
Até 2030, metade dos docentes que hoje trabalha 
estará reformada. Precisamos de contratar milhares de 

professores pois, daqui a um ano, 110 mil alunos estarão 
sem aulas a, pelo menos, uma disciplina. Mas onde 

estão eles? O que aconteceu a esta profissão outrora 
prestigiada? Histórias de amor e ódio por esta vida errante 

e cansativa, e soluções propostas pelos especialistas

—  PO R  J OANA  LO U REI RO  E  S AR A  RO D RI G U ES
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“Vais ser professor? Depois não digas 
que não te avisei.” O “aviso” veio de 
um amigo de Adolfo Ribeiro, 26 anos, 
mestre em Engenharia de Materiais. 
Vemo-lo a atravessar, agora como 
professor, os conhecidos corredores 
da Escola Secundária de D. Luísa de 
Gusmão, em Lisboa, onde foi aluno. 
Traz na bagagem a experiência como 
explicador e apenas o “receio” de ter 
de lidar com alunos malcomportados. 

O temor passou depressa. “Por-
taram-se melhor do que eu estava à 
espera e ficaram muito contentes por 
terem novamente professor e por eu 
ser jovem”, conta, pouco antes de ir 
para mais uma aula. As cinco turmas 
do 9.º ano que lhe foram atribuídas 
estavam sem aulas de Físico-Química 
há dois meses. “Contei-lhes que sou 
engenheiro, que não tenho formação 
de professor e que também preciso da 
ajuda deles.” E assim tem funcionado, 
com um espírito de entreajuda. 

Adolfo ainda não decidiu se quer 
ser professor. Este contrato até ao 
fim de agosto vai ajudar na tomada 
decisão, que terá em conta as intem-
péries sociais que se têm colado à 
profissão. “Se estou preparado para ir 
parar a Bragança, por exemplo? Não, 
não estou. Os professores perdem o 
direito à família.”

AS DISCIPLINAS MAIS CRÍTICAS
Com tanta falta de pessoal docente, 
muitas escolas recorrem a professores 
sem formação específica – para lecio-
nar não basta ter uma licenciatura, é 
preciso habilitação própria, com um 
mestrado na via de ensino.

No Agrupamento de Escolas Nuno 
Gonçalves, em Lisboa, não houve 
outro remédio senão fazê-lo. Dois 
professores colmataram as lacunas 
em Matemática e em Físico-Quími-

ca. A diretora do agrupamento, Maria 
Isabel Dionísio, diz que não houve 
“entraves” do Ministério da Educa-
ção. “O que poderiam fazer? Não há 
professores!” Da parte do Governo 
veio a anuência pública. “É preferível 
termos na escola alguém com uma boa 
formação científica do que ter alunos 
sem aulas”, confirmou o ministro da 
Educação, João Costa.

Mas porque não há professores? 
Com a descida da natalidade, o nor-
mal seria que não houvesse alunos 
para tantos professores que o País 
formou no passado. Afinal... Segundo 
os cálculos da diretora da Pordata, 
Luísa Loura, daqui a um ano 110 mil 
alunos estarão sem aulas a, pelo me-
nos, uma disciplina. Atualmente são 
cerca de 20 mil, segundo a Fenprof. 
Numa década, reformaram-se mais 
de 17 mil professores.

 Sinto-me uma 
emigrante no meu 

País. Faço nove horas 
de viagem, todas as 

semanas, de comboio 
ou de autocarro,  

para ver os meus filhos 
e o marido 

GRACINDA LEÃO, 47 ANOS 
 Professora de Inglês, na Escola 

Secundária Luís de Freitas Branco,  
em Paço de Arcos
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FONTE DGEEC e cálculos de Luísa Loura MT/VISÃO
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ao 2.º Ciclo

284
345

72

Português

155
187

27

Matemática

125
146

20

Biologia
e Geologia

97

172

9

Física 
e Química

254 249

54

História
e Geografia

141 149

34

Inglês

90 81

13

Filosofia

Professores necessários de 2022/23 a 2025/26
Professores necessários de 2026/27 a 2030/31
Novos professores formados entre 2016 e 2020

MÉDIA ANUAL

QUANTOS SÃO OS PROFESSORES

N.º DE DIPLOMADOS EM CURSOS DE MESTRADO NAS ÁREAS DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

PROJEÇÕES PARA O FUTURO QUE FAZEM ADIVINHAR UMA SITUAÇÃO DRAMÁTICA

Educação Pré-Escolar

Do Pré-Escolar ao 2.º Ciclo Português Inglês

Biologia e Geologia Matemática Física e Química

18 284

2010/11

16 002

2015/16 2019/20

1.º Ciclo do Ensino Básico

33 044

28 095

2010/11 2014/15 2019/20

2.º Ciclo do Ensino Básico

34 086

2010/11

23 747

2014/15 2019/20

3.º Ciclo do Ensino Básico 
e Secundário
89 539

2010/11

72 509

2013/14

76 722

2017/18

4 618
444

60

301 301

42
5

144

408

17

78

41
1240

687

82114

16 611
30 043

23 518

2019/20

76 869

52
11

275

125

321

8088
168

28

Oito professores de Físico-Química formados num ano letivo, 
21 de Matemática, 12 de Inglês... Os números são absurdos 
para as necessidades, e o cenário tende a agravar-se. 
Em setembro, vamos precisar de mais 3 mil docentes e, até 2030, 
teremos de contratar mais de 34 mil. Mas onde estão eles?

A GRANDE 
RENÚNCIA
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Num texto escrito para a Fundação 
Francisco Manuel dos Santos, Luísa 
Loura, que foi diretora da Direção-
-Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência, explica que, “com a massifi-
cação do ensino nos anos do pós-25 
de Abril, foram contratados para dar 
aulas muitos jovens na casa dos 20-30 
anos, licenciados mas sem formação 
específica em Didática e Pedagogia. 
Estima-se que terão sido cerca de 50 
mil, com o grande boom a verificar-se 
em meados da década de 1980. Esses 
jovens fizeram a profissionalização 
em exercício, entraram na carreira 
docente e estão agora a aproximar-se 
da idade da reforma. E, tal como hou-
ve um boom de entradas, vai dar-se 
agora um boom de saídas”.

O problema, no entanto, ultrapassa 
a questão da reforma dos professores. 
Os números mostram uma realidade 
assustadora nos cursos de mestra-
do nas áreas da formação inicial de 
professores (ver infografias). No ano 
letivo 2018-2019, diplomaram-se 6 
pessoas em Física e Química; 18 em 
Matemática; 20 em Inglês... O que 
aconteceu? Porque tão poucos jovens 
querem ser professores?

Foi “lançada”, explica Vítor Godi-
nho, dirigente da Fenprof, a ideia de 
que “a docência era uma profissão 
para o desemprego, porque havia ex-
cesso de professores”. Se nos lembrar-
mos de que, em 2005, 40 mil docentes 
não foram colocados e de que, ainda 
há dez anos, cerca de 13 mil tinham 
os chamados “horários zero” (sem 
componente letiva), a imagem parece 
ter ficado gravada. “Muitos saíram da 
profissão, e demoveram-se os estu-

Numa década, 
reformaram-se  
mais de 17 mil 
professores.  
E até 2030 irá 
aposentar-se 
mais de metade 
dos docentes 
atualmente  
no ativo

FONTE DGEEC MT/VISÃO

TOTAL

A pressão dos centros urbanos
Faltam professores em todo o País, como se pode ver neste mapa. E não se pense 
que o Interior é o mais prejudicado. Os grandes centros urbanos também sofrem, 
e os preços das casas nos píncaros não ajudam

Alentejo

262 2 737

Algarve

140

734

1 771

AM Lisboa

834 9 265

Centro

760
8 678

Norte

1 053 

12 057

NECESSIDADES 
DE RECRUTAMENTO 
ANUAIS DE NOVOS 
DOCENTES (NÚMERO) 
EM PORTUGAL
CONTINENTAL

2021/22

3 050

2025/26

15 024

2030/31

34 508

5 133

3 757

4 210
1 189



 5  M A I O  2 0 2 2  V I S Ã O     39

LU
ÍS

 B
AR

RA

dantes de seguirem a via de ensino”, 
garante o dirigente sindical.

As disciplinas em que agora há 
mais falta de docentes, de acordo 
com os números da federação sindi-
cal, são o Português, a Matemática, o 
Inglês, a Físico-Química e a Biologia 
e a Geologia. As recorrentes falhas a 
TIC (Tecnologias da Informação e Co-
municação) têm sido colmatadas com 
professores sem formação pedagógica.

TIC é um caso paradigmático. Uma 
vez que os alunos só têm uma hora 
por semana desta disciplina, para um 
professor ter um horário completo de 
22 horas terá de lecionar a 22 turmas.

Por outro lado, a instabilidade é 
apontada como uma das causas do 
abandono da profissão. Passar a vida 
a mudar de local será o principal ar-
gumento da desmotivação de muitos 
pretendentes a docentes. Afinal, como 
se organiza uma vida pessoal assim?

VIDA NÓMADA
Fernanda Antunes tem 60 anos e só 
no próximo ano é que vai ficar efeti-
va numa escola. Mas o aviso no seu 
íntimo está dado: se for para ficar 
muito longe de casa, na Areia Branca, 
Lourinhã, desiste.

Quando teve as duas filhas, fez 
uma pausa na carreira, durante uma 

década. “Não podia andar com a casa 
às costas.” Deu explicações e teve um 
centro de estudos. Quando regres-
sou às salas de aula, foi sempre com 
contrato anual. Este é o segundo ano 
em que está na Escola Padre António 
Vieira, em Lisboa. “Quero ficar colo-
cada em Lisboa, mas a recomendação 
é para que se concorra aos quadros de 
todos os distritos do País; senão, no 
ano seguinte, não se pode concorrer 
nem para horários incompletos”, ex-
plica a professora de Português.

Já se questionou se estará prepa-
rada para dar mais seis anos de aulas, 
até à reforma. Começa a mostrar si-
nais de cansaço das viagens diárias de 
autocarro entre o bairro de Alvalade e 
a Areia Branca. “Mas gosto muito do 
que faço, não perdi o gosto. Apesar de 
tudo, acontecem coisas boas.”

Para Maria Emília Brederode San-
tos, presidente do Conselho Nacional 
de Educação, não faz sentido que os 
professores sejam obrigados a “aceitar 
uma colocação em qualquer zona do 
País”, caso contrário não podem vol-
tar a concorrer no ano seguinte. Além 
disso, refere, “a entrada na profissão 
tem de ser alterada”, e há necessidade 
de “dar melhores condições monetá-
rias aos professores”.

Também para Marçal Grilo, é pre-
ciso tornar a profissão atrativa, me-

 Se estou 
preparado para ir 

parar a Bragança, por 
exemplo? Não, não 

estou. Os professores 
perdem o direito  

à família 
ADOLFO RIBEIRO, 26 ANOS 

 Professor de Físico-Química, na 
Escola Secundária de D. Luísa de 

Gusmão, em Lisboa, foi contratado 
para dar aulas a cinco turmas que 

estavam sem docente há dois meses. 
Não tem formação pedagógica
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tos e Escolas Públicas, põem a bola 
do lado de dois ministérios: o da 
Educação e o das Finanças. Mais in-
vestimento no ensino que passe, por 
exemplo, por vincular professores que 
são contratados ano após ano para, de 
preferência, refere o pedagogo, “não 
terem de andar de escola em escola”. 

 Neste mês de maio, Governo e 
sindicatos iniciam uma ronda de ne-
gociações. Em cima da mesa, estarão 
as revisões do estatuto da mobilida-
de por doença, as habilitações para 
a docência, o modelo de cursos de 
formação inicial de professores e 
ainda o regime de concursos. Muito 
há a mudar.

NOS “ÚLTIMOS DOS ÚLTIMOS”
Para já, e para combater no imediato 
a falta de professores, o Ministério 
da Educação avançou com uma me-
dida que surpreendeu a comunidade 
escolar. Decidiu converter todos os 
horários incompletos e temporários 

lhorar o salário, nomeadamente no 
início da carreira, e estabilizar o cor-
po docente nas escolas, defendendo 
que a contratação “devia ser mais da 
responsabilidade das escolas”, se-
guindo-se um caminho de autono-
mia. Por outro lado, nota, o sistema 
de colocação de professores deve ser 
repensado, uma reflexão que também 
deve ser feita “com os que já entraram 
e saíram da profissão”.

Aliás, os professores reformados 
poderão, até, ser uma solução a cur-
to prazo para a escassez de docentes. 
“Poderia ser aberta uma exceção, 
como se fez com os médicos”, preco-
niza o pedagogo Sérgio Niza. Até há 
pouco tempo membro do Conselho 
Nacional da Educação, não é favorável 
à fixação de professores sem forma-
ção pedagógica: “Seria uma regressão 
no tempo.”

Tanto Sérgio Niza como Filinto 
Lima, presidente da Associação Na-
cional de Diretores de Agrupamen-

Segundo  
a diretora da 
Pordata, Luísa 
Loura, daqui  
a um ano 110 mil 
alunos estarão 
sem aulas a, 
pelo menos, 
uma disciplina. 
Atualmente, 
serão 20 mil, 
diz a Fenprof

O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS 
Regras de contratação de professores, progressão na carreira, salários... está tudo em cima da mesa

Sérgio Niza
Pedagogo, antigo 

membro do Conselho 
Nacional de Educação

“Diz um provérbio 

chinês que o peixe 

dentro do aquário não 

vê a água do aquário. 

A única profissão em 

que isso acontece é 

esta. O professor está 

sempre na escola, 

primeiro como aluno, 

depois como docente. 

Falta alguma distância 

crítica para ver como 

a escola está a formar 

as pessoas.”

Maria Emília 
Brederode 

Santos
Presidente do Conselho 
Nacional de Educação

“Para colmatar a falta 

de professores – e 

falo a título pessoal –, 

defendo o aumento 

provisório do número 

de alunos por turma; a 

criação de incentivos 

para que os 

reformados voltem ao 

ativo, e uma avaliação 

sobre o excesso (ou 

não) de burocracia a 

que os professores 

estão sujeitos.” 

Marçal Grilo
Ex-ministro da Educação

“É preciso tornar a 

profissão atrativa, 

melhorar o salário, 

nomeadamente no início 

da carreira, e estabilizar 

o corpo docente nas 

escolas. A contratação 

de professores devia ser 

mais da responsabilidade 

das escolas, porque 

as necessidades são 

diferentes. Uma escola 

do bairro de Alvalade 

é diferente de outra 

na Beira Baixa. A 

diversidade é virtuosa, 

o uniformitarismo é 

negativo.”

Rui Trindade
Presidente do Conselho 
Científico-Pedagógico 
da Formação Contínua

“Sou contra a 

possibilidade de 

a formação de 

professores deixar 

de ser o mestrado. A 

profissão é singular 

e complexa, diminuir 

a formação-base 

pode contribuir para 

a sua tecnocratização. 

É preciso ter 

capacidade de pensar 

além da técnica; ter 

uma visão do mundo, 

ser capaz de tomar 

decisões.” 

Filinto Lima
Presidente da 

Associação Nacional 
de Diretores de 

Agrupamentos e 
Escolas Públicas

“Tem de haver uma 

conjugação de 

esforços dos dois 

ministérios, Educação 

e Finanças. Espero 

que o [Fernando] 

Medina seja mais 

amigo das escolas. Há 

tempos perguntei aos 

alunos de uma turma 

se alguém queria ser 

professor. Nem um 

levantou o braço. 

Zero.”
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de deslocação.” Ganhava pouco e gas-
tava muito em gasolina. Não desistiu. 

Para dar a volta, e conseguir sair 
dos “últimos dos últimos”, Gracinda 
precisava de ter um ano inteiro com 
horário completo de 22 horas. Solu-
ção? Concorrer aos maiores centros 
urbanos. Ficou colocada numa escola 
em Paço de Arcos, Oeiras. Faz nove 
horas de viagem, todas as semanas, de 
comboio ou de autocarro, para ver os 
filhos e o marido. Paga 300 euros pelo 
quarto onde dorme, em Paço de Arcos.

Já lhe passou pela cabeça deixar de 
ser professora. Em casa, ficaram todos 
em choque quando o disse. “Adoro o 
que faço e eles sabem disso.” Mas já 
viu alguns colegas de faculdade a voar 
para fora do ensino. 

PROBLEMA DE TODO O PAÍS
Cláudia Amorim, de 46 anos, não 
aguentou mais. Após 14 anos como 
professora de Inglês, contratada, 
poderia, finalmente, passar a efetiva. 
Pela primeira vez, tinha estado três 
anos na mesma escola, em Arco de 
Baúlhe, Cabeceiras de Basto. 

Sendo uma das docentes mais 
graduadas, a perspetiva era ser re-
condicionada na vaga e conseguir 
entrar no quadro de zona pedagógica, 
mas o sistema baralhou-lhe os planos 
quando o Governo anunciou o fim dos 
contratos de associação com os esta-
belecimentos de ensino particulares e 
muitos professores, com mais tempo 
de serviço, passaram à sua frente na 
colocação. “As regras estão sempre a 
mudar, é uma realidade com que te-
mos de nos confrontar na docência. 
Mas este episódio provocou a quebra 
de um elo dentro de mim”, confessa.

Pouco depois, foi enviada para 
Mértola, a mais de 500 quilómetros 

dos professores colocados na semana 
passada a concurso, através das Re-
servas de Recrutamento, em horários 
completos e anuais. Também para 
o próximo ano letivo, o ministério 
pretende renovar todos os contratos 
anuais e completos. O Governo quer 
fixar os docentes e acabar com as 
constantes mudanças de casa.

O facto é que a colocação dos pro-
fessores é um quebra-cabeças de 
complexidade que não cessa de trocar 
as voltas à vida de um professor. Inês 
Ferraz, por exemplo, tem 43 anos, é 
natural de Braga e já deu aulas em 17 
escolas. Chegou a lecionar em três 
diferentes, em Braga, Guimarães e 
Porto, para acumular horas e ter um 
salário decente. 

Agora está colocada em Lisboa, e a 
renda da casa leva metade do ordena-
do da professora de Inglês. E o preço 
das casas nos grandes centros urbanos 
não será alheio à falta de profissionais 
justamente nesses locais.

Gracinda Leão, de 47 anos, natural 
da Guarda, também está na região de 
Lisboa e sente-se uma “emigrante no 
próprio País”. A professora de Inglês 
caiu num limbo quando, em 2020, a 
escola na Guarda, em que dava aulas 
há 21 anos, ficou sem contrato de 
associação. “O Ministério da Educa-
ção acabou com esse contrato, e fui 
despedida. Duas décadas de ensino 
serviram para pouca coisa”, nota.

É como se fossem dois mundos 
paralelos, o da escola pública e o da 
escola com contrato de associação. 
Os professores que saem dos con-
tratos de associação vão para terceira 
prioridade nos concursos, ou seja: 
“são os últimos dos últimos” a serem 
contratados. 

No ano passado, Gracinda conse-
guiu uma colocação para dar 12 horas 
semanais numa escola em Meda, a 
cerca de 70 quilómetros da Guarda. 
“Fui substituir alguém que desistiu 
por não conseguir suportar os custos 

 Adoro ser 
professora, mas estou 

cansada de estar 
sempre a mudar.  

Se, em 2023, quando 
passar a efetiva,  

ficar colocada longe 
de Lisboa, desisto 

INÊS FERRAZ, 43 ANOS 
 Professora de Inglês, Escola 

Secundária José Gomes Ferreira, 
em Lisboa
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Ode casa. Já tinha passado por Lisboa, 
Castelo Branco, Fundão e várias loca-
lidades do distrito de Braga. Psicologi-
camente derrotada, decidiu abandonar 
a profissão e começar a trabalhar 
numa empresa de materiais gráficos 
e têxteis, propriedade dos pais.

Hoje, Cláudia ainda se sente pro-
fessora. Contudo, não pondera voltar, 
a página está definitivamente virada. 

Recuperar os professores que 
abandonaram a profissão na última 
década não será tarefa fácil. “As con-
dições que tinham nas escolas não 
os satisfaziam, de um ponto vista 
pessoal e familiar: é um trabalho in-
tenso, exigente, burocratizado, além 
dos constrangimentos na avaliação 
de desempenho e da falta de perspe-
tiva na carreira”, aponta João Dias da 
Silva, secretário-geral da Federação 
Nacional da Educação.

Um estudo realizado por investi-
gadores da Nova SBE mostra que, até 
2030, será necessário recrutar 34 mil 
novos professores. “As necessidades 
são muito transversais, existe este 
problema em todas as disciplinas e 
em todas as áreas geográficas”, destaca 
Pedro Freitas, um dos autores. “Se, em 
termos absolutos, são as áreas urba-
nas que precisam de mais docentes, 
em termos relativos são as regiões de 
Trás-os-Montes e da Beira Baixa que 
estão mais necessitadas, com uma 
falha de cerca de 35%”, explica. 

A discussão da solução tem, contu-
do, de ser feita a dois tempos, defende 
Pedro Freitas. “A muito curto prazo 
(ou seja, já para setembro, quando 
faltarem mais três mil professores 
nas escolas), temos de nos centrar 

nos contratados, que muitas vezes 
têm horários incompletos, e ver que 
condições de estabilidade lhes pode-
mos dar para que fiquem nas escolas: 
contratos plurianuais, reforços sala-
riais, preenchimento dos horários... 
E também temos de tentar atrair 
aqueles que saíram do sistema, nos 
últimos anos.” 

Já as questões estruturais – o mo-
delo de recrutamento, o modelo de 
formação de professores e a pro-
gressão na carreira – teriam de ser 
pensadas a médio-longo prazo.

As discórdias com os sindicatos são 
assumidas no que à colocação de pro-
fessores diz respeito. “Temos um sis-
tema centralizado, baseado numa lista 
de graduação, e é preciso dar algum 
espaço às escolas para escolherem os 
seus professores”, assume o investiga-
dor da Nova SBE. Os críticos temem 
que, desta forma, se esteja a abrir as 
portas à cunha e ao compadrio. 

“Já tivemos a Bolsa de Contrata-
ção de Escolas e isso deu imensos 
problemas”, recorda Arlindo Ferreira, 
diretor do Agrupamento de Escolas 
Cego do Maio, na Póvoa de Varzim. 
“Antes de mais, o ideal seria que as 
escolas não precisassem de contratar, 
que houvesse bolsas concelhias, de 
zonas pedagógicas, de professores que 
estivessem só afetos a determinado 
quadro”, sugere. Mas, se não existi-
rem mudanças estruturais de fundo, 

 Sou um filho da 
escola pública e 

gostava de ensinar 
miúdos como eu. 
Posso ajudá-los a 

serem mais críticos, 
mais democráticos, 

mais exigentes, 
melhores cidadãos 

FRANCISCO ALVES, 25 ANOS 
Aluno do Mestrado em Ensino  

de Física e de Química do 3.º Ciclo  
e do Secundário

Uma vez que  
os alunos só têm 
uma hora por 
semana de TIC 
(Tecnologias  
da Informação  
e Comunicação), 
para um 
professor ter  
um horário 
completo  
de 22 horas terá 
de lecionar  
a 22 turmas
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reconhece, dificilmente se conseguirá 
inverter a carência de docentes. “Não 
recomendo a profissão nem ao meu 
filho, que está à procura de emprego”, 
afirma o dirigente escolar.

COMO SE FORMAM PROFESSORES
De acordo com o sistema atual, 

para se ter habilitação profissional 
para o exercício da docência, é ne-
cessária a frequência de um mestrado 
em ensino. Mas, nos últimos anos, a 
ocupação das vagas – 4 218, divididas 
entre universidades e politécnicos – 
tem sido de pouco mais de 50%. 

São nove os candidatos existen-
tes, atualmente, no primeiro ano do 
mestrado em Ensino de Física e de 
Química do 3.º Ciclo e do Secundário 
na Universidade de Ciências da Uni-
versidade do Porto. Entre eles está 
Francisco Alves, de 25 anos, com um 
discurso entusiástico. O contacto com 
“excelentes” professores no Secun-
dário terá tido, “inconscientemente”, 
uma influência na sua escolha. 

“Fizeram-me pensar que podia 
ser tudo o que quisesse quando fosse 
adulto, mesmo sabendo que era um 
miúdo do escalão A, que vivia no bair-
ro”, recorda. Quando entrou em Física, 
não pensou nas saídas profissionais, e 
ser professor nunca lhe tinha passado 
pela cabeça, mas a forma como agora 
gesticula e fala dos livros de Pedago- FONTE DGEEC MT/VISÃO

N.º DE ALUNOS EM PORTUGAL CONTINENTAL 
POR ANO LETIVO
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Natalidade em queda?
Sim, há cada vez menos alunos em Portugal. Mas os professores também estão 
a desaparecer a uma velocidade estonteante. Em 2030, mais de metade dos docentes 
agora nas escolas estará reformada. Quem os substitui?

N.º DE DOCENTES EM FUNÇÕES NO ANO LETIVO DE 2018/2019 
E EVOLUÇÃO DOS QUE PERMANECEM ATIVOS, POR ANO LETIVO

3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
1.º Ciclo do Ensino Básico
2.º Ciclo do Ensino Básico
Ensino Especial, L.G.P. e E.M.R.C.
Educação Pré-escolar
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cários. Na minha família, vou ser a 
pessoa com o salário mais alto, o que 
me parece razoável.” A falta gritante 
de professores na sua área científica 
fazem-no crer que não terá dificul-
dades em ser colocado.

Como forma de cativar mais pes-
soas para a profissão, o Ministério da 
Educação tem falado no regresso da 
remuneração dos estagiários (inter-
rompida em 2005) e na possibilidade 
de lhes serem atribuídas turmas (e de 
não acompanharem apenas as aulas 
dos professores orientadores). 

Para Rui Trindade, do Centro de In-
vestigação e Intervenção Educativas da 
Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade do Por-
to, a formação inicial dos professores 
pode ter alguma responsabilidade na 
falta de atratividade da profissão. “Mas 
não me parece que seja a razão prin-
cipal. Há 20 anos, a formação era bem 
pior e tinha o anfiteatro cheio à minha 
frente. O problema está no facto de 
ser uma profissão desvalorizada, sem 
grandes expectativas de progressão na 
carreira”, aponta. 

O também presidente do Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua não fica escandalizado com 
o recurso a pessoas com habilitação 
científica, mas sem a componente 
de ensino – hipótese avançada pelo 
ministério para responder à situação 
de crise, para o próximo ano letivo –, 
desde que haja algum tipo de super-
visão. “Mas sou absolutamente con-
tra a possibilidade de a formação de 
professores deixar de ser o mestrado 
e de se resolver no período de indução 
com trabalho no terreno”, afirma. “A 
profissão de docente é singular e com-
plexa. Diminuir a formação-base pode 
contribuir para a sua tecnocratização.”

Há uma linha vermelha que Rui 
Trindade defende ser intransponível. 
“Fala-se de, no caso das formações 
de professores para o Pré-escolar, 
Primeiro e Segundo Ciclos, não haver 
limitações quanto às disciplinas de 
acesso [atualmente, Português e Mate-
mática]. Isto é um tiro no pé. Alguém 
que vá para um curso em que não há 
disciplinas de acesso acaba por não 
fazer uma opção, vai para onde não 
tem de se chatear muito.”

DA DEFERÊNCIA AO DESRESPEITO
Com 27 anos de docência, Luís Sot-
tomaior Braga, de 50 anos, subdiretor 
do Agrupamento de Escolas da Abe-
lheira, em Viana do Castelo, traça um 

Só no próximo 
ano é que vou ficar 

efetiva. Quando 
tive as minhas 
filhas fiz uma 

pausa; não podia 
andar com a casa 

às costas 
FERNANDA ANTUNES, 60 ANOS 
 Professora de Português, Escola 
Secundária Padre António Vieira,  

em Lisboa

gia revela o seu empenho. “Sou um 
filho da escola pública e gostava de 
ensinar miúdos como eu. Posso ser 
idealista, mas acredito genuinamente 
que posso ajudá-los a ser um pouco 
mais críticos, mais democráticos, mais 
exigentes, melhores cidadãos.”

Quando concluiu o curso, apenas 
ele e outra aluna optaram pela via do 
ensino. Os restantes seguiram inves-
tigação ou encontraram emprego em 
empresas privadas, maioritariamente 
a fazer análises de dados, área para 
a qual não falta oferta, com salários 
acima da média. Francisco reconhece 
que não é movido pelo dinheiro. “A 
minha mãe andou sempre a oscilar 
entre desemprego e trabalhos pre-
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cenário dramático. “Uma profissão 
em que se tornou corriqueiro haver 
agressividade, indisciplina e faltas de 
respeito é atrativa?”, questiona. 

O professor de História sabe do 
que fala. Noutra escola onde esteve, 
sofreu sete agressões de alunos e de 
encarregados de educação, que de-
fende terem sido o reflexo de uma 
crise económica e social profunda. 
“Não quero fazer-me de vítima, mas 
a sociedade tem de ter consciência de 
que isto existe”, sublinha.

Luís pertence à quarta geração de 
docentes da família, e o sentido de 
missão corre-lhe no sangue. “A minha 
mãe costumava dizer que os profes-
sores são maltratados, malvistos, mas 
têm funerais bonitos”, cita. Recente-
mente, um texto que publicou nas 
redes sociais a revelar qual era o seu 
salário líquido por hora – 9,43 euros, 
se fizer as contas por 35 horas sema-
nais – teve uma visibilidade inespera-
da. “Paguem melhor que não vai haver 
falta de professores, e qualificados”, 
sentenciava, como medida imediata. 

Atualmente no quarto escalão, o 
docente sabe que não vai chegar ao 
topo da carreira. Apesar do desconge-
lamento das carreiras da Função Pú-
blica, feito em 2018, apenas 16% tinha 
alcançado o décimo e último escalão. 
Um dos problemas está no modelo de 
avaliação de desempenho. “É uma ig-
nóbil porcaria, o objetivo não é avaliar 
ninguém, mas impedir as pessoas de 

progredirem na carreira”, remata Luís.
Desde o sistema de colocação à 

contagem de tempo de serviço, pas-
sando pela avaliação e o aumento da 
burocracia, não faltam contestações, 
manifestações em catadupa e muita 
agressão verbal neste setor turbulento.

Marçal Grilo olha para a mudança 
de paradigma ao longo da História 
recente, quando os professores eram 
tratados com reverência pela socie-
dade. “Antigamente, eram figuras de 
relevo. A escola era para as elites, nem 
todos podiam estudar. Agora já não 
é assim, e ainda bem.” O ensino está 
ao alcance de todos, e a escolaridade 
obrigatória vai até ao 12.º ano.

“Infelizmente, hoje, os professores 
não são uma grande referência na 
sociedade, embora haja muitos que o 
são. Temos excelentes professores”, 
reforça o ex-ministro da Educação.

Para Vítor Godinho, a deferência 
levou uma tal reviravolta de 160 graus 
que hoje estamos nas malhas do des-
respeito. “Além da desconsideração 
pelo trabalho, é banal ver pais aos 
berros com os professores.”

A falta de dignificação da profissão, 
a carga horária muito superior a 35 
horas semanais de trabalho e os custos 
elevados das deslocações afastam os 
jovens da docência. Filinto Lima lem-
brou-se, há tempos, de perguntar aos 
alunos de uma turma se alguém queria 
ser professor. “Nem um levantou o 
braço. Zero.”  visao@visao.pt

 A minha mãe 
costumava dizer que 

os professores são 
maltratados, malvistos, 

mas têm funerais 
bonitos 

LUÍS SOTTOMAIOR BRAGA,  
50 ANOS 

 Professor de História e subdiretor  
na Escola da Abelheira,  

em Viana do Castelo


