0
6
0
9
0

21,5
26,9
8,5
16,4
33,2
0
29,2
0
26,2
0

21,4
18,5
23,5
26,7
13,3
12,1
2,9
11,1
21,2
62,9

8,8
8,8
4,5
14,6
27,4
22,2
33,3
12,7
16,1
18

67,5

25,7

22,5

16,5

16,2
11,9

16,6
21,4

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final. A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem
convocatória) e encontros informais de trabalho; D – preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho; H – reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de trabalho.

Ordenação decrescente
Indicador 1
EB

Indicador 2
EV

EB

EV

tarefa

%

tarefa

%

tarefa

%

tarefa

%

A
H
B
D

17,7
16,5
14,0
12,7

A
H
B
D

22,5
21,4
16,5
11,9

A
D
B
H

48
23
21,4
15

A
B
H
D

67,5
25,7
16,6
16,2

média

15,2

18,1

média

26,9
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31,5

Parece que na EV há mais oportunidades, ou hábito, de desempenhar tarefas
facilitadoras de trabalho colaborativo e também que nesta escola estas tarefas têm um
maior impacto no tempo total de trabalho – sobretudo as reuniões formais. Na EB
parece que, quando ocorre, a preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho ocupa mais tempo do que na EV em que esta tarefa é a que menor impacto
tem no tempo total de trabalho.
A tarefa reflexão acompanhada/análise informal (não planeada) de situações de
trabalho é a 2ª mais frequente mas das que menor impacto tem no tempo total de
trabalho – é claramente uma tarefa recorrente mas de curta duração.

Tabela 42 - Frequência e proporção do tempo trabalho em tarefas colaborativas por referência
ao tempo total de trabalho na escola – sub-grupo amostral: contratados/não contratados.

A

EB/EV

B

D

H

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Contratados

24

56,8

20,8

20,3

20,1

23,1

14,6

9,4

Não
contratados

17,8

60,3

12,1

26,5

7,6

17,9

20,7

19,6

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; D –
preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho; H – reflexão acompanhada/análise informal (não
planeada) de situações de trabalho;

Ordenação decrescente
Contratados
tarefa
%

Indicador 1
Não contratados
tarefa
%

A
B
D
H

24
20,8
20,1
14,6

média

19,9

H
A
B
D

Contratados
tarefa
%

Indicador 2
Não contratados
tarefa
%

20,7
17,8
12,1
7,6

A
D
B
H

56,8
23,1
20,3
9,4

14,6

média

27,4

A
B
H
D

60,3
26,5
19,6
17,9

31,1

Os contratados trabalham mais frequentemente em tarefas facilitadoras de um
trabalho colaborativo do que os não-contratados; enquanto para estes a tarefa mais
frequente é a reflexão acompanhada/análise informal de situações de trabalho, para
os contratados são as reuniões formais; a preparação acompanhada de aulas e/ou
materiais de trabalho é a tarefa onde se registam frequências mais discrepantes –
muito mais frequente nos contratados do que nos não contratados.
Contudo, o peso deste tipo de tarefas é maior nos não-contratados - à exceção da
preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho (com um peso maior
nos contratados) em todas as outras tarefas regista-se um peso maior no tempo total
de trabalho dos não-contratados.
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Tabela 43 - Frequência e proporção do tempo trabalho em tarefas colaborativas
por referência ao tempo total de trabalho na escola – sub-grupo amostral titulares/não titulares.

A

EB/EV

B

D

H

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Titulares

14,1

69,2

14,9

26,6

7,7

14,9

28,3

16,4

Não
titulares

21,2

48,8

8,8

25,9

7,3

20,8

12,3

22,5

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; D –
preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho; H – reflexão acompanhada/análise informal (não
planeada) de situações de trabalho;

Ordenação decrescente
Indicador 1
Titulares
tarefa
%

H
B
A
D

28,3
14,9
14,1
7,7

média

16,3

Indicador 2

Não titulares
tarefa
%

A
H
B
D

Titulares
tarefa
%

Não titulares
tarefa
%

21,2
12,3
8,8
7,3

A
B
H
D

69,2
26,6
16,4
14,9

A
B
H
D

12,4

média

31,8

48,8
25,9
22,5
20,8

29,5

Os titulares desempenham mais frequentemente tarefas facilitadoras de trabalho
colaborativo, mas esta diferença reduz-se no que toca ao seu peso no tempo total de
trabalho.
Os titulares revelam frequências muito maiores de reflexão acompanhada/análise
informal de situações de trabalho e de reuniões informais mas os não-titulares revelam
frequências maiores de reuniões formais; em ambas as categorias a tarefa menos
frequente é a preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho.
O peso que as reuniões formais têm no tempo total de trabalho é maior nos titulares
do que nos não-titulares, é esta diferença que faz equilibrar os resultados entre uns e
outros na medida em que, os não-titulares, revelam um impacto muito maior da
reflexão acompanhada/análise informal de situações de trabalho e da preparação
acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho.
Tabela 44 - Frequência e proporção do tempo trabalho em tarefas colaborativas
por referência ao tempo total de trabalho na escola –
sub-grupo amostral com/sem cargos.

EB/EV

A

B

D

H

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Com
cargos

15,8

62,8

11,3

26,6

9,1

27,1

12,7

19,9

Sem
cargos

21,4

58,4

13,5

26,5

6,3

2,6

32,8

17,5

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; D –
preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho; H – reflexão acompanhada/análise informal (não
planeada) de situações de trabalho;
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Ordenação decrescente
Indicador 1
Com cargos
Sem cargos
tarefa
%
tarefa
%

A
H
B
D

15,8
12,7
11,3
9,1

média

12,2

H
A
B
D

Indicador 2
Com cargos
Sem cargos
tarefa
%
tarefa
%

32,8
21,4
13,5
6,3

A
D
B
H

37,9
32
23,2
17,3

18,5

média

27,6

A
H
B
D

54
14,8
10,9
5,1

21,2

Os não detentores de cargos cumprem mais frequentemente tarefas facilitadoras de
um trabalho colaborativo mas é nos detentores de cargos que se regista um maior
peso destas tarefas no tempo total de trabalho. Nos detentores de cargos a tarefa
facilitadora de um trabalho colaborativo mais frequente é a reuniões formais mas esta
é mais frequente nos que não têm cargos apesar de, nestes, surgir após a reflexão
acompanhada/análise informal de situações de trabalho – a tarefa com maior
frequência. A tarefa reuniões formais tem um peso maior nos não detentores de cargos
mas o que detêm cargos revelam pesos maiores em todas as restantes com uma
diferença assinalável na preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de
trabalho.

Tabela 45 - Frequência e proporção do tempo trabalho em tarefas colaborativas por referência ao
tempo total de trabalho na escola – sub-grupo amostral disciplina com/sem exame.

A

EB/EV

B

D

H

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Com
exame

18,8

56,3

16,0

26,4

13,6

15,4

22,0

15,8

Sem
exame

22,2

60,0

14,2

19,4

10,4

25,9

14,4

15,8

Legenda: A – reuniões formais; B – reuniões informais (sem convocatória) e encontros informais de trabalho; D –
preparação acompanhada de aulas e/ou materiais de trabalho; H – reflexão acompanhada/análise informal (não
planeada) de situações de trabalho;

Ordenação decrescente
Indicador 1
Com exame
tarefa
%

H
A
B
D

22
18,8
16
13,6

média

17,6

Indicador 2

Sem exame
tarefa
%

A
H
B
D

Com exame
tarefa
%

22,2
14,4
14,2
10,4

A
B
H
D

56,3
26,4
15,8
15,4

15,3

média

28,5
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Sem exame
tarefa
%

A
D
B
H

60
25,9
19,4
15,8

30,3

Ainda que apenas com ligeiras diferenças, os professores que lecionam disciplinas com
exame revelam uma maior frequência de cumprimento de tarefas facilitadoras de
trabalho colaborativo, mas é para os que lecionam disciplinas sem exame que estas
tarefas têm maior impacto no tempo total de trabalho. Neste indicador os professores
que lecionam disciplinas objeto de exame revelam um peso maior (em relação aos
outros professores) das reuniões informais e encontros informais de trabalho, mas
menor de reflexão acompanhada/análise informal de situações de trabalho.
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Questão 17
Qual é a frequência e peso das reuniões formais no tempo de trabalho na escola?
Forma de cálculo: 1.º indicador (1) – dos dias em que se regista tempo de trabalho na escola,
percentagem daqueles em que há reuniões; 2.º indicador (2) – média das proporções do
tempo de trabalho em reuniões em relação ao tempo total de trabalho na escola (apenas são
contabilizados os dias em que, efectivamente, trabalha na escola). Os valores são indicados em
percentagens.

Resultados:
1. Sem grandes diferenças entre casos, os professores têm reuniões formais em
26,6 % dos dias de trabalho na escola (estatisticamente, têm uma por semana,
ainda que o ritmo semanal seja desigual ao longo do período).
2. Estas reuniões, quando acontecem, ocupam uma média de 45,8 %, para um
mínimo de 18,9 % e um máximo médio de 86,6 %, do tempo total de trabalho
nesse dia.

RESULTADOS AGREGADOS
Média (%)

26,6

(1)
(2)

45,8
18,9
86,6

mín.
máx.

Tabela 46 - Frequência e peso das reuniões formais em relação ao tempo de trabalho na escola – sub-grupo
amostral: EB (valores expressos em percentagem).

(2)

(1)
Méd
Mín
máx

Contex1
21,1
65,4
31
100

Contex2
18,8
47,2
25
66,7

Contnex1
18,2
37,6
22,2
66,7

Ntccex
22,2
35
8,6
100

Ntccnex
29,6
45,1
12,4
100

Ntncex
36,7
49,4
13,3
100

Tccex
46,2
46,1
14,3
100

Tccnex
28,6
36,3
9,8
100

Tncex
17,1
30,2
16,7
66,7

Tncnex
15,2
55,9
19,8
86,7

Média

25,4
44,8
17,3
88,7

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.

Tabela 47 - Frequência e peso das reuniões formais em relação ao tempo de trabalho na escola – sub-grupo amostral:
EV (valores expressos em percentagem).

(2)

(1)
Méd
Mín
máx

Contex1
25
26,5
15,8
47,3

Contex2
26
42,1
23,2
84,7

Contnex1
41,2
42,7
17,8
100

Contnex2
22,2
57
25
88,9

Ntccex
13,3
43,4
21,4
61,4

Ntncex
24,2
59,4
27,6
84

Ntccnex
54,3
42,1
20
100

Tccex
33,3
47,5
12,5
94,1

Tccnex
24,2
50,7
16,7
100

Legenda: T – titular; NT – não titular; Cont. – Contratado; CC – com cargos; SC – sem cargos; EX – leciona disciplinas
com exame final; NEX – leciona disciplinas sem exame final.
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Tncex
14,8
56,7
23,5
83,3

Média

27,9
46,8
20,4
84,4

Tabela 48 - Frequência e peso das reuniões formais em relação ao tempo de trabalho
na escola – sub-grupos amostrais.

Contratados (%)
1º indicador
2º indicador

Não contratados (%)
1º indicador
2º indicador

Total

24

46,1

27,7

46,3

EB
EV

19,4
28,6

50,1
42,1

27,9
27,4

42,6
50

Titulares (%)
1º indicador
2º indicador

Não titulares (%)
1º indicador
2º indicador

Total

25,5

46,9

30,1

45,7

EB
EV

26,8
24,1

42,1
51,6

29,5
30,6

43,2
48,3

Com cargos (%)
1º indicador
2º indicador

Sem cargos (%)
1º indicador
2º indicador

Total

30

43

21,3

51,7

EB
EV

29
31

40
45,9

23
19,5

45,2
58,1

Disciplinas com exame (%)
1º indicador
2º indicador

Disciplinas sem exame (%)
1º indicador
2º indicador

Total

25

45,8

29,2

45,9

EB
EV

27
22,8

45,6
45,9

22,9
35,5

43,7
48,1

Os não-contratados têm mais reuniões do que os contratados mas com apenas uma
ligeira diferença. Entre casos há diferenças: na EB os não-contratados têm claramente
mais reuniões do que os contratados e na EV a tendência é contrária. O peso destas
reuniões é semelhante entre contratados e não-contratados.
Os não-titulares (que não incluem os contratados) têm mais reuniões do que os
titulares, esta diferença é mais assinalável na EV do que na EB.
Naturalmente, os professores com cargos têm mais reuniões mas as dos não
detentores de cargos têm um peso maior no seu tempo total de trabalho na escola –
estas diferenças são mais acentuadas na EV.
Os professores sem exame têm mais reuniões do que os que têm disciplinas com
exame, mas os dois casos revelam tendências opostas – a EV confirma a tendência
global.
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Discussão dos Resultados

Os valores semanais totais obtidos confirmam as tendências de acréscimo de
trabalho apontadas nos estudos anteriormente citados. É de notar que, no nosso
estudo, nem todos os inquiridos tinham de trabalhar oficialmente 35 horas por
semana já que nem todos eram professores de nomeação definitiva. Por conseguinte,
a utilização do indicador da questão 3 (relação entre carga total e carga definida no
ECD ou contrato) parece ser mais rigoroso para descrever a carga de trabalho real em
paralelo com o valor absoluto médio de 43,3 horas/semana. Significativamente, 153%
do tempo de trabalho oficial significa cerca de 52 horas/semana, próximo das 54,4
reportado para os professores ingleses (Campbell & Neill, 1994)21 o que significa que,
apesar das diferenças metodológicas, os nossos resultados mostram que os inquiridos
estão a trabalhar, em média, sob uma carga de trabalho mais pesada do que os seus
pares dos países a que se reportam os estudos citados. O excesso de trabalho também
fica claro quando se mobiliza o indicador tempo inscrito no horário (questão 2); o facto
de, em todas as semanas registadas, os inquiridos terem excedido aquele tempo, e de
este acréscimo ter atingido 88,7% de tempo consagrado no horário também parece
bastante significativo. Estes resultados podem confirmar a hipótese de sobrecarga, e
que o excesso de trabalho não é apenas um sensação, mas uma característica factual
do trabalho dos professores inquiridos.
Estes resultados também confirmam que, como avançado anteriormente, a fim
de caracterizar a carga de trabalho dos professores com algum grau de objetividade, os
dados institucionais disponibilizados pela rede Eurydice ou pela OCDE devem ser
cruzados com dados de natureza empírica.
A docência tem sido retratada como uma ocupação com uma quantidade
significativa de tempo de trabalho cumprido fora da escola, dado associado à
prevalência de professores do sexo feminino na sua composição social (Demailly, 1991;
Nóvoa, 1991). A este respeito, os nossos resultados (40,4% do tempo total de trabalho
semanal) ultrapassam os apresentados em outros estudos, 26,8% (Campbell & Neill,
21

Pelas suas características metodológicas e profundidade de análise, este será o estudo mais
compreensivo e útil do conjunto de estudos apresentados.
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1994), 36,6% (Girieud, 2002), e mostram que o trabalho real reforça a necessidade de
trabalhar diariamente fora da escola. Vale a pena salientar a evidência de esta
característica do trabalho dos professores permanecer inalterada mesmo após o
acréscimo no horário de trabalho que teve lugar em Portugal em 2008. Neste
momento, só podemos especular sobre os seus fatores: falta de recursos disponíveis
na escola, consequência das características tradicionais de socialização ou de
complexidade que o torna um trabalho interminável. O facto é que, apesar das
medidas políticas recentes, a extensão do trabalho (Campbell & Neill, 1994) continua a
ser uma característica importante e não resolvida do trabalho dos professores.
Desde a proposta de extended professionality de Hoyle (1974) académicos de
diferentes contextos nacionais têm-se debruçado sobre a composição do trabalho dos
professores e na sua mudança (melhor dito, ampliação) à medida da complexificação
crescente das escolas. Neste âmbito, há uma tendência para reforçar a importância da
componente de ensino e as suas tarefas relacionadas, mas também a necessidade de
realizar outras tarefas relativas à orientação dos alunos, a gestão da escola ou a
projetos organizacionais. Embora uma comparação precisa seja dificultada pelas
diferentes designações e tarefas entre países, os nossos resultados mostram
semelhanças com os de estudos anteriormente relatados, já que a lecionação, e as
suas tarefas complementares (planificação, avaliação, etc.), aparecem como o principal
do trabalho docente - no nosso caso, tanto em termos de frequência semanal como
em proporção da carga semanal na escola. No entanto, a decomposição do total do
trabalho revela uma proporção do trabalho feito na escola (77,3%) menos importante
do que o equivalente reportado por Girieud (2002) - 85,7%, Menter et al. (2006) - 81%
e superior ao reportado por Campbell e Neill (1996) - 55%, ou Angle et al. (2009) 67,4%. Quanto às tarefas de gestão intermédia, é importante sublinhar uma diferença
clara entre os professores inquiridos e os de estudos com características
metodológicas semelhantes, em termos de frequência e proporção do total de
trabalho na escola - os professores inquiridos dedicam mais tempo a este componente
de trabalho, sendo de notar que a realização de tais tarefas representa uma média de
35% do tempo de trabalho total. Significativamente estas tarefas, mesmo fora da
escola, constituem a segunda componente de trabalho, em frequência e proporção,
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com pelo menos uma semana com aproximadamente 70% do tempo de trabalho
semanal fora da escola e uma média de 34%. Combinando frequência e proporção,
resulta que o trabalho em tarefas de gestão intermédia pode ser caracterizada por
episódios frequentes mas curtos, o que confirma a sua incidência fragmentada.
Esta fragmentação do trabalho é confirmada também pela frequência de
trabalho em outras subcomponentes (projetos escolares e substituição de pares),
ainda que não realizadas numa base diária e não sejam obrigatórias para todos os
professores – o seu cumprimento representa mais de um quarto do tempo de trabalho
diário. Apesar da frequente associação entre a fragmentação do trabalho e
intensificação, Hargreaves (1998) demonstrou que o trabalho em tais áreas pode ser
visto como enriquecimento para alguns professores, pelo que pode ser importante
avaliar as consequências destes números considerando que apenas cerca de metade
dos professores portugueses manifesta satisfação em relação ao tempo dedicado às
questões de direção de turma e tarefas administrativas (Flores et al., 2007). O peso
desta componente poderá estar na origem da verificada diferença na carga total de
trabalho entre professores em cargos de gestão intermédia e os restantes.
A subcomponente atividades letivas, pela sua proeminência na carga de
trabalho total, merece maior pormenorização. Previamente importa destacar a
tradicional existência de um dia livre no horário semanal dos professores portugueses,
mas também que, nas semanas de registo se incluiu uma semana que contemplou
reuniões de avaliação de final de período. Estas considerações podem explicar por que
o tempo de lecionação ocorre apenas em 77,7% dos dias de trabalho incluídos na
amostra e, em parte, por que a planificação aparece como mais frequente do que o
tempo de lecionação; deve-se notar que a planificação ocorre principalmente fora da
escola (o mesmo ocorrendo com outras tarefas), presumivelmente, aos fins-desemana. Apesar destes números, a lecionação é a tarefa em que os professores
passam a maior parte do seu tempo de trabalho, embora, se se considerar ser a
principal tarefa na profissão docente, a sua proporção (27,7% da carga de trabalho
semanal) pareça bastante reduzida. É, de facto, mais reduzida do que em todos os
resultados disponíveis nos estudos citados anteriormente - variando de 31% em
Campbell e Neill (1996) a 47%, em Menter et al. (2006), o que significa que, mesmo
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que o valor absoluto do tempo de lecionação registado pelos inquiridos não esteja
distante do dos seus pares, os professores portugueses enfrentam um peso maior de
todas as outras tarefas que não lecionação. No entanto, acreditamos que a opção de
registar a sua frequência e proporção só em dias em que realmente ocorreu implica
prudência na interpretação desta comparação - quando a tarefa é cumprida, ocupa,
em média, 38% do total do trabalho diário, mesmo assim, menos do que os números
relatados por Girieud (2002) - 40,1% e Menter et al. (2006) - 47%.
Deve ser notado o peso e a natureza privada/pessoal de tarefas como
planificação, avaliação e estudo autónomo, que são principalmente realizadas fora da
escola e, presumivelmente, favorecedoras de individualismo.
As tarefas de reflexão sobre o trabalho (reflexão individual e reflexão
acompanhada/análise informal de situações) revelaram-se de medição problemática,
não sendo por acaso que, apesar da sua importância na profissionalidade, não surge
discriminada em nenhum dos estudos referidos. Ainda assim, os registos demonstram
que, tendo como referência o tempo de trabalho na componente atividades letivas, a
reflexão individual acontece mais fora da escola e com um peso de 37% do tempo de
trabalho na componente, enquanto na escola esta reflexão é feita sobretudo com
outros pares, tanto em frequência como em proporção. Mais destacado parece ser o
facto de, entre as nove tarefas que supostamente completam a componente, estas
duas estarem entre as três menos frequentemente cumpridas e a que menos tempo é
dedicado – a última é o estudo autónomo.
Esta última tarefa parece ter, efetivamente, um valor residual quando
relacionado com o tempo de trabalho semanal na componente (3,3%) que se torna
mais importante (19,9%), quando relacionado com o tempo de trabalho nos dias em
que é realizado (o que acontece, em média, em 25% dos dias de trabalho).
Importa também destacar os dados que se referem aos eventos formais de
desenvolvimento profissional dos professores. As oportunidades para melhorar as
habilidades e conhecimentos profissionais parecem escassas, especialmente quando
se considera a necessidade de atualização pedagógica e científica exigida pela
profissão docente, mesmo se considerarmos que esta finalidade pode ser alcançada a
140

partir do desenvolvimento de outras tarefas afins. O desenvolvimento profissional dos
professores tem tido uma presença crescente nos discursos políticos e científicos em
matéria de profissionalização docente e de melhoria da escola. Neste contexto, os
recentes desenvolvimentos sobre as condições organizacionais e profissionais que
promovem a melhoria do professor tornam os eventos formais de desenvolvimento
profissional apenas uma parte desse processo (Darling-Hammond, 2005). Por
conseguinte, qualquer conclusão sobre o desenvolvimento profissional feita
exclusivamente a partir destas tarefas é insuficiente, sendo necessária uma leitura
conjugada de diversos indicadores.
No que diz respeito a reuniões formais e informais, as diferentes opções
metodológicas na definição categorial destas tarefas tornam difícil comparar os nossos
dados com os dos estudos citados; porque estas tarefas nem sempre são mobilizadas
de forma desagregada ou porque, pelo menos uma, não é considerada ou claramente
definida. Usando a sua relação com a carga horária semanal total Campbell e Neill
(1996) aponta para 4%, Girieud (2002) para 2,7%, Menter et al. (2006) para 4,1% e
Ducrey et al. (2010) para 3% do tempo gasto em reuniões relacionadas com o ensino.
Os nossos números superam todos estes resultados, principalmente porque o peso das
reuniões formais (7,6%) atinge uma média de 41,5% de tempo total de trabalho nos
17,5% de dias de trabalho em que elas ocorrem. Tendo em conta que estas reuniões
incidem na componente atividades letivas, e que a estas é preciso acrescentar as
relacionadas com as de gestão intermédia (incluindo direção de turma) ou reuniões de
disciplina/área curricular, esta agregação resulta numa frequência de 26,6% dos dias
de trabalho e de ocupação de 45,8% do tempo de trabalho nesses dias. Estes números
podem confirmar a opinião corrente de que o trabalho nas escolas tem estado sob
uma grave crise de "reunite" resultante da recente burocratização do trabalho dos
professores ou da esperança de que uma colegialidade artificial Hargreaves (1998)
sejam as respostas às exigências externas de coordenação organizacional ou curricular
e eficácia.
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Estudo Qualitativo
As atas de Conselho Pedagógico constituíram um corpus de 69 documentos (37
pertencentes à EB e 32 à EV)22, que resultaram no apuramento de 310 unidades de
registo, cuja categorização se descreve no quadro X. e que se exemplifica com os
temas tidos como mais significativos:
Quadro 7 – Apuramento de temas derivados da análise de atas e frequência por temáticas

temática…
… curricular

… pedagógica

… profissional
… organizativa

exemplos
Recomendações e diretivas para conceção e avaliação de Projeto Curricular de
Turma e definição de tema de escola para Área de Projeto.
Definição de referenciais comuns de avaliação de aprendizagens (após
auscultação de departamentos).
Orientações para avaliação contínua:
Análise de resultados de aprendizagens (via avaliação contínua) e definição de
recomendações.
Análise de resultados de exames e definição de recomendações.
Definição de metodologia para definir meios de articulação curricular dentro de
cada curso.
Orientações de controlo do absentismo, pontualidade e faltas de material.
Orientações de concretização da auto-avaliação.
Análise de casos particulares de indisciplina e estabelecimento de
recomendações.
Avaliação do desempenho – constituição de grupos de trabalho, definição de
normas e regras de medição, construção de documentos.
Alterações à distribuição de serviço e construção de horários.
Organização das substituições (procedimentos de informação, substituição
propriamente dita, circulação de materiais didácticos).
Orientações para definição de turmas e distribuição de serviço.
Orientações para condução formal de reuniões de avaliação.
Preenchimento de horas de componente não letiva

N
(entradas)
EB

EV

72

51

39

24

41

31

33

19

Das atas resultou ainda a recolha de excertos, com um formato mais extensivo, que
foram assinalados e posteriormente categorizados segundo a grelha analítica
mobilizada para a análise de conteúdo das entrevistas, de forma a enriquecer a
interpretação dos dados qualitativos por meio de triangulação.

Exercícios 1 a 3
A análise dos dados de ordenamento incidiu no apuramento da posição média de cada
item (dividindo a soma das posições por 14) e da discrepância entre realidade
verificada e desejada (pela soma das discrepâncias – em módulo - entre 1 e 2; apenas
se consideraram as discrepâncias de 3 ou mais níveis).
22

As últimas atas analisadas foram de mês do 2º período de 2009. Não tivemos acesso a todas as atas
respeitantes ao período de tempo analisado. O material pertencente à EB produziu um número menor
de unidades de registo, já que o grau de pormenor na sua redação era menor do que no material da EV
o que nos suscitou maiores dúvidas no momento de caregorizar diversos pontos aí enunciados.
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Tabela 49. Exercício 1 – perceções das competências docentes realmente valorizadas (1) vs.
desejavelmente valorizadas (2)
EB
mais

Bernardo

Baltasar

1

2

1

2

G

A

C

A

E

C

A

C

B

G

D

D

D

B

DF

F

BC
menos

EV
mais

menos

EG

A

Vanessa
1
2

B

F

E

G

F

E

C

A

D

C

B

B

D

C

A

B

G

G

G

F

F
E

ABC

2

Benjamim

Betina

Benedita

Bráulio

1

1

1

2

1

2

A

C

D

G

A

A

C

C

A

G

F

2

E

AC

ABC

CD
GABC

BD
FGD

A
DEF

FGD
EFG

E

Verónica
1
2

D

E

Bianca
1

E

G

Valentina
1
2

AC

AG

BD

CD

E

F

B

FA

GE

E
F

F
B

1

Vitória
2

G

AC

DFB

GE

FG
A

DC

B

G

CD
E

EG

B

F

F

A

A

C

B

D

G

F

E

AB
CD

DF

B

E

EF

Vasco
1
2

CD

E

2

GB

Vânia
1
2
G

AC

D

B

AC

C

BD
F
EG

B

B

F

D

E

E

Violeta
1
2
C

A

A

G

G

C

A

B

F

B

D

F

D

F

F

G

B

D

E

E

E

E

Legenda: A - conhecimento científico e qualidade intelectual; B - qualidades éticas e de compromisso profissional; C - qualidades pedagógicas e
relacionais; D - qualidades humanas e sociais; E - capacidade de aplicar soluções pré-concebidas; F - capacidade de reflexão sobre a própria prática e
de concepção própria de soluções; G - adaptabilidade e flexibilidade ante novas exigências da escola

Tabela 50. Exercício 1 – resumo de resultados
Resultados globais
Posições
médias

A
B
C
D
E
F
G

1

2

3,2

1,7

3,8

3,5

2,8

1,8

3,3

3,3

4,8
5,2
3,2

Soma das
discrepâncias

EB
Posições
médias

EV

Soma das
discrepâncias

Posições
médias

Soma das
discrepâncias

1

2

1

2

2,7

1,8

6

3,6

1,6

11

0

4

3,3

0

3,6

3,7

0

15

2,3

2

6

3,1

1,6

9

20

2,5

3,8

8

4

2,9

12

6,2

25

4,7

5,7

15

5

6,6

10

3,8

19

4,8

3

11

5,6

4,6

8

4,3

38

4,3

3,2

18

2,3

5,3

20

17

Para a globalidade dos respondentes, o apuramento da posição média de cada
competência realmente valorizada revela que as qualidades pedagógicas e relacionais são
percebidas como mais importantes, seguidas do domínio de conhecimentos científicos e
qualidade intelectual e da adaptabilidade e flexibilidade ante novas exigências da escola;
revela ainda, que a capacidade de aplicar soluções pré-concebidas e a de reflexão sobre a
própria prática e de concepção própria de soluções são as percebidas como menos
importantes. Contrastando com o que seria desejável, as duas primeiras são igualmente
indicadas (ainda que numa ordem invertida) como as que deveriam ser mais importantes, mas
os respondentes situam a adaptabilidade e flexibilidade ante novas exigências da escola como
a penúltima menos importante. Esta última competência é efetivamente a que regista um
maior número de discrepâncias entre o constatado realmente e o desejável – 38 lugares é a
soma das diferenças entre a perspectiva de 1 e 2; a 2ª competência com mais discrepâncias é a
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capacidade de aplicar soluções pré-concebidas (25 lugares de diferença) – ambas as
competências são sobrevalorizadas na realidade em relação às convicções do que seria
desejável. Uma análise mais cuidada da competência de adaptabilidade e flexibilidade ante
novas exigências da escola revela que o seu comportamento é diferente dentro da amostra:
para os professores da EB ela é menos valorizada do que devia ser (sobretudo entre os não
titulares), e para os não titulares da EV ela é claramente sobrevalorizada em relação ao que
devia ser.
Tabela 51. Exercício 2 – perceções das finalidades da educação escolar realmente valorizadas (1) vs.
desejavelmente valorizadas (2)
EB
mais

Bernardo
1
2
DE

GC

B

AE

F
ACG

BFD

menos

EV

Vanessa
1
2

mais

E

G

F

E

menos

B

F

G

B

Baltasar
1
2

1

Bianca
2

E

C

D

C

D

E

E

E

G

D

G

A

B

G

F

B

C

C
D

A

A

CA

DEG

EG
BC

Betina
1
2
C

A

F

E

B

C

D

B

B

A

C

F

G
E

F

B

C

F

A

B

D

A

A

F

A

G

F

D

Valentina
1
2

Vitória
1
2

Vasco
1
2

E

Verónica
1
2
G

C

E

DE

GA

DG

DE

ABF

BF

EDG

F

BDE

D
G

AF

BA

C

FB

C

C

BDF

AC

B

Benedita
1
2

G

C

C

D

Benjamim
1
2

EB

CD

CG

EB

F

F

A

D

G

A

E

BC

DG

D
F
GE

AF

AG
F

A

Bráulio
1
2
D

C

GE

BA

B

G

F
A
C

ED
F

Vânia
1
2

Violeta
1
2

D

D

E

E

E

D

F

C

G

G

C

F

C

A

G

B

B

B

G

A

A

A

F

FD

BE
C

Legenda: A - transmissão de um património cultural; B - integração dos alunos na comunidade; C - desenvolvimento pessoal de cada aluno visando o
equilíbrio da personalidade por meio de uma formação integral; D - formação e qualificação profissional; E - condução dos alunos para os níveis
seguintes da escolaridade ou para a vida activa; F - correcção de desigualdades sociais no acesso à escola ou ao sucesso; G - promoção da aquisição
de conhecimentos.

Tabela 52. Exercício 2 – resumo de resultados
Resultados globais
Posições
médias

A
B
C
D
E
F
G

Soma das
discrepâncias

EB
Posições
médias

EV

Soma das
discrepâncias

Posições
médias

Soma das
discrepâncias

1

2

1

2

1

2

5,8

4,4

19

5,3

3,5

16

6,3

5,1

4,2

4,1

3

4,3

3,3

3

4

4,7

0

4,7

2,2

35

5

1

24

4,4

3,1

11

2,8

3,4

25

2,2

4,7

20

3,3

2,3

5

1,5

3,2

15

1,7

3,8

11

1,3

2,7

4

4,6

4,5

13

5,3

4,7

4

4

4,4

9

2,8

3,8

22

2,3

4

16

3,3

3,7

6

3

Para a globalidade dos respondentes, as finalidades da educação escolar mais
valorizadas realmente são a condução dos alunos para os níveis seguintes da escolaridade ou
para a vida activa, a formação e qualificação profissional e a promoção da aquisição de
conhecimentos – portanto, finalidades centradas na progressão académica dos alunos. Em
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contraste com a finalidade desejavelmente mais importante, desenvolvimento pessoal de cada
aluno visando o equilíbrio da personalidade por meio de uma formação integral, que é indicada
como a penúltima menos valorizada na realidade. Esta é efectivamente a mais subvalorizada
na realidade (regista um maior grau de discrepância - 35), logo seguida pela de formação e
qualificação profissional que, sobretudo para os professores da EB, é realmente
sobrevalorizada em relação ao desejável.

Tabela 53. Exercício 3 - perceções das entidades para que se orienta o desempenho dos professores
(1) vs. desejavelmente orientado (2)
EB
mais

Bernardo
1
2
A
FE

HG

A

A

A

E

H

E

F

E

H

C

C

GHC

BC
menos

B

D

D

EV

Vanessa
1
2

mais

A

A

E

E

C

C

G

menos

Baltasar
1
2

F
B

DG

DG

E
D

F

F
H

D

D

B

B

DH

DFE

F

B

C

C

D

G

G

E

Verónica
1
2

A

A

H
B

F

HB

Benjamim
1
2

A

AH

B

G

H

Bianca
1
2

BEF
BDFH
CG

Valentina
1
2

A

A

E

AE

EC

HB

FC
FBH

CG
DF
F

1

Vitória
2

H

A

A

F

CB

BCH

D

BH

CG

ACGE

Betina
1
2

Benedita
1
2

Bráulio
1
2

A

A

A

E

C

E

H

H

B

C

A

A

H

E

E

H

F

G

D

F

C

B

G

C

B

D

HE

CB
BC

E

H

G

D

DF

DF

E

G

D

B

G

G

F

F

Vasco
1
2

Vânia
1
2

Violeta
1
2

A

D

A

D

A

G

G

H

E

A

H

C

F

C

E

A

H

AC

HC
FH
EF
BE

E

A

G

H

F

F

B

F

C

E

C

G

G

F

D

B

D

B

B

B

G

D

D

G

G

D

G

E

D

G

D

Legenda: A - alunos; B - colegas de profissão; C - pais e comunidade próxima; D - Estado (tutela); E - conhecimento científico e pedagógico (ciência); F
- profissão; G – sociedade; H – escola em que trabalha.

Tabela 54. Exercício 3 – resumo de resultados
Resultados globais
Posições
médias

A
B
C
D
E
F
G
H

Soma das
discrepâncias

EB
Posições
médias

EV

Soma das
discrepâncias

Posições
médias

1

2

Soma das
discrepâncias

1

2

1

2

1,4

1

0

1

1

0

1,7

1

0

5,3

5

10

5,3

5,2

6

5,3

4,9

4

4,2

4

9

5,3

4,2

6

3,3

3,9

3

6

6,8

10

5,2

6,5

10

6,7

7,1

0

4

2,6

15

3,3

2,3

7

4,6

2,9

8

4,9

4,4

0

4,3

5,2

0

5,4

3,7

8

6

5,3

9

6,2

4,8

9

5,9

5,7

0

2,7

3,8

6

2,3

3,7

6

3

3,9

0

Para a globalidade dos respondentes, das entidades para que se orienta efetivamente o
trabalho destacam-se os alunos (apenas 4 professores da EV não os percecionam como
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primeira prioridade), e a própria escola em que trabalha (com apenas 2 professores da EV a
situá-la no fim das prioridades efectivas). Estas entidades surgem igualmente entre as que
desejavelmente devem ser as entidades prioritárias do trabalho, mas a entidade escola em que
trabalha é suplantada, nesta questão, pelo conhecimento científico e pedagógico (ciência) - 9
dos 14 respondentes consideram que a escola em que trabalha é sobrevalorizada em relação
ao desejado. O Estado (tutela) e a sociedade, são as entidades menos importantes, tanto na
realidade como no desejado. Ainda em relação ao efectivamente valorizado, a distinção maior
entre as duas escolas é constatada na entidade pais e comunidade próxima – percebida como
efetivamente mais importante pelos professores da EV do que pelos da EB. No que toca às
entidades que desejavelmente deviam ser a orientação dos professores, a distinção maior
entre as duas escolas constata-se na profissão – para os professores da EV devia ser uma
entidade mais proeminente.

Resultados das entrevistas
Quadro 8 – Apuramento de unidades de registo por categoria analítica
Dimensão

1. Ética

Docente (ETIC)

Categorias analíticas
1.1 enunciados de representações do núcleo essencial do
trabalho docente
1.2 enunciados relativos às finalidades da educação/escola
1.3 enunciados relativos ao papel dos professores
2.1 perceção de fatores de trabalho colaborativo

2. Práticas
colaborativas /
Individuais (COL)

3. Reflexividade e
perspetiva
intelectual crítica
(REFL/INTEL)

4. Regulação e
controlo do
trabalho (REG)

5. Saberes
específicos
(SAB)

6. Profissão
(PROF)

2.2 perceção de constrangimentos, ou fatores de inexistência

Unidades de
registo

32
25
31
39
31

2.3 subjetividades de valoração dos momentos formais de
colaboração
2.4 subjetividades de valoração dos momentos informais de
contacto entre pares
3.1 enunciados de representações da sua importância e fatores

29

3.2 enunciados indiciadores de constrangimentos

21

4.1 enunciados relativos ao locus de controlo e decisão no
trabalho no nível micro (planeamento, intervenção e avaliação)

41

4.2 enunciados relativos ao locus de controlo e decisão no
trabalho no nível meso (turma - orientação, grupo de pares,
escola, comunidade)
4.3 enunciados indiciadores de meios de controlo e decisão

15
26

17
33

5.1 enunciados relativos à natureza dos saberes mobilizados

23

6.1 enunciados relativos a constatações fatuais e perceções
subjetivas das características formais da carreira

25

6.2 enunciados de subjectividades de aproximação e
distanciamento de ideal profissional e de natureza moral e
deontológica

16
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Em face das particularidades do constructo, e em nome de uma melhor compreensão
dos seus contornos e da estruturação das respostas ao nosso problema, na análise das
entrevistas operamos a triangulação dos dados provenientes das outras partes do
estudo. Assim, as bases desta análise não correspondem à estruturação da grelha
analítica da componente qualitativa, ainda que todas as dimensões nela estejam
contempladas. Esta análise tem quatro temas principais: a divisão da profissão e
diferenciação funcional, o tempo de trabalho – quantidade e diversidade, o trabalho
em conjunto, a regulação do trabalho.

Divisão da profissão e diferenciação funcional

Uma das questões, presentes na revisão do ECD (Dec. Lei n.º 15/2007 de 19 de
janeiro), que marcou a mudança da profissão docente e da profissionalidade foi a
introdução de um mecanismo de divisão da carreira em titulares e não titulares. De
introdução recente, em relação ao momento da recolha de dados empíricos, este
mecanismo foi posteriormente abandonado, tendo sido substituído por normas
específicas de aumento de exigência na transição para os 3º e 5º escalão da carreira,
resultantes no mesmo efeito – a ascensão a estes escalões ser restrita a um número
reduzido de professores da escola (por via da dependência de vagas, no caso do 5º
escalão), e aos inerentes benefícios remuneratórios. Assim, o facto de a divisão em
titulares e não titulares não vigorar atualmente, não diminui o valor heurístico da sua
análise já que ele representou, no seu momento, uma atual tendência característica da
política para a carreira docente – a sua divisão associada a uma hierarquização interna
dos professores e correspondente diferenciação funcional. Pensamos que a leitura
profissional daquele processo, das reações e subjetividades suscitadas, podem
iluminar a interpretação desta tendência.
Aquela divisão foi sustentada normativamente a partir de imperativos vários.
Com a reconfiguração do modelo da carreira docente e a previsão da categoria de
professor titular, o propósito do Governo foi o de dotar as escolas de um corpo de
docentes altamente qualificado, com mais experiência, mais formação e mais
autoridade, que assegure em permanência as funções de organização das escolas, para
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a promoção do sucesso educativo, a prevenção do abandono escolar e a melhoria da
qualidade das aprendizagens (Dec. Lei n.º 200/2007 de 22 de Maio). Assumindo-se a
impossibilidade de organizar as escolas com base na indiferenciação funcional e a
necessidade de promover a cooperação entre os professores e o reforço das funções
de coordenação, pretende-se assegurar em permanência o exercício de funções de
maior responsabilidade a uma categoria diferenciada, tendo como referência as outras
profissões mais qualificadas e designadamente as que constituem corpos especiais da
Administração Pública, em que a norma é a diferenciação, expressa em categorias
funcionais, às quais estão geralmente associadas dotações específicas nos respetivos
quadros de pessoal; para tal, propõe-se uma avaliação efetivamente diferenciadora e
distintiva do mérito, em termos semelhantes aos do regime aplicável aos demais
funcionários e agentes da Administração Pública. Aparte esta inclinação para a
utilização das normas da Administração Pública como referência, a fundamentação
pedagógica e educadora desta mudança parece ser inequívoca.

Em concreto, as principais características do processo com que os professores
se confrontaram foram: restrição do número de profissionais, por escola e por
departamento, que poderiam aceder às menções qualitativas mais elevadas (excelente
e muito bom); uma avaliação curricular, de natureza documental, incidente no
exercício profissional desde o ano letivo 1999/2000; possibilidade de candidatura
apenas aos professores situados nos patamares mais elevados da carreira; atribuição
de pontuações distintas consoante os cargos/tarefas desempenhados desde aquele
ano de referência (Dec. Lei n.º 200/2007 de 22 de Maio).
No quadro de uma aceitação unânime da necessidade de avaliação do
desempenho, três questões emergiram de forma entrecruzada: a sua correspondência
com uma divisão na carreira, a sequente diferenciação funcional e as características do
modelo processual em que se baseou.
Esta última foi a abordada com maior clareza e menor margem de discordância
entre os entrevistados. É de assinalar que nem sempre se questiona a pertinência de a
divisão dos professores conduzir a uma restrição no acesso aos patamares superiores
da carreira, tendo sido salientado quase unanimemente a injustiça dos critérios
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utilizados (nomeadamente, o de apenas se contemplar, para efeitos de seriação dos
professores, os anteriores 7 anos de serviço) e a polémica suscitada no coletivo de
cada escola pelos indicadores usados para medir o mérito – o exercício de cargos de
gestão:
“(…) como a minha carreira, que tinha vinte e tal anos, foi resumida aos últimos sete anos, e
nos últimos sete anos tinha sido apenas diretora de turma e coordenadora de departamento,
(…) apesar de eu ter mais pontos do que muita gente que chegou a titular, como pertenço ao
Departamento de Ciências e Tecnologias que é mais do que 50% da escola, portanto, apesar de
eu ter mais pontos do que… do que muita gente posta a titular, nalguns casos tinha até mais
do que o dobro de outros grupos e não fui titular.” (Vitória)
“[Acerca da ligação entre divisão e eficácia do serviço prestado pela escola] Rigorosamente
nada (…). Eu até admito que nem toda a gente chegue ao topo da carreira. Naturalmente que
não. (…) Acredito que as pessoas não possam todas chegar ao topo da carreira, naturalmente
que sim, acredito que uns estejam num patamar, outros noutro, agora tem que haver é
critérios, não os que foram, que não foram critérios.” (Vitória)
“Os critérios não foram justos. Nem sequer é tanto a questão da divisão ou não divisão. Isso
para mim… Não é assim muito… Poderia fazer-se sem divisão, mas também se pode fazer com
divisão. Vai dar praticamente, no meu ponto de vista, vai dar ao mesmo. É o acesso a esses… O
que quer que se lhe chame, é que tinha de ser feito com mais juízo e com tempo. Com critérios
corretos.” (Betina)
“Viria [um melhor ordenamento interno] se o concurso tivesse sido feito como deve ser.
Portanto, a partir do momento em que o concurso é feito com pouquinhos anos da carreira,
com… aquelas contingências todas por ser um concurso extraordinário e único, veio criar a
desordem na carreira. Porque os critérios escolhidos não foram… Os critérios não foram
justos.” (Bianca).

Aquelas duas primeiras questões são suscitadas frequentemente de forma
associada, sendo clara a suspeita em relação à noção de competência que é induzida.
Esta suspeita é exposta quer na crítica a um processo de pontuação do exercício de
cargos de gestão de topo e intermédia, quer na dúvida em relação à ligação entre
competência efetiva para o exercício dos cargos de gestão e posse do título:
“[Acerca da ligação entre divisão e eficácia do desempenho dos professores] Nunca. Não.
Antes pelo contrário. (…) No meu caso, e sem falsas modéstias, eu acho que há cargos que eu
não posso exercer, que se eu exercesse, os exerceria melhor do que alguns titulares. Não estou
a dizer do que todos. Estou a dizer de que alguns, atenção. (…) O facto de dizerem que a
pessoa, por não ser titular, não pode exercer este ou aquele cargo, à partida estão a cortar a
possibilidade de a pessoa exercer aquele cargo. Que o facto de ser titular, (…) não tem nada a
ver com a responsabilidade ou com a competência da pessoa, ou com… ou com o trabalho
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desenvolvido sequer.” (Vitória)
“Eu vejo esta divisão muito mal, porque professores são todos. São professores. Não concordo
minimamente com esta divisão. Não faz sentido nenhum. Não é pelo facto da pessoa, e foi o
que aconteceu, porque nos últimos anos teve a sorte de desempenhar cargos que dão pontos,
é titular. Outra pessoa que não podemos pôr em causa a competência, pode ser tão
competente ou mais, não é titular. Isto não faz sentido nenhum.” (Vanessa)
“(…) isso [a exclusividade dos cargos para os titulares] é outro erro, porque há outras pessoas
que têm mais apetência, que têm mais jeito para desempenhar cargos que outros e não quer
dizer que sejam os titulares as pessoas que têm essa apetência para desempenhar
determinados cargos.” (Vanessa)

Em relação aos propósitos desta forma de conduzir a divisão, ainda que, como
antes apontado, nem sempre se rejeite a naturalidade de nem todos os professores
atingirem os patamares superiores da carreira, os entrevistados manifestam, quase
unanimemente, a convicção de que o seu alcance é sobretudo economicista –
sobretudo os entrevistados titulares, duvidando da sua utilidade para um aumento de
qualidade e eficácia, quer do trabalho dos professores, quer da escola enquanto
organização:
“[A divisão] não se traduz em eficácia nenhuma para a escola. Não vejo… Não tem utilidade
nenhuma em termos de escola, em termos de ensino em si. Não estou a ver qual é a
vantagem. Apenas uma vantagem economicista, mais nada. Ganham menos, não conseguem
atingir. Por exemplo, uma pessoa que esteja agora, sei lá, no quinto escalão, no antigo escalão
ou qualquer coisa dessas, vai quase morrer até ao sétimo porque não vai conseguir saltar daí.
Portanto, isto é só para poupar dinheiro.” (vanessa)
“Já nem estou a falar desta divisão do titular e não titular, que é um absurdo, porque eu sou
titular, mas faço… A minha colega contratada faz a mesma coisa que eu. Não sei qual é a
diferença. E onde houver contratados e não há titulares quem é que faz? Quem é que faz as
matrizes, as provas a nível de escola? Quem é que faz? Quem é que faz as planificações? Quem
é que prepara as reuniões com encarregados de educação? São professores contratados, com
certeza, não é? O titular tem qualquer… tem um outro objetivo qualquer que é que nem todos
cheguem lá e por isso… que é o objetivo de não pagar, e reter as pessoas todas lá para trás e
afunilar.” (Bianca)
“Eu acho que a divisão da carreira, ao contrário daquilo que os sindicatos dizem, que é uma
questão economicista e tal (também é, não podemos ignorar, disso não tenho dúvidas, se
calhar, essa até foi a motivação), eu acho que vai um bocadinho… também é por causa daquilo
que eu há bocadinho disse, de criar aqui um núcleo de professores na escola. E depois os
outros todos poderão ser provisórios. Eu acho que é muito por causa disto. Muito por causa
disto e também a questão económica e que, aliás, eles… o discurso oficial não esconde. Não
esconde. Impedir que todos cheguem ao topo da carreira é assumido por eles. Mas eu acho
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que é por essas duas questões. A questão económica, portanto, não permitir que todos
cheguem ao topo da carreira, e a questão organizativa em que fica a escola entregue a um
núcleo ali de professores e que os outros depois acabam por ser dispensados.” (Benjamim)

Os entrevistados são ainda bastante claros ao apontar outras consequências,
quer a nível individual, quer a nível coletivo, que testemunham o potencial impacto da
divisão na profissionalidade. Nos modos de expressar a identificação possível com a
profissão e o trabalho, a visualização do futuro coletivo em termos de coesão
resultante da hierarquização funcional, ou a antevisão de potenciais conflitos:
“Sou não titular. Sou professora de segunda escolha. (…) Eu sinto-me uma professora de
segunda escolha. Não. Minto. Eu não me sinto. Eu sou uma professora de segunda escolha.
Sinto-me de outra maneira, mas o ser, eu sou.” (Vitória)
“Não é pelo facto de ser titular que eu o vou ver como modelo, mas sim pelo facto do trabalho
que a pessoa fizer. Se calhar, há pessoas que são titulares que não me servem como modelo e
há outros que não são titulares que eu sigo como modelo. O facto de ser titular não confere
qualidade. Pelo facto de ser titular, eu não vejo qualidade por ser titular. Agora, por fazer um
bom trabalho, naturalmente que sim.”(Vitória)
“P.: Vê-se como chefe ou não? R.: Não. Nadinha. P: Mas conhece titulares que se vejam como
chefes ou não? R: Sim, conheço. Isso é que é triste. Há. [concretiza-se] na postura. (…) Por
exemplo, onde é que se nota agora o valor que se dá ao titular ou não? É aquando da
distribuição de serviço, por exemplo. Para mim, era claro que ela escolhia à minha frente. Está
há muito mais anos cá na escola, ser titular ou não, isso para mim não importa nada. E,
portanto… Agora, já há outros professores que dizem: ‘Não… Eu sou titular, eu escolho
primeiro as turmas que quero’.” (Vanessa)
“É que quando nós vemos alguém a correr ao nosso lado, geralmente não é para nos dar o
braço e ir connosco para a frente, é para nos puxar para trás. E isso também é muito perigoso.
Eu já tenho aí assistido a algumas coisas de alguns princípios éticos mais condenáveis, que é
promover ações de formação que são afixadas lá em baixo e desaparecerem os papéis. Ora,
isso não acontecia. As pessoas tiravam, faziam fotocópia e voltavam a pôr. Que era para se
inscreverem. E agora desaparecem simplesmente. E depois as pessoas sabem e depois
protestam, porque não puseram, porque não disseram, mas aquilo foi posto. Deu entrada. E,
ora, isso dá muito mau aspeto, para falar rapidamente. É uma verdadeira falta de ética.”
(Bianca)

Parece ser inegável que a divisão dos professores, a sua transposição para as
possibilidades de progredir na carreira e a diferenciação funcional correspondente,
tem consequências marcantes.
A transigência em relação à naturalização da impossibilidade de todos chegarem
ao topo da carreira, revela alguma cooptação ideológica (Derber, 1983) - uma
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aproximação dos próprios propósitos aos definidos como legítimos na sua versão
oficial. Mas esta hipótese não tem confirmação perante a evidência de que os
professores entrevistados não reconhecem os fundamentos pedagógicos e educativos
desta mudança, e, eventualmente por via disso, dela se distanciam, nem aderem à
definição oficial de competência. Por outro lado, importa recuperar o impacto prático
no tempo de trabalho entre quem tem cargos e quem não tem: os primeiros estão
mais tempo na escola, trabalham mais tempo na escola, revelam um peso maior das
reuniões formais na sua carga total. Estes dados que traduzem uma diferença
importante no desempenho de uns e outros, e a que se junta agora a possibilidade de
verificar como esta diferenciação funcional pode originar uma real separação entre
quem concebe ou controla e quem executa, ao nível da avaliação e mesmo ao nível do
planeamento do trabalho direto com alunos, mesmo que sob um controlo débil, e que
desvela, com relativa consistência, traços típicos de uma tecnoestrutura (Mintzberg,
1995) a quem incumbe o controlo e a racionalização dos processos de trabalho:
“No ponto dois e feita a análise dos resultados da avaliação do segundo período, verificou-se
que os níveis de assiduidade, aproveitamento e comportamento continuam preocupantes,
muito especialmente no 10º ano, pelo que o conselho não compreendeu como é que só em
quatro turmas havia referência à aplicação das medidas propostas pelo Observatório da
Qualidade.” (EB – excerto de ata de CP de 10 de maio de 2006)
“Uma das metas do nosso projeto educativo é ter, pelo menos, um projeto interdisciplinar por
turma por ano. Porque isto era uma coisa que as pessoas diziam que não é possível fazer-se, a
interdisciplinaridade. Portanto, passou-se por um estudo de programas, juntaram-se
coordenadores de departamento, coordenadores de grupo a ver os programas, a ver onde é
que havia pontos de contacto. Fizemos um documento que está no nosso projeto curricular,
um para o secundário, outro para básico. Como correram, não sei, como foram avaliados, não
sei, como foram planificados, não sei. Mas quer dizer, porque também se calhar não é
importante logo no primeiro ano em que acontecem que se faça já esse estudo muito
aprofundado. E por isso é que se passou por um trabalho de, para aí, dois ou três anos de
estudo de programas, definição de competências essenciais para o ensino secundário, porque
não havia também. Nós também propusemos um conjunto… e competências por curso,
portanto, competências específicas de cada curso. E depois, perante os pontos de contacto
entre as disciplinas, como é que uma coisa articula com a outra e tentar fazer um projeto que
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desenvolva uma dessas competências específicas e com pontos de contacto entre várias
disciplinas. (…) E foi giro, acho que foi um trabalho bom. Nem sempre terá corrido da melhor
maneira, mas também eu acho que no primeiro ano não é importante. No primeiro ano é
preciso é conquistar as pessoas. (Verónica)

A ideia da divisão da profissão e sua projeção organizacional, quando inserida
no quadro ideológico da modernização da administração, reflete a ambiguidade
presente, quer nos seus fundamentos, quer na sua operacionalização. O que os
testemunhos obtidos refletem é o resultado de uma transposição insuficientemente
ponderada de princípios de governação e gestão, gerados para aplicação em outros
contextos organizativos. No terreno, confrontados com as consequências deste
processo, gera-se o conflito, a confusão identitária e o alheamento subjetivo dos fins
da mudança. A política educativa é um resultado provisório de um processo de
negociação assimétrica entre grupos sociais e forças económicas e políticas
potencialmente conflituais que, contudo, facilmente tende a ocultar uma
conflitualidade entre diferentes ideias e/ou objetivos (Correia, 2000). Neste caso,
parece ter-se concretizado um processo de harmonização de princípios de gestão
moderna (a racionalização dos recursos humanos pela hierarquização da estrutura)
com outros que socialmente têm vindo a ser promovidos e aceites, e que passam pela
impossibilidade natural de nem todos poderem ser excelentes profissionais e pela
necessidade de as organizações serem estruturas mais verticais. Passou-se à prática
sem definir de forma rigorosa e minimamente consensual o que marca a competência
profissional – aparentemente coincidente com o exercício de cargos de gestão
intermédia e acréscimos de formação contínua, o que claramente não é partilhado
pelos profissionais - sem definir um quadro de atribuições acrescidas aos titulares,
suficientemente representativo daquela distinção e que redunda no paradoxo de os
promovidos fazerem o que pode ser feito pelos outros.
Por outro lado, a naturalização de que nem todos podem ser excelentes
profissionais carece de fundamentação credível, já que se sabe que o trabalho dos
professores não é totalmente interdependente nem equiparável (internamente)
podendo ocorrer que, no limite, todos os professores de uma escola sejam excelentes
profissionais. Resta o argumento de que para a eficácia organizacional nem todos
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podem fazer o mesmo ao mesmo tempo – ainda que numa organização matricial isso
possa ocorrer (pelo que nem isto é humanamente impossível), sabendo que,
efetivamente, nem todos fazem excelentemente tudo e qualquer coisa – e este
reconhecimento existe entre os profissionais. Ora, isto faz com que qualquer processo
de divisão organizacional e hierárquica que tenha como consequência uma divisão
profissional seja, antes de tudo, uma artificialidade cujos sentidos devem ser
construídos; se esta construção se encontra assente em arbitrariedades e consensos
impostos (como é o número de anos de serviço que contam para o apuramento dos
melhores) em nome de um mérito inconsistentemente definido, não é difícil adivinhar
que os conflitos sejam transpostos para os contextos de trabalho e para os
relacionamentos concretos.
O resultado é nefasto em termos identitários e até em termos de coesão
interna, ficando ainda por reconhecer os seus ganhos em termos de eficácia
organizacional. Saliente-se que, para os não eleitos (leia-se não titulares), o refúgio
identitário passa a ser a sala de aula; demonstra por um lado como os profissionais
carecem de sentidos para o seu exercício profissional, e como este posicionamento se
articula perfeitamente com o desiderato da própria mudança – que uns tratem das
questões complexas da gestão, e a maioria se dedique ao nível micro do cuidado direto
dos alunos, que aumente o fosso entre os que decidem e os que executem. O facto de
as opiniões mais expressivas virem de professores não titulares, confirma os resultados
obtidos por Santos (2010) que, por meio de um questionário aplicado a cerca de 300
professores do ensino secundário, apurou que é junto destes que se encontra maior
concordância em como esta mudança alterou a maneira de se ser professor e de se
estar na profissão. Alguns elementos da parte quantitativa deste estudo iluminam os
contornos desta divisão: os professores titulares e os com cargos têm uma maior
dispersão do trabalho para além das atividades letivas por comparação com os
restantes (questão 6), os professores com vínculo provisório tendem, por comparação
com os restantes, a trabalhar menos em casa (questões 5 e 6). Resta ver os sentidos
atribuídos a partir da perspetiva dos próprios que, desde logo, de uma forma mais ou
menos clara, demonstram o desencanto e a incorporação do alheamento (induzido por
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estas novas condições) próprio de quem não está, ou se sente, completamente dentro
do sistema:
“Já me aconteceu três vezes que a minha mulher ficou a dar aulas à noite, e eu não tenho
hipóteses, levei as miúdas. Reuniões de departamento acho que só houve uma na qual as
miúdas não participaram, conselhos de cursos profissionais acho que participaram em todos.
Não dá. P: E destas atividades todas tu desistias da docência? R: Dá menos dinheiro e não sou
eu a fazer o meu horário. As outras sou eu que faço o horário. (…) Quer dizer, neste momento
não sou capaz de prescindir das outras atividades porque são elas que alimentam a família.”
(Bráulio)
“Eu, por acaso, eu sou um bocadinho imune a essas coisas [posicionamentos individualistas].
Eu não sinto muito isso. Talvez, como entro e saio das escolas, tento o mais possível dar-me
bem com toda a gente e não me dar bem demais com ninguém. E então acabo por desligar…
Por vezes, ouço alguns comentários sobre coisas que se passam, que me passam
completamente ao lado.” (Vânia)
“Eu quero ver se esta coisa de não ter sido titular, não afeta o meu trabalho com os alunos e
com os colegas. É isso que eu quero. Quer dizer, o meu feudo passa pelo Conselho de Turma
do qual eu sou diretora. Nesse feudo eu quero ver se o não ser titular não me afeta.” (Vitória)

O tempo de trabalho – quantidade e diversidade
O nosso estudo desenvolve-se numa fase de restruturação do tempo de
trabalho dos professores que em muito influenciou a nossa tomada de consciência, e
interesse investigativo, acerca das suas consequências. À parte o acréscimo de tarefas,
e sua natureza, resultantes da evolução recente do sistema educativo e dos modos de
resposta das escolas – sobretudo quanto à oferta mais diversificada, tanto no âmbito
curricular, como no extracurricular, os professores viram surgir a obrigatoriedade de
inscrever no seu horário um conjunto de horas de componente não letiva que passaria
a ser dedicada ao cumprimento de obrigações já existentes (exercício de cargos de
coordenação e supervisão pedagógica, por exemplo), a necessidade de substituição de
colegas ausentes e outras recentes (tempo de articulação – designação variável de
escola para escola, tempo de trabalho individual, etc.). Viram ainda ser suprimidos
alguns cargos de gestão (responsável de grupo, por exemplo) e reduzidas as horas de
outros. A anterior referida inclusão do tempo de exercício de cargos na componente
não letiva é chave para compreender o aumento efetivo do tempo de trabalho: se
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antes significava uma redução do número de horas letivas, agora ele é adicionado a
esta componente, e isto é mais significativo para os professores com mais tempo de
serviço que, efetivamente, veem atenuado o propósito daquela redução letiva
contemplado desde o início.
Apesar dos resultados apurados no estudo quantitativo (um notável acréscimo
de tempo de trabalho – questões 1 a 3) não é consensual a ideia de que este acréscimo
tenha resultado em sobrecarga, que se revela um conceito subjetivo, coexistindo a
clareza na sua constatação com testemunhos de que não afetou todos por igual e de
que se trata de uma alteração necessária tendo em vista a moralização do sistema ou
a qualidade da organização:
“(…) para eu conseguir contatar com toda a gente é muito difícil arranjar tempo. Portanto, eu
contacto muito via e-mail com… e resolvo muitos problemas e trato de muita coisa assim,
porque é impossível de outra maneira. (...) porque as pessoas estão muito ocupadas, porque
ninguém tem tempo livre. Anda tudo assim a rebentar pelas costuras.” (Vanessa)
“[Acerca de se os professores trabalham mais] Trabalham. Acho que sim. Nestes últimos anos,
têm mais trabalho.” (Vasco)
“Deram-nos um… Eu penso que há uma carga de trabalho cada vez maior, desde que eu
comecei a trabalhar. E então as pessoas não sabem para onde é que se hão de virar.”
(Verónica)
“[Acerca de se os professores trabalham mais] Quer dizer, eu acho que há uma diferença no
caso das pessoas que tinham doze horas letivas. Eu acho que essa foi a maior diferença,
porque quem tinha doze horas letivas tinha não sei quantas de redução. E não tinha que as
passar na escola. Para mim, o que eu tinha de redução era duas horas e quando fiz quarenta e
cinco anos passei a ter quatro, portanto a redução não foi para mim…” (Vitória)
“ (…) Acho que quem quiser escapar a tudo isso e trabalhar e transpirar um bocadinho menos,
transpira menos. Isso continua a existir, não tenha dúvida nenhuma. Basta num conselho de
turma não propor nada. Quando se vê que já há um plano ativo, vou passar aqui pelos pingos
da chuva… Nada disto que foi feito veio corrigir isso. Com certeza.” (Betina)
“Quando nós olhamos para as estatísticas, o que é que nós vemos? Vemos que o número de
alunos desceu sistematicamente de ano para ano, (…). Contudo, o número de professores em
alguns anos letivos até aumentou, portanto, isto é incomportável. E houve necessidade de
tomar decisões para que a qualidade da organização escolar fosse melhorada, ou seja, nós
temos professores com muitos anos de serviço e com a redução da componente letiva no
máximo ou quase no máximo. Ora, esses professores o que é que faziam na componente não
letiva? Vamos ser honestos. Não estavam na escola. Nem sequer estavam ao dispor da escola.
(…) A quantos é que se aplicava? Bem, eu não vou, sob pena de me atrapalhar, dizer que eram
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quarenta por cento ou cinquenta ou sessenta por cento, mas…era um número grande. E para
quem, como eu, ao longo dos anos, esteve sempre como diretor de turma, não, ou como
coordenador de departamento, ou como diretor de instalações, ou pertencendo a equipas de
trabalho como o secretariado de exames, ou o secretariado das provas globais, quando havia,
deu sempre para perceber que havia pessoas que não eram vistas nem achadas. Nunca… Tive
pessoas que consigo nomear a partir duma lista, que nunca estiveram nestes cargos. Como há
uma redução da componente letiva, das trinta e cinco horas a que o professor está obrigado a
trabalhar, o professor tinha doze, catorze, dezasseis horas por semana. Então e as outras horas
de componente letiva? Não estava.” (Baltasar)

Este consenso relativo tem repercussões na perceção do seu alcance para
outras componentes do profissionalismo, não sendo óbvio que esta intensificação
afaste os professores de um caminho de valorização e dignificação da profissão e do
trabalho:
“Não. Isso [o acréscimo de trabalho] não valoriza ninguém porque a pessoa, antes pelo
contrário, acaba por trabalhar tantas horas que a pessoa rende mais se tiver horas de
descanso, se tiver horas de lazer. Como a pessoa não tem, rende menos.” (Vanessa)
“Não, não sinto isso [valorização profissional pelo acréscimo de trabalho]. Acho que não tenho
sentido muito isso. Trabalham mais, porque são chamados a outras tarefas, às tais tarefas que
estão na escola e, às vezes, se calhar, até se dispersam.” (Benjamim)
“[A burocratização do trabalho] não é que desvalorize. Eu não me importo de fazer. A questão
é que é mesmo a falta de tempo.” (Vasco)
“Não direi que veio agravar, mas que tem um impacto com algum significado. Porquê? Porque
as atividades têm de ser preparadas, desenvolvidas e avaliadas. Nomeadamente com
relatórios (…), agora qualquer iniciativa tem necessariamente que ser relatada. Portanto, tem
que haver um relatório. Mas esta é uma questão de rotina. Quando as pessoas estiverem
identificadas com esta rotina, apresenta o projeto, desenvolve-o e depois apresenta o
relatório, com uma estrutura que entretanto também, às vezes não se sabe qual é e tal mas,
que à medida que for sendo partilhada, eu estou em querer que as coisas estarão bem
encaminhadas. Sem dúvida [que esta rotina favorece os profissionais]. Nós somos muitas vezes
rotinas, a nossa vida são mesmo rotinas e ficamos muito aborrecidos quando elas falham.
Exatamente.” (Baltasar)

Estas alterações visam também a promoção da participação docente no
desenvolvimento das escolas e de melhores condições de atender às necessidades
formativas dos alunos, e tem feito parte da retórica renovadora da profissionalidade
docente. Na ótica de quem é responsável pela gestão da escola, parece que com estas
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medidas foram adquiridas melhores condições para se concretizar o primeiro daqueles
propósitos, o que:
“[A obrigatoriedade dos professores passarem mais tempo na escola] o que é que trouxe de
bom? Para quem está no órgão de direção trouxe uma coisa de bom, tem os professores mais
à disposição para qualquer tarefa. Isso é inegável. Os que já estavam disponíveis não têm
problemas nenhuns nisso, isso para eles é completamente indiferente. Os que punham sempre
muitas reservas, ou colocavam sempre muitas reservas na sua disponibilidade para, pois
continuam e acham tudo isto muito mal. Mas a realidade é que as coisas acabam por cair nos
mesmos. Nós recorremos sempre àqueles que nos dão garantias de que as coisas correm bem.
Àqueles que estão sempre a levantar problemas é só mesmo em último caso. Mas é este o
sentimento que tenho! Os professores estão mais à mão para ajudar.” (Benjamim),
“[Acerca de uma percebida maior adesão às atividades extracurriculares e projetos da escola]
Já que têm que cá estar na escola a cumprir um horário, não é a dar aulas, é um outro tempo,
o tal horário da componente não letiva, logo estão disponíveis. É aquela história que eu te
disse há bocadinho do estão mais à mão. Já que cá estou, ó pá, vou fazendo qualquer coisa.
Porque, a verdade é que de há quatro anos para trás havia muita gente que vinha cá cumprir
as dezoito horas, vinte, pronto, o horário que era, e à escola não dedicavam mais tempo. Era
só aquilo: vir às aulas, às reuniões e não dedicavam nem mais uma hora! Hoje como têm que
se dedicar mais, como foram obrigados a dedicar-se mais...” (Benjamim)

Desta forma, parece ser possível associar a mudança normativa introduzida no
tempo de trabalho com outras, já referidas, que se prendem com a preponderância
acrescida da gestão na definição da realidade quotidiana das escolas. Ainda que se
mantenham as tradicionais reservas quanto a uma generalização daquela participação,
o enquadramento organizativo do trabalho dos professores parece estar a mudar no
sentido de uma maior disponibilidade, obviamente induzida pelas recentes alterações,
que sugere uma maior dependência dos professores em relação à orientação
gestionária de quem lidera a escola23. Isto é, à centralização e hierarquização da
estrutura junta-se a maior subordinação dos professores.
A contrapartida situa-se na resposta organizativa das escolas, e esta também é
percebida como um fator importante na real concretização e eficácia das alterações.

23

“É importante agarrar os alunos no início do ano e cada grupo deve refletir qual a melhor maneira de
o fazer. Não é só com ralhos e castigos, mas antes explicando-lhes os objetivos da aula, negociando um
pouco, não nos deixando frustrar pelos que nada fazem, mas olhando para os que trabalham e
progridem. Também esquecer que sempre fizemos assim e dava resultado e procurar novas estratégias,
novas atividades… Agora que estamos mais tempo na escola aproveitemos para trocar impressões,
experimentar coisas que deram resultado noutras turmas, etc.” (EV – excerto de ata do CP de 19 de
outubro de 2005)

158

Com efeito, os professores testemunham como as características organizacionais
podem influenciar o alcance dos propósitos das medidas promovidas pela
administração central, não obstando que a iniciativa pessoal dos docentes pode fazer a
real diferença:
“Eu acho que foi bom [o aumento do tempo de permanência na escola]. Não sei se seria
preciso tantas horas, mas foi bom. Nós já trabalhávamos bastante em grupo e vimos isso
facilitado. Nós tínhamos que ficar, no fundo, para além das nossas horas e agora estamos para
além das nossas horas, mas por obrigação, não é? E, portanto, é mais fácil, às vezes, até
combinar, e sobretudo, como no ano passado aqui na escola marcaram as quartas-feiras para
toda a gente estar na escola, isso facilitou bastante. E, portanto, acho que aí pode ter sido
bom.” (Verónica)
“E há esta parte logística que passa muito também por uma dedicação da pessoa ao seu
espaço de trabalho, que eu digo… E, de facto, nessas situações, não funciona. Por exemplo,
uma situação que eu vejo aqui muito concretamente é os professores de educação física. Isto é
porque vejo. Não estou a criticá-los. Mas temos que reconhecer que um professor de
educação física não dá testes, não corrige testes, só muito episodicamente, não dá aulas de
recuperação, não dá aulas de apoio, não precisa… É uma coisa que não é muito necessário.
Então o que é que eles estão cá na escola a fazer essas coisas todas, horas sem fim. Aqueles
que já estão no topo da carreira, oito horas, seis horas, há imenso que nós vemos ali à
conversa e à má-língua… entre aspas, não é? Mas é a conversa e depois agregam também
outros que acabam por ficar por ali… Que também é muito agradável estar um bocado à
conversa e um bocado a trabalhar… assim, no… na fofoca, como eu digo, mas, lá está, não é
propriamente o objetivo destas horas. (…) Mas também se vê, ou as pessoas têm cargos e lá
vão fazendo alguma coisa nos cargos ou não têm, e portanto, ficam ali… É perda de tempo. É
perda de tempo, claramente.” (Verónica)

Estas últimas posições, assumidas por um líder de topo e um líder intermédio
(de escolas diferentes), revelam bem como o modo das organizações mediatizarem as
orientações administrativas centrais é decisivo nos modos de os professores
perceberem o alcance das medidas superiormente definidas. O contraste com os
testemunhos de outros entrevistados, a seguir aprofundados, revelam como o
posicionamento na hierarquia faz variar os modos de perceber a realidade.
A questão das condições da escola é um dos entraves percebidos pelos
professores entrevistados, e surge como uma questão associada ao registo subjetivo
de intensificação de trabalho, ora porque não existe um ambiente propício à expressão
da natureza intelectual do trabalho, ou por questões logísticas, ou ainda porque não se
criaram processos organizativos que permitam potenciar a permanência dos
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professores na escola e, por esta via, justificar aos próprios professores a vantagem
das alterações:
“E por isso eu estar aqui não dá, porque eu não estou ao mesmo tempo que está a minha
colega, para podermos planificar ou programar ou isso. Para programar temos que programar
noutro tempo. Essas horas são horas que se passam sem termos de facto nada para fazer.
Corrigir trabalhos, não dá. A pessoa tem que estar concentrada para preparar aulas, não dá.
Tem que ser em casa. É em casa que nós temos os materiais, é em casa que nós temos as
coisas. Por muito que as escolas estejam agora apetrechadas,…” (Bianca)
“Só que muitas das vezes nós estamos aqui a fazer trabalho de escola… e se não é para
substituições não temos condições. Por exemplo, quero estar descansado a fazer um trabalho
ao computador, tenho não sei quantos colegas à minha volta. Que perturba, não é? Por mais
que queiramos estar concentrados, vem sempre um: “Então tudo bem?” e tal… E não
conseguimos fazer. (…) No fundo, estamos aí todos uns com uns outros… A perder tempo. É
isso. É mesmo a noção que temos é que estamos a perder tempo. Estamos aí esse tempo todo
a fazer o quê? Não é? Se os professores não faltam, não vamos substituir. Se estamos todos,
imagina, numa sala de professores, estão lá vinte ou trinta pessoas, e depois há sempre um
que está mais bem-disposto, outro está-se a lamentar disto ou daquilo, quer dizer, não há
aquele ambiente para a gente trabalhar. Não é possível.” (Vasco)
“Precisaríamos este ano de equacionar melhor os apoios aos alunos, que é outra das
prioridades no nosso projeto educativo. No fundo, entregam-nos um horário todo
preenchidinho de manhã, quando os apoios aos alunos, a grande maioria dos casos, acontece
a partir das quatro e meia. Portanto, depois já não há professores, (…) E, portanto, isto bate
depois também com a feitura de horários. Não faço muito bem ideia como é que é. Equivale
também a que as pessoas têm que vir à escola de manhã e de tarde, que também é
constrangedor.” (Verónica)
“Eu acho que se deve passar mais tempo na escola. Desde que o Ministério e as escolas, etc.,
arranjassem condições para os professores estarem na escola. Que infelizmente não acontece.
Eu já passei por várias escolas e não acontece. Nós não temos condições para estar na escola a
trabalhar. Eu tenho. Só que a maior parte das pessoas não tem ou pensa que não tem. Porque
eu trago o portátil, se for preciso e trabalho. Desde que eu tenha um cantinho. E eu prefiro
fazer as coisas na escola do que em casa… E muitas das vezes mesmo assim tenho que ir para
casa e fazê-las à noite e etc.. Só que se eu estou em casa com os meus filhos, é esquecer, não
é? (…) Agora, claro que também se tem trabalho para casa e essa é a parte má dos
professores.” (Benedita)

Intui-se que a necessidade de trabalhar em casa é o recurso alternativo à
falência da escola na angariação de condições de rentabilização do tempo de
permanência. O trabalho em casa é uma característica tradicional do trabalho dos
professores (Demailly, 1991; Barrère, 2002), mas é igualmente percebido, por si só,
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como indicador de intensificação – por vezes expresso pela sua negação convicta,
outras usado como meio de afirmação da natureza intelectual e criativa do trabalho:
“É impossível [não levar trabalho para casa]. Há muitas coisas…. E depois gasto muito tempo a
tratar de coisas. Ora vou aqui, ora vou ali, ora trato de um papel acolá, ora vou falar com uma
pessoa, que era para falar com a outra, ora trato, portanto, ou faço… Como o meu
departamento são vários… são vários grupos, eu avalio Matemática, mas há avaliadores para
avaliação de competência de outros grupos, e eu tenho que reunir com eles. Reunia com a
equipa de elaboração dos instrumentos, reunia com a equipa… com a comissão de
coordenação para a avaliação de desempenho, reunia, portanto, com elementos do conselho
geral transitório e isto e aquilo e, portanto, depois não sobra tempo. Depois são as aulas. E o
tempo acabou. E depois tenho que trabalhar em casa.” (Vanessa)
“Cada vez trabalho menos em casa. Mas faço mesmo por isso. Faço mesmo por isso. (…)
Embora estejamos aqui mais confinadas e tudo, mas estou a fazer um exercício de
autodisciplina. No sentido de… tentar. OK. Tenho mais horas de trabalho na escola. Acabo por
dar sempre muito mais do que aquelas que tenho. Mas aquelas que são do tal chamado
trabalho individual… Que eu tenho, por exemplo, doze horas aqui marcadas, dou mais que as
doze horas normalmente. Depende das semanas e depende do trabalho que tenho, mas tenho
aquela teimosia de as dar aqui. Não me pergunte porquê. Eu recuso-me a levar trabalho para
casa. A minha casa é a minha casa. Acho que é a idade. O meu fim de semana é o meu fim de
semana. A minha… Sei lá. A minha hora de jantar é a minha hora para estar na cozinha, não é
para estar à volta do computador e da cozinha ao mesmo tempo. Está a perceber?” (Betina)
“O trabalho que eu faço é essencialmente em casa. Portanto, aqui faço as aulas, aqui faço
algum trabalho de direção de turma, planificar, planifico pouco aqui, porque estou mais
concentrado em casa e estou mais à vontade. Trabalhos de correção de trabalhos, testes,
essas coisas todas tem que ser tudo em casa, porque aqui não tenho hipótese. Apesar de
trazer o meu computador pessoal, é muito difícil.” (Vasco)
“Quer dizer, para este tipo de trabalho… Porque é que os escritores têm que escrever em
determinadas condições? E só aí é que produzem. E os pintores também. E nós também somos
criadores. Somos criadores de estratégias, somos criadores de pedagogias, somos criadores…
Também somos artistas. Também somos atores. Nós somos atores. Só podemos preparar a
nossa atuação em determinadas condições. Não se pode ensaiar e ser ator e criar num sítio
qualquer. Tem que ser o nosso. Que pode não ser o do outro.” (Bianca)

Da parte quantitativa deste estudo retira-se a predominância do trabalho na
componente letiva (questão 6), mas também uma importante presença das outras
componentes (questão 7 e 8) no total do trabalho, de que se deduz uma significativa
dispersão do trabalho. Nesta parte qualitativa, a intensificação do trabalho é ainda
percebida a partir da quantidade de tarefas e reuniões, e da sua natureza diversa e
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burocrática, fatores de configuração de um trabalho essencialmente fragmentado, e
por isso, mais complexo e intensificado (Hargreaves, 1999):
“Eu acho que sim [que a generalidade dos professores também trabalha mais do que antes].
Por exemplo, eu gostava que visse o que é um processo individual de um aluno do sétimo, do
oitavo ou do nono. A quantidade de papéis que é preciso produzir para cada um daqueles
alunos, que depois faz assim uns mails, é uma coisa impressionante.” (Vanessa)
“Portanto, estes cargos originam muitas reuniões, pronto, reuniões formais dos órgãos
internos, mas reuniões parcelares de trabalho. Portanto, a pessoa… Não quer dizer que sejam
aquelas… não são reuniões formais, mas são aquelas reuniões que é preciso produzir material,
por exemplo, é preciso produzir o regulamento interno, que não é uma coisa rápida e fácil de
fazer, as pessoas trabalham nisso, não são reuniões formais, mas são muitas horas de
trabalho.” (Vanessa)
“Por exemplo, a avaliação diagnóstica dos alunos. Fazer… toda a gente faz. Faz-se sempre. Mas
aqui que se pedia… A análise de resultados era de tal maneira intrincado… Para já, não… não
estou a falar de mim própria. De mim. Da análise do meu trabalho ou da minha avaliação
propriamente. Era a forma como queriam que… que nós trabalhássemos os resultados e a
forma como queriam que justificássemos tudo por escrito, por escrito, por escrito, por escrito.
Não tínhamos tempo para preparar aulas. De forma nenhuma. As aulas tínhamos que as dar,
agora como, não sei.” (Betina)
“Distribuem muita tarefa ao professor e retiram ao professor tempo para ler, tempo para
estudar, tempo para… Não é só ler da sua disciplina. Para… para ir ao cinema, para
estar atualizado, para ter… Porque os nossos interlocutores são demasiado novos. Nós
temos que ter… Temos que ter algum ponto de contacto com eles, senão cortámos todas as
ligações. Se continuarmos sempre no Sócrates, Sócrates filósofo… e não andarmos para a
frente, nós perdemos o ponto de contacto. Um exemplo, aquilo que surge, aquilo que vai
captar a atenção do aluno, que vai ligar aquilo de hoje com aquilo lá atrás. O Matrix… e
isso vai ligar lá à Filosofia. Não é por acaso que… que essas coisas são indicadas aos
professores… para fazerem. E tudo isso acaba por nos levar tempo.” (Bianca)
“(…) cada vez há mais burocracias, cada vez há mais tarefas na escola e com os alunos.”
(Verónica)

Do exposto até aqui, é visível que os entrevistados têm noções claras acerca do
que marca a especificidade do profissionalismo docente – a necessidade de construir
um saber atualizado, específico e fundamentado; a sua natureza criativa. Contudo,
nem sempre foi possível deduzir diretamente a perceção do alcance destas medidas
em

termos

de

conotação

com

um

maior

ou

menor

profissionalismo.

Significativamente, os professores inquiridos mobilizam esta noção enquadrando-a em
questões relacionadas com o cumprimento das regras deontológicas, ou do como a
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estas regras subjazem princípios éticos a renovar, ou a manter, aspeto que se tornou
relevante a partir das mudanças no regime de faltas dos professores, e que deixam
espaço para o enaltecimento de uma ética centrada no cumprimento das normas e no
compromisso para com a organização ou com os colegas:
“Também noto que nesta escola há outro tipo de rigor que não havia noutras escolas. Eu
passei por escolas em que eu só trabalhava se quisesse, não é? Não havia controlo nenhum. E
também… Eu, por exemplo, noto, a nível do professor, que também mudou muita coisa. Eu
lembro-me de há uns anos, eu tinha colegas, e isso notava-se a nível do número de faltas que
era permitido. Agora não se falta. Os professores não faltam como faltavam há uns anos atrás.
Isso também se nota. (…) Quer dizer… nós agora estamos, no fundo, todos a pagar pelos erros
que alguns cometiam no passado. E nós sabemos que havia profissionais no ensino que
abusavam. Eu tive colegas que abusavam tremendamente. Os professores agora já não têm…
Já não fazem o que faziam há uns anos atrás. Não faltam assim. Hoje é preciso mais cuidado,
não é? Portanto, essa falta de profissionalismo que se via há uns anos atrás já não se nota
tanto agora. Acho que as pessoas cumprem muito mais agora. E acho que isso foi positivo.”
(Violeta)
“(…) mas eu devo dizer que trabalhava muito menos do que trabalho agora. Apesar de eu
muitas vezes ter cinco turmas de não sei quantos níveis, coisa que já não tenho, obviamente.
Eu trabalhava muito menos do que eu trabalho agora. (…). Não havia mês em que eu não
gozasse os meus dois diazinhos de artigo 4º. Então quando tinha que ir o dia inteiro para fora,
aquilo era sagrado. Certo e sabido que aqueles dois dias haviam de ser os dias com mais aulas
e também não tinha a preocupação de deixar ninguém que me fosse substituir, porque
também não era o hábito. (…) Atualmente não falto, pura e simplesmente. Quando tenho que
faltar, tenho que arranjar quem me substitua.” (Verónica)
“Passou-se a ter mais dificuldades em justificar faltas. Passou-se isso e outra coisa, na minha
opinião, há aí um fator que também foi determinante. Para aqueles que não faltavam, não
alterou nada! Para os bons profissionais, vamos-lhes chamar assim, quem não faltava continua
a não faltar, só mesmo em caso de extrema necessidade. Para aqueles que faltavam porque
enfim, era agradável até e, se calhar tinham mais que fazer noutras coisas, que isso também
existia, houve aí um fator que foi: deixar a aula preparada. Ou deixar uma indicação, um plano
de aula para a minha falta.” (Benjamim)

Por ser um conceito polissémico, ao serem questionados de forma direta os
entrevistados

invocaram

diferentes

indicadores

nem

todos,

teoricamente,

enquadráveis no constructo. Recorremos então à inclusão destes indicadores nas
questões, sendo ainda possível deduzir o impacto da questão do tempo de trabalho na
perspetivação do profissionalismo a partir de testemunhos de outros temas.
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Os efeitos da atual composição e carga quantitativa de trabalho sentem-se em
diferentes componentes da profissionalidade. Sentem-se também nas possibilidades
percebidas de desenvolver um trabalho mais pensado e refletido, da noção de que se
compromete a qualidade do planeamento e da consciência de adoção de estratégias
de remediação menos profissionais:
“O que é que acontece? Eu este ano tive a nítida sensação que preparei as aulas a correr.
Porque o tempo que me sobrou para o que eu achava que era importante… Mas que eu tinha
que gerir, portanto, era à noite que fazia e penso que as coisas assim feitas nunca são tão
boas, porque se a pessoa tivesse tempo para fazer, para amadurecer as ideias e depois
modificar, as coisas ficam muito melhor do que fazer assim nesta pressão constante, sempre a
correr, sempre a correr. (…) Muitas coisas são… Com muito pouco já se chega a um ponto que
a pessoa já não tem grande tempo para refletir nem já tem paciência para isso. Às vezes é um
bocadinho a despachar.” (Vanessa)
“É o que eu tenho vindo a dizer. Tem muito menos tempo para refletir. Porque é tanta coisa
que temos que fazer e as burocracias… Por exemplo, eu, às vezes, as aulas… Como eu já dou
aulas neste curso há muito tempo, já me socorro de materiais que eu tenho. Mas poderia
eventualmente, se tivesse mais tempo, ainda me debruçar sobre os materiais e acrescentar
coisas novas, porque isto está sempre tudo a mudar. E às vezes já não tenho tempo para isso.
Pronto, já tenho aquela aula ali preparada, olha, vai esta. Já sei que é sobre aquela matéria,
tenho o powerpointzinho feito ou uma coisa qualquer, já sei que é aquela. Mas podia ter, se
tivesse mais tempo e mais calma, então acrescentar aqui, o que é que eu ali podia ter feito
melhor e tal e ter muito mais tempo para refletir sobre o que é que eu fiz.” (Vasco)
“E é um trabalho que exige reflexão. A pessoa não pode… Há coisas que não se podem fazer
assim de qualquer maneira. Exige reflexão. E as pessoas acabam por ter falta de tempo para
isso e, se for ver, a maior parte das pessoas agora no fim do ano, o que é que acontece? Estão
tão cansadas, tão cansadas, tão cansadas que, à mínima coisa, parece que foi… portanto,
reagem intempestivamente, mas isto tem só a ver com o cansaço acumulado.” (Bianca)
“Se os professores tivessem mais tempo livre, se calhar tinham mais tempo de qualidade para
fazer as coisas. Agora parece que é tanta coisa que a gente tem que pensar, que é tudo feito
assim à medida. Por exemplo, a autoavaliação. A autoavaliação devia ser uma coisa feita
individualmente e as pessoas debruçarem-se e refletirem realmente no que é que fizeram. Eu
ouvi dizer, não sei se é certo, que há escolas que fizeram tipo uma minuta e os professores
faziam tudo igual. Só havia um ou dois pontos que era meramente individual, as ações
realizadas, etc., mas optaram por fazer tudo igual. Portanto, eu acho que as pessoas já
estão…a perder, porque acabam por fazer copy paste a quase tudo o que existe, desde que
sirva para eles, para a direção de turma idem, para tudo, e então… Isto também tem uma
razão de ser.” (Baltasar).

Sentem-se também na disponibilidade para a escola e para os outros, desiderato
importante das próprias alterações, que é objeto de diferentes interpretações:
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“[O facto de passarem mais tempo na escola] Ajuda a isso. A essa partilha. Sim, eu acho que
sim. Pronto, tem esse aspeto positivo. Só por si o facto de nós estarmos mais juntos uns com
os outros, de nos encontrarmos mais, partilharmos mais, planificarmos mais em conjunto,
tudo isso tem logo uma série de consequências positivas no trabalho que desenvolvemos
juntos ou não, não é verdade? Traz logo uma série de mais-valias. Não que encontremos mais
os alunos, porque os alunos têm os horários sobrecarregadíssimos. Mais porque nos
encontramos mais umas às outras. E isso é positivo. Nesse aspeto, é positivo.” (Betina)
“Isso aí [o trabalho entre professores] melhorou um bocadinho, melhorou. As pessoas veem-se
mais tempo, estão mais tempo em contacto, nesse ponto as coisas melhoraram bastante.”
(Benjamim)
“Às vezes, em algumas situações, agora já me passou, mas houve alturas em que nos sentimos
profundamente ofendidos. Foram anos de trabalho e anos de experiências e anos de tantas
coisas que eu fiz. Fiz muita coisa. Mesmo muita coisa a nível nacional e internacional. Participei
em todas as coisas que me solicitaram. Eu não sei dizer não… Tenho muita dificuldade em dizer
não à escola, em dizer não à minha associação profissional e em dizer não ao centro de
formação. Muita dificuldade. E por isso digo, sim. Mas agora é muito difícil… (…), foi difícil eu
conciliar esta entrevista… […] porque eu já não sou senhora do meu tempo. O meu tempo é o
tempo para a escola. Não é o meu tempo para ir para a praia. Não sou senhora desse tempo,
porque tem havido esse entendimento, depois também sabemos que há sempre pessoas que
são mais papistas que o Papa e que podiam gerir estes tempos que temos que estar na escola
de uma outra forma. Dar-nos mais… por exemplo, ter uma bolsa de horas. Temos que estar
estas horas na escola, então, vocês têm que estar, mas organizem. Organizem como vocês
entenderem.” (Bianca)
“Cada um pensa em si. Eu penso que estão a pensar mais em si. Porque, não há tempo para,
por exemplo, antigamente nós tínhamos sempre tempo para fazer uma certa dinamização da
escola, fazer organizações e tal. Agora não temos o tempo, porque as pessoas estão
encaixadas nessas tipo tarefas e que já não permite terem muito tempo para isso. Já andam
cansadas para terem disponibilidade para depois também fazerem outras atividades. (…). Já
não há aquela hipótese de, por exemplo, dispensar uma manhã ou uma tarde… para fazer uma
atividade, porque os professores precisam das aulas. E então está-se a perder um pouco
aquela interligação entre as pessoas, mesmo a colaboração e interdisciplinaridade com outras
disciplinas, porque as pessoas estão preocupadas, é porque têm que cumprir os programas, é
porque têm que fazer isto, porque têm que não sei quê, apresentar a horas, depois é a
avaliação, depois é os objetivos…” (Benedita)

E ainda na possibilidade de dar atenção aos alunos – a principal entidade de
referência do trabalho docente (expressa no exercício 2), e no impacto do que os
professores sentem ser o essencial da profissão – ensinar, núcleo essencial da sua ética
profissional:
“Deixou de haver tempo. Deixou de haver tempo, sei lá, por exemplo, deixou de haver tempo
para estar com os alunos, fora das aulas. Deixou de haver tempo para isso. P: E isso é
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importante para o trabalho? R: Isso era importante. Acho que era muito importante. Eu acho
que esta coisa da ocupação dos tempos livres dos miúdos foi… Sou radicalmente contra. Se
calhar havia um exagero dos feriados, não estou a dizer que não houvesse, mas eu acho que
num feriado, o professor estava na escola, ia conversar com aquele grupo de alunos. E faz-se…
faz-se um trabalho muito importante fora aula. Deixou de haver isso. E eu se calhar é o que
noto mais na relação, que é muito difícil.” (Vitória)
“Lá está, aqueles professores que estão mais a tratar das partes burocráticas e trabalhos
menos pedagógicos e o essencial, que é a nossa função, ensinar e relacionar-nos com os
alunos, dar-lhes uma perspetiva nova do futuro e essas coisas, não temos tempo para isso.
Porque, se nós próprios andarmos preocupados com o futuro e com essas coisas, também já
não conseguimos ter atenção para os outros. Eu vejo isso. Eu tinha mais disponibilidade com
os alunos e até tinha tempo antigamente… Antigamente, não era há muito tempo, mas até
convivia mais com eles ali no intervalo e tal. Agora parece que já nem temos tempo para estar
um pouco com os alunos e estar com aquela disponibilidade e falar e ouvi-los. Parece que tem
que ser tudo ali metido naquele tempinho, tem que ser, tem que produzir e agora vamos para
outra coisa. Temos outra coisa para fazer. Portanto, não estamos a ser professores no sentido
de não ter aquela disponibilidade que é precisa, para sentir o que é que eles precisam e
necessitam.” (Betina)
“Pronto, essas… coisas novas que vieram aumentar. E então, em vez de estarmos
preocupados na nossa função principal, que é ensinar, temos mais uma carga burocrática que
andamos sempre preocupados. Parecendo que não, isto veio destabilizar um pouco. O
professor é ensinar e procurar estar com os alunos e, portanto, fazer com que eles aprendam e
que tenham competências, não é? As outras tarefas são um pouco laterais à profissão. Têm
que ser efetuadas. Poderiam ser por outra pessoa. Por exemplo, eu já sou do tempo que,
quando era para tirar faltas, havia funcionários que nos ajudavam, aqui da escola que faziam
essas tarefas. Por exemplo, matrículas eram os funcionários da secretaria. Agora são os
professores que fazem tudo.” (Vasco)

Se é verdade que para que uma mudança produza reais efeitos ela precisa de
fazer sentido para quem a vai concretizar, este acréscimo de tempo de permanência
na escola e de trabalho, na escola e em casa, parece ter de ser acompanhado por
outro conjunto de alterações mais profundas, no modo como as escolas poderão
desmontar uma quase secular gramática, ou angariar recursos que permitam
transformar o tempo em algo realmente estimulante para os professores. Estes
resultados demonstram cabalmente o que Hargreaves (1999) tipificou, com a sua
multidimensionalidade do tempo, como a apropriação subjetiva do tempo - o mesmo
fenómeno pode ser interpretado de diferentes formas. Mas isto não deve conduzir-nos
à conclusão simples de que o impacto das medidas recentes, ou a realidade do
trabalho dos professores, depende exclusivamente dos próprios atores. É assinalável a
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discrepância de opiniões, mas também, como para alguns profissionais uma pretensa
moralização do ritmo de trabalho ou compromisso com a organização escolar, se
sobrepõe à evidência de que há professores que sentem necessidade de abreviar um
conjunto de tarefas que compõem a essência da profissionalidade: a sua natureza
intelectual, a reflexividade, a criatividade, o rigor de procedimentos.

O trabalho em conjunto
O aumento do tempo de permanência na escola possibilitou ainda tocar noutra
das novas condições da profissionalidade: a necessidade de trabalhar em conjunto,
que tem vindo a surgir em diversos campos discursivos (políticos e académicos) como
um fator de qualidade no processo de ensino diretamente associado à qualidade das
aprendizagens. Já no ponto anterior, em alguns testemunhos, vimos vestígios de como
esta linearidade entre aumento do tempo de permanência na escola e intensidade do
trabalho colaborativo pode ser interrompida pela ausência de condições físicas e
organizativas (desencontro de horários), e do estudo quantitativo do tempo vimos
como as reuniões formais são, de entre as tarefas propiciadoras de trabalho em
colaboração, as mais visíveis no trabalho dos professores – sobretudo na componente
das atividades letivas.
Os professores concordam unanimemente com as virtudes do trabalho
colaborativo. Referem sobretudo os seus efeitos ao nível da eficácia do trabalho de
ensino, o seu impacto na aprendizagem e na garantia de um tratamento equitativo dos
alunos:
“Não é simbólica, é porque é eficaz. Tem a ver com eficácia e eficiência. O trabalho faz-se
melhor e há mais garantias de eficiência. Mesmo na questão de tratamento de questões
disciplinares e questões de uniformização de estratégias.” (Bráulio)
“Eu acho que fica melhor. Comparando isto com um projeto, isto, no fundo, é um projeto, não
é? Tu dares uma disciplina ou dares um ano, dares uma unidade, seja o que for, acaba por ser
um projeto que tu estás a realizar. E se são várias pessoas a trabalhar no mesmo projeto, acho
que têm que trabalhar em equipa, porque se não… Quer dizer, tu estás a falar em A, o outro
está a falar em B. Não tem lógica. Mesmo fazer testes, fazer fichas de trabalho, acho que deve
ser igual. Até porque os alunos, pelo menos, em princípio ficarão preparados de forma igual.
E… Isto porquê? Porque tu não sabes qual será o trajeto dos alunos para o ano, não é? Uns
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sabem uma coisa, outros sabem outra. Eu acho que trabalhar em equipa é essencial. Eu acho.
Desde que sejam coisas semelhantes, claro.” (Benedita)
“Acho que é [uma característica importante na profissionalidade dos professores]. Acho que é
indispensável. Hoje temos que ter muito cuidado, principalmente no ensino secundário, com o
futuro dos alunos. Isso é uma questão bastante importante, porque há uma entrada na
Universidade que depois é determinada por aquilo que aconteceu principalmente no ensino
secundário, em termos de resultados. Em relação às aprendizagens não, mas em termos de
resultados por aquilo que aconteceu no ensino secundário. Portanto esse tal trabalho coletivo,
deve garantir a igualdade de tratamento, a igualdade para todos os alunos e já que é muito
difícil que se faça entre escolas, pelo menos que se faça dentro das escolas.” (Benjamim)

Ainda assim, é necessário distinguir o campo das abstrações do da realidade
concreta (i.e. a intensidade real do trabalho colaborativo), e este último é bastante
menos consensual. Com efeito, para além do já reportado efeito ao nível dos contactos
informais que o aumento de tempo de permanência possibilitou, consoante o
posicionamento organizacional verificam-se diferentes leituras da realidade:
“Dentro destas alterações não me parece que haja nada que favoreça o trabalho em equipa
dos professores. P: Não há tarefas onde se veja mais trabalho em equipa do que antigamente?
R: Não.” (Bianca)
“Quer dizer, se há mais [trabalho em colaboração]… Se há mais … Se há mais… Eles têm que cá
estar mais… Nós termos que estar cá mais tempo, se ajudou ao trabalho em equipa? Muito
sinceramente não.” (Vitória)
“A maneira de trabalhar também mudou. (…) Quando eu comecei, lembro-me que o
trabalho… não havia este tipo de trabalho de grupo. Não havia este juntar de opiniões, esta
partilha de saberes, este planificar em conjunto. Havia muito o trabalho individual. As pessoas
parece até que tinham um certo medo em partilhar as planificações, em partilhar os planos de
aula. Quase que… os materiais que eram criados não eram dados a conhecer ao restante grupo
disciplinar. Não sei se por uma questão, não sei, cultural, ou se era um medo de ser criticado
pelo par, mas lembro-me que era um trabalho muito feito individualmente em casa. Não se
ficava na escola com o grupo a planificar. Agora já… pelo menos, nesta escola eu senti muito
isso, planifica-se muito em conjunto. As pessoas reúnem. Quem tem 11ºs em conjunto,
planifica. Quem tem outros, planifica. Há muito o trabalho através até de e-mail de enviar
materiais e de planificações e dizer: O que é que achas? Achas que está bem? Achas que devo
mudar alguma coisa? Eu notei muito isso.” (Violeta)
“Eu nesta escola trabalhei em equipa como não trabalhei em mais nenhuma, como nunca
tinha trabalhado noutra.” (Bráulio)

Em contrapartida, os entrevistados salientaram a ameaça representada por
uma dinâmica mais competitiva da carreira, pela possibilidade de mudança no clima da
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escola e padrão de relações entre profissionais; ora por via de manifestações
indiciadoras de individualismo como refúgio (que introduzimos em ponto anterior), ora
por afirmação de um potencial maior individualismo:
“(…) se eu posso tentar mostrar que sou melhor que tu, então eu guardo o que tenho, porque
acho que o que eu fiz é muito bom e pode ser que tu não chegues lá, não é? É isto que
convida. Agora, se eu notei isso aqui na escola, não. Ainda não notei. Mas… Quer dizer, não
posso ser tão perentória a dizer que não notei, mas pronto, não é uma coisa… generalizada,
não. Nada disso. Há um caso ou outro, não é? Mas que vai acabar por introduzir este esquema
competitivo entre as pessoas, vai. Porque, imagine, um professor que não é titular precisa de
pontos, para conseguir trepar. E, portanto, vai acabar por… em vez de as pessoas trabalharem
em grupo, como é desejável, etc., é capaz de acabar por ter esse efeito. Não faço ideia, mas
parece que sim, que isso vai acontecer. Portanto, em vez de unir, separa.” (Vanessa)
“(…) as pessoas agora também com isto da avaliação começaram a pensar um pouco nelas
próprias. Portanto, cada um… Cada um pensa em si. Eu penso que estão a pensar mais em si.”
(Vasco)

Uma das subquestões emergentes neste campo é o do papel das reuniões
formais. Podendo ser compreendido como mecanismo de estímulo ao trabalho em
colaboração (Hargreaves, 1998), a sua análise destacou-se no tratamento da questão.
A EV distingue-se, neste ponto, da EB por ter instituído no horário de todos os
professores a dedicação de parte das tardes de 4ª feira às reuniões formais – o que
seguramente Thurler (2000) também designaria de petite révolution. Enquanto indício
claro de managerialism do trabalho docente (Hoyle, 1995), se se evita a disseminação
de reuniões ao longo da semana, implica outras exigências para a própria organização
da escola e do trabalho docente em nome da sua rentabilidade:
“Eu, sinceramente, essa medida, por um lado, vi de um ponto de vista positivo que seria uma
altura para nos reunirmos, mas acontece que as pessoas chegam a essa altura por obrigação,
já vêm cansadas e não produzem quase nada. Vem tudo para aqui porque é aquele dia de
obrigação muitas das vezes, e depois marcam várias reuniões ao mesmo tempo, depois uns
têm que estar numa, não podem estar noutra. Já aconteceu haver muitas sobreposições. Que
eu, para mim, acho que não está a resultar muito. De qualquer das maneiras, foi uma tentativa
de termos ali um dia para nós. O que eu acho, não sou contra isso, mas devia haver uma
coordenação melhor, logo à partida. Se calhar até, no início do ano, fazer uma planificação e
que dissesse, portanto, este dia é só para a educação física, aquele dia é para as direções de
turma, aquele dia é para aquilo, porque senão é uma grande confusão. (Vasco)
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“A bondade da medida passa por uma organização de escola. Se não há uma organização de
escola, a medida perde-se, não é? Se não há uma prioridade da escola para utilizar o trabalho
desses professores ou coordená-lo ou dar horas aos professores para trabalharem em
conjunto ou para fazer o que a escola acha que deve ser feito.” (Verónica)
“Eu pessoalmente acho positivo. Eu tive pena de ter coincidido com as reuniões do CEF, não é?
Porque muitas vezes acabei por não poder reunir com os colegas e muitas vezes também havia
reuniões de pedagógico. Ou seja, eu cheguei a ir para a sala de estudo, passava semanas e
semanas, às vezes mais do que um mês, sem encontrar colegas com quem eu tinha turmas em
comum. Porquê? Numa semana eu não ia, porque tinha reunião do CEF. Na semana seguinte,
havia uma reunião de pedagógico, estariam lá as minhas colegas, (…), que teriam que estar no
pedagógico. Depois, na semana seguinte, eu já tinha outra vez CEF, elas estavam lá, mas não
estava eu. Ou seja, andávamos sempre nisto. E, às vezes, estávamos quase um mês sem nos
encontrarmos nas reuniões. Muitas vezes tínhamos que falar na sala dos professores,
informalmente. Mas acho positivo.” (Violeta)

Por outro lado, foi junto dos professores da EB que encontrámos maiores
resistências em relação à qualidade desta componente do trabalho, sobretudo à sua
expressão no aumento de reuniões formais:
“Quer dizer, para nós, acho que nós, as nossas reuniões formais, o que fazemos mais é tentar
dar resposta àquilo que o conselho pedagógico nos pede e, às vezes, há lugar a isso.” (Bianca)
“Há, dizia eu, fortes constrangimentos para que tal perceção de partilha e de coesão de grupo
não sejam alcançadas. (…), por exemplo, mudamos a sede da reunião, seja o conselho de
turma, o conselho de professores do departamento, seja o conselho pedagógico ou reuniões
de coordenação pedagógica e, invariavelmente, um forte constrangimento que eu presencio é
quase ninguém se conseguir ouvir. Ou seja, exemplificando, para abordar um determinado
assunto, se um colega toma a palavra, dificilmente leva até ao fim a exposição do seu
raciocínio sem ser interrompido. E isto acontece invariavelmente. Isto é um forte
constrangimento e eu não sei como é que se resolve. Isso é uma inabilidade completa dos
professores (…). Outro constrangimento forte é a capacidade impressionante de dispersão que
têm em relação aos assuntos. Começa-se um assunto que está em análise e, não muito tempo
depois… está-se num assunto e outro e outro. E o primeiro assunto que foi lançado não…
perdeu-se de vista, não está a ser discutido. (…). E, portanto, muitas pessoas estão a chegar à
reunião e a dizer que têm que sair daqui a não sei quê. Ou então vamos despachar. (…) De
facto, para muitos colegas acaba por ser… um… um tédio participar nestas reuniões. Tendo
aumentado o número, as coisas complicaram-se e de que maneira, não é? Porque os
professores passaram a pensar mais numa reunião que não vai ter consequências ou que será
em vão.” (Baltasar)
“Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, depende de para que é a reunião
formal. Eu acho que é importante haver reuniões formais. Algumas. E algumas das reuniões
formais, se calhar, possibilitam o trabalho em equipa, não estou a dizer o contrário. Mas eu
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acho que depende. Às vezes, também se fazem reuniões por tudo e por nada, que acho que
também é desnecessário.” (Benedita)

Assinale-se que, neste item, os professores mais entusiastas do mecanismo
reuniões formais são os que lecionam a cursos profissionais e CEF’s - que se distinguem
pelo facto de não terem um currículo formal estabilizado e institucionalizado como os
demais cursos. Não existindo programa oficial, os professores contam com as reuniões
formais, de frequência semanal ou quinzenal, para aferirem estratégias e conteúdos
transversais, e com a própria capacidade de definir livremente os conteúdos e meios
de ensino. Ou seja, num contexto de maior dificuldade em definir o que fazer, de
menor presença de orientações normativas, é possível que os professores sejam mais
recetivos ao trabalho em colaboração:
“Apreciei bastante, apesar dos transtornos que me causava, mas apreciei bastante uma
reunião semanal que nós tínhamos de nível, em que preparávamos as aulas em conjunto. Não
preparávamos propriamente materiais, mas preparávamos as aulas e alinhavávamos materiais.
E isso eu apreciei bastante. Por uma questão de justiça, seja de igualdade de tratamento,
igualdade de circunstâncias nas diversas turmas, independentemente do docente.” (Bráulio)
“Mas o facto de haver essas reuniões leva a que as pessoas se juntem e aí não há desculpa
para que as coisas não funcionem. Essas tais articulações interdisciplinares, não é? Porque a
Filosofia vai tratar a ética, e vocês no Inglês até estão a dar a publicidade e a ética na
publicidade, então podemos articular. Muitas vezes essas coisas eram faladas ali em baixo, na
sala dos professores (…) quando estávamos a tomar um café ou qualquer coisa, não é? Não era
feito numa reunião formal.” (Violeta)
“O que tinha de positivo é o facto de nós realmente termos níveis em comum. Por exemplo,
quando nós reuníamos em grupo ali, acabámos por adiantar trabalho nessas turmas que nós
tínhamos em comum, acabámos por partilhar trabalho e aí a coisa sai um bocadinho mais
levezinha.” (Betina)

Foi ainda neste campo (e entre os professores mais jovens - normalmente, com
horário incompleto, e que por isso não sentiram tanto o peso destes tempos de
trabalho na nova componente não letiva) que mais facilmente se associou a
colaboração com a natureza profissional do trabalho:
“Pessoalmente, eu acho que sim [os professores sentem-se mais profissionais por trabalharem
em conjunto]. Até é mais fácil trabalhar assim, é muito melhor do que trabalhar sozinho. Poder
partilhar experiências, ter um próprio teste que não é feito só por nós, há mais alguém que o
vê, há mais alguém que nos ajuda, eu acho que isso é muito bom e torna-nos melhor, até. Não
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é só uma questão de segurança interior, eu acho que é mesmo eficácia, porque… porque acho
que deve ser assim, que devemos partilhar experiências e mais do que uma cabeça a pensar,
pensa melhor. E, para mais, então se há varias pessoas a lecionar no mesmo ano, a lecionar o
mesmo nível, acho que devemos partilhar experiências e todos devemos exigir o mesmo.
Todos devemos preparar o mais possível em conjunto. Penso que sim.” (Vânia)
“Também [me sinto mais profissional ao trabalhar em equipa] Aprendemos. Eu acho que sim.
Nesse aspeto, aprendemos a… a partilhar os conhecimentos, não é? Porque, de facto…
Antigamente, cada um ia para o seu canto. Tínhamos alguma dificuldade nesse aspeto. E as
coisas, de facto, melhoraram, do meu ponto de vista.” (Betina)

Em suma, fica patente que os professores distinguem entre um trabalho
colaborativo virtuoso (em que o grupo disciplinar surge como entidade importante
para o desempenho individual) e outro praticamente inútil. Com efeito, parece que o
nó górdio da questão do trabalho colaborativo reside na sua rentabilidade e utilidade
para o que os professores consideram ser o essencial do seu desempenho: a sua
intervenção na componente letiva, a melhoria dos alunos, o contacto direto com os
alunos. Não surpreende então que esta forma de trabalhar seja louvada quando, na
ausência de orientações curriculares formais, é um meio privilegiado de resolver
problemas e promover a qualidade do ensino, quando permite a construção mais
consolidada de projetos de dinamização extracurriculares, quando possibilita a
aprendizagem recíproca com reflexo no modo de ensinar; como também não
surpreende que, no caso das reuniões, haja uma distinção entre as úteis e as inúteis:
“Portanto, as várias pessoas que estão a dar o mesmo nível decidem qual é a melhor forma de
abordar as questões. Isso é um trabalho feito em grupo, sempre. Não é uma pessoa isolada. Eu
penso qualquer coisa sobre determinado assunto, acho que poderíamos antes usar assim,
fazer assim ou assado. Como nós trabalhamos em grupo, o que eu faço é partilhar isso com as
outras pessoas que estão a dar o mesmo nível e ver o que é que elas acham, não é? Porque até
posso estar a ver mal a questão e perceber que afinal a melhor orientação será outra.
Portanto, isso tudo nunca é um ato isolado, mas é um ato de grupo de pessoas que lecionam o
mesmo nível.” (Vanessa)
“E depois a associação que não é uma associação formal, mas a associação entre professores
que acontece nas escolas também é outra coisa muito importante. Não uma coisa formal, mas
uma coisa informal e que também tem muita importância. Por exemplo, eu posso falar no meu
caso, por exemplo, que eu estava completamente desligada disto, não é? Tantos anos. E,
portanto, as pessoas do grupo de (…) puseram-me a par de uma série de regras, etc., tudo o
que tinha mudado. Portanto, a pessoa quando chega a um sítio de novo, tem que ter alguém
que… um suporte.” (Vanessa)
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“Não direi que o professor verdadeiramente profissional é o que consegue, mas que a sua
prática pedagógica sai reforçada ou enriquecida, não tenho dúvidas sobre isso. Eu entendo
que o confronto de perspetivas, que só é possível em grupo, claro, para ter efeito, é
fundamental. Do meu ponto de vista, é indiscutível o que eu acabei de dizer. Podemos
participar convictamente numa reunião de trabalho ou participar sem ser numa reunião
formal de trabalho, mas participar em grupo para resolver questões, não tenho dúvidas que as
soluções encontradas são sempre melhores. Contudo registo também uma nota, o trabalho
individual é muito importante. Direi que será fundamental, mas que posteriormente terá que
ser, digamos, escrutinado em grupo e, de preferência, da área de especialidade. Eu acredito
muito seriamente no que acabei de dizer.” (Baltasar)
“Porque as pessoas participam… porque são convocadas e, portanto, são obrigadas. Mas
participam desencantadas. Isto é, a perceção que têm é que estamos ali para resolver
problemas que, na maior parte das vezes escapam às soluções que os professores têm.”
(Baltasar)

Os professores não são indiferentes às possibilidades oferecidas e à
necessidade de trabalhar em colaboração. As entrevistas conduzidas esclarecem este
ponto que confirma o observado por McCulloch et al. (2000) que, ao questionarem
178 professores do ensino secundário inglês, detetaram que a capacidade de trabalhar
harmoniosamente com os outros (incluindo os seus pares) é o segundo indicador usado
pelos inquiridos para distinguirem um professor mais de um menos profissional. No
entanto, a observação conjunta da realidade, objetiva e subjetiva, revela que se o
interesse é levar as nossas escolas à constituição de comunidades de prática (Thurler,
2000), em que a colaboração e aprendizagem coletiva são regulares e significativas, o
tempo de trabalho em colaboração real e efetiva é reduzido, e é sobretudo preenchido
com tarefas mais típicas de uma colaboração artificial do que real (Hargreaves, 1999)
que, porque assentes numa base gestionária e não vivenciada e construída pelos
atores, não garante sólidas expetativas de consolidação (Huberman, 1993).
A referência dos professores entrevistados a uma colaboração proveitosa
quando inserida numa dinâmica pessoal de melhoria do seu desempenho e da dos
alunos, revela-nos o seu interesse primordial – o seu impacto na melhoria do processo
ensino-aprendizagem. Eventualmente por isto, a mera criação de dispositivos
organizativos para juntar os profissionais colhe diferentes representações de eficácia,
já que, melhor que ninguém, os professores sabem terem um alcance relativo no
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controlo de variáveis importantes para aquela melhoria (o próprio interesse dos
alunos). Neste âmbito, contudo, as opiniões, novamente, são díspares, confirmando
que esta capacidade (de trabalhar com os colegas) tenha verificado um número
significativo de discrepâncias entre a realidade vivida e a desejada (exercício 1). É
possível que esta ambiguidade seja a expressão de um conjunto de outras que pautam
a atualidade do trabalho dos professores; se o trabalho exige cumplicidade, exige
equipas (Bianca), para este mesmo trabalho o individual é muito importante (Baltasar)
– se se pressente que parte das mudanças introduzidas administrativamente
pressionam no sentido do trabalho conjunto e da constituição de culturas
colaborativas (Flores, 2007), parece impossível iludir o exposto, há décadas, por
Huberman (1993) quando salienta a faceta artesanal do trabalho dos professores que
hipoteca o pleno usufruto da partilha e interação profissional, do confronto produtivo.
É importante notar que, na apologia abstrata do trabalho colaborativo ou na
explicação da realidade concreta, surge a questão da equidade no tratamento como
um valor tão presente e importante como o da melhoria do desempenho. Este pode
ser entendido como um desvio ao essencial dos propósitos da ortodoxia da
colaboração (a melhoria das aprendizagens) e que reflete bem outra preocupação
importante, eminentemente ética, dos professores na sua ação, mas que
procuraremos aprofundar no ponto seguinte por pensarmos não ser plenamente
compreensível sem outros elementos empíricos.
A análise deste tema revela uma circunstância particular, em que o trabalho em
colaboração é visto de forma diferente, porque realmente produtivo, porque
associado à melhoria do desempenho na componente letiva. Isto sucede nos cursos
profissionais, em que a incerteza – em relação à condução das aulas, à definição do
que e como ensinar, são maiores do que nos cursos regulares. O estudo quantitativo
do tempo só parcialmente reflete esta observação – apenas em 2 dos 4 participantes,
que lecionam a este tipo de cursos, se registam valores de frequência e peso do
trabalho nestas tarefas, bastante superiores à generalidade da amostra (estes 2
participantes distinguem-se dos outros por lecionarem disciplinas de natureza
essencialmente teórica). Ainda assim, é saliente nas entrevistas uma maior intensidade
de partilha e vestígios de real trabalho em colaboração, quando os apoios curriculares
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são mais escassos. Aparentemente, isto também equivaleria a dizer, onde a autonomia
de decisão é maior, mas esta associação (entre autonomia e trabalho colaborativo)
requer prudência. Primeiro, porque muitas décadas de gramática da escola, cujas
características propiciam um exercício autónomo, têm tido o efeito contrário, o
isolamento e o individualismo. Segundo, porque se esta associação fosse credível não
se compreenderia por que os países anglo-saxónicos (em que só recentemente foram
criados currículos considerados restritivos da autonomia docente) se debatem com a
mesma questão da necessidade de fomentar o trabalho colaborativo. Outra explicação
possível, e mais plausível, poderá estar relacionada com o carácter excecional que
aquelas circunstâncias representam para profissionais socializados num ensino
apoiado em currículos formais e manuais escolares; um fenómeno igualmente
verificado em circunstâncias de introdução de inovações (Thurler, 2000; DarlingHammond, 2005), que fazem com que a variável-chave seja um grau quase zero de
certeza e segurança em relação ao sentido das decisões de planeamento e avaliação, e
que impelem os professores a procurar apoio junto de quem se confronta com os
mesmos problemas. Se considerarmos que desde o trabalho desenvolvido por Lortie
(1975), esta circunstância de incerteza é tida, pelo contrário, como o principal fator
que impele os professores a um posicionamento individualista e de isolamento
(Hargreaves, 199324) – que como vimos pode não ocorrer, então parece prudente não
abandonar a possibilidade de que se comece a operar uma mudança nos modos de os
professores trabalharem com os seus pares.
O cariz excecional desta observação também reside noutra faceta – o facto de
esta colaboração se processar entre professores de disciplinas diferentes. Os
professores inquiridos, que manifestam as virtudes do trabalho colaborativo
efetivamente concretizado, reportam-se, quase invariavelmente (excetuam-se as
referências a projetos escolares e ao exercícios de cargos de gestão intermédia), ao
trabalho em conjunto com outros colegas da mesma disciplina. Esta tendência
confirma o já conhecido papel estruturante do grupo disciplinar, na socialização dos
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Nesta obra em concreto, o autor revê os estudos de Lortie e Rosenholtz (autores de trabalhos
fundacionais na área) para concluir que esta incerteza deriva mais das características situacionais (com
que os professores se deparam) do que das pessoais dos próprios professores intervenientes nos
estudos.
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seus elementos, na construção de subjetividades comuns e no cumprimento de tarefas
em que se baseiam o desenvolvimento profissional (Siskin, 1994; Lima, 2002), e deixa
antever um débil impacto das mudanças recentes na estruturação de uma dinâmica
generalizada de colaboração.

A regulação do trabalho
O nível de controlo sobre o produto e os meios do trabalho é um indicador
importante do grau de profissionalismo de uma ocupação, sendo-lhe associado uma
preponderância do saber específico da profissão e o seu carácter científico.
A regulação do trabalho dos professores é percebida pelos próprios de uma
forma ambígua, concebida com recurso a argumentos mais ou menos implícitos na
interpretação dos contextos em que se desenvolve o trabalho e do próprio trabalho
em concreto.
Dos pontos analisados anteriormente é possível discernir diversas subquestões
associadas, pelo menos indiretamente, à regulação do trabalho docente.
A hierarquização do coletivo de cada escola é um fenómeno que se relaciona
com a regulação do trabalho - está implícito no reforço da gestão intermédia
representado pelo seu privilégio aquando da definição dos titulares, consequente
distribuição de tarefas de coordenação e avaliação dos outros, e possível separação
entre conceção e execução pela preponderância crescente daqueles profissionais. A
hierarquização das organizações escolares tende para o mesmo efeito, e a ênfase no
cumprimento das normas de avaliação do desempenho e a instituição nos horários dos
professores de tempos para trabalhar em conjunto são disso reflexo.
A constatada residual porção de tempo dedicada a tarefas de reflexão, estudo
autónomo e formação contínua, e consequente perceção subjetiva de que a
quantidade de tempo de trabalho e a sua atual diversidade têm impacto no modo de
descrever o próprio desempenho, têm significado para a regulação do trabalho.
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A possibilidade de se desenvolverem posicionamentos de refúgio perante
ameaças à própria identidade, e a constatada preponderância dos grupos disciplinares
na construção efetiva dos processos de ensino, relacionam-se igualmente com a
regulação do trabalho – num sentido contrário ao sugerido pelas anteriores.
A ambiguidade a que nos referimos no início deste ponto está patente nas
coincidências de apreciação genérica de autonomia e controlo da decisão, ilustradas
no seguinte par de unidades de registo, e que usamos para introduzir a questão:
“(…) total liberdade nunca se tem muito. P: Mas pelo menos acha que tem uma boa margem
de manobra para decidir? R: Acho que sim.”
“P: Sente que hoje em dia o trabalho dos professores é mais controlado ou não? R: Acho que
é. Isso eu acho que é.” (Vânia)

Aquando da realização das entrevistas propriamente ditas, foi também
constatável algum desconforto na utilização do termo controlo e correspondente
substituição por pressão ou interferência – o que, face ao a seguir exposto,
interpretámos como sinal da delicadeza ou importância da questão para os
entrevistados.
A maioria dos testemunhos de perceção de controlo do trabalho incide na
componente do trabalho mais significativa para os entrevistados e naquela que os
professores demonstraram ter maior tempo de trabalho – a componente das
atividades letivas. E neste campo, a questão da avaliação das aprendizagens, dos
exames e dos resultados, são os âmbitos mais citados como zonas de controlo do
trabalho:
“Eu vejo aí mais o controlo em termos de resultados. Eu penso que cada vez esse controlo
assenta numa pressão, em que temos que trabalhar para o sucesso e… mesmo se ele não
adquiriu muitos conhecimentos, mas… ele está aqui, tem que avançar. Criou-se um pouco essa
ideia… de facilitismo. O sucesso ao fim ao cabo é fazer… fazer avançar… o aluno para o
patamar seguinte. Eu penso que cada vez se está a dar mais essa perspetiva. O discurso que
vem de cima é um bocado esse.” (Bernardo)
“[em relação aos testes intermédios] são testes a nível nacional. E por isso é que eu digo que
há constrangimentos nesse aspeto. Não é? Porque a pessoa… É evidente que eu não sou
obrigada a ter dado a matéria toda. Portanto, o teste intermédio, no fim… É assim, não sou
obrigada, mas isso até fica um bocado desagradável para os alunos, porque depois no fim, nós
temos que mandar as notas para Lisboa, portanto, para o GAVE.” (Verónica)
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“E então o professor de português sobretudo, com exames nacionais, tem mesmo que ter
cuidado em preparar os alunos convenientemente para… para aquilo que os espera, não é? E
para as competências que sabem que vão ser testadas, etc. (…) Agora, [no caso dos] cursos
tecnológicos ou profissionais que têm até os programas semelhantes aos do secundário, os
professores de português, como não estão sujeitos ao exame, fazem adaptações a nível de
projeto curricular de turma, perante a turma que têm.” (Verónica)
“Somos autónomos no nosso trabalho. Bem… dentro de limites, naturalmente. Sei lá, se vamos
para… para um ensino secundário, qual é o nosso limite? É um exame, é uma avaliação
externa, não é? (…) No meu, por exemplo, 10º ano, só vai ter exame no 11º, mas ele a primeira
semana tem que ter fotocópia dos testes intermédios todos e dos exames todos. (…) E se não
tiver, tem uma nota a dizer que não tem. A primeira semana de aulas do décimo ano, eles têm
que ter isso, faz parte… (Vitória)

Do estudo quantitativo do tempo de trabalho tinha resultado uma diferença
importante, ao nível da carga total de trabalho (questão 3), entre respondentes que
lecionavam disciplinas com e sem exame, com os primeiros a reportarem resultados
superiores aos segundos, em ambas as escolas. Acompanhando estes dados,
verificamos como estes testemunhos ilustram a sua relação com um controlo pelos
resultados, não diretivo, que produz efeitos ao nível das subjetividades de
representação do sucesso (Lawn, 2000), mas também ao nível da componente técnica
do trabalho, corroborando o adiantado por Flores (2007). A questão específica dos
modos de subjetivação da realidade estão ainda presentes na reivindicação de uma
prévia exigência intrínseca, eminentemente ética, para com os resultados dos alunos e
na denúncia de um modo sistémico de se entender o sucesso:
“(…) no fim, a pessoa sempre prestou contas a si própria, em primeiro lugar aos alunos, não é?
Porque, imagine que eu tenho uma turma, eu estou a falar, por exemplo, de Matemática que
tem exames. Começa a ter exames… tem no nono, tem exames por aí fora, é evidente que
nenhum professor se sente satisfeito se os seus alunos tiverem maus resultados nos exames,
não é? Portanto, esse controlo é intrínseco.” (Vanessa)
“Quer dizer, numa primeira fase isso pode ser positivo, porque apresentam-se estatísticas,
apresentam-se grandes melhorias de resultados. Agora, quando os alunos chegam às
faculdades, quando os alunos chegam depois ao mercado de trabalho, aí provavelmente vão
apontar… vão apontar o dedo aos professores, não é?” (Bernardo)

O apuramento, junto das atas dos Conselhos Pedagógicos, de um maior
número de unidades de registo relacionadas com a questão da avaliação; o rigor aí
demonstrado, ao fazer suceder, ao longo de cada ano letivo, exercícios de análise e
comparação de resultados obtidos, ao traçar orientações para a sua melhoria, revelam
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que a sensibilidade da questão da identificação do sucesso é grande. Parece também
ser um ponto importante na discussão em torno da concorrência e procura de
equilíbrio de finalidades neste nível de ensino (Azevedo, 2000), a que se juntou
recentemente o imperativo de reduzir as possibilidades de abandono escolar. A partir
dos resultados obtidos no exercício 2, constata-se que os professores percebem ser a
transição de ano/ciclo a finalidade mais valorizada na realidade, mas que defendem a
primazia do desenvolvimento pessoal e integral dos alunos. Perante a necessidade de
concretizar imperativos que não correspondem às suas expetativas profissionais, ao
núcleo essencial da sua profissionalidade que inclui o saber e a facilitação da sua
apropriação por parte dos alunos (Demailly, 1991; Tardif, 2009) a dissociação
identitária é inevitável, e associa-se à perceção de limitações na capacidade de
controlar o próprio trabalho. Os professores são confrontados com procedimentos de
facilitação da continuidade na escola (mesmo em caso de notório desinteresse ou
desleixo por parte dos alunos) e do sucesso, que não coincidem com as próprias
subjetividades identitárias:
“As pessoas penso que cada vez vão estar menos preocupadas com a parte de transmissão de
conhecimentos e mais com a outra questão: Ah, então se o aluno não está a alcançar os
objetivos, isso vai contra mim, porque eu é que depois tenho de andar aqui a criar planos de
recuperação e tal. Então porque é que me hei de estar a chatear? Vamos… vamos fazê-los
avançar. É isto que querem, então é isto que vão ter. Eu penso que está-se a cair um pouco
nisso. Talvez um pouco também tendo em conta estes últimos três, quatro anos que foram
maus para a profissão.” (Bernardo)
“A pessoa gosta de ensinar e gosta de que os alunos também atinjam as competências que a
pessoa gostaria que tivessem, não é? E estes planos de recuperação, etc., no fim, não têm
nada a ver com isso. Estes planos de recuperação acabam por dizer assim: Ir à escola ou não,
não é importante. Portanto, se temos um aluno que nunca falta e, sei lá, merece no fim do ano
ter dezasseis, temos outro aluno, cujos pais têm dinheiro, tem um ótimo explicador, que falta
constantemente, que dá cem ou duzentas faltas num ano, mas como pode fazer esses planos
de recuperação, como faz uma prova e se tem positiva nessa prova, tem o direito de continuar,
então, qual é a diferença entre os dois? Isso para mim é que é grave, porque no fim é ter
dinheiro ou não ter. Porque se o menino não gosta de se levantar às oito e meia, fica na cama.
Depois tem um explicador, faz a prova… tem um plano de recuperação, faz a prova, tem
positiva, tudo corre bem.” (Vanessa)

Esta questão é importante na medida em que demonstra que os professores
mantêm reservas em relação aos objetivos, defendidos por outros, para a sua ação
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educativa – um dos pontos fundamentais da argumentação de sustentação da
desprofissionalização (Derber, 1983).
Os referidos planos de recuperação incluem-se na segunda referência principal
da tipificação do controlo dentro das atividades letivas, em conjunto com outros
procedimentos de cariz técnico25 que nos coloca perante a evidência de que os
professores estão sujeitos a fenómenos de desprofissionalização técnica por incidirem
de forma direta no trabalho:
“[O trabalho dos professores] é mais controlado. Neste momento temos que apresentar mais
dados para os nossos superiores. Temos que… Por exemplo, uma coisa que dantes não se
fazia, agora é uma prática generalizada é as sínteses descritivas intermédias… Além de darmos
as notas, já temos que apresentar sínteses descritivas, porque os encarregados de educação
têm que ter conhecimento e temos que fazer sempre sínteses descritivas.” (Vasco)
“Quando têm mais de 50% de negativas, que tem que se justificar essa parte, também é um
controlo.” (Vitória)
“Por exemplo, há uma dinâmica completamente diferente das manchas horárias, da marcação
das horas, dos sítios onde se assina, onde se descreve o que é que se está a fazer… Sumariar,
sumariar, sumariar, assina aqui, assina ali, agora estou na hora não sei de quê, na hora não sei
quantos, … Quer dizer, existe esse tipo de pressão. Isso existe. É maior, maior.” (Betina)

A persistência destes procedimentos adicionados a outros de âmbito mais
genérico constituem a oportunidade de crítica a um outro mecanismo de sobrecarga
(já aprofundado em ponto anterior), mas também de controlo – a burocracia:
“[Há controlo] nos trabalhos que são distribuídos aos professores para fazer, trabalhos sobre
temas vários, sobre coisas várias da escola, que são distribuídos aos professores para fazerem
e que têm um tempo para fazer, que não está ligado sequer a aspetos pedagógicos e didáticos,
são trabalhos burocráticos que eles têm que fazer, quer dizer… o sistema eletrónico de entrar,
que marca a entrada e a saída do professor, quer dizer, há todo esse… Há esse controlo. E
trabalhos que vão para lá, muito para lá daquilo que está no estatuto da carreira docente.”
(Bianca)
25
“Muitos grupos disciplinares ainda não entregaram as planificações nem os critérios de avaliação, devendo fazê-lo
logo que possível. Relativamente ao material já entregue fazem-se as seguintes recomendações: [disciplina] – deverá clarificar
melhor os critérios de avaliação por disciplina; [disciplina] – deverá rever a inserção de 3 blocos para avaliação formativa na
calendarização de cada período, sendo certo que a avaliação formativa deve acompanhar todo o processo de aprendizagem e de
desenvolvimento de competências. As normas enunciadas para a planificação no ano passado continuam atuais e por isso
repetem-se aqui: A planificação deverá ser feita em termos de desenvolvimento de competências e não apenas em termos de
conteúdos. Terá de incluir um momento de diagnóstico da situação inicial do aluno, quer em termos cognitivos, quer em termos
afetivos e comportamentais, a completar em três ou quatro semanas, no 10º ano e mais abreviada no 11º. Deverá também,
sempre que possível, mencionar as estratégias de ensino/aprendizagem a privilegiar. É necessário dar especial atenção à
diversificação de estratégias para obter o melhor rendimento das aulas de 90 minutos, sem esquecer que o aluno tem de ser um
elemento activo na sala de aula. ” (EV – excerto de ata do CP de 05 de Setembro de 2006)
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“(…) o controlo com certeza vem é da quantidade de vezes que a pessoa tem que registar que
fez isto e fez aquilo e fez o outro. Aí talvez sim. De facto, esse controlo burocrático aumentou,
nitidamente.” (Vanessa)
“O trabalho [tem vindo a ser objeto de um controlo mais apertado]… Quando se utiliza aqui a
palavra trabalho, tem a ver mais com o cumprimento. O cumprimento. Isso vê-se
perfeitamente pelo número de faltas. Foi devido à implementação de um sistema que as
coisas se alteraram.” (Benjamim)
“No outro dia, dizia-me uma diretora de turma: Tu sabes que para reprovar um aluno eu tenho
que escrever vinte vezes as classificações todas que ele teve ao longo do ano? Porque foi logo
no primeiro período, quando se descobriu que ele estava com problemas, fez-se um plano de
recuperação. Depois quando se avalia o plano de recuperação, voltamos a escrever as notas.
Depois quando se reformula, voltamos a escrever as notas. (…) Mas depois quando vejo o
resultado de tudo, que os pais nem vêm assinar muitas vezes… e portanto, afinal para quê?
Para nada. Quer dizer, só para a escola poder dizer à DREC: Fizemos tudo certinho. É só para
isso, mais nada. Não sei se é na maior parte, mas em muitos casos não é para mais do que para
isso.” (Verónica)

Em contrapartida, encontramos igualmente diversos testemunhos relacionados
com as virtudes destes procedimentos, também reveladores da nova noção
profissional (Evetts, 2006) de que a ordem, a transparência e a possibilidade de
escrutínio fazem parte da sua profissionalidade, e que, em contraste com o referido
distanciamento dos professores em relação aos objetivos da ação educativa, parece
ser incorporado de forma menos crítica:
“O caso desta questão da recuperação obriga a que se faça um plano. Como é que se sabe se
se faz ou não faz? Tem que estar escrito nalgum lado, não é? E, portanto, não se confia apenas
no relatório do professor. Acho que há uma vontade ou… ou um desejo de controlo, que eu
digo que… posso também dizer que… talvez tenha alguma justificação, talvez essa necessidade
que, a certa altura, a tutela sente em controlar. No caso dos planos de recuperação e o
acompanhamento e não sei quê, tudo aquilo tem de ficar registado. E eu até, de certo modo,
concordo.” (Verónica)
“Hoje disponibilizam-se planificações, critérios de avaliação, coisa que há uns anos não se
fazia. Em nome da transparência. Isso é importante e até da facilidade de escrutínio. De
escrutinar pessoas. P: Isso é controlo, não é? R: Isso é controlo. Mas isso é o que todos nós
exigimos quase quando vamos a um centro de saúde, não é? Ou quando vamos às Finanças.
Embora isso não aconteça, mas a gente, às vezes, gostava de saber, não é?” (Benjamim)
“Não direi que há esse controlo, pelo menos eu não perceciono. Eu entendo, porque esta é a
minha convicção, entendo é que deve haver este… … ciclo preparação, concretização,
avaliação para haver correção. Portanto, há aqui um retorno em função da avaliação que num
projeto semelhante, ou num projeto seguinte, seja corrigido o que correu menos bem.
Portanto, neste sentido os relatórios, se forem genuínos, relatam aquilo que sucedeu bem,
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aquilo que não sucedeu tão bem, que são, no fundo, recomendações para uma iniciativa
semelhante à que deu lugar a esse relatório e, portanto, não… não me parece que haja um
maior controlo. Mas isto é a minha perceção. Há colegas que não me acompanham neste
raciocínio. Dizem imediata e de uma forma inequívoca que há mais controlo.” (Baltasar)

Não deixa de ser significativo que estes valores de transparência e escrutínio
surjam de forma mais acentuada do que outros mais próprios da esfera de uma
qualquer profissionalidade. Ainda que tal não seja surpreendente na medida em que
eles têm vindo a ser indicados como constituintes de um contexto de renome - um dos
mundos simbólicos que compõem a realidade do trabalho escolar (Gomes, 2005),
emergente recentemente em resultado da transição de um posicionamento estatal de
educador para regulador e da, legitimamente, aceite necessidade de as escolas se
aproximarem e integrarem nas comunidades próximas. A acentuação destes valores
poderá ser também a explicação para a (avançada no ponto anterior) emergência da
equidade no tratamento dos alunos como valor estruturante da necessidade de
fomentar o trabalho colaborativo. Este valor pertence originalmente ao mundo cívico –
em que o interesse geral e a igualdade de oportunidades são referências importantes,
mas o modo discursivo como é mobilizado e a saliência atual da necessidade de
transparência levam-nos a supor ser esta uma hipótese igualmente plausível. A
equidade no tratamento tanto pode, teoricamente, ser mobilizado para destacar a
faceta de serviço público da escola, como pode, no campo das concretizações, ser
mobilizado para salientar o reforço da imagem pública de defesa de um valor que é
caro para o próprio público, num contexto de concorrência e tensões entre finalidades
educativas (Azevedo, 2000), que os próprios professores incorporam (ver exercício 3) e
sentem ter de tornar claro junto do público.
Quanto à origem deste controlo crescente, os professores inquiridos fazem
uma distinção importante entre entidades, privilegiando os pais e encarregados de
educação como atores legítimos e merecedores do interesse profissional na sua
participação e direito à informação. Excetuando situações de percebida intromissão
não construtiva, e de ausência, o facto de os pais assumirem um posicionamento
efetivo no leque de entidades a quem prestar contas, não parece problemático:
“Acaba por haver um certo controlo em termos de pais. Às vezes há pessoas que se queixam
de que há uma interferência e… Nós falhamos também, não é? E, às vezes, há uma certa
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incompreensão e a interferência muitas vezes não é no sentido de ajuda, mas sim… Mas agora,
se uma pessoa sente o controlo do tipo destrutivo, às vezes, tu não serves para o meu filho,
então […] vai-te lixar, não é? Aí já acho que é destrutivo.” (Valentina)
“Mais burocracia é num conjunto de informação, no preenchimento de formulários que tem
que se disponibilizar em algumas direções. Refiro duas só. Para a tutela. Eles hoje querem
muito mais informações do que queriam há dez anos. (…) E a outra, e aí essa não critico que é
para os destinatários, portanto, para os encarregados de educação e para os alunos.”
(Benjamim)
“(…) ainda bem que são [fonte de controlo]. Ainda bem. Eu acho que os pais devem estar
presentes. Têm que estar presentes. Os pais na minha direção de turma este ano não vinham.
Mandei-lhes uma carta no final do primeiro período, vieram todos a um jantar.(…) Quer dizer,
eu acho que a importância dos pais é fundamental na escola. Por isso, se eles controlam? Se
calhar, acho que sim. Acho bem que se controle… Não é para controlar os professores. É
porque se os pais estiverem, os filhos têm melhores resultados. Quando digo melhores
resultados não quero dizer melhores notas. Quer dizer melhores pessoas que é outra coisa
diferente.(…) Portanto, este controlo dos pais para mim é cooperação. Enquanto que o
controlo do conselho executivo é mesmo controlo, não é? É diferente.” (Vitória)

Posição diferente merece a tutela ou a própria direção da escola cujo papel
futuro (ainda que percebido de forma diferente pelos professores de cada uma) é
percebido com alguma insegurança em face das recentes mudanças na estrutura
gestionária que enaltecem a figura do diretor. Neste particular é de notar como, de
uma forma quase subsumida, se toca no ponto fulcral da questão – o controlo emerge
da dificuldade de avaliar rigorosamente a qualidade, o que é típico de atividades e
organizações que tratam da formação de pessoas e não de produção de objetos
(Tardif, 2009):
“Nós vivemos muito de resultados e os resultados não resultam desse controlo. Porque o
professor é muito controlado, mas muito controlado em quê? Preenche papéis e está feita a
sua vida. Mesmo que esses papéis não digam nada, porque há um horror ao vazio, não é? A
qualidade, isso, nem se vê aí, por isso é que temos o controlo. Este é controlo de tudo, é saber
se está tudo assinado, até os cantinhos assinados. E agora a qualidade do produto? Que é o
que nos interessa. Da escola, da imagem da escola lá para fora. Não é por aí. A imagem da
escola vai lá para fora por aquilo que a escola faz, pelos resultados também que tem, pelas
atividades que desenvolve, pelos prémios que os seus alunos têm em vários concursos em que
participam, (…). São exceções? São. Mas são daqui da escola. É isso também que valoriza a
profissão” (Bianca)

Os argumentos que temos vindo a expor alimentam algumas representações
bastante clarificadoras de posicionamentos profissionais, diversos e coexistentes, que
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revelam parte do turbilhão identitário atual que junta indignação, perceção de um
papel de obediência e valorização profissional:
“Causa uma certa indignação. Nós estarmos mais preocupados com o que fica bem no papel, o
que é conveniente que saia daquela reunião, o que vão achar lá fora, não é? A imagem que vai
transmitir, se o pai fica satisfeito ou não. Se isso vai fazer com que o pai não apresente
recursos, não é? Cada vez mais somos preocupados com as aparências e não com o aluno em
si. E isso deixa-me um bocado indignada. Devíamo-nos preocupar muito mais com o aluno. E,
muitas vezes, estamos a discutir horas problemas que não têm nada a ver com o aluno, mas
sim com a família do aluno” (Violeta)
“O ministério manda e a gente executa. No fundo, somos tipo o funcionário público que era…
que, portanto, o professor nunca foi considerado aquele funcionário público tradicional. E
agora temos um ministério que manda executar e a gente não tem hipótese de refletir
criticamente. É fazermos aquelas orientações e mais nada. É o que tem sido. Tem-nos
aumentado a carga de trabalho, o poder de decisão também já não é muito, mesmo a nível de
chefias das escolas. A nossa representatividade também já não é muita, portanto o papel de
intervenção do professor é fazer o que lhe mandam. E, a nível pedagógico, também os
programas e os exames e essas coisas todas estão feitas pelo ministério, que eu acho que…
que, muitas das vezes, os programas são pouco refletidos quando vêm cá para fora.” (Vasco)
“Os professores não eram indisciplinados, não tinham era um horário pré-definido em que
tinham que cumprir ali aquelas tarefas que estavam designadas. Antigamente na componente
não-letiva o que é que os professores tinham obrigatoriamente marcado? Era as horas de
direção de turma, era as horas de coordenação... Mas há um conjunto de funções que lhe
estão atribuídas, que não estavam nada marcadas, era ocasional, era quando aparecesse. Hoje
não. Os professores são obrigados a estar na escola, quer tenham essas obrigações para
cumprir ou não tenham. Há um horário... No fundo veio funcionalizar a profissão. Ou
funcionalizar mais a profissão.” (Benjamim)
“Haver um maior controlo valoriza a profissão, porque se nós conseguirmos avaliar para criar
novas rotinas, melhores que as anteriores, é inequívoco a mais-valia, que estamos a trabalhar
melhor. O meu departamento já trabalhou de um modo muito diverso. E porquê? Porque nós
estivemos sempre a avaliar e estivemos sempre a reformular sempre que foi necessário.
Portanto, deste ponto de vista, esse controlo ou avaliação para que haja feedback é
fundamental. Se nós não estivéssemos a avaliar a nossa prática, se não discutíssemos, em
1993/94 tínhamos um determinado projeto curricular de (…) e hoje tínhamos o mesmo e isso
não é verdade.” (Baltasar)

A este retrato há que juntar igualmente a constatação geral de uma perceção
de autonomia para decidir sobre o próprio trabalho, sobretudo na componente das
atividades letivas, mas também no desempenho dos cargos de gestão intermédia e no
desenvolvimento de projetos – todos estes âmbitos foram referidos no momento de
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identificar, sem qualquer direcionamento da pergunta, zonas de autonomia percebida.
Um primeiro ponto a assinalar, de natureza formal, é que dos discursos não se extraem
manifestações de reivindicação, mas apenas de constatação, aparentemente natural,
com uma entoação descritiva, menos crítica e valorativa, e apenas profunda se
estimulada pela iniciativa do próprio entrevistador – que nós interpretamos, em face
da diferente entoação que verificámos aquando do problema do controlo, como um
eventual reflexo da aceitação das circunstâncias de desenvolvimento dessa autonomia.
Um segundo ponto a assinalar reside no facto de, no caso dos professores com cargos
ou envolvidos em projetos, quando questionados acerca das áreas do trabalho em que
mais se sentiam autónomos, estes professores referirem, quase sempre em primeiro
lugar, estas áreas de trabalho (reportando-se sobretudo às tarefas concretas que
implicam contacto com alunos) e não a componente de atividades letivas – que nós
interpretamos como uma preponderância de identificação com as primeiras sobre a
segunda em relação àquele desenvolvimento.
Do exposto até agora importa recuperar que, no âmbito do exercício 1, os
professores manifestaram que tanto a capacidade de aplicar soluções pré-concebidas
como a adaptabilidade e flexibilidade ante novas exigências da escola são mais
valorizadas na realidade do que aquilo que consideram desejável, e que manifestam
suceder o inverso com a capacidade de reflexão sobre a própria prática e de conceção
própria de soluções. Também é de notar que só 2 professores (ambos lecionam
disciplinas da área das Expressões) situam a capacidade de reflexão sobre a própria
prática e de conceção própria de soluções entre as 3 mais estimuladas na realidade,
mas também, que esta capacidade surge na 5ª posição das competências que deviam
ser estimuladas.
É neste quadro de patente contradição entre o desejável e o vivido, que,
quando convidados a situar a própria perceção de autonomia nos processos de
trabalho nos modos subjetivos de expressar o carácter profissional do seu
desempenho, os professores situam-se de forma privilegiada na componente letiva do
trabalho, e, dentro desta, salientam a ligação entre sentimentos de realização
profissional e a possibilidade de adaptar o ensino aos alunos por meio da própria
definição dos processos de ensino:
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“Eu, como disse há pouco, eu gosto muito de ensinar e o que realmente me faz sentir bem é o
ensinar e é o conseguir que os meus alunos lá cheguem. Então, para mim, o ir procurar, o
construir, é… eu sinto-me muito mais estimulada se chegar a uma aula e se der uma ficha a um
aluno, que me deu trabalho e que eu fiz e que tem um objetivo, do que pegar no livro e dizer:
Abram o livro na página dez e façam o exercício cinco. Eu gosto de trabalhar assim. (Vânia)
“Acho que isso é muito positivo. Senão eu até me sentiria assim… não sei, um bocado
frustrada em dar as aulas sempre da mesma forma monótona e monocórdica. Tento
diversificar muito as minhas aulas, tento ir buscar vários instrumentos diferentes, várias
estratégias diferentes para tornar as aulas sempre diferentes. Não tornar uma monotonia.”
(Violeta)
“A convivência entre a autonomia e os alunos. Isto é, o professor pode pensar em diferentes
estratégias dependendo da matéria e do grupo de alunos… enfim, de um conjunto de
circunstâncias. Pode pensar em diferentes estratégias de ensino, mas porque, quem gosta, que
é o meu caso, está com alunos porque acredita na possibilidade de os fazer aprender, de os
ajudar, não aparece dissociada da primeira. Portanto as duas variáveis aparecem aqui
associadas, não é? Portanto, autonomia e os alunos.” (Baltasar)

Revelando um espetro de intervenção autónoma relativamente estreito, o
aprofundamento da análise revela que a constatação de autonomia se sustenta
principalmente na possibilidade de escolher e adaptar os métodos e estratégias de
ensino, e que é aí que se aplicam as suas competências criativas:
“Na atividade letiva, eu consigo obviamente também… ser autónomo, pensando nas
estratégias de ensino que entendo serem as melhores para um determinado grupo de alunos.”
(Baltasar)
“Eu acho que a forma de trabalhar está meramente na mão dos professores, no fundo, se nós
quisermos está. Porque, é assim, ninguém vai à minha aula dizer: Não faças assim, não é? Eu
sou livre de utilizar usar as minhas estratégias. Podem não funcionar e aí, se calhar, eu terei
que justificar por que é que não funcionaram, por que não usei outras. Mas eu acho que a
forma como falamos para os alunos, como damos… Penso que depende muito de nós. Acho
que temos liberdade nesse… Eu, pelo menos, acho que sim. Nunca ninguém me disse: Olha,
não faças assim. Faz de outra maneira.” (Vânia)
“Nas nossas aulas nós todos utilizámos recursos e estratégias diferentes para atingir e para
conseguir levar a cabo aquela planificação. Portanto, acho que nesse aspeto, nós temos
autonomia para utilizar estratégias diferentes, recursos diferentes.” (Violeta)

No entanto, também é possível verificar que, no caso dos cursos de CEF’s e
profissionais, esta autonomia se alarga a outros procedimentos pedagógicos:
“Uma pessoa acaba por ter uma liberdade de movimentos muito maior. E depois também,
claro, com a acumulação da experiência, há coisas que se conseguem adaptar de uns anos para
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os outros. Embora aí também não seja bem assim, porque as turmas têm perfis muito diversos
em termos de conhecimentos. De maneira que o material que se vai construindo, vamos
fazendo… se quer… uma espécie de uma sebenta, vamos acumulando materiais que vamos
produzindo. Mas de ano para ano, de facto, as adaptações que se têm que fazer são enormes.
Porque temos, em termos de conhecimentos adquiridos e não adquiridos, temos uma
variedade incrível.” (Betina)
“É muito mais trabalhoso. Para o CEF tinha a agravante que eu tinha que arranjar materiais.
Não havia manual. O que significa que para cada aula, eu tinha que estar sempre a preparar
materiais, a ir pesquisar materiais diferentes. Tinha uma planificação, sim, que eu fiz no início
do ano, que eu entreguei, que está arquivada no processo dos alunos, etc. Mas, depois, tinha
que arranjar materiais para aquilo. Não há um manual onde eu possa ir buscar e dizer: Agora
fazes a página tal, o exercício tal e aquilo. Então, tinha que arranjar não só materiais escritos,
como também materiais áudio. O que torna a coisa bem mais difícil. Ou seja, só para ir buscar
materiais para esses meninos, eu passava horas e horas e horas.” (Violeta)

Do tratamento, em ponto prévio deste trabalho, da questão do trabalho em
conjunto transpareceu a perceção de um virtuoso trabalho colaborativo no seio do
grupo disciplinar. Esta forma surge aqui também associada ao exercício da autonomia,
confirmando a hipótese avançada pelos defensores do trabalho colaborativo de que
esta forma de decidir, em conjunto, confere perceções de maior segurança e apoio no
desenvolvimento do trabalho (Hargreaves, 1998; Thurler, 2000). Em simultâneo,
desvela ainda um alargamento da autonomia à sequenciação de conteúdos a abordar,
e que contribui até para uma ressignificação dos limites entre controlo e autonomia:
“Acho que o controlo é imposto, acaba por ser, por nós próprios, não é? Que não é controlo, é
aquilo que que nós decidimos fazer em grupo, são exigências intrínsecas a cada grupo de
professores. Nesse aspeto não acho que seja controlo nenhum. (Vanessa)
“A minha autonomia é muito relativa. Eu sempre fui contratado, portanto, nunca me senti
muito autónomo. Nunca… Aliás, este ano foi o ano em que me senti mais autónomo, apesar de
tudo. Porque nunca me foi dada liberdade… Eu nunca pude organizar uma visita de estudo,
quando eu chego à escola isso já está tudo no plano anual de atividades, já não há liberdade. E
para além disso, os colegas só me começam a conhecer lá para janeiro ou fevereiro. Nunca me
senti autónomo. (…) E é engraçado. Este ano, a autonomia eu ganhei-a graças a esse trabalho
conjunto à 4ª feira com os colegas de nível. Demonstrando… Penso que foi aí que eu fui
ganhando autonomia este ano.” (Bráulio)
“Pronto, eu quando cheguei aqui à escola reparei que nós utilizávamos essas reuniões para
planificar. Era tudo feito muito em conjunto. (…) Por exemplo, nas reuniões também
chegávamos a discutir: Eu, por exemplo, vou nesta unidade. Vou começar por este tema. Não
vou começar pelo primeiro, que acho que não tem muita lógica. Vou começar por aqui, depois
vou dar este texto e depois vou entrar com isto, outra pessoa dizia: Olha, não. Eu, por acaso,
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vou começar por aqui. Acho que tem mais lógica começar por aqui. Eu lembro que a professora
(…) dizia muitas vezes: Ah, mas isso depende de cada um. O que interessa é que as pessoas
deem da melhor forma e de acordo com a turma que têm à sua frente.” (Violeta)

Até aqui, é de assinalar que, sobretudo no âmbito restrito da sala de aula, os
professores mantêm uma elevada discricionariedade em relação aos processos de
ensino e aos meios que favorecem a aprendizagem – neste caso é notável a
representatividade da noção ética de consideração das características concretas dos
alunos (historicamente recente), mas também a confirmação de que existem
condições técnicas (saberes e oportunidades) para as tornar consequentes. Este é um
ponto fulcral no confronto com a complexidade da ação educativa. Importa, no
entanto, considerar que, pretensamente, esta mesma complexidade também se pauta
por uma intervenção mais vasta junto de outros quadrantes da interação e da
formação, e, por isso mesmo, diversos autores têm apontado para a complexidade dos
saberes que os professores devem mobilizar na sua importante função social (Tardif,
2000; Giroux, 1988) – e em relação a isto, uma intervenção restrita aos métodos e à
sequenciação de conteúdos parece-nos redutora, surgindo a experiência relatada
pelos professores de cursos não regulares (bem mais alargada) como confirmação de
que esta restrição não se deve à incapacidade profissional.

Os programas oficiais e os manuais escolares - um dos importantes meios de
controlo para Apple (1997) - são encarados com alguma naturalidade como
dispositivos de carácter obrigatório, intervenientes no processo de preparação do
ensino e determinação dos conteúdos de aprendizagem, ora perspetivados como
ajudas ou suportes à ação, que conferem segurança, ora como constrangimentos:
“De facto, a ideia é que os programas são para cumprir, não é? E, portanto aí, como eu lhe
digo, nós temos uma liberdade de dar a matéria de uma maneira ou de outra, mas a matéria
temos que a dar, não é?” (Verónica)
“P:O currículo e os programas são um constrangimento importante à autonomia dos
professores? R: Não, parecem-me fundamentais. Acho que é importante que haja um
currículo. Eu não me sinto tão génio que seja capaz de… Acho que o programa que temos
posso concordar ou pode-me chatear menos; agora, resulta da experiência de anos, acredito
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sinceramente que quem faz os programas não os faça por gozo, tem em conta os estudos, tem
em conta experiências…” (Bráulio)
“Total liberdade nunca se tem muito. Tenho um programa que tenho que cumprir. Quer dizer,
não é um constrangimento… é uma baliza. É uma baliza, não é? Portanto, na forma como o
aplico, posso ter total liberdade. Penso que sim. Mesmo trabalhando em grupo, penso que
acabo por ter total liberdade.” (Vânia)
“Se calhar, também nos dá alguma segurança. Eu acho que sim.” (Vânia)
“Na planificação não há assim muito por onde nós nos possamos alargar. Temos um programa,
não é? Temos que planificar dentro daquele programa e normalmente é planificado em
conjunto, logo no início do ano. Agora, dentro dessas planificações e em cada aula, aí eu acho
que tenho autonomia para ir buscar materiais, fontes. Porque eu posso cumprir aquela
planificação que foi feita com os meus colegas do grupo, mas posso levá-la a cabo de diversas
formas e utilizando várias estratégias e vários recursos. Certo?” (Violeta)

Em relação aos manuais e similares, os professores entrevistados manifestam
quase sempre assumir uma prática de independência, ainda que admitam que isto não
seja uma prática generalizada pela perceção da sua influência no trabalho de outros
colegas:
“Nós temos que preparar e fazer as coisas para os alunos que temos e para as turmas que
temos. Por isso é que eu não gosto muito de adaptar cadernos de atividade de alunos, já feitos
das editoras. Primeiro são caros e depois também não são feitos para os meus alunos. Eles
também são capazes de responder e de fazê-los. Para os meus alunos serão aqueles que eu
vou fazer, para a tal mancha e depois para alguns uns prolongamentozitos para chegar aos
alunos mais fracos e os puxar e àqueles alunos que aprendem de forma diferente e também
lhes dar uma oportunidade de… de brilharem.” (Bianca)
“Acho que os professores gostam muito de ter as atividades pelo livro, os cadernos de
atividades e chegar lá à aula e dizer: Olhem, vocês hoje vão abrir na página tal e vamos fazer
esse exercício, e estão ali esse tempo a fazer. Eu não faço assim. Eu faço o exercício e entrego
uma folha, ou então passo um powerpoint e mostro, ou então passo um vídeo e Vocês agora
vão deste vídeo retirar isto e isto. (…) Eu penso que cada vez mais os professores acabam por
utilizar materiais já feitos e muitas coisas já feitas. Com certeza que é mais fácil, e sobretudo
nas aulas de noventa minutos, o professor não vai para uma aula de noventa minutos pôr-se a
falar. (Bianca)
“Eu não consigo dar a mesma ficha dois anos seguidos. E tento o mais possível usar não só
manual, usar também fichas de trabalho que eu normalmente elaboro todos os anos. (…) Lá
está, se calhar há alguns professores que o fazem [depender do manual], é muito mais fácil.
Então, se há o manual, como é que me vou dar ao trabalho de… Gosto de adaptar os exercícios
porque não há um manual que eu diga É aquilo que eu quero.” (Vânia)
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“No ensino regular temos como guião o manual. Depois produzem-se também e vão-se buscar
outros materiais e diversos suportes, etc., mas temos ali aquele fio condutor que é o manual,
que os alunos têm, que os alunos compram. Portanto, do qual nos servimos até para trabalhos
de casa, consolidação de matéria, etc.” (Betina)

O sentido destes discursos tende para uma apologia da autonomia para decidir
que apenas indiretamente é feita por associação a uma noção académica de
profissionalismo – a sua descrição e análise em tom moderadamente otimista, porque
travejada por indicadores de maior presença de controlo, é feita essencialmente com
associações à satisfação, ao gozo, à eficácia, e de saliência de um saber prático que, a
partir destes últimos testemunhos, separa o que é baseado na repetição e/ou
produzido por outros, do que é construído localmente e de forma específica para as
circunstâncias concretas.
Sendo certo que a denúncia dos mecanismos oficiais e organizacionais que
derivam em controlo do trabalho podem ter a interpretação alternativa de apologia da
autonomia, a análise da regulação do trabalho não fica completa sem a referência aos
processos e subjetividades explicitamente produzidas no âmbito da autonomia. Como
já referido, o exercício autónomo do trabalho é um traço distintivo de uma ocupação
reconhecida como profissional, pelo que a sua existência e respetivos contornos de
intensidade e qualidade, é revelador de maior ou menor profissionalismo.
Atendendo ao facto de a realidade educacional ser um produto de consensos
institucionalizados e reconhecidos socialmente, e que daqui os seus fins, conteúdos e
objetivos específicos também o sejam e funcionem como alicerces do reconhecimento
da importância social da educação (de que os professores também usufruem), não é
de esperar a legitimação da autonomia absoluta em relação à tutela ou aos seus
mecanismos de regulação. Em contrapartida, perante outros grupos sociais
tradicionalmente tidos como menos poderosos (nomeadamente, pais e alunos) esta
sustentação parece menos problemática, o que faz supor um direcionamento dos
argumentos de apologia da autonomia profissional para estes últimos.
O que se constata do exposto empiricamente é uma aproximação a estes
últimos grupos – pais e alunos, no respeito pelo direito à informação dos primeiros, e
na centralidade conferida à evolução dos segundos, e um distanciamento dos
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primeiros – na denúncia dos mecanismos constrangedores do desempenho, ainda que
com uma acentuada resignação em relação ao papel dos currículos formais e até
incorporação e identificação com propósitos de eficácia, ordem e responsabilidade a
que se subordinam diversos dispositivos.
Não é claro se aos professores parece suficientemente profissional limitar a sua
intervenção à implementação, à escolha das suas formas, à concretização da
racionalização dos processos de desenvolvimento curricular, à programação temporal
dos conteúdos; ainda que em presença da capacidade factual de decidir sobre quase
tudo (como acontece nos cursos não regulares), não parece haver um posicionamento
realmente crítico em relação a margens reduzidas de autonomia.
Sendo certo que em relação aos fins da educação escolar, parece que os
professores não transitam totalmente para as ideologias com que se confrontam no
quotidiano, importaria aprofundar se aquela tendência para a orientação da sua ação
para aqueles grupos menores não corresponde igualmente a uma transição para a
nova ortodoxia de privilégio da ação organizacional para os públicos e que,
fundamentalmente, redundam nos mesmos resultados (mais controlo do que
autonomia) ainda que com outras tecnologias e imperativos simbólicos.
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8. CONCLUSÕES
Numa análise da política educativa norte-americana Elmore (1991) assinalava que a
restruturação das escolas, que passaria a analisar, incidia em três aspetos principais:
(1) mudanças nos modos de ensinar e aprender, i.e., no núcleo da tecnologia de
ensino; (2) mudanças na situação ocupacional dos professores, incluindo a entrada e
certificação, e na estrutura da escola, condições de trabalho e processos de decisão, e
(3) mudanças na distribuição de poder entre escolas e seus clientes, ou na estrutura de
governação em que as escolas operam. Esta agenda poderia muito bem ser aplicada
ao contexto português das últimas décadas, com mais ou menos elementos de
pormenor, dada a abrangência e detalhe das diversas iniciativas que têm efetivamente
transformado o panorama do trabalho dos professores nas escolas portuguesas. O
nosso estudo incidiu sobretudo nos efeitos daquelas que os afetam diretamente, sem
perder de vista que há a possibilidade de que alguns destes efeitos não sejam imediata
ou claramente visíveis – e daí a procura de algo tão oculto quanto profundo como o
tempo e as subjetividades.
Afirmar que “(…) isto [ensinar] não é encher chouriços.” (Vasco), é uma outra
forma de assinalar que “A contribuição dos professores é crucial para preparar os
jovens, não só para encarar o futuro com confiança, mas para construi-lo eles mesmos
de maneira determinada e responsável” (Delors, et al. 1996, p. 152). Perante esta
incumbência o tempo de trabalho não é um detalhe – a sua dimensão quantitativa e
qualitativa é crucial na determinação dos resultados formativos e não pode ser
inquestionável que os professores tenham que trabalhar mais se a forma de o
operacionalizar hipoteca as oportunidades de trabalhar em conjunto, de acompanhar
os alunos fora dos momentos formais de lecionação, de refletir e avaliar o próprio
trabalho. Entre aquela segunda citação e a primeira há projetos educativos nacionais e
escolares, há políticas e medidas legislativas concretas, há culturas organizacionais e
profissionais, há medidas de gestão local e afetação de recursos – o resultado desta
escadaria de ideias, intenções e fenómenos é o exposto na primeira afirmação que
quase soa a reivindicação.
Aquela primeira afirmação é também uma forma caricatural de introdução à
complexidade do ofício de ensinar: uma ação integradora de técnicas (mais ou menos
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racionalizadas) e valores, que se desenvolve num contexto instável de interações
permanentes e diferenciadas, tendo em vista a formação e desenvolvimento do outro.
Esta dinâmica de complexidade (Tardif, 2009) implica um conjunto de qualidades a
incorporar e desenvolver, mas também um outro conjunto de requisitos fundamentais
para a sua realização de que os professores dependem mas não controlam. Porque a
educação se tornou, também, um bem desejavelmente universal, a constituição de
sistemas educativos tornou-se um imperativo, que contribuíu, por sua vez, para que
atualmente a educação seja um indicador do desenvolvimento dos países e fator
fundamental para a sua coesão. Tornando-se por isto uma função dos Estados, é aos
Estados que cabe gerir e prover as necessidades do sistema; desejavelmente, segundo
o respeito e consideração daquela complexidade.
As medidas de alteração das condições de trabalho docente, a que aludimos
como ponto de partida deste estudo, acentuaram um processo de tecnologização do
ensino, crescente a partir da década de 80, e de controlo dos professores. Sendo
genericamente aceite que aquelas qualidades implicam compromisso ético, autonomia
na decisão, conhecimento e competência técnica, a verdade é que, em Portugal
(segundo uma tradição centralista de definir oficialmente o currículo), o direito de os
professores decidirem (que não é questionar ou refletir), para além dos âmbito dos
meios e estratégias de ensino, nunca foi um pilar da doutrina oficial de definição da
profissionalidade docente. E isto traduz uma tensão latente, entre aquilo a que se
aspira e o que é efetivamente provisto, mas que só merece ser analisada se
abandonarmos a ideia de que professores e tutela estão em lados opostos, ou de que
os seus interesses são inconciliáveis ou, dito de outro modo, que sem uns ou outros,
um país consegue manter um sistema educativo.
Portanto, não tem sentido olhar para a questão da profissão docente pensando
no pressuposto de que os profissionais têm sempre condições para cumprir o seu
mandato (e daqui, que têm é de trabalhar e obedecer), nem tem sentido pensar que a
tutela desconsidera, por princípio, o trabalho dos profissionais – com efeito, a
assumpção de qualquer um destes termos encerra o debate porque com qualquer um
fica quase tudo explicado. Pelo contrário, é bem mais consequente, porque real,
afirmar que a classe docente não se encontra totalmente nem num processo de
194

profissionalização (nos seus termos mais ortodoxos) nem no seu contrário, e que por
isso, e pela importância do que está em jogo, importa aprofundar estas tendências
contraditórias e os modos como elas são materializadas e percebidas pelos atores.
Dos resultados apresentados percebe-se que, de uma forma variável – mais ou
menos acentuada, em função do posicionamento na organização e dos temas em
questão – existem vestígios de resistência a princípios e valores emergentes não
coincidentes com as aspirações profissionais, mas também, apropriação destes
princípios e valores, depois mobilizados na explicação (justificando ou denunciando) da
própria ação, da dos outros e do funcionamento das escolas. Haver professores que,
no seguimento do aumento administrativo de tempo de permanência na escola,
efetivamente passam menos tempo na escola; a não coincidência na perceção das
oportunidades de trabalhar em conjunto; a naturalização da noção de que nem todos
podem ser excelentes ou aceder ao topo da carreira; a concretização de
procedimentos organizativos por recurso à racionalização acentuada; a naturalização
do exercício autónomo restrito à escolha de meios e métodos, exemplificam esta
conclusão, e demonstram que as alterações estruturais tocam os modos de os
professores perspetivarem a sua relação com a escola, enquanto os princípios e
valores que lhe são subjacentes – identificadores de novas facetas profissionalizantes –
potencialmente funcionam como disciplinadores do modo de trabalhar (Fournier,
1999).
Uma das tendências expostas de forma mais clara pelos nossos resultados toca
a questão do rigor no cumprimento das obrigações profissionais, havendo várias
situações com leituras possivelmente diferentes, e uma constante – os professores
trabalham bem mais do que aquilo que está, oficialmente, definido. A normalização de
tempos de trabalho colaborativo, ao impor formas de encontro, possibilitou ganhos
mas não para a maioria; a alteração do regime de faltas, com a previsão das
substituições, originou uma redução do absentismo, mas também a impossibilidade de
os alunos contactarem informalmente os professores e uma maior dificuldade em gerir
os apoios extra-aula; a necessidade de estar mais tempo na escola teve este mesmo
efeito, mesmo sem recursos para trabalhar no que os professores acham necessário –
são exemplos de fenómenos constatados, que também encerram ambiguidades. Para
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além destas ambiguidades, aquele maior rigor originou uma real e percebida
incidência da formalização dos processos, extremamente importante para delimitar o
profissionalismo e definir uma forma mais profissional de trabalhar: ao nível da
deteção e encaminhamento dos alunos a precisar de apoio, da informação acerca de
cumprimento de metas e programas, de avaliação intermédia, etc.
Tudo isto tem constituído o que alguns professores parecem incluir numa ética
da responsabilidade em que o cumprimento dos deveres assume protagonismo. Não
sendo defensável um profissionalismo que, quanto ao planeamento se baseie
exclusivamente no improviso, ou quanto ao trabalho colaborativo se baseie na
presença desinteressada, importaria, contudo, criar um sistema mais sensível que
conseguisse distinguir a causa das coisas e a medida exata do que é cumprimento e
laxismo. Qual é o professor que consegue fazer uma planificação de todas as suas aulas
seguindo os modelos, altamente tecnologizados, utilizados nos períodos de indução
profissional? Não investir numa reunião porque não há meios para resolver realmente
os problemas (por a maior parte das suas variáveis não poderem ser controladas pelos
professores) pode ter a mesma leitura que quando é provocado pela coincidência da
reunião com uma atividade particular de ensino extra-escola?
Sendo um risco presumir que quem define oficialmente o profissionalismo
identifica as respostas a estas dúvidas, permanece a noção de que ao Estado interessa,
acima de tudo, rentabilizar os recursos disponíveis e assim cumprir a sua função de
suporte à produção reduzindo os seus custos. E isto pouco se liga com um
enriquecimento da profissionalidade docente ou até com a promoção de fatores
essenciais à melhoria da formação dos alunos, o que nos conduz a considerar
igualmente inaceitável que para reduzir a probabilidade de, no terreno, as tarefas não
serem cumpridas seja suficiente a introdução daqueles mecanismos pretensamente
moralizadores da ação individual e coletiva.
Os resultados expostos revelam uma nítida intensificação do trabalho, e por via
da diversidade de tarefas a cumprir, da sua preponderância e da residual presença de
outras tarefas fundamentais para o desenvolvimento de uma profissionalidade
valorizadora da ocupação, esta intensificação pode indiciar um mais intenso controlo
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dos professores. Ao contrário de outras profissões o controlo do trabalho docente
nunca pode ser direto e para ser realmente eficaz também não se pode basear na
mera prescrição de objetivos, conteúdos e meios de aprendizagem. Para Popkewitz
(1988) este controlo pode ser exercido por meio da formação dos profissionais
sobretudo quando esta se baseia na parte instrumental ou técnica do trabalho, pela
mudança nos seus conteúdos e metodologias, e pela mudança nas oportunidades de
formação e atualização por via da ausência de disponibilidade para a procurar mesmo
autonomamente. Para Apple (1986) este controlo pode ser operacionalizado nos
conteúdos e materiais curriculares colocados à disposição das escolas e dos
professores. Para Smyth (2000) é a intensificação do trabalho diário que facilita aquele
efeito – a ligação entre os dois fenómenos é clarificada pelos inquiridos no estudo
qualitativo quando referem as piores condições para refletir, planear, criar, mas
também pela dispersão e carga total do tempo de trabalho dos inquiridos com
incumbência de tarefas de gestão intermédia.
Salienta-se, neste campo, o papel da prestação de contas na regulação do
trabalho dos professores. Usando como referência a tutela e a própria escola
(frequentemente associadas ao cumprimento do dever, à responsabilidade, à eficácia
e à promoção do sucesso), ou a comunidade (pais e alunos) frequentemente associada
à valorização da sua participação na vida da escola, à igualdade de tratamento, à
transparência. A entrada dos públicos na própria vida das organizações tem sido
legitimada quer por princípios de democratização da sociedade, quer por imperativos
de legitimação da própria existência das instituições e do papel do Estado na sua
regulação (Gomes, 2005); as escolas têm materializado aquela aspiração
democratizante como nenhuma outra organização. A uma crescente participação dos
pais na estrutura organizativa das escolas, e a uma crescente defesa do direito à
informação acerca dos modos de organizar a escola e de trabalhar, sucede-se um
aumento dos mecanismos de disponibilização de informação curricular e pedagógica
especialmente exigente em termos de autonomia dos sujeitos pedagógicos e do
trabalho pedagógico, demandando a sua re-significação e impedindo a alienação de
professores e de alunos (Lima, 2005). Num quadro identitário de proeminência dos
alunos, e da sua formação, na orientação do trabalho, os professores têm de gerir
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agora também as consequências desta emergência dos novos valores de transparência
e prestação de contas, cuja materialização é percebida como contributo para a
sobrecarga, ao mesmo tempo que os apropriam tornando-se em novos significados
para o trabalho.
A história da evolução das organizações e a investigação sociológica têm
demonstrado como a realidade das organizações e do trabalho tem vindo a definir-se
em torno de um combate entre racionalização e controlo, que ao longo dos tempos se
transfigura, e uma inexorável presença de informalidade e irracionalidade. O nosso
estudo revela por um lado alguns indícios daquela racionalidade acrescida e, por outro
lado, os modos como os atores procuram desenvolver formas estratégicas de manter o
saber profissional, contextualizado, e conferir sentido às próprias experiências de
trabalho e de relacionamento social. Martuccelli (2004) sugere que é isto mesmo que
mantém as organizações em funcionamento – a atualização permanente do paradoxo
da participação dos atores, uma implicação pessoal e profissional assente na
contestação, mais ou menos assertiva, fundamentada de forma díspar, e daquela
racionalização proposta pela tutela ou pela direção da escola. Esta racionalização tem
vindo a operar na hierarquização interna das escolas, na prescrição explícita e implícita
do uso do tempo de trabalho, e parece ter vindo a fazer o seu caminho na captura dos
sentidos de profissionalismo tradicionais – o nosso estudo revela uma ausência de
unanimidade nas reações ao aumento do tempo de trabalho nas escolas, apesar de os
resultados de natureza quantitativa o demonstrarem; revela ainda a compreensão
da inevitabilidade de que todos os profissionais possam ser excelentes.
Uma das vertentes do controlo profissional situa-se no papel da escola como
reprodutor de medidas administrativas centrais e eventualmente produtor de medidas
contextualizadas no local. Sobretudo na EV, encontrámos indícios claros de como
aquela racionalidade acrescida começa a ser incorporada pelos próprios atores, com
funções de gestão intermédia, que começam a adotar semelhantes princípios de
conceção do trabalho dos demais, de um modo bastante próximo do que numa
burocracia clássica faz uma tecnoestrutura – grosso modo conceber e avaliar o
trabalho dos outros. Ao mesmo tempo, a figura dos departamentos – órgãos criados
por via legislativa há tempo suficiente para serem mais presentes no processo de
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trabalho – continua uma artificialidade, em benefício dos grupos disciplinares que,
apesar de legalmente não existirem (apenas nos Regulamentos Internos das escolas),
são a entidade mais importante do ponto de vista pedagógico.
A consideração desta questão coloca em cima da mesa a tradicional dicotomia
entre princípios burocráticos e profissionais de organização racional da acção – por um
lado a verificada importância de um órgão de topo (Conselho Pedagógico) que tende
para a racionalização, por outro a ênfase dos profissionais na importância do órgão
mais perto do trabalho concreto (os grupos disciplinares). Na tipificação que Mintzberg
(1995) faz das possíveis configurações organizacionais (estrutura simples, burocracia
mecanicista, burocracia profissional, estrutura divisionalizada e adocracia) as escolas
são tidas como protótipo de uma burocracia profissional, mas com a advertência de
que se trata de um exercício meramente teórico de arrumação conceptual de uma
realidade normalmente bastante mais complexa e dinâmica.
Esta configuração corresponde a um tipo de organização que combina quer os
princípios burocráticos, em que impera a racionalidade e a previsão da gestão
administrativa, quer os princípios profissionais de discricionariedade na decisão;
parecendo, desta forma, garantida a estabilidade do seu funcionamento e
sobrevivência enquanto tipo organizacional, e ainda, formato organizacional que
garante a dependência formal de um sistema centralista e burocrático, combinada
com a necessária liberdade de realização de uma função complexa e necessariamente
adaptada às características locais. Para esta harmonia parece contribuir: a primazia de
critérios pedagógicos sobre os administrativos em zonas de decisão incerta e ambígua;
a escolha dos gestores pela massa constituída pelos restantes profissionais; o
protagonismo dos profissionais na sua gestão (e, por conseguinte, a possibilidade de
qualquer profissional gerir a organização); a relativa estabilidade das funções da
gestão, das finalidades da organização e, sobretudo, da equidistância no
posicionamento de quem gere entre administração central e profissionais.
Ora, se se acelera a tendência verificada para um maior protagonismo de uma
tecnosestrutura, se parte das recentes alterações incidentes nas escolas tocaram
aqueles pontos de equilíbrio, importa permanecer vigilantes em relação às suas
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consequências em termos daquela coexistência entre burocracia e profissionalismo.
Desde há pouco tempo, tornou-se legítimo que nas escolas, os critérios pedagógicos se
sobreponham aos administrativos desde que dentro dos limites de uma gestão
racional e eficiente, que os seus gestores não sejam escolhidos diretamente e já nem
exclusivamente pelos profissionais, que a gestão de topo passe a integrar outros
atores antes considerados externos à escola, que a gestão passe a ter de ser sobretudo
eficaz, potencialmente mais próxima da administração e responsável pela prestação de
contas à administração e à comunidade.
Este último ponto relaciona-se com os vestígios de que a centralização da
decisão e a prioridade da regulação dos comportamentos profissionais podem ter um
terreno fértil nas atuais condições organizacionais: há noção clara de que os
profissionais estão mais disponíveis fisicamente, e de que a sua avaliação do
desempenho estimula a participação; da parte dos profissionais, há uma apropriação
subjetiva, e nem sempre crítica, da hierarquia, e uma relativa cooptação dos valores
essencialmente organizativos.
Dado que os professores encontram, na possibilidade de gerir as organizações,
um bem que não querem que lhes seja subtraído, importa ser prudente em relação a
uma crítica leviana da fragmentação do trabalho (usando como referência o colectivo),
sobretudo em períodos de forte pressão económica e financeira sobre os Estados.
Afinal, alguém tem de tratar da gestão de topo e intermédia das escolas. Sendo
improvável (por ser financeiramente mais custoso) a entrada de outros especialistas
para estas áreas de trabalho, e não sendo de adivinhar uma simplificação dos
processos de organização e dinamização escolares, a questão da diferenciação
funcional provavelmente apenas terá conhecido os seus primeiros dias.
Do ponto de vista da profissão, enquanto coletivo, a possibilidade de haver
alguns a organizar e controlar parte do trabalho dos outros e a concretizar a
organização das escolas, pode ser interpretado como um fator de manutenção do seu
profissionalismo, ou mais importante, um mecanismo de defesa contra as ameaças aos
contornos de uma profissionalidade desejada (Freidson, 1994). Este autor acentua este
argumento para relativizar a pretensa perda de poder e controlo derivada da
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integração do trabalho profissional em organizações sobretudo quando estas são
grandes e complexas. Sabendo que a indexação do desenvolvimento individual ao
desenvolvimento organizacional, quando promovido por manipulação da carreira
(Fournier, 1999), é um dos meios de concretização do controlo da noção de
profissionalismo, e sabendo agora que quando é implementada de forma atabalhoada
pode induzir a um afastamento entre profissionais, os vestígios de divisão relacional,
derivados da divisão funcional, conduz-nos à importância de compreender algumas
das consequências menos visíveis da diferenciação proposta por Freidson o que só é
possível num exercício de aprofundamento analítico da profissionalidade.
Por agora, visivelmente mais importante é a dissensão entre o coletivo
profissional em relação ao problema. Foi frequente a utilização de dicotomias de
oposição para categorizar uns e outros: os papas e os desleixados, os titulares e os não
titulares, os chefes e os não- chefes, os mais e os menos competentes. Não sendo
coisa nova na escola (Woods, 1987; Gomes, 1993), estas dicotomias surgem agora
associadas já não às dinâmicas intrínsecas do trabalho ou das personalidades mas a um
acréscimo visível no total de trabalho, mais intenso nos que assumem cargos de gestão
intermédia, precisamente os mais próximos da gestão de topo, e sobretudo, a um
elemento mais perene como é a situação na carreira cujas possibilidades de
progressão se tornaram mais limitadas. Pelas más consequências de uma carreira
plana - descritas há décadas (Nóvoa, 1991; Demailly, 1994) ou por uma mera
preocupação gestionária de racionalizar recursos, a opção por diferenciar os
professores a partir da inclusão de tarefas de gestão intermédia e segundo critérios
assentes num conceito de competência não partilhado pelos professores, está a ter
consequências para o modo de encarar o trabalho e a profissão – o refúgio na sala de
aula, o evitamento de práticas colaborativas, o distanciamento dos contratados em
relação aos problemas profissionais, são disto exemplo.
Com efeito, a par do risco de legitimação acrescida da racionalização do
trabalho (sobretudo curricular) por ser protagonizado por professores, podemos estar
em presença de uma dinâmica de estreitamento da profissionalidade da maioria, dada
a inibição de expansão dos horizontes de enriquecimento do seu desempenho. É nesta
âmbito que Whitty (2000) refere a real possibilidade de que se desenvolvam no futuro
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diferentes formas de profissionalismo dentro da própria ocupação, e que os Estados o
encorajem pela distribuição desigual de recursos, materiais e simbólicos, beneficiando
os mais próximos de concretizar as novas formas de gerir e organizar – poder-se-á
pensar que como em qualquer organização com dimensão suficiente. E isto torna mais
incerto o equilíbrio a que nos referimos, pela incerteza existente acerca das
modalidades de gestão e liderança em cada escola, das consequências da
diferenciação interna da profissão, e porque o profissionalismo (ainda) se define tanto
pela posse de certificação e de formação de nível superior como pela capacidade de
mobilização coletiva e respetiva coesão interna. Não sendo possível afirmar
categoricamente que a diferenciação profissional (Formosinho, 1992) representa o
futuro da profissão docente (porque se entenda ser esse o caminho de valorização da
profissão), é de observar se ela se pode construir tendo por base um jogo em que para
alguém ganhar outros têm de perder, por melhor aspeto que se dê ao argumento do
mérito.
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ANEXO 1
FICHA DE REGISTO DIÁRIO DE TRABALHO
data:

Hora de entrada na escola:

Hora de saída da escola:

H. de entrada na escola:

H. de saída da

escola:
ddntccex

Duração

Observ’s

Tempo de trabalho na escola
1. Tarefas relacionadas com cargos
1.1 Reuniões formais
1.2 Reuniões (s/ convocatória) e encontros informais
1.3 Preparação/análise de materiais/consecução de tarefas inerentes ao cargo
1.4 Reflexão individual
1.5 Reflexão partilhada / análise informal de situações de trabalho
Outra (especificar):
2. Tarefas relacionadas com atividades lectivas
2.1 Reuniões formais
2.2 Reuniões (s/ convocatória) e encontros informais
2.3 Preparação individual de aulas/materiais
2.4 Preparação acompanhada de aulas/materiais
2.5 Avaliação de trabalhos/testes
2.6 Leccionação
2.7 Reflexão individual
2.8 Reflexão partilhada / análise informal de situações de trabalho
2.9 Estudo autónomo (s/ consequência imediata na preparação de materiais)
Outra (especificar):
3. Projetos da escola
3.1 Preparação
3.2 Realização
Outra (especificar):
4. Substituição
4.1 Leccionação
Outra (especificar):
5. Descanso/convívio espontâneo
Outras (especificar):

-----------:
:
:
:
:
:
-----------:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-----------:
:
:
-----------:
:
:
:

Tempo de trabalho fora da escola
6. Tarefas relacionadas com cargos
6.1 Preparação/análise de materiais/consecução de tarefas inerentes ao cargo
6.2 Reflexão autónoma
6.3 Reflexão partilhada / análise informal de situações de trabalho
6.4 Estudo autónomo
Outra (especificar):
7. Tarefas relacionadas com atividades lectivas
7.1 Preparação de aulas/materiais de trabalho
7.2 Avaliação de trabalhos/testes
7.3 Reflexão autónoma
7.4 Reflexão acompanhada/ análise informal de situações de trabalho
7.5 Estudo autónomo (sem consequência imediata na preparação de materiais)
Outra (especificar):
8. Projetos da escola
8.1 Preparação
Outra (especificar):
9. Formação Contínua (formal)
Outras (especificar):
Outras sugestões ou tarefas:

-----------:
:
:
:
:
-----------:
:
:
:
:
:
-----------:
:
:
:
Muito obrigado.
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Ficha de análise de conteúdo de documentos (exemplo)

Organização de
substituições de prof’s
ausentes

Análise das propostas
relativas à revisão do
Regulamento Interno –

Quanto ao que está previsto na legislação para os departamentos, foram apontados os seguintes aspectos
positivos: a cooperação entre os professores ao nível das práticas pedagógicas, da partilha de materiais e
equipamentos, da formação contínua, a realização de diversas actividades que envolvem diferentes áreas
disciplinares e a ligação escola / meio através de algumas dessas actividades, a análise de objectivos e
conteúdos programáticos de disciplinas afins e articulação entre os mesmos, a aferição de critérios de
avaliação. Os aspectos considerados negativos foram: a articulação Departamento / Conselho Pedagógico
com alguma perda/alteração de informação proveniente das secções do Conselho Pedagógico, alguma

apreciação do
resultado da análise da
avaliação do primeiro
período

tema

A proposta de substituição em caso de falta de professor tem sido feita, pontualmente, por um professor
do mesmo grupo disciplinar, ou por um professor da turma, segundo combinação particular; foi referida a
dificuldade de organizar substituições naquelas situações em que um professor falta repetidamente, ou
quando o horário não propicia essa substituição.

Os coordenadores de Departamento apresentaram o estudo feito sobre os resultados obtidos nas suas
disciplinas e concluiu-se que, sobretudo no décimo ano, o elevado número de negativas registado nas
disciplinas teóricas e naquelas que exigem conhecimentos que deveriam ter sido adquiridos em anos
anteriores, se deve a uma muito deficiente preparação dos alunos; paralelamente, a falta de hábitos de
trabalho, a falta de método e de vontade de melhorar foram apontadas como factores negativos,
impeditivos de uma normal progressão da aprendizagem. Os professores procuraram pôr em prática
estratégias de compensação mas muitos alunos desprezaram-nas. No décimo ano dos cursos tecnológicos a
situação revelada pela avaliação no primeiro período levou à realização de uma reunião de professores das
três turmas existentes em que se procurou inventariar as causas de insucesso e se definiu uma linha de
actuação tendente a procurar cativar os alunos para o estudo; nas turmas de (…) foi proposta a adaptação,
numa primeira fase, do desenvolvimento dos conteúdos programáticos à real capacidade dos alunos,
valorizando o esforço e procurando que aqueles reconhecessem a importância do trabalho, para
gradualmente tentar chegar a um nível médio. Na turma (…) deverão ser definidos objectivos mínimos em
todas as disciplinas e valorizado o trabalho na sala de aula, com reforço positivo sempre que se justifique;
paralelamente, e uma vez que aquela turma apresenta bastantes problemas disciplinares, dever-se-á actuar
no sentido de os controlar, separando os alunos problemáticos e convocando o Conselho de Turma
Disciplinar logo que sejam marcadas novas faltas disciplinares. Esta estratégia deverá ser avaliada e
reajustada na reunião de avaliação do 2º período.

excerto

EV – CP – 16 fev 2005

ANEXO 2

Conf.>

Curric?

Organ

organ

curric

âmbito

Interno e
departamentos

interno

?

Interno

direcionamento

(des)vantagens CP
e deptos

Fonte: legislação

(ver Huberman,
teachers’ work)

Dependência
alunos

Trabalho prof’s

Desinteresse

Má preparação
alunos

argumentos

Cooper nos deptos na
paerte pedagógica?
Conf.>

Combinação
particular- informalid

Orientação de prof’s
para resolver

(centr nos alunos)

Enunciado de factores

Despistagem de
outliers neg’s

Dinâmica:

Atenção, são os coords
de depto quem faz a
na´laise de resultados

Observ’s
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Os Departamentos fazem ainda algumas sugestões: o coordenador de departamento reunir com os
coordenadores de grupo após cada Conselho Pedagógico, os membros do Departamento disponibilizaremse a fazer uma programação conjunta das actividades para o PAE e colaborarem activamente nas mesmas,
tentar melhorar a ligação entre os grupos do Departamento, substituir a coordenação de grupo por
coordenações de ano, reunir pequenas secções do Departamento para análise de situações mais afins dos
grupos em causa, manter o trabalho entre coordenadores de grupo ou ano com o coordenador de
Departamento reunindo os grupos posteriormente com o seu coordenador, diminuir a obrigatoriedade de
reunir o plenário do Departamento.

duplicação de trabalho; a dificuldade em cumprir atempadamente as solicitações do Conselho Pedagógico,
a pouca articulação nas propostas para o PAE.

ANEXO 3

Ficha-tipo de guião de entrevista

2ª fase do trabalho
Objectivos
(1) Obter esclarecimentos acerca de dados obtidos com as fichas de registo do tempo
de trabalho;
(2) Captar significações da análise do desempenho profissional;
(3) Captar significações da análise da profissão e da carreira;
Perguntas de longo alcance
Com que traços os professores caracterizam a sua profissionalidade?
Com
que
significados
se
situam
no
continuum
profissionalização/desprofissionalização?
Os professores percepcionam haver uma intensificação do seu trabalho? Como a
interpretam?
Quais são as consequências percepcionadas no trabalho concreto da atual
estruturação da carreira? Que sentidos lhes são atribuídos?
Quais são as consequências percepcionadas para o seu posicionamento subjectivo na
carreira do atual estatuto da carreira?
Instrumento
Entrevista semi-estruturada.
Amostra
7 professores de cada escola.
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(3)

(3)
(2)

(2)

(3)
(2)

(2)

(2)

(3)

(1)
(2)

(2)

(2)

Objectivo

Origem de conhecimento

Origem de conhecimento

Autonomia/controlo

Alargamento
permanência na escola

Participação

Alargamento
permanência na escola

Colaboração docente

Conceito mobilizado

Em que componentes do trabalho (ou tarefas) sente mais constrangimentos em decidir
o que fazer?
Qual é a origem destes constrangimentos?
Afecta-o como profissional ou, pelo contrário, também lhe dá segurança?

Em que componentes (ou tarefas) do trabalho sente ter total liberdade criadora (para
decidir o que fazer)?
A que fontes de conhecimento recorre?
Sente-se mais profissional por isso?

O alargamento do tempo de permanência na escola foi importante para isto suceder?
O que mais foi importante?

É impressão minha ou os professores, hoje, aderem mais facilmente à participação em
act’s extra-curriculares e projetos da escola?
Porquê?
É uma participação com propósitos pessoais/profissionais ou ligada ao trabalho em prol
dos alunos e ao desenvolvimento da escola?

A obrigatoriedade de passar mais tempo na escola:
- o que favorece?
- o que dificulta?
Contribuiu para haver mais trabalho em equipa?

Em relação ao passado, acha que mudou algo na colaboração entre professores?
O que determinou essa mudança? (ambiente, trabalho concreto ou os processos
organizativos da escola)
Em que tarefas se vê maior colaboração?
Acha que, assim, estas tarefas se fazem com maior eficácia?
Diria que os professores são mais competentes se trabalharem em equipa?

Pergunta

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Destinatário

Modelo de professor

Modelo de professor

Enlaces
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Performativity

(3)
(2)

(2)
(3)
(1)
(2)
(2)

(1)
(2)
(3)

(2)
(2)

(2)

(2)

Significados no tipo de
trabalho

Significados no tempo de
trabalho
Perceção
de
competência

Tecnoestrutura(?)

Tecnoestrutura(?)

(2)

(2)

Gestão curricular

(2)

Sente que hoje há mais reuniões formais do que antes?
Em que componentes do trabalho isso tem sido importante?
Acha importante na perspectiva de os professores trabalharem mais em equipa?

Acha necessário que os professores, de uma forma regular, se atualizem científica e
pedagogicamente?
Há, hoje, melhores condições para tal?
Que significado atribui a isso?

Todos
Todos

Por que não consegue deixar de levar trabalho para casa?
Acha que, atualmente, os professores trabalham mais? Vê isso como algo que os
valoriza ou os subjuga?
Sente ter o tempo necessário para pensar, decidir, reflectir no que fazer nas diferentes
tarefas que compõem o seu trabalho?

Todos

Todos

Todos

Todos

Só c/ cargos

Todos

Todos

Sente-se mais competente ao levar trabalho para casa?

Acha que atualmente se sente mais a influência das estruturas de coordenação
educativa que superintendem o exercício de cargos?
Em que tarefas concretas?

Ao decidir autonomamente acerca do planeamento em que medida se sente afectado
pela importância de os alunos obterem bons resultados?
Acha que, hoje, os professores se sentem mais responsabilizados pelos resultados dos
alunos?
Como o afecta individualmente? Fá-la alterar algo nas suas práticas (com os alunos)? e
com os seus colegas?

Da forma como o currículo das disciplinas que lecciona está estruturado, sente-se
confortável/satisfeito com a autoridade que lhe é concedida na hora de planear o
ensino e a avaliação?
Neste âmbito, como se distingue o papel do departamento do do professor? Hoje é
diferente do que era antes? Sente-se (des)valorizado por tal?

de

Colaboração

Modelo de professor

Modelo de professor

Colaboração
Emergência
tecnostrutura?

Modelo de professor
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(3)

(3)

Papel das associações
profissionais

(3)

essencial

desejado

Contrastado com

da

Significados de profissão
e carreira
Perceção do essencial do
trabalho
Essencial induzido de
competência

Trabalho estandardizado

Trabalho burocrático

(2)

(2)

(2)

Divisão do trabalho
Tecnoestrutura(?)
Divisão do trabalho
Tecnoestrutura(?)

Perceção
de
competência
Diversidade de públicos

(2),(3)

(2)
(2)
(2)

Diversidade do trabalho

(2)

Só p/ titulares

Sente-se mais responsabilizado, por ser titular, no âmbito das decisões tomadas em
depto?
É de esperar que os titulares exerçam algum tipo de influência no trabalho dos
professores?
Das tarefas que cumpre quais identifica como meramente burocráticas?
Sente ter havido, ultimamente, um acréscimo de burocracia no seu trabalho?
Como o interpreta (para encher, importante para ordem e eficácia)?

Todos
Todos

Considerando o trabalho atual dos professores, das competências seguintes quais lhe
parecem ser mais valorizadas:
- conhecimento científico;
- formação superior e especializada;
- competências pessoais e sociais;
- capacidade de aplicar soluções pré-concebidas;
- capacidade de reflexão sobre a própria prática e de concepção própria de soluções;

Todos

A sua associação profissional é uma referência na concepção e avaliação do seu
trabalho?
Em que e com que preponderância?

De todas as tarefas cumpridas quais são as que mais se aproximam e distanciam do que
lhe parece ser o essencial da função do professor?

Todos

Nota, no seu trabalho, que há tarefas e procedimentos cada vez mais estandardizados?
O que acha que é mais valorizado atualmente, o conhecimento e métodos
estandardizados ou os que são criados pelos professores de acordo com circunstâncias
particulares?

Todos

Todos
Só para c/ cargos
Só ñ titulares

Todos

Todos

Que tipo de problemas implica ter de leccionar a diferentes públicos?
Que tipo de dificuldades sente no cumprimento de tarefas relacionadas com cargos?
Nota-se a preponderância dos titulares nas decisões tomadas pelo depto? Há tarefas
que desempenhe onde se note esta influência?

Acha que, atualmente, há tarefas mais diversas a fazer na escola?
Que novas exigências tem para a forma de encarar o trabalho?
Sente estar igualmente preparado para a diversidade de tarefas? Que fontes de
informação/conhecimento usa para resolver os problemas?

Contrastar com pesos
na carga diária
Este exercício será
proposto por meio de
ficha própria

Autonomia/controlo

Modelo de professor

Modelo de professor

controlo

Modelo de professor/
autonomia
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(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Perceção da situação
social da profissão

referência defendida do
desempenho profissional

contrastado com

Funções desejadas pelos
professores
referência induzida do
desempenho profissional

Contrastado com

Concepção de educação
defendida
Funções induzidas dos
professores

Contrastado com

Concepção de educação
induzida

competência

E quais lhe parecem ser as prioridades do compromisso dos professores a que estes são
induzidos:
- alunos;
- colegas da escola;
- escola e comunidade envolvente;
- Estado (tutela);
- outros colegas de profissão;
- conhecimento científico;
- profissão;
- sociedade em geral;
E quais deviam ser as prioridades de compromisso?
Acha que a profissão (o tipo de trabalho) é tão atractiva como quando se iniciou?
Porquê?
Acha que a carreira é tão atractiva como quando se iniciou?
Porquê?
Ordene, de forma decrescente, as seguintes profissões segundo os critérios de:
- reconhecimento social da sua importância;
- condições de remuneração;
- imagem social de profissionalismo;
- imagem social de coesão;

Considerando o atual contexto de trabalho dos professores, das noções seguintes quais
lhe parecem ser as funções que se espera que os professores cumpram:
- instruir para bons resultados académicos;
- contribuir para integração e responsabilidade social;
- contribuir para o desenvolvimento pessoal;
- garantir o cumprimento administrativo da função social da educação;
E quais deviam ser as finalidades a perseguir?

- adaptabilidade e flexibilidade ante novas exigências da escola;
E quais deviam ser mais valorizadas?
Considerando o atual contexto de trabalho, das noções seguintes qual lhe parece ser
dominante:
- educação serve para transmitir (conhecimentos, valores, afectos, hábitos);
- educação serve para estimular atitudes críticas, a iniciativa e a autonomia;
- educação serve para cumprir propósitos definidos superiormente seguindo métodos
definidos administrativamente
E qual devia ser dominante?

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos
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Perceção
de
consequências da divisão
da carreira

Perceção
de
consequências da divisão
da carreira

(3)

Perceção
de
consequências da divisão
da carreira

(3)

(3)

Perceção
de
consequências da divisão
da carreira

(3)

- possibilidade de definirem o próprio trabalho
Exemplos de profissões: advogado, assistente social, economista, enfermeiro,
engenheiro, gestor, juiz, médico especialista, médico de família, oficial de força de
segurança, professor.
Que consequências tem a divisão da carreira?
Acha que se justificava em nome da eficácia do serviço prestado pelas escolas?
Acha que a exclusividade do cumprimento de algumas tarefas é um presente
envenenado, um mal menor, uma necessidade da escola, o reconhecimento da
importância desses cargos, o reconhecimento da competência/perfil desses
professores?
Que consequências tem a divisão da carreira?
Acha que se justificava em nome da eficácia do serviço prestado pelas escolas?
A perspectiva de vir proximamente a ser titular é importante para dar o seu máximo?
O que pensa vir a mudar no seu desempenho quando for titular?
Aceita a imagem de chefe para os titulares?
Acha que a exclusividade do cumprimento de algumas tarefas é um presente
envenenado, um mal menor, uma necessidade da escola, o reconhecimento da
importância desses cargos, o reconhecimento da competência/perfil desses
professores?
Que consequências tem a divisão da carreira?
Acha que se justificava em nome da eficácia do serviço prestado pelas escolas?
Com que expectativas encara o futuro próximo? (sente-se desmotivado)
Em que a afecta a dificuldade em chegar a titular?
Aceita a imagem de subordinado?
Acha que a exclusividade no cumprimento de tarefas de gestão é um presente
envenenado, um mal menor, uma necessidade da escola, o reconhecimento da
importância desses cargos ou o reconhecimento da competência/perfil desses
professores?
Acha que o novo ECDU veio trazer o carreirismo e o individualismo?

Todos

Só ñ titulares sem
expectativas de o
vir
a
ser
proximamente

Só ñ titulares com
tempo de serviço
próximo
de
concurso
para
titular

Só titulares

ANEXO 4

Fichas de exercícios (a completer durante as entrevistas)
EXERCÍCIO 1
As competências dos professores

Quadro de competências
A

conhecimento científico e qualidade intelectual

B

qualidades éticas e de compromisso profissional

C

qualidades pedagógicas e relacionais

D

qualidades humanas e sociais

E
F
G

capacidade de aplicar soluções pré-concebidas
capacidade de reflexão sobre a própria prática e de concepção própria de soluções
adaptabilidade e flexibilidade ante novas exigências da escola

Coloque por ordem decrescente (da mais para a menos) as competências que, da leitura que faz das características do trabalho
desempenhado pelos professores, pensa serem realmente valorizadas nos professores actualmente (pode colocar mais do que
uma em cada patamar):

Coloque por ordem decrescente (da mais para a menos) as competências que, julga, deveriam ser realmente valorizadas nos
professores (pode colocar mais do que uma em cada patamar):

EXERCÍCIO 2
As finalidades da educação escolar
Quadro de finalidades
A

transmissão de um património cultural

B

integração dos alunos na comunidade

C

desenvolvimento pessoal de cada aluno visando o equilíbrio da personalidade por meio de uma formação integral

D
E
F

formação e qualificação profissional
condução dos alunos para os níveis seguintes da escolaridade ou para a vida activa
correcção de desigualdades sociais no acesso à escola ou ao sucesso

G

promoção da aquisição de conhecimentos

Coloque por ordem decrescente (da mais para a menos) as finalidades que, da leitura que faz das características actuais da escola,
pensa serem realmente valorizadas actualmente (pode colocar mais do que uma em cada patamar):
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Coloque por ordem decrescente (da mais para a menos) as finalidades que, julga, deveriam ser realmente valorizadas na educação
escolar (pode colocar mais do que uma em cada patamar):

EXERCÍCIO 3
A orientação do desempenho dos professores
Quadro de categorias
A

alunos

B

colegas de profissão

C

pais e comunidade próxima

D
E

Estado (tutela)
conhecimento científico e pedagógico (ciência)

F

profissão

G

sociedade

H

escola em que trabalha

Considerando as actuais características do trabalho desempenhado pelos professores, coloque por ordem decrescente (da mais
para a menos) as entidades cujas necessidades os professores são chamados a satisfazer (pode colocar mais do que uma em cada
patamar):

Coloque por ordem decrescente (da mais para a menos) as entidades cujas necessidades os professores, na sua opinião, deveriam
ser chamados a satisfazer (pode colocar mais do que uma em cada patamar):
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Porque antes reuníamos, por exemplo, às quatro, que era quando…
E estava nos horários, todos livres. Vamos às quatro. Agora não
podemos, porque às quatro um tem o ECD, o outro tem o não sei
quê… têm a biblioteca, têm isto… E já não é possível reunir. Então
temos que esperar pelo fim. Ninguém espera. Já ninguém espera,
porque… Até porque ninguém… [ri-se] Porque é assim mesmo.

Entrevistador: Mas acha que as pessoas agora passam menos tempo
na escola? Do que antes.
Entrevistada: Acho que sim. Acho que há alguns professores que
passam…
Entrevistador: [interrompendo] Apesar de haver esta
obrigatoriedade de passar…
Entrevistada: [interrompendo] Sim. Acho que sim. Acho que agora
as pessoas são obrigadas a estar aqui, estão aqui, já não estão
disponíveis depois para estar à espera dos outros para se reunir
depois das seis e meia.

Quer dizer, nós estávamos aqui, havia sempre professores… havia
sempre professores reunidos, havia sempre tarefas a serem
desenvolvidas com os alunos, havia sempre apoios, sempre aulas de
apoio. Sempre. Os professores estavam muito mais tempo na
escola. As pessoas têm uma ideia errada.

Só que não assinávamos o ponto e não era essa obrigação.

REG

Reg

reg

dimensão

categoria

Regmes –

Regmei – obrigação (não define)

Regmei - burocracia

Ficha de análise de conteúdo de entrevista (excerto) – EB - Bianca

Entrevistador: A obrigatoriedade de passar mais tempo na escola
favoreceu alguma coisa? Possibilitou alguma coisa que não…
Entrevistada: [interrompendo] Eu acho que não. Até porque nós, os
professores nós passávamos muito tempo na escola. Muito tempo.
Nós passávamos o tempo todo na escola.

ANEXO 5

A determinação do tempo impede COLAB

COLAB- CONTR (TEMPO – BUROCR)

Cumprim burocrát impede COL

Efeito – menos tempo na escola (af.)

TEMPO

TEMPO

Comparação – havia tudo

Diferença – cumprimento burocracia

Comparação

Passado – mto tempo na escola

TEMPO

Observ’s
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Quem é que agora está para ir para uma visita de estudo depois de
estar aqui horas e horas e horas, depois ir um dia inteiro que não lhe
conta nada… […] desde as oito e meia da manhã até às onze da noite
a ouvir as casse[tes], as músicas, os DVDs, as cantigas, aquilo tudo e
a responsabilidade… […] de estar a ver se eles vêm, se eles não vêm.
E hoje mais responsabilidade, porque eles são mais… Houve algum
tempo em que eles eram mais tímidos. Agora são mais atrevidos,
mais aventureiros. Lembro-me de ter ido a Lisboa com uma ou duas
turmas em que nós dissemos para eles irem então dar uma volta ali
por perto e eles… E olhávamos para trás e eles estavam… vinham
sempre atrás dos professores. Era um bocadinho só para eles ali
darem uma voltinha na Baixa e eles vinham sempre atrás de nós.
Porque eles não se atreviam a ir para longe. Hoje? Nós ainda mal
saímos, já eles… já nos desapareceram. E depois vemo-nos aflitos
para os encontrar.
Entrevistador: Claro, claro.

Quer dizer, eu acho que esta escola não tem nada a ver com uma
escola de há uns três anos, quatro anos. E já não estou a falar do
tempo dos estágios em que havia muito dinamismo. Há uns três,
quatro anos os alunos e os professores faziam muita coisa, muito
trabalho, muito com os alunos. Coisas… E até as próprias visitas de
estudo. As próprias visitas de estudo.

Agora que querem tudo certo e que são as trinta e cinco horas e que
é o horário, que é isso, tudo o que vai para lá é serviço
extraordinário, então que paguem horas extraordinárias. O que
acontece é isso.

Ninguém paga estas horas. Nunca ninguém pagou as horas aos
professores. Mas ninguém paga agora que…

reg

regmei

TEMPO – PARTICIP. visitas

Comparação com passado – determinação
de tempo implica participação em ativ’s

Resist. clara
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Mas tu achas que essas reuniões e outras reuniões noutros âmbitos, agrupamento, grupo ou projectos ou outra coisa, achas
que o aumento desse número de reuniões favorece a estruturação de hábitos de trabalho de equipa junto dos professores?

Balt

benjamim

E tu achas que esse trabalho de reunião… não… não está dentro desse “core” que tu acabaste de enunciar?
Entrevistado: Não me parece. Porque as pessoas participam… porque são convocadas e, portanto, são obrigadas.
Mas participam desencantadas. Isto é, a perceção que têm é que estamos ali para resolver problemas que, na
maior parte das vezes… escapam às soluções que os professores têm.

baltasar

(acerca da reivindicação: deixem-nos ser professores)
Eu admito que os professores que se manifestam ou se expressam desse modo têm razões para o fazer e essas razões

Entrevistado: A minha convicção é que favorece. Contudo há… a minha opinião, que eu partilho com outros colegas, há fortes
constrangimentos a que tal partilha e a que as reuniões tenham mais êxito ou sejam mais bem sucedidas… há, dizia eu, fortes
constrangimentos para que tal perceção de partilha e de coesão de grupo não sejam alcançadas. (…) , por exemplo, mudamos
a sede da reunião, seja o conselho de turma, o conselho de professores do departamento, seja o conselho pedagógico ou
reuniões de coordenação pedagógica e, invariavelmente, um forte constrangimento que eu presencio é quase ninguém se
conseguir ouvir. Ou seja, exemplificando, para abordar um determinado assunto, se um colega toma a palavra, eu
dificilmente, já assisti, mas muito poucas vezes, que tenha conseguido levar até ao fim a exposição do seu raciocínio sem ser
interrompido, não por um ou por dois, mas vários. E isto acontece invariavelmente. Isto é um forte constrangimento e eu não
sei como é que se resolve. Isso é uma inabilidade completa dos professores … Mas isto é a minha convicção. (…) Outro
constrangimento forte é a capacidade impressionante que a nossa classe, e não estou a falar só dos professores da minha
área de especialidade (…): é impressionante a capacidade de dispersão que têm em relação aos assuntos. Começa-se um
assunto que está em análise e, não muito tempo depois… está-se num assunto e outro e outro. E o primeiro assunto que foi
lançado não… não… perdeu-se de vista, não está a ser discutido; algumas vezes não se lembram sequer o que é que foi… foi
a… a questão de partida ou o assunto de partida. (…). E… e portanto, muitas pessoas estão a chegar à reunião e a dizer que
têm que sair daqui a não sei quê. Ou então vamos despachar. (…) De facto, para muitos colegas acaba por ser… um… um tédio
participar nestas reuniões. Tendo aumentado o número, as coisas complicaram-se e de que maneira, não é? Porque os
professores passaram a pensar mais numa reunião que não vai ter consequências ou que será em vão.

ur

Ficha de análise por tema/sub – COLAB – perceção de efeitos de reuniões

suj

ANEXO 6

Reuniões e reivindicação de outra

Falta de empenho

Dispersão e inconclusão dos temas

Inabilidade dos professores

Interrupções permanentes

Quase ninguém se consegue ouvir

Na verdade, constrangimentos:

Em abstracto favorece

Reuniões e colaboração

Não faz parte da essência da profissão

(perceção do papel das reuniões como
oportunidade de colaboração efetiva)

Reuniões de cursos profissionais

Colaboração artificial

interpret

Observ’s
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bianca

benjamim

poderão passar por … as tais tarefas acrescidas que resultam nas reuniões de coordenação pedagógica, nas reuniões de
departamento em maior número…
Entrevistador: Que tu vês… tu vês como muito pertinentes.
Entrevistado: Sim. Eu entendo que devem ter lugar e, portanto, não vejo incómodo nenhum, mas…
Entrevistador: Admites que estas pessoas…
Entrevistado: Admito. Admito que essas pessoas…
Entrevistador: […] não vejam isto como trabalho de professores?
Entrevistado: Não vejam, não. Não vejam… Admito que não vejam e que achem dispensável esse tipo de reuniões, que achem
dispensável esse tipo de trabalho, que individualmente resolvem os problemas que a profissão coloca
A organização da escola mudou. Hoje, os departamentos são mais… complexos e depois têm que se subdividir e depois há
reuniões de subdepartamentos. Hoje há mais conselhos de turma do que existiam há dez anos. Há dez anos, talvez não se
fizessem conselhos de turma antes das aulas começarem. Hoje faz-se. Se calhar, reuniões a meio do período já se fazia, mas
há vinte não se fazia. Depois há as reuniões de coordenação dos cursos profissionais.
Entrevistador: Achas que isso proporciona maior trabalho de equipa também ou…
Entrevistado: Proporciona, sem dúvida. Sem dúvida. Nomeadamente…
Entrevistador: Profícuo?
Entrevistado: Nos cursos profissionais. Eu nunca passei por essa realidade. Mas pela observação que eu faço assim um
bocadinho à margem, acho que há coisas… há muita coisa que se resolve ali, há muita coisa que se faz ali e há problemas
inerentes aos próprios alunos, problemas pessoais que são às vezes ali… Pronto, ganha-se conhecimento deles e, ao termos
conhecimento, certamente temos outro tipo de actuação com esse aluno, que será… a coisa será melhor.
Acha que esses momentos de reunião formal são um estímulo ou funcionam como um estímulo ao trabalho em equipa?
Entrevistada: Eu é… Quer dizer, para nós, acho que nós, as nossas reuniões formais, o que fazemos mais é tentar dar resposta
àquilo que o conselho pedagógico nos pede e, às vezes, há lugar a isso. Por exemplo, organização do dia da escola podia dar
lugar a trabalho, a organização de equipas. Quando é para organizar o plano anual de actividades, dá lugar também a equipas
que se formam e que vão sugerindo actividades e que vão dizer quem é que faz, quem é que se junta e aí dá lugar a esse
trabalho de equipa. Mas as outras, tirando estas assim mesmo em que há actividades a programar e a projectar e a levar a
cabo, tirando essas, as outras são reuniões ou de discussão de problemas e as soluções, mas é tudo no grande grupo.
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Cumprir trâmite burocrát.

Reuniões
de
colaboração

Mais eficaz

Vê-se nos profissionais

e

Há potencial para que redunde em
colaboração
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ANEXO 7
Fiabilidade do processo de análise de conteúdo (Output do teste de
independência do qui-quadrado)

Symmetric Measures
Value
Asymp. Std.
Errora
,783
,054
64

Approx. Tb

Measure of Agreement Kappa
N of Valid Cases
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

739,200a
309,519
32,001

df
225
225
1

Approx. Sig.

24,309

,000

Asymp. Sig. (2sided)
,000
,000
,000

N of Valid Cases
64
a. 256 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,13.

1,1
1,2
1,3
1,4
2,1
2,2
2,3
2,4
codificador 1
3,1
3,2
4,1
4,2
4,3
5,1
6,1
6,2
Total

1,1 1,2
4 0
0 4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 4

codificador 1 * codificador 2 Crosstabulation
Count
codificador 2
Total
1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5,1 6,1 6,2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4
0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4
0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
4
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4
3 4 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 5
64

229

