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Resumo 

O texto incide sobre o período de indução profissional, entre a formação inicial e o exercício 
profissional docente, que é considerado decisivo para a formação de um professor. 
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Abstract 
The article deals with the period of professional induction, between the initial teacher education and 
the actual beginning of the career, which is considered essential to the formation of a teacher. 

Keywords: professional teachers’ knowledge. Teacher Education. Professional Induction. Teacher 
residency.  
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Começando 
 

No início dos anos 80, iniciei os meus estudos sobre a profissão docente, que conduziram 
à minha primeira tese de doutoramento, defendida na Universidade de Genebra, em 1986, 
sobre o processo de profissionalização dos professores. Desde esta época, apesar de todas as 
voltas na vida, nunca mais deixei este tema. Numa perspetiva histórica ou comparada, 
política ou pedagógica, o reforço da profissionalidade docente tem sido a preocupação mais 
permanente do meu trabalho. 

Nesse mesmo período, já lá vão mais de trinta anos, participei nos grupos sobre as 
histórias de vida animados por Pierre Dominicé e e tive a oportunidade de acompanhar as 
pesquisas de Michael Huberman que deram origem à publicação, em 1989, de A vida dos 
professores. Apercebi-me, então, da importância dos primeiros anos de exercício 
profissional, quando os licenciandos terminam os seus cursos e iniciam funções docentes. 

Adquiri a consciência de que os primeiros anos como professores iniciantes ou 
principiantes são os mais decisivos na vida profissional docente, pois marcam, de muitas 
maneiras, a nossa relação com os alunos, com os colegas e com a profissão. É o tempo mais 
importante na nossa constituição como professores, na construção da nossa identidade 
profissional.  

Por isso, quis organizar este ensaio em torno deste período entre-dois, Entre a formação 
e a profissão, procurando deixar alguns contributos sobre o modo como nos tornamos 
professores. 

Escrevo este texto livremente, com essa liberdade que nos deixou Montaigne nos seus 
ensaios, compostos não para nos dar respostas, mas para tentar conhecer-se melhor, para 
preservar a sua independência interior. Só as perguntas me interessam, sobretudo as que faço 
a mim mesmo. 

Sei bem que este estilo não segue as regras de publicação nas revistas científicas. Mas é 
de propósito. O mundo universitário transformou-se num mundo sem sentido, vergado às 
exigências dos rankings, das classificações, das indexações, dos fatores de impacto. O que 
conta são os artigos medidos por empresas privadas (Scopus, Google scholar, Scimago…) 
que, assim, definem a vida e as carreiras nas universidades públicas. Estranho mundo que 
nos acostumamos a habitar como se fosse normal. 

Nos últimos anos, nasceu um novo tipo de universitário, empreendedor e produtivo: o 
escritor de artigos científicos, aquele que domina todas as técnicas exigidas pelas “revistas 
de topo”, que sabe como passar na “revisão pelos pares”, que aprendeu o milagre da 
multiplicação dos artigos.  

Pouco importa se esta atividade tem algum sentido para os seus autores, e para os leitores 
(caso existam), pouco importa o trabalho que realizam na educação dos estudantes, pouco 
importa o investimento que fazem no espaço universitário (na gestão, na animação, na relação 
com a sociedade), apenas importa a alimentação permanente do mundo das revistas 
científicas. Não nego que haja conhecimento e reflexão crítica neste mundo. A negação seria 
absurda. Mas recuso-me, isso sim, a aceitar que ele domine a totalidade da vida universitária, 
sobretudo nas ciências sociais e humanas. 
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O que disse Montaigne sobre a educação, poderíamos agora aplicar aos artigos 
científicos: “De que nos serve ter a barriga cheia de comida, se não a digerimos? Se não a 
assimilamos? Se ela não nos aumenta e fortalece?”  

Será que ainda temos forças para colocar a questão do sentido do trabalho universitário 
ou já estamos todos transformados em cavalos de corrida dispostos a competir até ao último 
sopro? 

Nesta fase da minha vida, o melhor que vos posso dar é a minha liberdade, isto é, a minha 
recusa de aceitar passivamente este estado de coisas. O meu interesse é o caminho, a procura, 
a viagem, nunca a chegada a um qualquer porto seguro. Escrevo este ensaio, lendo e relendo 
Stefan Zweig sobre Montaigne: “Só há um erro e um crime: querer fechar a diversidade do 
mundo em doutrinas e sistemas”. Por isso: “Pensem os vossos próprios pensamentos, e não 
os meus! Vivam a vossa vida! Não me sigam cegamente, sejam livres!”.  
 
 
Um tempo entre-dois: o período de indução profissional 
 

Concentremo-nos nos primeiros anos de exercício docente, esse tempo entre-dois, entre 
o fim da formação e o princípio da profissão. Sabemos, há muito, que são anos decisivos nas 
nossas vidas profissionais, e também pessoais. Espanta, por isso, um certo vazio que se criou, 
pelo menos nas últimas décadas, em torno deste período 

Podemos pensar este tempo como a fase final da formação inicial, não para substituir o 
estágio supervisionado, mas para estabelecer uma ponte entre a universidade e as escolas. 
Neste caso, devemos organizar o conjunto do currículo de formação tendo este ponto como 
alvo. Dito de outra maneira: temos de pensar o percurso do licenciando como um processo 
progressivo de aquisição de uma dimensão profissional. 

Podemos pensar este tempo como a fase inicial da profissão, como o primeiro momento 
de experiência da profissão, do contacto com o conjunto das realidades da vida docente. Neste 
caso, devemos insistir na responsabilidade das direções das escolas e dos professores mais 
experientes quanto ao acolhimento e acompanhamento dos seus jovens colegas. 

As duas formas de pensar são úteis e pertinentes, mas quero argumentar que é preciso 
dar a este período de três ou quatro anos uma espessura própria, isto é, de o considerar 
autonomamente como um tempo central para que cada um adquira a sua própria identidade 
profissional docente. 

Para isso, precisamos de superar três silêncios que têm marcado o período de indução 
profissional, isto é, de iniciação e de introdução numa dada profissão:  

 
- o silêncio das instituições universitárias de formação de professores, que pouca 
atenção têm dedicado a este período, considerando que o seu trabalho fica 
concluído com a entrega do diploma de conclusão do curso de licenciatura; 
- o silêncio das políticas educativas, que não têm conseguido definir os necessários 
processos de escolha dos candidatos ao magistério, de acesso à profissão e de 
acompanhamento dos jovens professores nas escolas; 
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- o silêncio da própria profissão docente, isto é, dos professores em exercício, mais 
experientes, e que deveriam assumir um maior compromisso com a formação dos 
seus jovens colegas. 
 

O meu argumento é que o período de transição entre a formação e a profissão é 
fundamental no modo como nos tornamos professores, no modo como vamos viver a nossa 
vida no ensino. 

A indução profissional pode realizar-se de várias maneiras. Apesar de haver uma 
abundante literatura em torno deste tema, com milhares de títulos publicados nos últimos 
anos, as experiências concretas são ainda limitadas. Mas já é possível construir uma reflexão 
crítica para tentar preencher este “vazio”. 

A residência docente é uma das formas de indução profissional. Na minha opinião, 
residência docente é um conceito mais apropriado do que residência pedagógica, pois trata-
se de integrar alguém dentro de uma profissão, a profissão docente, e não apenas dentro de 
um conhecimento ou de uma forma de atuar, a pedagogia. 

A indução exige que os três vértices do triângulo – as instituições universitárias de 
formação de professores, as políticas educativas e os professores de educação básica – 
estejam presentes e articulados de forma sólida e equilibrada. Porém, nalguns países verifica-
se a predominância de uma estratégia política, que acaba por afastar os programas 
universitários e por desvalorizar o papel do coletivo docente. Assim concebidas, as 
experiências de indução ou de residência assumem uma tendência pragmática (praticista), e 
acentuam a importância dos períodos probatórios ou das provas de acesso à profissão, 
perdendo grande parte do seu interesse. 

Pessoalmente, a minha abordagem tende a insistir na importância dos três vértices e, 
acima de tudo, no reforço do elo mais frágil, o coletivo docente. É esta a minha preocupação, 
desde sempre, uma preocupação ainda maior à medida que se acentuam os processos de 
dissociação entre as universidades e as escolas, entre os pesquisadores e os docentes, entre 
políticas que não valorizam os professores e a necessidade de uma maior presença pública 
da profissão. 

Recentemente, a pedido de colegas da Universidade de Brasília, escrevi um texto 
intitulado Repensar a formação de professores: Variações sobre o terceiro, para um livro 
sobre o PIBID. Nele, faço a crítica das dicotomias que asfixiam o campo educativo e parto 
em busca de uma terceira realidade, de uma terceira possibilidade para pensar a formação de 
professores. Defendo que esta possibilidade é sempre maior do que o somatório dos dois 
termos de uma qualquer dicotomia: um mais um é igual ou superior a três. 

Vou continuar agora esta reflexão, interrogando-me sobre o modo como cada um se 
torna professor, como se torna parte da profissão docente. O ponto central que me interessa 
sublinhar é a necessidade de construir ambientes propícios ao processo de aprendizagem e 
socialização profissional. A minha reflexão tem, implícita, uma crítica aos ambientes 
existentes – na universidade, na pesquisa e na escola – que não são favoráveis ao 
desenvolvimento profissional docente, nem na sua primeira fase (a formação inicial), nem na 
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sua fase intermédia (a indução profissional), nem mais tarde no exercício profissional nas 
escolas (o trabalho docente).  

Um pássaro não voa dentro de água. Um peixe não nada em terra. Um professor não se 
forma nos atuais ambientes universitários, nem em ambientes escolares medíocres e 
desinteressantes.  

Para que o período entre-dois ganhe densidade formativa, e profissional, é necessário 
repensar os ambientes de formação e de trabalho: em primeiro lugar, o ambiente universitário 
da formação inicial, construindo um terceiro lugar institucional; depois, o ambiente da 
pesquisa, de forma a valorizar um terceiro género de conhecimento; finalmente, o ambiente 
de trabalho nas escolas, reforçando uma terceira presença dos professores enquanto coletivo. 

Num equilíbrio entre estes três ambientes poderemos imaginar um percurso de formação 
e de integração na profissão que, tendo como charneira os primeiros anos de exercício 
profissional, contribua para reforçar a profissionalidade docente, no plano individual e 
coletivo. 
 
 
Para formar os professores: Um terceiro lugar institucional 
 

Durante muito tempo, pelo menos no que diz respeito ao ensino primário, a formação de 
professores esteve a cargo das escolas normais, instituições que cumpriram notavelmente o 
seu papel entre meados do século XIX e meados do século XX. Estas escolas tinham um 
entrelaçamento forte com a profissão: os seus professores eram, muitas vezes, antigos 
professores de educação básica que haviam acedido ao papel de metodólogos e de 
formadores; os seus edifícios estavam integrados com escolas primárias, permitindo que se 
vivesse nos mesmos ambientes pedagógicos, com um contacto diário entre as crianças, os 
alunos-mestres, os professores da educação básica e os professores das escolas normais. 

Mas, para além disso, as escolas normais foram lugares políticos fortes:  promoveram a 
mobilidade social dos seus estudantes e contribuíram para o prestígio da profissão docente; 
tiveram um papel fundamental no alargamento da escolaridade obrigatória, na 
democratização do ensino e na definição das políticas públicas de educação; estabeleceram 
novos métodos e formas de ensino e desempenharam um papel essencial na consolidação do 
“modelo escolar”; incentivaram espaços de publicação (revistas, livros), de divulgação e de 
ligação com a sociedade; possibilitaram a emergência dos grandes movimentos associativos 
e sindicais docentes. 

Porém, em meados do século XX, começou a perceber-se que eram insuficientes para 
atender aos desafios do desenvolvimento profissional docente. Era necessário ir mais longe. 
E, sobretudo, era necessário afirmar o professorado como uma “profissão baseada no 
conhecimento” ou, dito de outro modo, como uma profissão de base universitária, como os 
médicos, os juristas ou os engenheiros.  

As escolas normais tinham perdido o seu brilho, arrastadas por práticas rotineiras e sem 
capacidade de pesquisa e de inovação. Naturalmente, deu-se o processo de universitarização 
da formação de professores. Foi um passo histórico de grande importância. Não podemos 
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voltar atrás, sobretudo nos tempos de retrocesso que estamos a viver, marcados por políticas 
conservadoras e neoliberais que estão a destruir as instituições universitárias de formação de 
professores, substituindo-as por seminários curtos de treinamento ou por formações práticas 
“no chão da escola”. 

Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de reconhecer que as instituições 
universitárias se têm relevado incapazes de formar os professores. Porquê? Talvez se possam 
avançar três razões principais: 

 
- a primeira é a fragmentação existente nos espaços universitários, entre 
departamentos ou institutos das áreas disciplinares (Matemática, História, etc.) e 
as faculdades de educação, com a ausência de espaços integrados de trabalho e de 
responsabilidade institucional pela formação de professores; 
- a segunda é o afastamento que se produziu entre a universidade e as escolas, 
tornando difícil a necessária participação conjunta de professores universitários e 
de professores da educação básica nos programas de formação docente; 
- a terceira é a forma como se definem, hoje, as carreiras universitárias, no quadro 
de um produtivismo académico que valoriza, acima de tudo, a publicação de 
artigos científicos, relegando para segundo plano o investimento em atividades 
como a formação de professores. 
 

Esta situação tem conduzido as universidades a um menor compromisso com a 
formação, a uma ligação mais frágil com a profissão docente. Defendo, por isso, a ideia de 
que é necessário construir, dentro das universidades, uma “casa comum da formação e da 
profissão”, um novo ambiente institucional e pedagógico para a formação profissional 
docente. À imagem das outras formações profissionais de nível superior, como, por exemplo, 
a medicina com os seus hospitais universitários, também a formação de professores necessita 
de uma nova institucionalidade. Precisamos de um “terceiro lugar” para formar os 
professores. 

Trata-se de criar um novo lugar institucional, interno e externo, que promova uma 
política integrada de formação de professores, ligando a universidade e a “cidade”, ligando a 
universidade em rede com um conjunto de escolas de educação básica que se assumam como 
“escolas formadoras”. A intenção é constituir, coletivamente, espaços de experimentação 
pedagógica e de novas práticas que sejam ambientes propício à formação dos jovens 
professores. Este terceiro lugar tem de ser mais do que a soma das universidades e das 
escolas. 

Para isso, é necessário celebrar um verdadeiro contrato de formação, desde logo, no 
interior da universidade e, depois, com a “cidade”, através de uma rede de escolas parceiras. 
Juntar universidades e escolas implica que umas e outras estejam dispostas a colaborar e a 
transformar-se, construindo processos de formação diretamente articulados com a pedagogia, 
a reflexão, a pesquisa, a escrita e a ação pública.  

Nesta “casa comum” prepara-se, ao longo da formação inicial, o tempo entre-dois, de 
indução profissional, uma vez que os licenciandos têm uma relação sistemática e regular com 
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as escolas e com os seus futuros colegas, criando assim as bases para uma transição 
harmoniosa entre o tempo de formação e o tempo da profissão. 
 
 
Para valorizar os professores: Um terceiro género de conhecimento 
 

Quando falamos de formação de professores, há uma pergunta decisiva: qual é e a quem 
pertence o conhecimento relevante e pertinente para formar um professor?  

Não devemos, nunca, desvalorizar o conhecimento das disciplinas científicas (a 
Matemática, a História, etc.). Caso contrário, é impossível educar as crianças e o trabalho dos 
professores tende a rodar num vazio de conhecimento. Também não podemos desvalorizar o 
conhecimento pedagógico e das ciências da educação (questões psicológicas, históricas e 
sociológicas, políticas educativas, metodologias e didáticas, etc.).  

No entanto, estes dois tipos de conhecimento, que organizam os currículos das 
licenciaturas, tendem a ignorar um terceiro género de conhecimento, absolutamente decisivo 
para formar os professores: o conhecimento profissional docente. 

Se não reconhecermos a existência e a importância deste “terceiro conhecimento”, não 
conseguiremos afirmar a profissão docente como “profissão baseada no conhecimento”. Se 
os professores estiverem unicamente dependentes de um conhecimento produzido “fora” da 
profissão, seja pelos cientistas das disciplinas académicas, seja pelos cientistas da educação, 
não será possível construir uma formação de professores de nível superior. 

Temos estado fechados numa dicotomia redutora entre o conhecimento científico e o 
conhecimento pedagógico. Neste ensaio, quero chamar a atenção para o “terceiro género de 
conhecimento” pois, sem a sua existência, é impossível assegurar a trilogia necessária para a 
formação docente. Tentemos a sua definição por três aproximações distintas. 

A primeira é inspirada nos trabalhos de Spinoza e no seu esforço para definir o “terceiro 
género de conhecimento”. Vou adaptar ao ensino, a reinterpretação feita por Gilles Deleuze 
no seu curso sobre Spinoza na Universidade de Paris VIII-Vincennes, em 1980-1981. A 
entrada de um professor impreparado na sala de aula, coloca-o perante uma série de relações 
externas, marcadas pelo comportamento dos seus alunos e por reações involuntárias. É o 
primeiro género de conhecimento. Ao dominar o ritmo da sala de aula, as relações que a 
compõem, o professor acede ao segundo género de conhecimento. A capacidade de 
compreender a “essência” do ensino, e ser capaz de a explicar, representa o terceiro género 
de conhecimento.  

A segunda aproximação vem de um conceito antigo, tato pedagógico, utilizado por 
Herbart há dois séculos e várias vezes reelaborado ao longo da história da educação. Trata-
se de compreender um senso, uma inteligência ou uma compostura pedagógica que definem 
os professores que, mais “naturalmente”, exercem a sua ação. Num texto notável, Daniel 
Hameline refere-se à importância desse entre-lugar para promover o ator a conhecedor da 
sua ação: “O educador que não é capaz de dizer o que faz só o pode fazer mal”.  

A última aproximação refere-se à ideia de discernimento, isto é, à capacidade de julgar 
e de decidir no dia-a-dia profissional. Ser professor não é apenas lidar com o conhecimento, 
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é lidar com o conhecimento em situações de relação humana. Repita-se uma afirmação óbvia, 
mas nem sempre bem compreendida: a missão de um professor de Matemática não é apenas 
ensinar Matemática, é formar um aluno através da Matemática. O que define esta “arte de 
fazer”, no sentido que lhe dá Michel De Certeau, é a capacidade de nos apropriarmos de uma 
experiência refletida, que não nos pertence apenas a nós, mas ao coletivo profissional. 

Estas três aproximações – a partir de Spinoza, do tacto pedagógico e do discernimento – 
permitem-me explicar a complexidade do “terceiro género de conhecimento”. Formar-se 
como professor é compreender a importância deste conhecimento terceiro, deste 
conhecimento profissional docente, que faz parte do património da profissão e que necessita 
de ser devidamente reconhecido, trabalhado, escrito e transmitido de geração em geração.  

Para isso, é fundamental valorizar os professores e o seu papel nas dinâmicas de 
pesquisa. Não se trata apenas de os considerar “colaboradores” das pesquisas universitárias. 
Não se trata de colocar uma nota de rodapé nos nossos escritos agradecendo a colaboração 
dos professores que aceitaram responder aos nossos inquéritos e às nossas entrevistas. Trata-
se de reconhecer a sua autoridade própria enquanto autores, enquanto pesquisadores. Trata-
se de compreender que é neles que reside o potencial para a construção do terceiro género de 
conhecimento. 
 
 
Para reforçar a profissão: uma terceira presença colectiva 
 

Vivemos um tempo de metamorfose da escola, de mudança de forma da escola. Não 
sabemos ainda como será o futuro, mas já sabemos que o atual modelo escolar não resistirá 
muito tempo. Uma das principais mudanças, como se percebe em muitas experiências em 
curso, é a passagem de um professor individual, que trabalha sozinho com a “sua” turma de 
alunos, para um trabalho conjunto entre professores, no quadro de uma diversidade de formas 
de organização pedagógica. 

A colegialidade docente, isto é, a possibilidade de os professores atuarem como um 
colégio (um coletivo), tem uma referência organizacional (o projeto educativo da escola) e 
uma referência pedagógica (a construção de novos ambientes educativos), mas tem ainda 
uma terceira referência: o reforço de uma profissionalidade docente baseada na colaboração 
e na cooperação, aquilo que os anglo-saxões designam literalmente por “comunidades de 
prática”, mas cuja melhor tradução é “comunidades de trabalho” ou “comunidades 
profissionais”. 

Para voltar ao tema deste ensaio, facilmente percebemos que o tempo entre-dois deve 
permitir um enraizamento dos licenciandos na profissão. Para isso, é importante que os 
vínculos com os seus colegas mais experientes tenham lugar desde o primeiro dia do curso 
de licenciatura. Para formar médicos são precisos outros médicos. O mesmo é verdade para 
os engenheiros, para os juristas e para os professores.  

Hoje, devido ao processo de universitarização, deparamo-nos com uma situação 
estranha: os professores da educação básica não têm uma presença efetiva nos cursos de 
licenciatura. Ora, não é possível formar um professor da educação básica sem a presença e a 
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experiência dos outros professores da educação básica. Se não compreendermos isto, não 
encontraremos as saídas para a crise das instituições de formação de professores e, pior ainda, 
não conseguiremos superar as fragilidades atuais da profissão. 

Temos um discurso forte de crítica às políticas educativas que não valorizam os 
professores. E bem. Temos um discurso forte de denúncia da desatenção da sociedade perante 
os seus professores. E bem. Mas esquecemo-nos de refletir sobre a forma como nós próprios 
contribuímos para esta desvalorização, sempre que tomamos o lugar dos professores na 
formação dos seus futuros colegas e os remetemos para um papel secundário, 
hierarquicamente inferior. Temos tendência para lhes atribuir um estatuto de “práticos”, 
reservando para nós o prestígio da “teoria” ou da “ciência”, ou mesmo para os acusar de 
“conservadores” e “rotineiros”, reservando para nós a força da inovação e da mudança. É um 
caminho sem saída, pois colocamos os professores num “lugar menor” e, a partir desse lugar, 
não se constrói uma nova profissionalidade docente. 

Em várias universidades do mundo, há um gesto simbólico que diz muito sobre a 
filosofia e a organização dos cursos médicos. Nos primeiros dias de aulas, quando chegam à 
universidade, os jovens estudantes de medicina são convidados a participar numa sessão onde 
os médicos do hospital, muitos deles igualmente professores na Faculdade de Medicina, lhes 
vestem um jaleco. Os estudantes passam a vestir a pele da profissão, ao mesmo tempo que 
os seus futuros colegas lhes dizem: “a vossa formação também é da nossa responsabilidade”. 

É esta co-responsabilidade que permite construir uma verdadeira formação profissional. 
Para que ela tenha lugar, é necessário atribuir aos professores da educação básica um papel 
de formadores. A construção de uma parceria exige uma compreensão clara das distintas 
funções, mas sempre com igual dignidade entre todos e uma capacidade real de participação, 
isto é, de decisão. 

É neste entrelaçamento que reside o segredo da formação profissional docente. Avançar 
esta proposta não representa nenhuma desvalorização dos saberes teóricos ou científicos, mas 
antes a vontade de os ressignificar no espaço da profissão. É na complexidade de uma 
formação que se alarga a partir das experiências e das culturas profissionais que poderemos 
encontrar os caminhos necessários para a formação de professores. 

Por isso digo e repito: sem um reforço do papel dos professores na formação dos seus 
futuros colegas, sem a criação de vínculos e cruzamentos entre aqueles que estão em 
formação e os que já são profissionais, sem uma terceira presença coletiva, não 
conseguiremos avançar para novos modelos de formação de professores. 
 
 
Concluindo 
 

Estamos a viver um tempo difícil na formação de professores.  
Por um lado, há um ataque, em muitos países, às instituições universitárias de formação 

de professores, acusadas de mediocridade e de irrelevância. Políticas conservadoras e 
neoliberais procuram regressar a um tempo anterior às escolas normais, quando não havia 
modelos institucionalizados de formação, mas apenas uma aprendizagem ao lado de um 
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professor mais experiente. Vários programas de grande sucesso, como o Teach for America, 
que agora se expande pelo mundo, pretendem escolher na sociedade pessoas que tenham 
conhecimentos de uma dada matéria e treiná-las para serem professoras em seminários breves 
de 3 ou 4 semanas. É um retrocesso inaceitável. 

Por outro lado, há um imobilismo das instituições universitárias e das comunidades 
académicas, envolvida em disputas internas de poder e, sobretudo, na proteção das suas 
carreiras, pautadas cada vez mais pelo ritmo dos artigos científicos e cada vez menos pelo 
compromisso com a formação docente. Hoje, não há nas universidades um lugar onde todos 
aqueles que se preocupam com a formação docente (matemáticos, historiadores, biólogos, 
pedagogos, etc.) possam trabalhar em conjunto, um lugar onde se valorize o trabalho de 
formação num compromisso com a escola pública, com a pesquisa sobre o ensino e com a 
ação pública em educação. 

No século XIX, as escolas normais realizaram um trabalho notável de produção e difusão 
mundial do modelo escolar. Hoje, precisamos de instituições, dentro das universidades, mas 
em relação com o seu exterior, que sejam capazes de compreender e de promover a 
metamorfose da escola. Nada será feito sem um reforço dos professores e da sua 
profissionalidade. 

A formação de professores é um espaço central na defesa da escola pública e da profissão 
docente. Não pode haver boa formação de professores se a profissão estiver fragilizada, 
enfraquecida, pois a participação da profissão é imprescindível numa formação profissional. 
Mas também não pode haver uma profissão forte se a formação de professores for 
desvalorizada e reduzida apenas às disciplinas a ensinar ou às técnicas pedagógicas.  

Por isso, quis chamar a atenção, ao longo deste ensaio, para a relação entre a formação 
e a profissão e, em particular, para o período entre a formação e a profissão. É neste tempo 
entre-dois que, verdadeiramente, nos tornamos professores, que adquirimos uma pele 
profissional que se enxerta na nossa pele pessoal. 

Uma nova concepção da formação de professores deve privilegiar este tempo entre-dois, 
a indução profissional, através da residência docente ou de outras iniciativas, um tempo que 
é estruturante do desenvolvimento profissional docente. Para o fazer, é imprescindível 
construir sínteses e alternativas que nos permitam escapar a dicotomias e binarismos, 
promovendo: 

 
- a construção de um terceiro lugar institucional, lugar de coordenação interna 
das universidades e de articulação externa com as redes escolares, reforçando 
assim os processos de formação docente; 
- o reconhecimento da importância do terceiro género de conhecimento, essencial 
para afirmar os saberes dos professores e para dar sentido e conteúdo a uma 
formação profissional de nível universitário; 
- a necessidade de reforçar a profissão docente, dando corpo a uma terceira 
presença colectiva, dos professores, na formação dos seus futuros colegas e na 
sua integração nas escolas. 
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Escrevo este ensaio como um gesto de liberdade e de compromisso. Liberdade perante 
mim mesmo e o desejo de não me fechar em doutrinas e sistemas, sobretudo quando nos 
conduzem ao beco sem saída das dicotomias. Compromisso, de sempre, perante a escola 
pública e a valorização da profissão docente.  

Não tenho certezas, mas tenho muitas dúvidas. Não tenho respostas, mas tenho muitas 
perguntas. Deixo-vos com as minhas dúvidas e as minhas perguntas. É o melhor que vos 
posso dar. 
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