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Professores, para quê? Mudanças e desafios na profissão docente,  
de António Teodoro 

Porto, Portugal: Profedições. 2006, 101 p. (Col. Andarilho).

José Rubens Lima Jardilino

Esse livro de Teodoro origina-se de um relatório de estudo, inserido nos 
trabalhos desenvolvidos pela Rede Eurydice – The Information Network on 
Education in Europe, tendo em vista a análise das questões relativas à profissão 
docente no âmbito da Comunidade Européia (CE).  Inserido, pois, no projeto 
“a profissão docente na Europa: perfil, tendências e desafios”, no qual um 
estudioso de cada país-membro da CE elabora um relatório circunstanciado 
sobre o tema em cada país, o estudo de Teodoro, que ora resenhamos, está 
circunscrito à realidade de Portugal.

A conjuntura político-educacional e a realidade experimentada pelo 
corpo professoral daquele país, no fim de 2005 e início de 2006, levaram o 
autor tomar a decisão de publicar, em forma de livro, para os leitores por-
tugueses, sua contribuição ao debate sobre a realidade da profissão docente 
em Portugal, tendo como referência a amplitude da temática no âmbito da 
CE. Ao texto original do relatório acima referenciado, o autor agregou um 
posfácio sobre o mesmo assunto, oriundo de uma conferência proferida na 
Universidade de Açores.

As reflexões de Teodoro, apesar de se referirem especificamente ao con-
texto europeu, ampliam-se conforme o propósito do autor: “[...] contribuir 
para o debate sobre os desafios que estão colocados à profissão de professor, 
neste tempo em que a revisão da carreira docente marca a agenda de professo-
res, sindicalistas e decisores políticos.” (p. 6).
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A pergunta que intitula o livro – Professores, para quê? – traduz-se na 
reflexão do autor como um tema-dobradiça, pelo qual vai esquadrinhando as 
questões políticas do campo educativo que enfrentamos na chegada do século 
XXI. Considerando que a crise do modelo escolar da modernidade nos levou 
à crise da profissão professor, Teodoro tece sua argumentação, apontando as 
mudanças pelas quais o campo vem passando e os enormes desafios que lhe 
são propostos, neste novo século, para esse “oficio em risco de extinção”, con-
forme nos indicou Cortesão (2000).

Nos três capítulos e um posfácio, o autor demonstra-nos que a questão 
da profissão docente na atualidade está conjugada com uma série de fatores 
sobre a crise da escola. Mesmo se referindo ao seu país, é possível perceber 
que, por meio do processo de globalização que já alcançamos, a crise do sis-
tema escolar impõe uma nova agenda, seja para a realidade de CE, seja para 
a realidade dos países periféricos, pois dos valores consolidados pela escola 
herdada da modernidade quase nada encontramos hoje.  

Essa agenda, imposta pelas exigências da sociedade contemporânea, 
fortemente influenciada pelos mass media, indica novas pautas para a Escola. 
Teodoro aponta, entre outras, a questão da violência escolar e da indisciplina, 
que há muito deixaram de ser uma realidade dos subdesenvolvidos, atingindo 
hoje as periferias das grandes metrópoles européias. Destaca ainda um aspec-
to mais grave dessa crise: a qualidade da aprendizagem na “Escola-Massa” 
da sociedade pós-fordista. Trata-se de um tema amplamente discutido nos 
grandes fóruns internacionais sobre educação.

Nesse viés, o livro de António Teodoro se nos apresenta como extrato 
de suas discussões sobre as políticas educativas nas várias redes e fóruns de que 
participa, porém é especialmente rico de reflexão sobre a educação no contex-
to europeu. Entendo sua pertinência para nossa discussão, aqui no Sul, uma 
vez que somos deveras influenciados pelas reformas do Norte.

Os dois primeiros capítulos tratam da realidade da educação em 
Portugal e das mudanças ocorridas nos anos finais do século passado, deba-
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tendo os problemas e as perspectivas que se apresentam à Escola e, conseqüen-
temente, à profissão docente no contexto português.  

O terceiro capítulo, concluindo o núcleo central da discussão provoca-
da pela Eurydice, apresenta os desafios que a nação portuguesa enfrenta no 
século XXI, tendo em vista um plano nacional de desenvolvimento econômi-
co e social para os seis primeiros anos deste século, intitulado “Portugal, uma 
visão estratégica para vencer o século XXI.”  Considerando esse planejamento 
macro, o autor enfoca o professor, apresentando os desafios que se colocam à 
sua formação e aos mecanismos de regulação, assim como a questão da pro-
fissionalidade, no que diz respeito aos processos de recrutamento, condições 
de trabalho e estabilidade.

No último texto, em forma de posfácio, o autor discute a luta dos pro-
fessores no frenesi das “epidemias políticas” reformistas, em especial no âm-
bito da educação, para reconstruírem suas identidades pessoais e profissionais 
num mundo globalizado. Conforme o autor, três palavras-chaves dominam 
este discurso reformador: Competitividade, Accountibility (prestação de con-
tas) e Performatividade. A combinação e a ênfase dada a cada uma dessas pa-
lavras-chave pode variar com o contexto nacional e local. Mas o seu conjunto 
constitui uma tecnologia política que oferece uma alternativa politicamente 
atraente à tradicional ligação da educação a um direito social e ao bem-estar 
público. (p. 82).

Concluo a resenha deste livro indicando sua leitura. Os brasileiros 
poderão lê-lo na perspectiva das lutas atuais travadas no campo das nossas 
pretensas reformas, em especial, as da formação de professores, pois tanto lá 
como cá produzem-se as mesmas fraturas no “corpo” docente. A conclusão 
de Teodoro poderia ser escrita por qualquer um de nós que aqui investigamos 
sobre o trabalho docente, pois retrataria muito bem a realidade desse ofício 
quase em extinção:

Os professores mais antigos, não se entendendo com estes novos discur-
sos e exigências, reformam-se na primeira oportunidade, ou contam os dias 
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(sempre a crescer) que lhes faltam para se aposentar. Os que se posicionam 
a meio da carreira procuram estratégias para fazer algo diferente da rotina 
escolar, nem que seja tirar uma pós-graduação, um mestrado ou um doutora-
mento. Os mais novos, confrontados com a dureza do acesso a um trabalho 
com direitos e estabilidade profissional, constroem estratégias de adaptação a 
percursos onde as palavras-chave são incerteza e flexibilidade. (p. 93). 


