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“Metade dos professores põe  
em causa as suas escolhas”

Texto Isabel Leiria 
Infografia Sofia Miguel Rosa

Conselheira da OCDE, Karine Trem-
blay foi durante anos responsável 
pelo maior estudo internacional 
sobre professores e diretores es-
colares, realizado em 48 países. E 
é socorrendo-se dos muitos dados 
apurados no último Talis (Teaching 
and Learning International Survey 
2018) que descreve uma profissão 
em crise em vários países ocidentais. 
Incluindo Portugal, que apresenta a 
segunda percentagem mais baixa 
de jovens a escolher cursos supe-
riores de Educação — eram 4% do 
total de novos inscritos no ensino 
superior em 2009, quando a média 
da OCDE era o dobro. De acordo 
com o relatório Estado da Educação, 
elaborado pelo Conselho Nacional 
de Educação e divulgado este mês, 
nesse ano Portugal apresentou a 
percentagem mais baixa de diplo-
mados em Educação da OCDE. E 
de todas as áreas de estudo, esta 
foi a que mais inscritos perdeu nos 
dez anos anteriores. O problema é 
que, ao longo da atual década, vão 
reformar-se 40% dos docentes que 
estavam a dar aulas em 2019, sendo 
necessário recrutar 34.500 novos 
professores. São 3400 a cada ano, 
quando o Ensino Superior está a 
diplomar cerca de 15 mil. 

 P Portugal é apenas um dos países 
onde a falta de professores se pode 
tornar um problema. O que explica 
a menor procura por esta carreira?

 R Os fatores que estão a travar a 
vinda de mais candidatos para esta 
profissões resultam de uma combi-
nação de elementos e que incluem a 
perceção por parte dos professores 
de que a sociedade não valoriza a 
sua profissão; salários inferiores aos 
auferidos por diplomados noutras 
áreas científicas; baixa atrativida-
de, sobretudo entre os rapazes e 
muito ligada a condições precárias 
no início da carreira; uma comple-
xidade crescente da profissão, não 
acompanhada de mais autonomia, 
liderança e confiança, que acabam 
por causar mais stress e frustração.

 P No caso dos salários, Portugal 
até tem uma situação melhor do 
que acontece na maioria dos países.

 R De acordo com os cálculos da 
OCDE, na maioria dos países o salário 
dos professores é, em média, inferior 
ao dos restantes trabalhadores com 
igual habilitação académica, apesar 
de subirem no caso dos docentes dos 
níveis de ensino mais altos. Portugal 
é um dos poucos países onde os sa-
lários são comparativamente mais 
altos entre esta classe profissional. 
Um professor do 3º ciclo ganha, em 
média, 1,33 vezes mais do que outro 
trabalhador diplomado. Parte da ex-
plicação reside no facto de os profes-
sores serem mais velhos e estarem 
colocados em escalões remunerató-
rios superiores face ao conjunto de 
diplomados, que se repartem pela 
generalidade das faixas etárias. Mas 
mesmo em relação aos salários em 
início de carreira e no fim, estes são 
superiores em Portugal face à média 
da OCDE e da União Europeia (já 
ajustados ao poder de compra em 
cada país). Só que as condições de 
carreira são apenas um dos condi-
cionantes na escolha da profissão. 
Uma grande maioria sente-se atraída 
por fatores como exercer um serviço 
público e o impacto social do ensino. 

 P Em Portugal, os professores sen-
tem esse reconhecimento?

 R Em média, apenas 25% dos pro-
fessores acham a sua profissão 

valorizada pela sociedade. E em 
Portugal o valor é ainda mais baixo. 
No último Talis ficava-se pelos 9%. 
Esta perceção pode refletir ou não 
o que a sociedade verdadeiramente 
pensa. Mas uma coisa certa: os pro-
fessores que pensam assim não vão 
incentivar as pessoas da sua família 
ou que lhes são próximas a seguir 
esta carreira. Praticamente metade 
(48%) dos professores em Portugal 
põe em causa as suas escolhas e 
pensam que se calhar teriam feito 
melhor em seguir outra carreira. 
Isto não ajuda a ‘vender’ a profissão 
junto das novas gerações. 

 P Ser professor hoje é mais difícil 
do que no século passado? 

 R É. As exigências que se colocam 
às escolas e aos professores são cada 
vez mais complexas. A sociedade 
espera que a escola consiga lidar 
de forma eficaz com estudantes dos 
mais diferentes backgrounds, que 
até podem falar diferentes línguas, 
que sejam sensíveis a questões cul-
turais e de género, que promovam 
a tolerância e a coesão social, que 
deem resposta a estudantes com 
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necessidades educativas especiais 
e problemas de comportamento 
e de aprendizagem, que adaptem 
o ensino a cada aluno, usem as 
novas tecnologias e que acompa-
nhem a evolução do conhecimento 
nas diferentes áreas e métodos de 
avaliação. Ao mesmo tempo, estes 
profissionais têm de ter o conheci-
mento, a formação e o apoio para 
enfrentar as muitas mudanças e 
desafios que estão à nossa frente. Só 
que estes mecanismos de suporte 
nem sempre se atualizaram ao rit-
mo das novas exigências. Por tudo 
isto, sim, ser professor hoje em dia 
é mais difícil. 

 P E é essa complexidade que não 
tem sido acompanhada de mais 
autonomia? 

 R É como se a função de ensinar 
não tivesse atingido um nível de 
profissionalismo, autorregulação e 
confiança do sistema que lhe per-
mitisse funcionar como uma ver-
dade profissão. Muitos países têm 
sistema de prestação de contas e 
requerimentos administrativos a 
que se juntam quantidades de tra-
balho e níveis de stresse já por si 
muito altos. E estes níveis são parti-
cularmente altos em Portugal, com 
35% dos professores a dizerem que 
sentem “muito stresse” e 52% “bas-
tante”. Ao mesmo tempo, a autono-
mia que lhes é dada é muitas vezes 
inferior à que outros profissionais 
têm para desempenhar o seu traba-
lho. Isto pode contribuir para tornar 
a profissão menos atrativa e menos 
estimulante intelectualmente. 

 P Outra dificuldade que aponta 
remete para as condições de início 
de carreira. 

 R Muitas vezes o sistema de recru-
tamento premeia a senioridade e ca-
naliza os mais novos para as escolas 
consideradas mais difíceis. E são estes 
professores que se veem confronta-
dos com realidades mais complica-
das, antes de terem oportunidade 
de adquirirem mais experiência. Isto 
pode levá-los a pensar que o seu tra-
balho não é eficaz e a fazê-los querer 
mudar de escola e até profissão. E 
também é verdade que os millenials 
tendem a fugir mais de trabalhos com 
regulamentos muito rígidos e condi-
ções de trabalho difíceis. 

 P Que medidas devem os países to-
mar para atrair mais professores? 

 R Devem melhorar precisamente as 
condições de início de carreira. Os 
anos iniciais de profissão não devem 
ser os mais difíceis da carreira, de 
forma a que os professores se man-
tenham na profissão e encorajem 
outros a vir. Isto implica que não 
lhes sejam atribuídas as turmas mais 
difíceis e que lhes seja dado apoio 
e tempo para se adaptarem e pre-
pararem com os professores mais 
experientes. E eles merecem uma 
remuneração e condições de traba-
lho decentes, sobretudo atendendo 
às responsabilidades adicionais que 
a sociedade lhes atribui. Se em Por-
tugal os salários não parecem ser a 
preocupação principal, então tem 
de se olhar para as outras condições. 

 P Como por exemplo? 
 R Se o trabalho é stressante, os con-

trários precários, a carga de trabalho 
excessiva, o trabalho administrativo 
demasiado, as perspetivas de car-
reira limitadas e a autonomia para 
executar o trabalho reduzida, então 
a profissão não será a mais atrativa 
para os potenciais candidatos. É im-
portante também elevar o estatuto 
da profissão e atrair outros profissio-
nais qualificados para esta carreira. 
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“Os níveis de stresse 
manifestados pelos 
professores são 
particularmente altos 
em Portugal, com 35%  
a dizerem que  
sentem-no de forma 
muito intensa  
e 52% bastante”

Coisas que se podem fazer numa 
viagem de dois anos: ler, cantar, 
ouvir música, ver filmes, fazer 
exercício, conversar, contar pa-
rafusos em estruturas metálicas. 
Ou então hibernar. Seguramen-
te que a Agência Espacial Euro-
peia (ESA) conhece a duração 
mínima de uma viagem a Marte, 
mas apostou na opção que ainda 
não é viável: precisamente a hi-
bernação de astronautas.

Num estudo recente, a agência 
revelou benefícios das letargias 
prolongadas, que reduzem 25% 
do metabolismo. Além do corte 
substancial nos 30 kg de equipa-
mento e víveres que garantem 
cada dia de vida de um astro-
nauta, a hibernação evita con-
flitos e depressões. E até já há 
protótipos de habitáculos com 
paredes antirradiações e senso-
res de dados vitais, mas tudo o 
resto está por fazer.

Jorge Palmeirim, professor da 
Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Lisboa (FCUL), 
conhece animais que mudam 
de metabolismo e até de dimen-
são, mas lembra que a estratégia 
mais comum para a letargia pas-
sa pela redução de temperatura 
corporal. E nada se compara aos 
morcegos, os “campeões da hi-
bernação”, que, em alguns casos, 
chegam a um ano de letargia e 
repetem o estado durante o re-
pouso diário. “Se fosse possível 
para humanos, já teria sido feito, 
tendo em conta os cenários de 
escassez que nos afetam”, subli-
nha o biólogo.

A ESA admite que o metabo-
lismo possa ser trabalhado com 
hormonas, como estrogénio ou 
testosterona, mas os banquetes 
pantagruélicos e a seleção de 
astronautas obesos dificilmente 
serão hipóteses viáveis. “Even-
tualmente, terá de ser disponibi-
lizada alimentação por via artifi-
cial”, imagina Jorge Palmeirim.

Na anestesiologia, o desafio faz 
parte da rotina. “Para pôr uma 
tripulação de uma nave em hi-
bernação temos de garantir sen-
sores e dispositivos de suporte 
de vida automatizados”, explica 
Humberto Machado, professor 
do Instituto de Ciências Biomé-
dicas Abel Salazar (ICBAS). “E 
também é preciso estar presente 
um médico quando as pessoas 
acordam”, acrescenta.

Os morcegos procuram locais 
frios que facilitam o arrefecimen-
to corporal, que pode ser supe-
rior a 20 graus em hibernação, 
mas nos humanos há um limite: 
“Abaixo dos 28 graus, o coração 
pára”, sublinha Humberto Ma-
chado. “E, ao contrário de outros 
animais, nós não sabemos sosse-
gar o cérebro”, lembra.

Os fármacos que “sossegam” o 
cérebro não serão uma quimera, 
mas podem afetar a memória. “E 
de certeza que ninguém precisa 
de um astronauta que esquece 
tudo ao acordar”, admite Hum-
berto Machado.

Ao cabo de um mês em coma 
induzido, muitos pacientes per-
dem capacidade de andar e fi-
cam suscetíveis a infeções, mas 
Humberto Machado não perde 
o otimismo: “Tendo em conta a 
evolução da anestesiologia em 
25 anos, vamos lá chegar (à hi-
bernação).” Entretanto, já ha-
verá cientistas a dormir sobre o 
assunto.
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Hibernar  
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A ESA começou a estudar  
o que é necessário para pôr 
astronautas em letargia em 
viagens interplanetárias
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FONTE: TALIS DATA — OCDE

Motivação e stresse entre docentes

PORTUGAL
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OCDE

76%
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SATISFAÇÃO DOS PROFESSORES COM A PROFISSÃO
Percentagem de docentes do 3º ciclo que “concordam” com as seguintes frases

As vantagens de ser professor superam as desvantagens

Se pudesse voltar a escolher, continuaria a ser professor

Penso se teria sido melhor ter escolhido outra profissão

Arrependo-me de ter decidido ser professor

Gostaria de mudar de escola se fosse possível

QUEM SENTE MAIS STRESSE NA PROFISSÃO
Percentagem de professores do 3º ciclo que dizem sentir “bastante” e “muito” stresse no trabalho

87,2%1 PORTUGAL

70,1%2 INGLATERRA

69,9%3 HUNGRIA

65,5%4 BÉLGICA

63,8%

48,7%

47,1%

5 MALTA

– OCDE

– UE23

Bastante Muito

INSCRITOS EM CURSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
Em percentagem do total de novas entradas no ensino superior, 2019

1 Israel

2 Eslováquia

3 Noruega

4 Islândia

5 Suécia

– OCDE

– UE22 (membros OCDE)

32 Itália

33 Portugal

34 França

35 Canadá

36 Lituânia

22,5%
13,3%

12,9%
11,6%
11,4%

8,3%
7,6%

4,3%
3,5%
3,4%
3,4%
3,3%

63,3%


