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O que marcou os professores na sua experiência enquanto alunos e 

docentes? Esta investigação (e o livro que agora a apresenta) partiu des-

ta pergunta, acabando por vir a ter, fi nalmente, três objetivos essenciais: 

(i) conhecer e interpretar marcas que se inscrevem durante a vida escolar 

nos trajetos de discência e docência, (ii) identifi car, enquadrar teorica-

mente e analisar situações marcantes no percurso escolar, enquanto aluno 

e/ou professor, bem como (iii) contribuir para a construção de um quadro 

de referência para a ação nas escolas3.

O estudo contou, então, com a participação de 256 sujeitos, que produzi-

ram um total de 413 testemunhos, 179 enquanto professores e 234 enquanto 

alunos (cf. Gráfi co 1). Desses, 148 eram documentos emparelhados, isto é, 

o mesmo sujeito descreveu episódios marcantes de discência e de docência. 

GRÁFICO 1 – Número de testemunhos e de participantes

1   jalves@porto.ucp.pt – Professor Associado Convidado da Faculdade de Educação e Psicologia 

da Universidade Católica Portuguesa. Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano – 

CEDH.
2   jamorim@porto.ucp.pt – Faculdade de Educação e Psicologia, Universidade Católica Portu-

guesa. Bolseiro com apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/63677/2009). 

Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano – CEDH.
3  Este objetivo não é considerado na presente publicação.
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No Quadro 1 apresentamos também uma caraterização dos partici-

pantes, no que respeita ao género, à idade e à qualifi cação escolar. O que se 

verifi ca é que o participante-tipo neste estudo é do género feminino, tem 

entre 41 e 50 anos de idade e tem licenciatura.

QUADRO 1 – Caraterização dos participantes

Género
Feminino 194

Masculino 62

Idade

Entre 21 e 30 anos 19

Entre 31 e 40 anos 58

Entre 41 e 50 anos 103

Com mais de 50 anos 62

Qualifi cação 

escolar

Bacharelato 2

Licenciatura 157

Pós-Graduação 36

Mestrado 35

Doutoramento 3

Os episódios descritos referem-se predominantemente ao contexto de 

sala de aula, nos níveis de ensino secundário (61 casos) e 3.º ciclo do en-

sino básico (60 casos). De notar, porém, uma frequência elevada também 

de episódios relacionados com o 1.º ciclo.

QUADRO 2 – Caraterização global dos episódios

Contexto

Fora da sala mas dentro da escola 53

Sala de aula 183

Fora da escola 16

Nível de ensino

Pré-escolar 3

1.º ciclo do ensino básico 51

2.º ciclo do ensino básico 23

3.º ciclo do ensino básico 60

Secundário 61

Ensino superior 16
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Estes dados parecem revelar que a profi ssão é sobretudo vivida (e so-

frida) na caixa negra da sala de aula, tendo as memórias em torno do ofí-

cio de aluno no 1.º ciclo um lugar de relevo.

Os dados foram recolhidos através de um formulário, introduzido 

pelo seguinte parágrafo:

“Caro(a) Professor(a)

Uma equipa de investigadores do Centro de Estudos em Desenvolvimento 

Humano (inserido na Universidade Católica Portuguesa) está a realizar um estudo 

sobre memórias e identidades escolares. Este estudo tem como objetivos maiores a 

análise e enquadramento teórico das situações identifi cadas e a construção de um 

quadro de referência para a ação nas Escolas. A sua colaboração é indispensável 

para o prosseguimento e validade do estudo em referência; solicita-se, portanto, 

a sua disponibilidade para registar, nesta folha, um episódio que tenha particular-

mente marcado o seu percurso escolar enquanto professor(a), utilizando o máxi-

mo de 1000 palavras. Anteceda a sua narrativa das informações requeridas para os 

campos seguintes. 

Esta fi cha é anónima.”

Além disso, nesse mesmo formulário, perguntava-se a idade, em 31 

de Dezembro de 2010, o género, o grupo de recrutamento, as habilitações 

académicas e a escola/agrupamento 4. Em subsequência, em dois campos 

distintos, pedia-se aos participantes para descrever o episódio que mais 

os houvesse marcado enquanto alunos, num primeiro texto, e enquanto 

professores num segundo texto, indicando a cidade, a vila ou a aldeia onde 

tivesse ocorrido5.

A obra que aqui se apresenta é constituída por quatro capítulos, re-

presentando, cada um deles, um olhar sobre as marcas que a discência 

e a docência deixam nos professores. No primeiro capítulo, José Pedro 

Amorim e Luísa Aires tratam das “emoções como chave e interpretação 

da mediação pedagógica”. No segundo, Conceição Castro Ramos e Maria 

do Céu Roldão destacam as “representações e perceções da identidade 

profi ssional docente”. No terceiro capítulo, o currículo surge signifi cado 

4   Estas variáveis não foram sistematicamente consideradas na análise dos dados, podendo o 

género vir a ser considerado numa fase posterior da investigação. Em relação ao grupo de 

recrutamento não parece haver relevância no signifi cado dos discursos produzidos.
5  A variável espacial não foi considerada no tratamento e análise dos dados, pois revelou-se 

impertinente para a atribuição de signifi cado.
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e perspetivado por Maria Ivone Gaspar, Mário Santos e José Rui Santos. 

Finalmente, no quarto capítulo, José Matias Alves aprofunda a “avaliação 

pedagógica e os impactos nas memórias”.

Os fragmentos analisados na obra são de um modo geral interpelan-

tes: revelam percursos discentes que dão conta de uma escolarização em 

larga medida sofredora, muitas vezes atravessada por poderes arbitrários 

e escassamente compassivos; e percursos de uma docência marcada por 

identidades ainda à procura de uma ética coerente e consistente com a 

promoção multidimensional do ser humano.


