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Introdução 

JOSÉ CARLOS MORGADO

Em Portugal, o envelhecimento da classe docente é hoje uma 
realidade que tem gerado desconforto e desencanto em termos 

resposta.
De acordo com o relatório Education at a Glance 20201, embora o 

envelhecimento dos professores seja uma tendência transversal 
à maioria dos países que integram a OCDE, esse envelhecimento 
é mais acentuado no nosso País, sobretudo ao nível dos 1º e 2º 
Ciclos, onde o número de professores com menos de 30 anos é de 
apenas 1%.

Um outro estudo realizado em 2018, relativo ao desgaste emo-
cional dos professores, baseado num Inquérito Nacional sobre as 
Condições de Vida e Trabalho na Educação em Portugal (INCVTE)2, per-
mitiu constatar que a faixa etária dos 55 ou mais anos é aquela em 
que se situa cerca de metade da classe docente e onde os níveis 
de esgotamento têm sido mais acentuados. Trata-se de situações 
de exaustão emocional que não podem dissociar-se da idade desses 
docentes e do desgaste que sofrem para dar resposta tanto às 
solicitações burocráticas inerentes ao funcionamento da própria 
escola, como a situações de indisciplina dos alunos.

Se aos aspetos referidos associarmos o aumento da idade da 
reforma e a desvalorização da carreira docente, a que não são alheios 

1 Cf. Relatório anual Education at a Glance 2020, divulgado recentemente pela 
OCDE – http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.
htm/?refcode=20190209ig

2 Cf. Estudo realizado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, coordenado pela investigadora Raquel Varela 
e que envolveu cerca de 16 mil professores.
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nem a desmotivação dos professores nem o débil reconhecimento 

acentuado.
Daí a oportunidade e pertinência do projeto sobre Migrações 

, no âmbito do qual 

de investigadores que assegura o desenvolvimento do projeto e 
um conjunto de testemunhos de professores que participaram na 
formação que o mesmo disponibilizou, com o intuito de melhorar/

O projeto foi idealizado para atenuar alguns dos efeitos asso-
ciados ao envelhecimento dos professores – nomeadamente os 
que resultam da diferença geracional entre professores e alunos, 
da familiaridade digital dos estudantes atuais e da alteridade de 
interesses, de linguagens e de raciocínio –, e que geram um certo 

-
vido, procurando transformar o envelhecimento e a experiência 

a relação entre a agência curricular assumida pelos professores e 
as práticas de ação educativa mediadas pelas tecnologias móveis.

O livro está organizado em duas partes principais, uma de cariz 
mais concetual, outra de índole mais teórico-prática, que inclui 
propostas de atividades que os professores conceberam e imple-
mentaram com o intuito de melhorar o envolvimento dos estu-
dantes nos processos de ensino-aprendizagem que desenvolvem 
nas suas escolas.

Cingindo-nos, agora, a uma descrição mais pormenorizada, 
importa referir que a primeira parte do livro alberga 4 capítulos. 
Um primeiro capítulo, intitulado Flexibilidade Curricular e desen-

, ao longo do 
qual Ana Mouraz, Ana Cristina Torres, Fátima Pereira e Leanete 

e mudanças, algumas das quais têm contribuído para fragilizar 
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a classe docente, o que exige respostas fundadas em esforços de 
inovação pedagógica e curricular. No fundo, uma situação que, 
por causa da relação entre inovação e tecnologia da informação se 
ter naturalizado e o relacionamento entre as pessoas ter passado 
a ser em grande parte digital, contribuiu para que o processo de 

professores (veteranos) a mudarem/inovarem as suas práticas.
No segundo capítulo, sobre 

, 
da autoria de José Carlos Morgado, José Alberto Lencastre, Marco 
Bento e Thiago Freires, é partilhada uma revisão da literatura em 
torno do conceito de professor veterano, o que permitiu aos autores 
constatarem que existe uma série de estudos que abordam “ques-
tões relativas à satisfação com o trabalho” e disponibilizam algumas 

autores referem, ainda, que a relação dos professores veteranos 
com as tecnologias é “pouco trabalhada”, embora os estudos dis-

à integração tecnológica em contexto educativo: a primeira, relativa 
às perceções que têm das tecnologias, destacando as competências 
que possuem para a sua utilização e os benefícios pedagógicos que 
daí resultam. A segunda, relativa ao contributo das tecnologias 
para a mudança das suas práticas, embora reconheçam que essa 
mudança não pode dissociar-se nem da sua predisposição para a 
inovação, nem da colaboração entre pares, ambas fundamentais 
nesse processo.

No terceiro capítulo, intitulado 
s, 

Angélica Monteiro e Paula Carqueja analisam a relação entre pro-
fessores veteranos, tecnologias digitais e Ambientes Educativos 
Inovadores (AEI), enquadrando-a no processo de desenvolvimento 

seguinte questão de partida: 
 Na análise que produziram para tentar 

responder a essa questão, as autoras enaltecem as oportunidades e 
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-
suais e metodológicas que gera. Concluem que, “apesar das bar-

professores veteranos possuem os elementos necessários para 
a mudança, sendo de realçar os seus “conhecimentos acerca dos 

maior problema prende-se com as competências de integração 
curricular que emerge das tecnologias digitais, aspeto que se torna 
necessário aprofundar em termos de formação inicial e formação 
contínua”.

No quarto capítulo, com o título Notas e Vozes sobre a Formação, 
encontram-se os comentários de três professores – Ana Paula 
Carlão, José Manuel Martins e Ana Sanches – acerca da formação 
que realizaram no âmbito do projeto Rekindle +50. No primeiro 

da formação realizada no âmbito do projeto são as de estimular a 
utilização pedagógica de ferramentas digitais que concorram para 

e que podem ser essenciais para a motivação e aprendizagem dos 
estudantes. No segundo caso, José Manuel Martins reconhece que 
o processo de formação foi positivo, enaltecendo as temáticas que 
foram sendo exploradas – o trabalho colaborativo, as metodologias 
para a sua implementação e as experiências de realidade virtual – e 
que contribuíram para a melhoria em termos teóricos e práticos 

não reconhecimento da heterogeneidade do grupo face à quantidade 
de assuntos explorados. Além disso, considera que para alterar as 
formas de trabalho e introduzir inovações é necessário um outro 
empenho dos professores, mas, sobretudo, “uma mudança na 
mentalidade dos alunos e dos respetivos encarregados de educação” 
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e do próprio paradigma que sustenta os processos educativos. 
Se assim não for, muitas das mudanças que urge imprimir em 

não chegando a interferir com as práticas.
A segunda parte do livro, que intitulámos 

, procura dar visibilidade 
à forma como vários professores veteranos, que frequentaram a 
formação disponibilizada no âmbito do projeto, se apropriaram 
das propostas metodológicas aí trabalhadas e desenvolveram as 
suas próprias propostas de atividades, com o intuito de estimular 
a motivação e a autonomia nos seus alunos.

No início deste capítulo, Ana Cristina Torres e Angélica Monteiro 
organizaram um breve enquadramento, que intitularam 

, com o propósito de dar a conhecer a forma 
como os vários professores organizaram as propostas de atividades 
que desenvolveram com os estudantes. Essas propostas incluíam 
as distintas áreas curriculares em que os professores trabalharam, 

concretizar, as competências a desenvolver, os recursos utilizados 
e, ainda, as funções a desempenhar, por alunos e professores, nas 

-
xão que permitiu reconhecer potencialidades e constrangimentos 
ao longo desse processo, sendo propostas algumas recomendações 
com o intuito de melhorar o envolvimento dos estudantes e de 
encontrar caminhos que lhes permitam realizar aprendizagens 
com sentido e utilidade quer em termos pessoais, quer em termos 

estimulante e contribua para que, cada um de nós, no seu contexto 

de promover o desenvolvimento global e equilibrado dos nossos 
jovens, num mundo em que, apesar das inúmeras exuberâncias 

deixar de valorizar a dimensões afetiva e social que caracterizam 
o próprio ato educativo.


