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A ALTERAÇÃO À LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO  

E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS E DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS 

  

A alteração específica à Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 115/97, de 19 de 

Setembro), que, em síntese, restringe a legitimidade para formar professores para o 3ºCiclo 

do Ensino Básico às instituições que possuam licenciaturas em regime integrado (4 anos no 

caso dos Politécnicos e 5 anos no caso de algumas universidades) ludibriou as expectativas 

das universidades. Discutiu-se sempre a possibilidade de as escolas superiores de educação 

poderem preparar professores para o 3º Ciclo e acaba-se por legislar não só nesse sentido 

como ainda se eliminam do processo de formação inicial de professores várias 

universidades, públicas e privadas, que possuíam um modelo mais consistente de formação 

(6 anos). Por outras palavras, penaliza-se  a qualidade e premeia-se a ligeireza e a pressa. 

A alteração introduzida não foi devidamente ponderada nem existiu um debate sério 

e global sobre tão profunda ruptura no sistema curricular das universidades, em particular 

com aquelas que abandonaram recentemente o regime integrado (por terem sentido que 

tal regime não era efectivo nem respondia às exigências de qualidade para a realidade de 

hoje da formação inicial de professores, tão carentes de uma sólida formação científica) e 

passaram a adoptar o regime de licenciatura clássica e formação educacional como pós-

licenciatura (6 anos, no total). 

O novo regime jurídico da formação inicial de professores, já de acordo com a 

acreditação dos cursos superiores para o ensino (Decreto-Lei nº 194/99, de 7 de Junho), 

introduz profundas alterações no sistema curricular das licenciaturas em ensino, não só de 

carácter administrativo como de carácter científico-pedagógico. Não contribui para aquilo 

que o INAFOP chama “a qualidade da formação de professores e a construção da sua 

profissionalidade”, que importa de facto salvaguardar. 

Como é que se pode dar a “garantia, aos públicos interessados, sobre a qualidade 

profissional dos cursos de formação de professores e sobre a equivalência daqueles que se 

destinam à mesma qualificação profissional”, quando a Lei de Bases agora revista privilegia 

os modelos condensados de formação (4 e 5 anos) e retira legitimidade aos modelos que 

privilegiam uma formação íntegra e consistente (6 anos)? Se o modelo de regime integrado 

que, por exemplo, as Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa adoptaram 

durante vários anos fosse convincente, não teriam estas universidades mantido este 

regime? A alteração em questão à Lei de Bases penaliza a decisão destas universidades, que 

ainda estão em fase de transição do modelo integrado para o de pós-licenciatura? 

Devemos agora interromper o processo e voltar a uma fórmula que já sabemos 



2 

 

antecipadamente ser ruinosa, só para satisfazer um acto legislativo precipitado e longe de 

ser consensual? 

Os legisladores não avaliaram alguns aspectos de pormenor que são vitais para o 

ensino específico do Português e das línguas estrangeiras. Por exemplo, para todos as 

licenciaturas com a componente de Português, para o 2º ou para o 3º Ciclos ou para o 

Secundário, exige-se a formação em Teoria da Literatura e em Latim e um elevado número de 

créditos na área dos Estudos Literários. As escolas superiores de educação não têm docentes 

qualificados (licenciados ou mestres ou doutores) para leccionar, a curto ou médio prazo, 

estas disciplinas e área específicas. As próprias universidades têm ainda hoje dificuldades em 

recrutar especialistas em Latim ou em Literatura Portuguesa não contemporânea. Se as ESES, 

no actual quadro da formação inicial para o Ensino Básico, nem sequer estão preparadas para 

cumprir uma tal creditação exigida por este diploma importante e decisivo para o futuro do 

sistema educativo, por que artes vão conseguir preparar-se para a formação do 3º Ciclo e 

ultrapassar as universidades que possuem currículos de 6 anos para conseguirem fazer de 

forma criteriosa e consistente a formação de professores? 

As ESES não foram criadas na origem para oferecer cursos de licenciatura, por isso não 

possuem corpos docentes qualificados para leccionar uma fase da escolaridade que exige já 

uma grande especialização dos docentes. A recente legitimação política dos currículos das 

ESES é uma solução ad-hoc para um cenário impossível. A maior parte dos docentes do 

ensino politécnico possui apenas o grau de mestre e, na maior parte dos casos, como é 

legítimo esperar, na área das ciências da educação. A especificidade dos programas das 

disciplinas do 3º Ciclo obriga a que os docentes que preparam professores para esse nível de 

escolaridade estejam também eles preparados cientificamente em proporção a essa 

especificidade. Por exemplo, se apenas se estuda literatura infantil nos cursos de licenciatura 

em Línguas e Literaturas Modernas das ESES, como é que estas vão poder preparar 

professores para o 9º ano de escolaridade, onde se estudam, na disciplina de Português, 

autores como Gil Vicente e Luís de Camões? Como é que é possível criar uma licenciatura em 

Português e Língua Estrangeira que possa cobrir três ciclos de escolaridade (1º, 2º e 3 ciclos)? 

De que servem os currículos actuais das ESES para a formação de professores de Português, 

Inglês e Francês para o 3º Ciclo, quando estes professores nunca estudaram cadeiras 

relevantes de literatura e cultura das respectivas variantes? Como é que o Ministério da 

Educação vai resolver a escassez de recursos humanos nestas áreas fundamentais?  

As desigualdades são ainda aprofundadas pelo facto de, nas ESES, o estágio 

pedagógico se resumir à assistência de aulas em escolas do ensino básico, durante um 

determinado período, ao passo que os estagiários universitários estão nas escolas como 

professores activos, com turmas próprias e realizam o seu estágio pedagógico durante um 

ano lectivo efectivo. Está provado que este é o único modelo que permite uma verdadeira 
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formação activa dos professores. Contudo, nos mesmos estabelecimentos de ensino, 

podemos encontrar professores dos 2º e 3º ciclos com estes dois tipos de formação a 

desempenhar exactamente as mesmas funções e com o mesmo vencimento. Esta realidade 

não foi, por exemplo, ponderada pelos legisladores, porque se tornou um hábito neste País 

legislar longe da sala de aula. É preciso conhecer a realidade viva e autêntica das salas de 

aula; é preciso frequentar as escolas regularmente; é preciso trabalhar diariamente com 

professores de diferentes proveniências para ter verdadeira consciência destes factos. Não 

acredito que “a construção de escolas autónomas de qualidade” se cumpra neste quadro 

legislativo. 

Acredito que é fundamental assegurar a uniformidade da formação inicial num País 

que possui tantos modelos diferentes e incompatíveis. Continuo a acreditar que o modelo 

bifásico de 6 anos é o mais adequado para uma eficiente formação inicial de professores. Se 

um médico necessita de pelo menos 8 anos para se profissionalizar, não vejo como é que seja 

possível profissionalizar um professor em 4 anos, com um mínimo de qualidade e sólida 

formação científica e pedagógica. Se os novos professores de língua e literatura de hoje 

revelam um fraco índice geral de conhecimentos substanciais de língua e de literatura, 

acredito ainda que a formação deve incidir sobretudo na componente científica e não na 

componente pedagógica, que chega a atingir um peso de 60% nos currículos da maior parte 

das escolas superiores de educação, com disciplinas que servem certamente os centros de 

interesse da investigação em ciências da educação que se tem privilegiado em Portugal nas 

últimas duas décadas, mas que estão totalmente desenquadradas da realidade escolar em 

particular do 3º ciclo.  

  

Carlos Ceia 
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