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Na atualidade, a carreira de docente deixou de ser apetecível. De competitiva e prestigiada passou
a desvalorizada. Quer no secundário, quer no superior. O futuro continua a passar pelos professo-
res. Currently, the teaching career no longer holds an appeal. From competitive and prestigious it went to be

underappreciated. Be it in secondary or in higher education. The future continues to entail teachers.

ALMERINDA ROMEIRA
E JOSÉ VARELA RODRIGUES
aromeira@jornaleconomico.pt



A perda de estatuto socioeconómi-

co da profissão, que atingiu num

primeiro momento os professores
do secundário e que entretanto
também alastrou ao ensino supe-
rior, é uma das razões pelas quais
os jovens vêm a preterir a carreira
de docente como saída profissio-
nal. Mas isto não explica tudo. Não

explica os principais motivos da

perda de prestígio da profissão nos
40 anos de democracia. Em con-
versa com o Educação Internacio-
nal, Margarida Gaspar de Matos,
psicóloga, professora catedrática
de Educação na Faculdade de Mo-
tricidade Humana da Universidade
de Lisboa, revela as suas preocupa-
ções e sugere alguns caminhos.

Leciona há cerca de quatro
décadas. Quais as maiores
diferenças entre 'ontem
e hoje?
Havia um filtro maior na entrada
de alunos na escola, nomeadamente
um filtro socioeconómico. Só uma
elite frequentava a escola, e só uma
elite saía com um curso. Antiga-
mente o professor era pois visto de

outra forma: pertencia a uma elite.

Neste momento vivemos num país
onde o acesso à Educação é para to-

dos, o que é excelente, mas haveria

de contrariar este "efeito secundá-

rio" indesejável da sua
" desvalori-

zação", da desvalorização do conhe-

cimento e das profissões associadas.

O professor fazia a diferença?
Recordo um artigo muito polémi-
co escrito por um investigador nos

anos 80 do século passado, intitu-
lado "Os Professores, o elemento
neutro no processo de ensino e

aprendizagem", que dizia que os

professores não fazem a diferença.
Os alunos que aprendem, apren-
dem sempre. Os que não apren-
dem, não aprendem. Rapidamente

apareceram várias investigações a

explicar a diferença e a provar que
o professor faz sempre a diferença.

Apareceu, então, um professor
chamado Kounin que fez o perfil
do "effective teacher", que é aquele

que tem sucesso com os alunos e

consegue galvanizá-los. E isso é

que deve ser estudado. Qual é o

perfil do professor que realmente

tem apetência e vocação? E qual é

o perfil das escolas onde estes pro-
fessores conseguem existir?

É mais importante que o

professor domine a matéria ou

que saiba transmiti-la?
É muito importante que o profes-
sor brinque facilmente e com
muito à-vontade com as compo-
nentes críticas da matéria que en-
sina. Se um professor está a dar
aulas e não é capaz de brincar com

a matéria e explicá-la, mesmo a

crianças de cinco anos, o professor
estará sempre muito inseguro e

com medo de ser apanhado por
não saber a matéria. O professor
tem de ser um profundo conhece-
dor da matéria que ensina, e de-

pois claro, ser um profundo co-
nhecedor da maneira como se

transmite a matéria. Não é o aluno

que vai ser capaz de dizer como é

que quer saber sobre a matéria -

essa é a tarefa do professor que é o

especialista. Mas os alunos podem
ter muito a dizer sobre os méto-

dos, ou os estilos de ensino que os

fazem estar mais atentos, mais

empenhados, mais motivados, en-
fim aprender mais e melhor.

Hoje em dia, como é que os

alunos vêem o professor?
Em muitas circunstâncias, os alunos

não têm consideração pelos profes-
sores. Isso é um mau sinal. É um des-

valorizar do estatuto sociocultural e

económico do professor. E o mesmo
vai acontecer com os professores do

ensino superior, considerando que
desde há seis ou sete anos começá-
mos a ter problemas de disciplina
nas aulas, quando antigamente o

professor do ensino superior era
muito respeitado. Isto está a relacio-

nado com as carreiras. Aliás, ainda

no outro dia alguém me dizia: "vai lá

para o superior dar aulas, não conse-

guiu arranjar outra coisa". Estas coi-

sas são importantes de salientar,

porque quando desvalorizamos a

profissão significa que estamos a

destruir a imagem de quem a exerce.

Isso quer dizer que ser

professor não é uma carreira
apetecível?
A verdade é que a confiança das

pessoas nas instituições está muito
abalada: agora vou para a faculdade

tirar um curso de três anos terrí-
veis para depois o quê? Para depois
"nada"? Depois há a hipótese de lá

ficar a dar aulas, mas essa ideia para
a generalidade das pessoas é 'ai que
horror, não, dar aulas não!'. Mu-
dou muito nos últimos anos para o

professor. O estatuto sociocultural

e económico de um professor uni-
versitário está pela rua da amargu-
ra. Qualquer dia o senhor aluno vai
dizer que o professor universitário
é alguém que "não arranjou traba-
lho em mais lado nenhum". Anti-

gamente era uma carreira competi-
tiva e prestigiada muito ligada à in-

vestigação, também à docência e à

inovação na comunidade.

No futuro, quem vai ensinar

quem?
Não sei. Quem é que vem a seguir?
Teria de ter ocorrido uma entrada
de novos professores para renovar
os da minha geração. Por exemplo,
os investigadores e investigadoras
de pós-doutoramento com bolsa da

Faculdade de Ciência e Tecnologia
não têm garantia de contrato per-
manente, com sorte têm dois con-
tratos de três anos e depois vão pa-
rar à rua por não serem funcioná-
rias da faculdade. As pessoas mais

novas aqui da faculdade, das que
entraram por concurso público,
têm agora cerca de 50 anos. Daí

para baixo, não há ninguém que te-
nha entrado por concurso público.

O que mais pode fazer a tutela?
Deve investir seriamente na mobi-
lização e no reconhecimento dos

professores. Um professor motiva-
do faz toda a diferença e é preciso

que os professores recuperem a ca-

pacidade de galvanizar os alunos.

Depois, como está a ser tentado, é

preciso dar alguma autonomia aos

professores para serem resolvidos

alguns problemas nas escolas, local-

mente. Isso podia estar organizado,

por exemplo, numa "plataforma".
Uma escola expunha alguns dos

problemas que enfrentou e quais as

soluções que utilizou. Depois uma
outra escola poderia consultar o

trabalho desenvolvido e perceber se

este poderia ser aplicado também



na sua. Poderia ainda haver um re-

positório com estudos de casos de

escolas. Enfim, é preciso ajudar os

professores a sair desta inércia, des-

ta desvalorização, desta apatia, des-

ta exaustão e restaurar neles a capa-
cidade de se sentirem reconhecidos

na sua profissão. •
The professiorYs loss of socioecono-

mic status, which first hit secondary
school teachers and has since ex-

panded to higher education is one of

the mam reasons why young people

pass over a teaching career as a pro-
fessional option. But this does not

account for everything. It does not

explain why the mam motives for
the loss of prestige of the profession
in 40 years of democracy.
In conversation with Educação In-

ternacional, Margarida Gaspar de

Matos, psychologist and full profes-
sor of Education at the Faculty of

Human Motricity of the University
of Lisbon reveals her concerns and

suggests some ways forward.

Vou have taught for four decades.

What are the biggest differences
between 'yesterday and today'?
There used to be a larger filter for

students entering school, namely a

socioeconomic filter. Only an elite

would attend school, and only an

elite would leave with a degree. The

teacher used to be seen differently:
he was part of an elite. Right now,
we live in a country where access
to Education is for ali, which is ex-

cellent, but it would be necessary
to counter this unwanted 'secon-

dary effect' of 'devaluation', of the
devaluation of knowledge and rela-
ted professions.

Did the teacher
make a diff erence?
I remember a very polemic article

written by a researcher in the 1980

s

entitled 'Teachers, the neutral ele-

ment in the teaching and leaming
process' which stated that teachers
made no difference. Students who

learn, learn. Those who do not
leam, do not learn. Several publica-
tions quickly carne about explaining
the difference and proving that the
teacher always makes a difference.

Then, there carne a professor called

Kounin who profiled the 'effective

teacher', the one who achieves suc-

cess with students and can galvani-
ze them. And that is what should be

studied. What is the profile of the
teacher who truly has a call? And

what is the profile of the schools
where these teachers manage to
exist?
Is it more important for the
teacher to master the subject or
know how to communicate it?
It is very important for the teacher

to play easily and be comfortable

with the criticai components of the

subject matter being taught. If a

teacher is giving a class and is not

capable of toying with the subject
matter and explaining it, even to fi-

ve-year-old children, the teacher
will always be very insecure and

afraid of being caught not knowing
his subject. The teacher has to have

a profound knowledge of the sub-

ject being taught, and then of cour-

se, he has to have a profound
knowledge of how to communicate
that subject. The student is not the

one who will tell the teacher what
he wants to know about a subject -
that is the task of the teacher who

is the expert. But students can have

a lot to say about the methods, or

style of teaching that can make
them more attentive, more
committed, more motivated, that
make them learn more and better.

How do students
see the teacher nowadays?
In many circumstances, students
have no consideration for teachers.

That is a bad sign. It is a devaluation

of the sociocuLtural and economic

status of the teacher. And the same
will happen to those who teach in

higher education, considering that

for six or seven years we have star-
ted to have problems of unruliness

in class, when in olden days the

university lecturer was very much

respected. This is related to ca-
reers. In fact, just the other day so-

meone was telling me: 'there she

goes to teach some classes in

higher cd, couldnt get anything el-

se'. It is important to highlight these

things because when wedevalue
the profession it means we are des-

troying the image of those wo prac-
tice it.

Does that mean that being
a teacher is not an appealing
career?
The truth is that people's trust in

institutions is very shaken: now I

go to uni to do a terrible three-

-year degree and then for what?

For 'nothing'? Then there is the
chance of staying there teaching
but for most people that idea is

generally met with the reaction

'thafs horrible, anything but teach

a class!'. A lot has changed for the
teacher in recent years. The

sociocultural and economic status

of a university professor is reason

for a lot of bitterness. Any day
know, the student will start saying
that the university professor is

someone who 'could not get a job
anywhere else'. In the old days, it

used to be a terribly competitive
and very prestigious career very
much connected to research, but
also to teaching and innovating in

the community.

Who will be teaching
who in the future?
I do not know. Who follows? There

ought to have been a new crop of

teachers to renovate those of my

generation. Post-doctoral researchers

with a grant from the Science and

Technology faculty, for instance,

are not guaranteed a permanent
contract. If they are lucky, they will

get two three-year contracts and

then be kicked out so that they do

not become part of the permanent
staff of the faculty. The younger
people here at the faculty, the ones

who got via public tender, are now

50 years old. Below that, there is

not anyone who has got in via

public tender.

What else can
the government do?
It should seriously invest in the mo-
bilization and recognition of tea-
chers. A motivated teacher makes

ali the difference and it is necessary
for teacher to recover the ability to

galvanize students. Then, as is being
tried out, it is necessary to give tea-
chers some autonomy for pro-
blems in schools to be solved lo-



cally. That could be structured into,

for instance, a 'platform'. A school

would lay out some of the pro-
blems it faced and the solutions it

employed. Then, another school
could consult the work developed
and see whether this could also be

applied in its context. There could

also be a repository of school case
studies. It is necessary to help tea-
chers move out of this inertia, this

devaluation, this apathy, this
exhaustion, and to restore in them

the capacity to feel acknowledged
in their profession. #


