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SO CIEDADE EDUCAÇÃO

Escolas têm de recorrer 
a professores sem 
formação para dar aulas

Escassez Faltam docentes para cobrir as baixas e as reformas na Grande Lisboa e no sul.  
Mais de 30 mil alunos estão sem aulas a pelo menos uma disciplina

Isabel Leiria  
e Joana Pereira Bastos

H
á três semanas, Te-
resa (nome fictício), 
33 anos, candida-
tou-se pela primeira 
vez para dar aulas 
numa secundária 
da Grande Lisboa. 
É licenciada em 
Filosofia, mas não 

tem formação pedagógica. Ainda 
assim, por curiosidade e sentido de 
vocação, decidiu experimentar sem 
grande esperança de ser aceite. Para 
seu espanto, o diretor ligou-lhe no dia 
seguinte para, de imediato, lhe atri-
buir o lugar, sem necessidade de en-
trevista. Bastaria assinar, ela própria, 
uma declaração a atestar que tinha 
condições psicológicas para lecionar. 

Assim que desligou o telefone, Te-
resa correu para comprar o manual 
de Filosofia do 11º ano, cujo progra-
ma desconhecia. Poucos dias depois, 
começou a dar aulas, com a sensação 
de “estar a ser deixada ao Deus-dará”. 
“Nada sabia sobre os alunos, os seus 
percursos educativos ou enquadra-
mentos familiares, se tinham proble-
mas de comportamento ou dislexias, 
por exemplo. Não sabia quantos eram 
ou sequer como se chamavam. Nem 
fazia ideia em que parte do progra-
ma tinham ficado. Disseram-me para 
perguntar à turma, mas os miúdos 
tiveram dificuldade em dizer”, conta. 

Teresa foi contratada por um mês, 
renovável, para substituir a professo-
ra de Filosofia, que entrara de baixa. 
Na véspera de começar, foi-lhe dito 
que, além de lecionar a disciplina su-
jeita a exame nacional, teria de asse-
gurar também a direção de turma, 

cargo antes ocupado pela docente 
que foi substituir. O ordenado ronda 
os €300 brutos por três horas leti-
vas, mais o tempo de preparação das 
aulas. 

Não teve qualquer acompanha-
mento, além de uma reunião com a 
coordenadora do grupo disciplinar, 
que lhe deu uma folha com os crité-
rios de avaliação e as aprendizagens 
essenciais. “Ninguém me explicou 
nada e não é por má vontade, mas por 
cansaço e falta de tempo. Os profes-
sores da escola estão assoberbados, 
desgastados e vários estão de baixa 
por exaustão”, diz. Só na semana em 
que começou, entraram outros cinco 
colegas, alguns sem formação especí-
fica como ela. 

Apesar de tudo, gosta da experiên-
cia. Ao fim de quatro aulas, começa 
a criar uma relação com os alunos e 
sente-se motivada para continuar. Fez 
um planeamento para dar a disciplina 
até ao final do ano, mas não sabe se 
será dispensada já na próxima sema-
na, caso a docente regresse ao traba-
lho. “A incerteza é total. Gostava de 
me tornar professora pelo contacto 

com os miúdos, mas a instabilida-
de da profissão e os baixos salários 
são muito desmotivantes. A não ser 
que se tenha um grande sentido de 
missão, é difícil alguém querer uma 
carreira assim.” 

O problema reside precisamente aí. 
Na Grande Lisboa e no sul do país, a 
escassez de professores é tal que as 
escolas sentem enorme dificuldade 
em substituir os que se reformam 
ou entram de baixa. E são forçadas a 
recorrer a candidatos sem formação 
para dar aulas. “Não temos alternati-
va. Se não há professores a concurso, 
não os posso inventar. Por lei não po-
demos fazer entrevistas e não temos 
nenhuma maneira de avaliar se estes 
candidatos têm perfil para dar aulas. 
Resta-nos confiar na sorte. Nem se-
quer temos meios para lhes assegurar 
todo o auxílio que seria necessário 
porque estamos sobrecarregados. 
É uma situação que me deixa muito 
angustiada”, desabafa Cristina Dias, 
diretora da secundária Rainha Dona 
Amélia, em Lisboa. 

Por lei, só os docentes profissiona-
lizados (cuja experiência na escola 
foi reconhecida ou com mestrado em 
ensino) estão habilitados a dar aulas. 
Mas quando é necessário substituir al-
guém ao longo do ano letivo — e já não 
existem professores disponíveis — ad-
mite-se a contratação de pessoas com 
curso superior, mas sem preparação 
específica para lecionar. É a chamada 
“habilitação própria”. 

Salário não paga um quarto

Foi o que aconteceu na década de 80, 
quando a escolaridade obrigatória foi 
alargada de seis para nove anos e não 
havia professores formados em núme-
ro suficiente. Agora, não é um aumento 

súbito de estudantes que justifica a 
carência. Pelo contrário. A redução na 
natalidade traduz-se naturalmente em 
menos alunos. Mas o acentuado enve-
lhecimento da classe docente, que se 
reflete num elevado número de refor-
mas e baixas médicas mais frequentes, 
aliado a uma procura insuficiente de 
cursos de ensino por parte dos jovens, 
torna este um dos problemas mais ur-
gentes de resolver.

“Chegámos a uma situação limi-
te em que não há professores para 
dar aulas. Ninguém quer ir para uma 
profissão que está totalmente desva-
lorizada e que é mal paga, instável e 
de desgaste rápido”, lamenta Rosária 
Alves, diretora do Agrupamento de 
Escolas de Benfica (Lisboa), onde há 
atualmente 26 turmas sem professor 
a pelo menos uma disciplina. 

Os números

O início do 2º período tem sido par-
ticularmente complicado com o nú-
mero de horários de substituição pe-
didos pelas escolas a aumentar. “Se 
na primeira semana de janeiro havia 
1675 horas por atribuir em contra-
tação de escola, na semana seguinte 
já eram 3852, passaram depois para 
4945 e na última semana ascende-
ram a 6089, afetando bem mais de 
30 mil alunos”, nota Vítor Godinho, 
da Fenprof.

Em muitos casos o processo de subs-
tituição arrasta-se durante semanas, 
não só devido à escassez de candidatos 
como às frequentes desistências de 
quem vai a concurso e que depressa 
se apercebe que o ordenado não paga 
sequer o aluguer de um quarto em 
Lisboa. O grosso dos professores dis-
poníveis reside a norte do Mondego, 
mas a maioria das necessidades sen-
te-se a sul. “Há cada vez mais recurso 
a professores não profissionalizados”, 
assegura Ana Simões, do Sindicato 
dos Professores da Zona Sul. 

 “Tem sido frequente em diversos 
grupos disciplinares, como Informá-
tica, Português, Línguas, Biologia 
ou Físico-Química,” confirma Jorge 
Lemos, diretor do Agrupamento de 
Escolas Leal da Câmara, em Rio de 
Mouro. O problema, aponta, é que 
quem chega nestas condições precisa 
de ter muito apoio. “A formação cien-
tífica é mais do que suficiente para 
assegurarem o currículo destes níveis 
de ensino, mas no capítulo da relação 
pedagógica e da diversificação de es-
tratégias de ensino precisam de muita 
articulação com os professores que já 
cá estão. Claro que isto se reflete na 
qualidade das aprendizagens”, diz. 

 Na Secundária de Camões, em Lis-
boa, que este ano letivo já contratou 
seis docentes apenas com habilitação 
própria, aposta-se no trabalho de in-
tegração, diz o diretor, João Jaime. 
“Há jovens que são válidos e podem 
descobrir uma vocação”, ressalva. 
Mais do que a idade ou a falta de expe-
riência, “é a motivação e o empenho 
que fazem a diferença”, acredita tam-
bém Maria Louro, diretora do Agru-
pamento José Afonso, em Loures. 
O problema são os que vão para os 
cursos de ensino em segunda opção: 
“A perda de atratividade da carreira 
é o principal problema.”

O campo de recrutamento

Segundo o Ministério da Educação, os 
professores com habilitação própria 
correspondem a apenas 1% do total 
de docentes a nível nacional — embo-
ra seja bastante mais expressivo na 
Grande Lisboa. E antes de recorrer a 
estes casos, as escolas podem atribuir 
horas extraordinárias aos professo-
res do quadro ou completar os seus 
horários.

Um estudo apresentado em novem-
bro revelou que será preciso recrutar 
34.500 novos professores até 2030. 
E este terá de ser o tema prioritário 
da próxima equipa da Educação, sa-
bendo que é preciso atrair mais jovens 
para o ensino e trazer de volta parte 
dos que abandonaram a profissão nos 
últimos anos. Haverá uma revisão 
das regras de formação, tantos nos 
cursos superiores como na profissio-
nalização dos que têm apenas habili-
tação própria, e ainda mudanças no 
recrutamento, garantindo vincula-
ções mais rápidas e diretamente nos 
quadros de escola. 
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Segundo o Ministério da Educação, os professores com habilitação própria correspondem a apenas 1% do total de docentes a nível nacional

“NÃO TEMOS MANEIRA 
DE AVALIAR SE TÊM 
PERFIL PARA DAR 
AULAS. RESTA-NOS 
CONFIAR NA SORTE”,  
DIZ A DIRETORA DE UMA 
SECUNDÁRIA EM LISBOA
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39%
dos 120 mil docentes que davam 
aulas em 2018/19 devem reformar-se 
até 2030/31, segundo o estudo 
prospetivo realizado pela Nova SBE 
para o Ministério da Educação

34.500
é o número de novos professores  
que será preciso recrutar até 2030/31, 
numa média de 3450 por ano e sem 
diferenças relevantes entre regiões. 
Por níveis de ensino e em termos 
relativos, serão precisos mais 
educadores de infância e  
professores do 2º ciclo

1567
jovens diplomaram-se em 2018/19  
na área de formação de professores. 
O valor é muito inferior às 
necessidades anuais de recrutamento 
ao longo desta década. Por exemplo, 
com habilitação para dar aulas  
na área das ciências ao 3º ciclo  
e secundário, formaram-se então  
o equivalente a 13% do necessário 
estimado para cada ano


