
 

O Futuro Próximo  

da Formação de Professores em Portugal 

 

O decreto-lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro sobre o regime jurídico 

da habilitação profissional para a docência na Educação Pré-Escolar e nos 

Ensinos Básico e Secundário seria uma boa lei, porque regula uma acção 

educativa há muito desregulada, mas contém um péssimo e gravíssimo 

remate: os anexos que definem os domínios das habilitações e que 

condicionam tudo à sua volta. Este desastre legislativo vai obrigar a mudar 

novamente muitas formações de 1º ciclo do Ensino Superior (licenciaturas 

enquadradas no processo de Bolonha que entraram em vigor no corrente 

ano lectivo e que não podem ser reformuladas tão cedo), a recente 

redefinição dos grupos de recrutamento de professores (Decreto-Lei nº 

27/2006), todos os modelos de formação inicial de professores que as 

instituições formadoras andavam a preparar há muitos meses antes de ser 

conhecido o texto final da nova lei e as actuais condições de acesso ao 

Ensino Superior, porque cria novos domínios científicos bidisciplinares que 

não existem em nenhuma universidade (por exemplo, é insustentável a 

junção num mesmo domínio científico ou num mesmo curso de 

licenciatura as ciências sociais e humanas da História e da Geografia, como 

agora se pressupõe existir, sempre ignorando os pareceres das principais 

associações científicas1).  

                                                           
1 A Associação Portuguesa de Geógrafos alertou em parecer de Novembro de 2006: “A junção da 
Geografia com a História revela uma visão empobrecedora de ambas as disciplinas, 
desvalorizando o conhecimento científico na formação de professores, que terá repercussões 



De notar que, uma vez mais, as instituições de Ensino Superior 

foram obrigadas a registar os seus cursos com base em leis publicadas nas 

vésperas do prazo estipulado. E por que pediram pareceres às 

universidades quinze dias antes da aprovação agendada pelo Governo se 

depois avançaram com o diploma e ignoraram todos os pareceres enviados 

(a tempo)? Como pôde Valter Lemos ter declarado ao DN (18-1-2007) que 

considerava "estranho que só agora [em Janeiro] surjam críticas a um 

diploma que está há vários meses em consulta", quando o anteprojecto só 

foi conhecido em Novembro (tem a data original de 17 de Outubro!)2 e de 

imediato aprovado em Conselho de Ministros, ignorando todos os 

pareceres, incluindo o do Conselho Nacional de Educação?3 Como pôde o 

                                                                                                                                                                          

muito negativas no desempenho dos discentes portugueses, para além de não existir desde há 
muito oferta curricular simultaneamente em História e Geografia nas instituições de ensino 
superior. (…) O tempo de formação atribuído à Geografia (60 créditos) não é consentâneo com os 
objectivos de qualidade mínima da formação dos futuros professores, porque a diversidade e 
complexidade das dinâmicas territoriais requer o conhecimento de diferentes enfoques teóricos e 
metodológicos que relacionem elementos naturais, económicos, sociais, culturais e políticos a 
várias escalas, impossíveis de desenvolver num período tão curto de formação (apenas o 
correspondente a um ano lectivo!”. A Associação de Professores de História declarou na mesma 
data: “não entendemos de todo que se associem disciplinas como História e Geografia, cujos 
objectos de estudo e metodologias são tão diferenciadas (…) Como conciliar uma formação na 
área de docência para professores do 3º ciclo e do ensino secundário de apenas 100 créditos, com 
as recomendações do Parlamento Europeu, que aprovou um relatório em que se pede que os 
programas escolares dos estados-membros incluam um melhor conhecimento da História e dos 
valores comuns europeus. O relatório defende que os sistemas educativos deveriam velar "para 
que os alunos possuam, ao concluir o ensino médio, os conhecimentos e as competências próprias 
de um cidadão e membro da União Europeia”. 
 
2 O Secretário de Estado apresentou uma primeira versão do diploma na Universidade de Aveiro 
em 13 de Março de 2006, na qual apenas se registaram os princípios gerais e se esconderam as 
verdadeiras intenções do Governo. Nessa altura, nenhuma instituição formadora estava em 
condições de preparar o guião de um curso para a formação inicial de professores porque o 
essencial – a definição dos domínios de formação e a regulamentação geral da formação – 
permanecia uma incógnita. Durante meses, aguardou-se uma resposta concreta que só chegaria 
em Novembro de 2006. 
 
3 Por exemplo, um dos primeiros pareceres colectivos foi o assinado pelos departamentos de 
Física, Matemática e Química das Universidades de Porto, Coimbra, Lisboa e Nova de Lisboa. Em 
Junho de 2006, recomendam: “Em termos gerais, o documento define o nível de formação para o 
acesso à carreira nos 180-240 ECTS, em vez dos 300 ECTS preconizados pelos grupos de trabalho 
ligados à reforma de Bolonha no espaço europeu. Exigir menos do que 300 ECTS de formação não 
contribuirá certamente para aumentar o prestígio e, concomitantemente, a exigência da carreira, 
único caminho para melhorar o nosso ensino. Nestes termos, deveria ser adoptada a medida de: – 



Governo ter aprovado uma lei que contradiz todos os registos de 

licenciaturas feitos no âmbito do processo de Bolonha, criando, a 

posteriori, novos domínios científicos (nunca justificados) que anulam o 

trabalho feito pelas universidades e politécnicos? 

Andou a comunicação social entretida com o fait divers do anúncio 

do professor tutor para o 2º ciclo, a propósito do novo diploma, mas 

esqueceu-se de investigar as implicações gravíssimas que a nova lei traz 

para o futuro da formação de professores em Portugal. 

  

                                                                                                                                                                          

Fixar em 300 ECTS, que já incluiriam a prática profissional orientada, o nível de formação dos 
candidatos.” E mais à frente denunciam, correctamente, um dos grandes equívocos do Legislador: 
“No nosso entender, o segundo ciclo não é um momento de formação científica de base e também 
não constitui um momento de formação em matérias teóricas em Ciências da Educação; trata-se 
do momento por excelência de integração e operacionalização de conhecimentos com vista ao 
ensino, e de preparação especializada para a actividade docente.” Nenhuma destas 
recomendações foi atendida na letra final do Decreto-Lei. 
 
 
  



1. Os novos perfis dos professores do Ensino Básico e do 
professor do Ensino Secundário 

 

A nova lei parte de um princípio muito discutível na definição do 

perfil do professor desses dois grandes ciclos de formação (Básico e 

Secundário): o professor generalista. Já é duvidoso que um tal professor 

possa estar habilitado para ensinar “Todas as áreas do 1.º ciclo do ensino 

básico e Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências da Natureza e 

Geografia de Portugal do 2.º ciclo do ensino básico”. Este perfil de professor 

generalista é transferido, na prática, para o sistema do 3º ciclo e Ensino 

Secundário, sem nenhuma justificação visível. Mesmo aceitando que o 

Governo quis copiar modelos existentes em vários países europeus, a 

realidade portuguesa não é compatível com a formação de um professor 

generalista para o Ensino Básico (1º e 2º ciclos), não só porque existe em 

Portugal uma história de erros legislativos nas habilitações próprias para o 

ensino do Português e da Matemática, em particular, como, por causa 

desses erros, ainda estamos a registar resultados negativos na 

aprendizagem nessas áreas fundamentais. Impunha-se, precisamente, o 

contrário: o reforço da formação científica dos futuros professores do 

Ensino Básico e não a sua dispersão em várias matérias não compatíveis 

entre si. Também fica por justificar o reforço legislado da componente de 

formação pedagógica: afinal, os nossos alunos do Ensino Básico têm maus 

resultados na aprendizagem porque os professores não sabem ensinar o seu 

ofício ou porque não sabem ensinar aquilo que nunca aprenderam? Que 

supercurso de licenciatura pode conseguir formar em três anos um 

professor simultaneamente de Português, Matemática, Ciências da 

Natureza, História, Geografia de Portugal e Expressões? Como é que se 

pode ser professor de Português neste 2º ciclo, por exemplo, com uma 



formação científica de base de 30 ECTS (= 1 semestre)?! E a formação 

exigida aos professores de línguas estrangeiras, por que razão está omissa? 

Bastará comprar um curso intensivo de Inglês em CD-ROM num quiosque 

para se ser professor de Inglês (na prática, isso está a acontecer no 1º ciclo, 

neste momento, sem protestos conhecidos)? 

O novo enquadramento jurídico (?) para a formação de professores 

exigia uma explicação clara dos critérios que levaram a decidir criar um 

perfil de professor que está em total desacordo com os perfis desenhados 

no recente processo de Bolonha aplicado a partir de 2006-07 ao 1º ciclo de 

estudos. Mais grave do isso, contradiz todos os avanços e autonomizações 

das ciências sociais, humanas e da vida que se registaram nos últimos 60 

anos. Não há hoje uma área de conhecimento chamada “História e 

Geografia”, por exemplo, como não há um domínio científico chamado 

“Português e Língua Estrangeira (excepto Inglês)”. Isto é mais grave do que 

as notícias gelatinosas que a comunicação social tem fabricado de acordo 

com a receita que o Governo lhe tem fornecido a propósito do professor 

generalista para o 2º ciclo. Este novo quadro de domínios generalistas das 

habilitações profissionais para a docência não tem qualquer relação com 

todas as reformas que decorrem no Ensino Superior, não tem qualquer 

compatibilidade com os grupos monodisciplinares definidos no Decreto-

Lei nº 27/2006, não tem paralelo em nenhum sistema educativo conhecido 

internacionalmente (não confundir a formação do professor generalista 

para o Ensino Básico, comum em muitos países, com a mesma formação 

para o Ensino Secundário).  

  



2. Os grupos de docência e a questão da habilitação própria 

 

A história recente do reconhecimento de habilitações para a 

docência em Portugal pode ser seguida pelo extraordinário parágrafo da 

última portaria sobre o assunto publicada por um Governo. A Portaria 

88/2006 relata toda a sequência legislativa que regula esta matéria em 

Portugal desde 1984: 

As habilitações agora reconhecidas [Portaria 88/2006] ao elenco de 
cursos reconhecidos como habilitações próprias para os 2.o e 3.o 
ciclos do ensino básico e ensino secundário, constante do Despacho 
Normativo nº 32/84, de 9 de Fevereiro, rectificado por declaração 
publicada no Diário da República, 2.a série, nº 77, de 31 de Março de 
1984, com as alterações introduzidas pelos Despachos Normativos 
nºs 112/84, de 28 de Maio, 23/85, de 8 de Abril, 11-A/86, de 12 de 
Fevereiro, rectificado por declaração publicada no Diário da 
República, 2.a série, de 30 de Abril de 1986, 6-A/90, de 31 de Janeiro, 
1-A/95, de 6 de Janeiro, 52/96, de 9 de Dezembro, 7/97, de 7 de 
Fevereiro, 15/97, de 31 de Março, 10-B/98, de 5 de Fevereiro, 
rectificado pela Declaração de Rectificação nº 5-A/98, de 26 de 
Fevereiro, 1-A/99, de 20 de Janeiro, rectificado pela Declaração de 
Rectificação nº 7-M/99, de 27 de Fevereiro, 14/99, de 12 de Março, 
28/99, de 25 de Maio, e 3-A/2000, de 18 de Janeiro, rectificado pela 
Declaração de Rectificação nº 3-A/2000, de 21 de Janeiro, e ainda das 
Portarias nºs 92/97, de 6 de Fevereiro, aditada pela Portaria nº 56-
A/98, de 5 de Fevereiro, e 16-A/2000, de 18 de Janeiro.  

Este quadro legislativo em cadeia é revelador de uma falta de pensamento 

estratégico para o sistema de formação inicial de professores em Portugal 

nos últimos 30 anos. Infelizmente, essa falta mantém-se e agrava-se com a 

presente lei. 

Os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, através da 

portaria 88/2006 de 24 de Janeiro, como habilitação própria para a 



docência foram organizados pelo Decreto-Lei 27/2006, de 10 de Fevereiro, 

da seguinte forma (exemplos seleccionados): 

 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO 
MAPA 4 ANEXO AO DECRETO-LEI 27/2006, DE 10 DE FEVEREIRO 
GRUPO DE RECRUTAMENTO CÓDIGO 
Português 300 
Latim e Grego 310 
Francês 320 
Inglês 330 
Alemão 340 
Espanhol 350 
História 400 
Geografia 420 
Física e Química 510 
Biologia e Geologia 520 

Quadro 8 :  Novos grupos de docência 

A esta lógica monodisciplinar para as ciências humanas corresponde uma 

lógica bidisciplinar generalista (ignorando a autonomização histórica dos 

saberes aí representados) em dois grupos (510 e 520) que agora mantêm a 

mesma convergência (em todo o caso insustentável, porque as quatro 

ciências – Física, Química, Biologia e Geologia – há muito que 

conquistaram a sua autonomia científica, o seu próprio domínio de 

investigação e desenvolvimento, não existindo sequer licenciaturas 

dirigidas para estes pares científicos anacrónicos). Aquilo que é um 

princípio (correcto) de arrumação monodisciplinar das línguas e das 

ciências sociais e humanas é totalmente desvirtuado na nova lei que as 

agrupa em novos pares formativos (quadro 9): 



 

Ref.ª  
Domínios de habilitação para a 
docência  

Níveis e ciclos abrangidos  Especialidade do grau de mestre  
Créditos mínimos de formação 
na área de docência  

5  Professor de Português  
3.º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário  

Ensino de Português e de Línguas 

Clássicas no 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino Secundário  

120 créditos em Português  

40 créditos em línguas clássicas  

6  
Professor de Português e de Língua 

Estrangeira (excepto Inglês)  

3.º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário em Português e ensino 

básico e ensino secundário na 

língua estrangeira  

Ensino do Português no 3.º Ciclo do 

Ensino Básico e Ensino Secundário 

e de [língua estrangeira] nos 

Ensinos Básico e Secundário  

100 créditos em Português  

60 créditos na língua estrangeira  

7  
Professor de Inglês e de outra Língua 

Estrangeira no ensino básico 
Ensino básico e ensino secundário  

Ensino de Inglês e de [língua 

estrangeira] nos Ensinos Básico e 

Secundário  

100 créditos em Inglês  

60 créditos na outra língua 

estrangeira  

8 

Professor de Inglês e de outra Língua 

Estrangeira do 3º ciclo do ensino básico 

e do ensino secundário 

3º ciclo do ensino básico e do 

ensino secundário em Inglês e outra 

língua estrangeira 

Ensino de Inglês e de [língua 

estrangeira] nos Ensinos Básico e 

Secundário  

100 créditos em Inglês  

60 créditos na outra língua 

estrangeira  

11 Professor de História e Geografia  
3.º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário  

Ensino de História e de Geografia 

no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no 

Ensino Secundário  

120 créditos no conjunto das duas 

áreas disciplinares e nenhuma com 

menos de 50 créditos 

 

Quadro  9:  “Domínios de habilitação para a docência, níveis e ciclos abrangidos, especialidades do grau de mestre e créditos mínimos de formação na área da 

docência” 



Em nenhum caso, esta disparidade de critérios é justificada pelo legislador. 

(Não sabemos qual o nível de intervenção do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, que subscreve o documento, mas espanta-

nos que tenha assinado de cruz a nova lei, depois de todas as universidades 

se terem manifestado contra o anteprojecto.)  

Algumas questões imediatas: 

1. Por que razão se criam dois “domínios de habilitação para a 

docência” a Português? 

2. Por que razão se criam dois domínios A e B e não C e D?  

3. Por que razão se cria um domínio de Português com Línguas 

Clássicas, que não tem procura nas actuais licenciaturas, e se anula, 

inexplicavelmente, o domínio de maior procura que corresponde ao 

Português e ao Inglês, presentes nas variantes dos antigos cursos de 

Línguas e Literaturas Modernas e nos novos de Línguas, Literaturas e 

Culturas?  

4. Por que razão se elimina na refª 6 o Inglês como possibilidade 

combinatória com o Português, anulando na base da formação (1º 

ciclo ou licenciatura) a maior procura da variante de Estudos 

Portugueses e Ingleses?  

5. E por que razão se anula, em todos os domínios, a possibilidade de 

um licenciado num curso monodisciplinar de Língua Estrangeira 

estar em condições de leccionar essa Língua Estrangeira?  

6. Que professor de Língua Estrangeira vamos formar quando o 

processo de Bolonha já obrigou a encurtar consideravelmente as 

formações iniciais das licenciaturas para 3 anos?  



7. Será possível dar formação científica de base a um futuro professor 

de Biologia e Geologia, de História e Geografia ou de Inglês e outra 

Língua com apenas 120 ECTS (= 2 semestres) como requisito mínimo 

na licenciatura? 

8. Como vai ser feita a harmonização futura entre o Decreto-Lei nº 

43/2007 e o Decreto-Lei nº 27/2006, sobretudo nos próximos 

concursos nacionais de professores, uma vez que se contradizem nos 

termos e nos princípios? 

Vejamos em particular o caso da formação de professores de Língua 

Estrangeira. 

1ª Incongruência: a licenciatura em Educação Básica e a formação de 
professores de Língua Estrangeira 

Já vimos como está incorrectamente regulamentada a futura licenciatura 

em Educação Básica que permitirá o acesso aos mestrados em Ensino para 

a Educação Pré-Escolar, 1º e 2º ciclos do Ensino Básico. O Governo não 

explicou em nenhum lado por que violou a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, cujo artº 8 regulamenta a organização desta área de 

escolaridade: 

 
1 - O ensino básico compreende três ciclos sequenciais, sendo o 1º de 
quatro anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos, organizados nos 
seguintes termos: 
a) No 1º ciclo, o ensino é globalizante, da responsabilidade de um 
professor único, que pode ser coadjuvado em áreas especializadas; 
b) No 2º ciclo, o ensino organiza-se por áreas interdisciplinares de 
formação básica e desenvolve-se predominantemente em regime de 
professor por área; 
c) No 3º ciclo, o ensino organiza-se segundo um plano curricular 
unificado, integrando áreas vocacionais diversificadas, e desenvolve-
se em regime de um professor por disciplina ou grupo de disciplinas. 

 



O novo Decreto-Lei acaba por contrariar esta Lei de Bases ao instituir a 

formação de professores simultaneamente para o 1º ciclo do Ensino Básico 

e as áreas de Língua Portuguesa, Matemática,História, Geografia de 

Portugal e Ciências da Natureza do 2.º ciclo do Ensino Básico. Há uma 

diferença substancial entre as duas leis: uma (Lei de Bases) exige uma 

formação “por áreas interdisciplinares” em “regime de professor por área” 

(2º ciclo); outra (Decreto-Lei nº 43/2007) resume toda essa formação a uma 

só área e a um só professor, deixando a ambiguidade possível na 

coadjuvação desse professor generalista. Quem o vai coadjuvar? Que perfil 

de formação se lhe vai exigir?  

Neste quadro, o lugar do professor de Língua Estrangeira (“Inglês e 

outra língua estrangeira”, na terminologia original e infundamentada do 

Decreto-Lei) neste subsistema de Ensino não se entende de todo. Parece 

não haver espaço para a aquisição de competências em Língua Estrangeira 

na nova licenciatura em Educação, porque os 180 créditos ECTS exigidos 

são destinados em exclusivo à formação em Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Geografia de Portugal e Ciências da Natureza. A 

formação de base de um futuro professor de Inglês do Ensino Básico (1º e 2º 

ciclos) tem de ser obtida por meio de uma outra licenciatura. Na prática, 

isto significa que a língua estrangeira não é uma parte da formação 

generalista, ou seja, não concorre com a Língua Portuguesa, a Matemática, 

a História e a Geografia de Portugal e as Ciências da Natureza como áreas 

que se podem compactar num só saber e num só sistema de formação. Por 

um lado, ainda bem que assim é, porque, em teoria, mais espaço (ou 

créditos) ficarão reservados para uma sólida formação de base (antes do 

mestrado). Contudo, como veremos, esta circunstância de aparente 

privilégio da formação de professores de Inglês feita à luz desta legislação é 

um presente envenenado e revelador da total falta de coerência entre os 



ciclos de educação e os respectivos processos de formação de professores. 

Não há, como veremos, qualquer pensamento estratégico integrador entre 

os vários ciclos de escolaridade. 

 O que esperaríamos ver agora regulamentado tem a ver com uma 

organização curricular que obedecesse a uma organização integrada dos 

diferentes níveis de formação. Veja-se, por exemplo, a forma como a 

University of Maryland (EUA) e o seu College of Education estrutura a 

formação de professores em todas as etapas: 

→ Undergraduate Foreign Language Education Degrees: 
• B. A. in French and Foreign Language Education 
• B. A. in Spanish and Foreign Language Education 
• B. A. in German and Foreign Language Education 
• B. A. in Russian and Foreign Language Education 
• B. A. in Latin and Foreign Language Education 
• B. A. in Italian and Foreign Language Education  

→ Master's Foreign Language Education Degrees: 
• M.A. in Foreign Language Education 
• M.Ed. in Foreign Language Education 
(Candidate must already hold a bachelor's level certification in 
Foreign Language Education.) 

→ Master's Degrees in Teaching English to Speakers of Other 
Languages (TESOL):  
• M.Ed. in TESOL 
• M.Ed. in TESOL with certification 

→ Doctoral Degrees in Second Language Education: 
• Ph.D. in Second Language Education 
• Ed.D. in Second Language Education 

Da licenciatura de base ao doutoramento, há um pensamento integrado, 

com um sistema de avaliação coerente e sempre apoiado no trabalho 

teórico-prático do aluno, com um desenvolvimento curricular equilibrado 

que vai da formação de base em línguas estrangeiras ao estudo avançado da 

aprendizagem e do ensino dessas línguas. Este desenvolvimento está 

protegido por competências pré-definidas para cada etapa de formação que 



os alunos devem adquirir. O acesso a um mestrado de ensino faz-se com a 

exigência de uma licenciatura em Educação que inclua a aprendizagem de 

uma língua estrangeira (“a fully completed bachelor's degree with a double 

major in Secondary Education and one of the following languages: French, 

German, Russian, or Spanish”). Só esta exigência faz sentido, por isso a 

Licenciatura em Educação Básica que o Decreto-Lei nº 43/2007 promove 

devia incluir uma estratégia semelhante de formação, sem nunca perder de 

vista que formar um professor de Língua Estrangeira é uma tarefa 

complexa, integrada na aprendizagem das várias ciências sociais e humanas 

e organizada de forma progressiva do currículo mais geral (licenciatura) 

para o mais especializado (doutoramento), aceitando-se que a entrada na 

profissão se realizasse com o mestrado, desde que este estivesse 

programado na continuidade do currículo definido numa licenciatura 

adequada. 

2ª Incongruência: a formação de professores de Língua Estrangeira 
para o Ensino Básico 

O programa do Governo conhecido como “Programa de enriquecimento 

curricular do 1º ciclo do Ensino Básico” destacou, justamente, o ensino do 

Inglês como uma das prioridades. Foi feita uma grande campanha 

publicitária com forte carga política em relação a esta medida, por todos 

elogiada. Contudo, a metodologia utilizada para pôr em prática esta 

estratégia nacional levou à contratação desregrada, desordenada e 

arbitrária de docentes para que de imediato (ano lectivo 2005-06) o Ensino 

Básico pudesse contar com esta oferta. Tudo estava bem, excepto o 

essencial: o carácter extracurricular da disciplina e a forma de contratação 

dos professores e a sua formação. Tudo isto falhou gravemente. Hoje, 

sabemos que foram sub-contratados centenas de professores que não só 

não possuem habilitação profissional para o ensino do Inglês como não 



existe nenhum programa nacional de formação específica para estes 

professores. Além disso, não é de esquecer a sub-contratação destes 

professores, pagos a uma média de 7 euros por hora pelas autarquias, o que 

justifica o entusiasmo do Ministério da Educação com a poupança 

conseguida com este estratagema. O valor comercial de uma aula de Inglês 

tem assim um significado terceiro-mundista para os professores e um valor 

acrescentado de poupança orçamental para um Ministério que, 

descaradamente, faz pura propaganda política com uma medida que devia 

ser, de facto, essencial para o desenvolvimento de competências em Língua 

Estrangeira que podem decidir amanhã o futuro profissional dos jovens 

estudantes.  

É positivo programar a generalização do ensino de Inglês para todo o 

Ensino Básico. Mas a medida será sempre demagógica se a partir daí 

qualquer Governo lavar as mãos, se não proteger a qualidade da formação 

dos docentes (muitos sem qualquer formação específica); se não aproveitar 

os muitos profissionais que estão desempregados e lhes pagar um justo 

preço pelo seu trabalho, ou criar legislação que proteja esse direito; se 

deixar que os métodos e os materiais pedagógicos sejam arbitrariamente 

escolhidos pelas pseudo-empresas que de forma oportunista ganharam a 

maior parte dos concursos abertos para o efeito, recebendo muito e 

pagando pouco; se permitir a proliferação de pseudo-cursos ou cursos ad-

hoc de especialização, que de imediato se multiplicaram por todo o País; se 

as Orientações Programáticas para o ensino precoce do Inglês do 

Ministério da Educação, mesmo que validadas pela Associação de 

Professores de Inglês, ficarem sem avaliação da forma como são 

executadas, da recepção dos estudantes, dos resultados obtidos, etc. Não 

conheço outra solução que não seja a de defender a exigência de 

habilitação profissional no exercício da actividade de ensino de uma língua 



estrangeira. Esta premissa fundamental não aparece no discurso de 

propaganda política sobre a importante medida de generalização do ensino 

de Inglês no 1º ciclo do Ensino Básico. 

Esperava o País que o Decreto-Lei nº 43/2007 pudesse regular essa 

formação inicial; esperava o País que a formação inicial de professores de 

Inglês ficasse regulada coma garantia de que seria realizada com requisitos 

de qualidade da formação científica e pedagógica, mas esse Decreto-Lei 

introduz um mecanismo de formação muito diferente daquilo que o País e 

o bom senso esperavam, apesar do esforço meritório que a Associação 

Portuguesa de Professores de Inglês tem vindo a fazer para tentar suprir 

este déficite de formação. 

Recordo o grupo de referência agora definido: 

Ref.ª  
Domínios de 
habilitação para a 
docência  

Níveis e ciclos 
abrangidos  

Especialidade do grau 
de mestre  

Créditos 
mínimos de 
formação na 
área de docência  

7  

Professor de Inglês e 
de outra Língua 
Estrangeira no 
ensino básico 

Ensino básico e 
ensino 
secundário  

Ensino de Inglês e de 
[língua estrangeira] nos 
Ensinos Básico e 
Secundário  

100 créditos em 
Inglês  
60 créditos na 
outra língua 
estrangeira  

 

Isto significa que para um licenciado se poder candidatar a um mestrado 

em Ensino de Inglês é obrigado a ter uma licenciatura de perfil fechado em 

DUAS línguas estrangeiras; por outro lado, porque se cria um domínio 

científico bidisciplinar, contra toda a lógica de desenvolvimento curricular, 

o mesmo indivíduo deve concluir um mestrado bidisciplinar de DUAS 

línguas estrangeiras para poder ser professor de Inglês para o Ensino 

Básico.  

Tal como irá acontecer para o 3º Ciclo do Ensino Básico e para o 

Ensino Secundário, na circunstância desse candidato ter uma formação de 

base mais sólida na licenciatura, por exemplo se for licenciado 



exclusivamente em Estudos Ingleses (e Norte Americanos), esta formação 

monodisciplinar mais forte não possibilita o acesso ao mestrado 

profissionalizante! Na prática, a Lei promove a desqualificação científica de 

base e exclui abusivamente os que possuem o perfil mais adequado de 

acesso à formação profissional. 

Com este quadro legislativo, de que serve a boa intenção do projecto 

encomendado à A.P.P.I. para definição de um “Perfil do professor de Inglês 

no 1º CEB”? Um futuro mestrado legitimado com a Refº 7 do anexo ao 

Decreto-Lei nº43/2007 há-de fazer valer esse perfil para todo o Ensino 

Básico e Secundário, porque, na prática, seguindo rigorosamente a letra 

desta Lei, qualquer futuro mestre nesta área sentir-se-á legitimamente com 

perfil para ser professor de Inglês em qualquer ciclo de escolaridade. 

 

3ª Incongruência: a transição entre ciclos de escolaridade 

 

O “domínio de habilitação para a docência” da referência exclusiva do 

Ensino Básico (Refª 7) deveria dizer respeito ao 1º e 2º ciclos, mas, 

estranhamente, o “domínio” é designado: “Professor de Inglês e de outra 

Língua Estrangeira no ensino básico” e abrange os “Ensino básico e ensino 

secundário”! A confusão não fica por aqui, porque a referência 8 concretiza 

assim: “Professor de Inglês e de outra Língua Estrangeira do 3º ciclo do 

ensino básico e do ensino secundário”, logo somos obrigados a deduzir que 

é possível a uma Escola Superior de Educação, por exemplo, formar 

professores de Inglês para todo o Ensino Básico e estender ao mesmo 

tempo a legitimidade dessa formação a todo o Ensino Secundário (porque 

o “domínio” definido é do Ensino Básico, mas a abrangência chega ao 

Ensino Secundário). Em que ficamos? O que se ganha com esta 

ambiguidade? Permitir por decreto ao ensino politécnico formar 



professores de Língua Estrangeira para todo o sistema de ensino, mesmo 

que este quadro esteja em directa contradição com aquilo que 

recentemente se reviu na Lei de Bases do Sistema Educativo? E por que 

razão esta extensão (Refª 7) só aparece no texto final do Decreto-Lei (não 

existia no anteprojecto), nunca sendo justificada a sua inclusão?  

 

4ª Incongruência: o sistema de créditos ECTS e os requisitos mínimos 
de formação 
 

Será aceitável, por exemplo, que um licenciado em Estudos Ingleses e 

Norte-Americanos não possa vir a ser professor de Inglês (porque o 

domínio de referência estipula a combinação obrigatória de duas línguas), 

quando fez pelo menos 120 créditos em Inglês (V. novas licenciaturas de 

180 ECTS em Língua, Literaturas e Culturas, variante de Estudos Ingleses e 

Norte-Americanos ou similar)? Por oposição injustificável, um licenciado 

no mesmo curso de 180 ECTS, na variante de Estudos Ingleses combinada 

com outra Língua Estrangeira, pode, a partir daqui, fazer um máximo de 78 

ECTS obrigatórios e 22 opcionais (para poder atingir o mínimo estabelecido 

de 100 ECTS). Como pode este licenciado estar habilitado a leccionar Inglês 

e o que tem mais formação científica de base não o pode fazer? 

O Decreto-Lei nº43/2007 ignora, para a formação de um professor de 

Língua Estrangeira, o Quadro de Referência Europeu (Common European 

Framework of Reference for Language Learning and Teaching, 

<http://www.alte.org/can_do/ framework/index.php>), infringindo várias 

regras comunitárias para a formação de base de um diplomado nesta área. 

Por exemplo, em todo o espaço europeu, para obter o certificado de 

referência em competência no domínio do Inglês, o Certificate of 

Proficiency in English (CPE), é necessário completar o nível C2, equivalente 

a um mínimo de seis anos de estudo dessa língua. Os estudantes 



universitários portugueses podem ficar, a partir das várias arbitrariedades 

que esse Decreto-Lei criou, habilitados a leccionar Inglês se completarem o 

nível B2, na melhor das hipóteses, fazendo apenas dois semestres (B2.1 e 

B2.2) ao nível da licenciatura, caso tenham sido aprovados previamente na 

disciplina de Inglês durante o Ensino Secundário. Não é um cenário de 

excepção, mas uma regra que se irá impor para todos aqueles que tendo 

concluído uma licenciatura monodisciplinar desejam, com todo o direito 

que a lei não lhes reconhece, exercer a docência nessa língua. Por exemplo, 

um licenciado em Estudos Alemães (180 créditos ECTS) poderá ser 

professor de Alemão se, e só se, também quiser ser professor de Inglês, para 

que o lhe bastará completar 60 créditos em Alemão ao nível da 

licenciatura. Que instituição idónea do mundo (Alliance Française, Goethe-

Institut, Instituto Cervantes ou British Council) aceitaria diplomar um 

candidato a professor de uma dada língua estrangeira com a obtenção de 

um nível limiar de conhecimentos dessa língua? O Ministério da Educação 

portuguesa decretou essa possibilidade, que, no futuro, as instituições 

formadoras de professores terão de saber justificar perante qualquer 

avaliação externa independente. 

As áreas possíveis de especialização do mestrado em Ensino podem ser 

resumidas no quadro 10, somente para as combinações entre línguas 

estrangeiras e o Português que o Decreto-Lei autoriza. 

Ficam assim protegidas as necessidades de formação do País para a área 

das línguas estrangeiras e do Português? Como entender esta concentração 

na bidisciplinaridade entre a língua mais forte (de maior procura) e as 

línguas menos fortes (de menor procura) à custa do prejuízo da formação 

monodisciplinar? O que se perde com a co-existência das duas 

possibilidades de formação (mono e bidisciplinar), como parece que fazia 

sentido há um ano atrás na definição dos grupos de docência para o 



concurso nacional de professores de 2006? Por que razão se releva a 

formação de professores de Francês e de Alemão quando se fechou nesse 

mesmo concurso a possibilidade de efectivação nos grupos 

monodisciplinares, obrigando os professores profissionalizados nessas 

línguas a abandonar o seu ensino e a adoptar em exclusivo o ensino da 

segunda língua do seu curso (na maior parte dos casos o Português ou o 

Inglês)?  

Neste quadro, qualquer segunda língua em que o Inglês se combine 

exige como requisito de entrada metade dos créditos ECTS, logo o plano de 

estudos do mestrado a criar tem que atender a uma das seguintes soluções: 

1. Dar continuidade à desproporção existente na formação de base 

requerida (60 ECTS para a 2ª língua e 100 ECTS para o Inglês) e criar 

uma formação mais sólida nas disciplinas, seminários e estágio 

(agora designado “prática de ensino supervisionado”) de Inglês, 

promovendo esse desequilíbrio de base e necessariamente 

preparando de forma mais incipiente o futuro professor dessa 2ª 

língua; 



Ref.ª  
Domínios de 
habilitação para a 
docência  

Níveis e ciclos 
abrangidos  

Especialidade do grau de 
mestre  

Créditos mínimos de 
formação na área de 
docência  

Designação das áreas de especialização 
do mestrado em Ensino 

5 Professor de Português  
3.º ciclo do ensino 
básico e ensino 
secundário  

Ensino de Português e de 
Línguas Clássicas no 3.º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino 
Secundário  

120 créditos em Português  
40 créditos em línguas 
clássicas  

 Ensino de Português e de Línguas Clássicas 
no 3º ciclo do E.B. e no E.S. 

6 
Professor de Português e 
de Língua Estrangeira 
(excepto Inglês)  

3.º ciclo do ensino 
básico e ensino 
secundário em 
Português e ensino 
básico e ensino 
secundário na língua 
estrangeira  

Ensino do Português no 3.º 
Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário e de [língua 
estrangeira] nos Ensinos Básico 
e Secundário  

100 créditos em Português  
60 créditos na língua 
estrangeira  

 Ensino de Português no 3º ciclo do E.B. e no 
E.S. e de Alemão nos E.B. e S. 

 Ensino de Português no 3º ciclo do E.B. e no 
E.S. e de Alemão nos E.B. e S. 

 Ensino de Português no 3º ciclo do E.B. e no 
E.S. e de Espanhol nos E.B. e S. 

 Ensino de Português no 3º ciclo do E.B. e no 
E.S. e de Francês nos E.B. e S. 

7 
Professor de Inglês e de 
outra Língua Estrangeira 
no ensino básico 

Ensino básico e ensino 
secundário  

Ensino de Inglês e de [língua 
estrangeira] nos Ensinos Básico 
e Secundário  

100 créditos em Inglês  
60 créditos na outra língua 
estrangeira  

 Ensino de Inglês e de Alemão no E.B. 

 Ensino de Inglês e de Espanhol no E.B. 

 Ensino de Inglês e de Espanhol no E.B. 

 Ensino de Inglês e de Francês no E.B. 

8 

Professor de Inglês e de 
outra Língua Estrangeira 
do 3º ciclo do ensino 
básico e do ensino 
secundário 

3º ciclo do ensino básico 
e do ensino secundário 
em Inglês e outra língua 
estrangeira 

Ensino de Inglês e de [língua 
estrangeira] nos Ensinos Básico 
e Secundário  

100 créditos em Inglês  
60 créditos na outra língua 
estrangeira  

 Ensino de Inglês e de Alemão no 3º ciclo do 
E.B. e no E.S  

 Ensino de Inglês e de Espanhol no 3º ciclo do 
E.B. e no E.S 

 Ensino de Inglês e de Espanhol no 3º ciclo do 
E.B. e no E.S. 

 Ensino de Inglês e de Francês no 3º ciclo do 
E.B. e no E.S 

Quadro 10 : Áreas possíveis de especialização do mestrado em Ensino de Português e Linguas Estrangeiras (correcção proposta para o anexo do Decreto-Lei nº43/2007)



2. Criar uma justa proporcionalidade dos créditos ECTS nas duas 

formações, porque se trata de um curso bidisciplinar, mas sabendo 

que o nível de formação será sempre mais avançado em Inglês do 

que na 2ª língua, por força da formação de base estar desequilibrada. 

Conforme os recursos humanos existentes, tenho a certeza de que as 

instituições formadoras se dividirão entre as duas soluções. Em qualquer 

caso, o prejuízo que resulta do déficite de formação da 2ª língua estrangeira 

é incontornável. Teremos no futuro professores de Francês, Espanhol e 

Alemão com uma formação inicial (mas ao nível de um mestrado 

profissionalizante) muito precária, embora o sistema educativo vá exigir 

destes professores o mesmo que hoje exige com quatro anos de formação 

científica de base (240 créditos ECTS). Estaremos em condições de garantir 

uma maior qualificação da formação dos professores quando reduzimos a 

formação científica de base de 240 créditos ECTS (ou mesmo de 180 nos 

planos de estudos já adequados ao processo de Bolonha) para 60? 

(Todas estas incongruências foram por mim tornadas públicas e 

denunciadas durante o ano de 2007. O Ministério da Educação nunca 

respondeu às minhas interpelações ou às de muitos outros cidadãos e 

entidades que seguiram o mesmo rumo de protesto cívico e contrutivo.) 

  



3. O enquadramento internacional dos novos mestrados em 
ensino 

 

 

Os novos mestrados em Ensino vão ser – o prognóstico não é arriscado – 

menorizados em comparação aos mestrados científicos que incluem a 

defesa pública de uma dissertação e pressupõem um maior investimento na 

investigação. Por exemplo, não é compreensível que um professor do 1º 

ciclo do Ensino Básico possa obter o grau de mestre com um curso de 60 

créditos ECTS e os restantes mestrados para formar professores para os 

restantes níveis de escolaridade variem entre 90 a 120 ECTS, em qualquer 

caso sem a defesa de uma dissertação em prova pública. Os programas de 

mestrado em Ensino nos Estados Unidos e no Reino Unido insistem 

sempre na exigência de várias provas escritas supervisionadas (ou pequenas 

dissertações) durante o curso. A University of Maryland que citámos, exige, 

por exemplo: 

 

� Completion of one fully approved Seminar Paper written under the 
direction of a faculty member in the program, and 

� A passing score on six (6) hours of a written comprehensive 
examination at the end of coursework. The examination covers all 
the major areas of study and is given twice a year, in early fall and 
early spring.4 
 

 

O King’s College de Londres prescreve idêntica exigência para todos os 

mestrados em Ensino: 

 

                                                           
4 
<http://www.education.umd.edu/EDCI/SecondLangEd/ForeignLang/Academic%20Programs/Fle
d.htm#degreerequirements> – consultado em Novembro de 2007. 
 



Course choice is subject to the following constraints: 
• You must accumulate 120 credits to be awarded the degree 
• At least 40 credits must be obtained in a course that is assessed by 

an extended piece of writing (i.e. a dissertation) 
• At least 60 credits must be obtained within the specialist subject 

focus of your degree (this includes the extended piece of writing)5 
 

 

Para mim, esta insistência no trabalho investigativo com resultados 

apresentados por escrito é fundamental em qualquer mestrado em Ensino. 

Contudo, sob o escudo do carácter profissionalizante da formação de 

professores, o Decreto-Lei nº43/2007 elimina a dimensão investigativa 

destes mestrados, porque, na prática, eles têm que incorporar a formação 

educacional que ficou de fora da licenciatura de base. A ponderação dos 

créditos entre as diversas modalidades de mestrado ficou ignorada e, na 

prática, transcreveu-se para o novo diploma os piores princípios de todos 

os diplomas anteriores que regulavam, quase sempre de forma sobreposta, 

a formação de professores em Portugal. O futuro professor português sê-lo-

á sem nunca ter realizado um trabalho de investigação supervisionado e 

acreditado na área da sua especialidade. 

Uma última possibilidade de organização curricular que o Decreto-Lei 

nº 43/2007 proíbe: a criação multidisciplinar de mestrados em Ensino de 

Línguas Estrangeiras. As possibilidades que o Decreto-Lei abre (descritas 

no quadro 10) são limitadas às combinações bidisciplinares e aos currículos 

fechados sobre si na mesma área científica. Não podia ser mais contrário ao 

espírito e à letra da Declaração de Bolonha. O que se devia permitir era 

uma solução como a encontrada pela University of Warwick, que oferece as 

seguintes combinações multidisciplinares nesta área de ensino: 

 

                                                           
5 <http://kcl.ac.uk/schools/sspp/education/courses/masters/info.html> – consultado em 
Novembro de 2007. 



� MA in English Language Teaching  

� MA in English Language Teaching for Specific Purposes 

� MA in English Language Teaching to Young Learners  

� MA in English Language Studies and Methods 

�  MA in English Language Teaching and Multimedia 

�  MA in British Cultural Studies and English Language Teaching 

 

Formar um professor para o ensino de uma língua estrangeira é hoje uma 

tarefa que não pode ficar circunscrita a um currículo fechado sobre si 

próprio. A definição do perfil do mestrado deve adequar-se às 

possibilidades de especialização que se abrem numa determinada área 

científica. Este princípio geral é comum a todos os grupos de ensino, ou 

devia ser, se o Decreto-Lei nº 43/2007 seguisse de perto o diploma que lhe 

serve de referência maior (Decreto-Lei nº74/2006), nomeadamente na 

obrigatoriedade de criação de mestrados que resultem de “uma prática 

estável e consolidada na União Europeia” (artigo 19º). Ora, o beco-sem-

saída para onde são empurrados os novos mestrados em Ensino em 

Portugal não são, precisamente, comparáveis a nenhuma “prática estável e 

consolidada na União Europeia”, logo a sua avaliação pode vir a ser muito 

problemática. 

Caso venham a ser objecto de avaliação internacional, estes mestrados 

que o Decreto-Lei nº 43/2007 obriga a criar serão certamente objecto de 

reparos severos. Nessa altura, a quem será pedida a responsabilidade da sua 

concepção fechada e redutora? Assumirão os Ministérios responsáveis a 

sua orientação legislativa autocrata? Lembrar-se-á a futura Agência de 

Acreditação dos constrangimentos legais a que foram obrigadas as 

instituições formadoras que criaram os mestrados por obediência a uma 



legislação que nega em várias direcções o espírito da Declaração de 

Bolonha? 

No remate legislativo em apreço (“Domínios de habilitação para a 

docência, níveis e ciclos abrangidos, especialidades do grau de mestre e 

créditos mínimos de formação na área da docência”), a nova lei devia ter 

optado por uma organização lógica das combinações possíveis entre todas 

as disciplinas. Por exemplo, na área das línguas, seria fácil, consensual e 

racional chegar a um quadro como o seguinte (quadro 11): 



Domínios de 
habilitação para a 
docência  

Níveis e ciclos 
abrangidos  

Especialidade do grau de 
mestre em Ensino  

Créditos mínimos de 
formação na área de 
docência  

MAPA 4 anexo ao 
Decreto-Lei 27/2006, 
de 10 de Fevereiro 

Professor de 
Português 

3.º ciclo do ensino 
básico e ensino 
secundário 

Ensino de Português no 3.º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino 
Secundário  

120 créditos em Português  
Português 300 
Latim e Grego 301 Ensino de Português e de Línguas 

Clássicas no 3.º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário  

120 créditos em Português  
40 créditos em línguas 
clássicas  

Professor de 
Português e de Língua 
Estrangeira  

3.º ciclo do ensino 
básico e ensino 
secundário em 
Português e ensino 
básico e ensino 
secundário na língua 
estrangeira  

Ensino do Português no 3.º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino 
Secundário e de [língua 
estrangeira] nos Ensinos Básico e 
Secundário  

60 créditos em Português  
60 créditos na língua 
estrangeira  

Português 300 
Francês 320 
Inglês 330 
Alemão 340 
Espanhol 350 

Professor de duas 
Línguas Estrangeiras  

Ensino básico e ensino 
secundário  

Ensino de Língua Estrangeira nos 
Ensinos Básico e Secundário  

60 créditos em cada uma 
das línguas estrangeiras 

Francês 320 
Inglês 330 
Alemão 340 
Espanhol 350 

Professor de uma 
Língua Estrangeira 

Ensino básico e ensino 
secundário  

Ensino de Língua Estrangeira nos 
Ensinos Básico e Secundário  

120 créditos na língua 
estrangeira 

Francês 320 
Inglês 330 
Alemão 340 
Espanhol 350 

Quadro 11: Proposta de correcção do quadro de habilitações para a docência de Línguas Estrangeiras



A formação de professores de línguas estrangeiras podia beneficiar 

de uma política de desenvolvimento curricular que se aproximasse 

realmente das melhores práticas internacionais. Por exemplo, podia 

identificar-se com o modelo de formação que existe na Holanda e no Reino 

Unido, onde se inclui a obrigatoriedade de um ano de aprendizagem no 

estrangeiro (num país da língua oficial estudada), através de programas de 

ensino comuns e protocolos interuniversitários; podia aproveitar também o 

exemplo da hoje muito citada Finlândia, onde a profissão de professor é 

estimada social e politicamente, porque os professores dos Ensinos Básico e 

Secundário são recrutados nas melhores escolas de formação, que 

competem entre si pelos melhores alunos, e não através de processos de 

massificação onde todas as formações são permitidas; e podia também 

seguir de perto o que se passa em Marrocos, onde os professores de Inglês, 

por exemplo, são dos mais qualificados e dos mais bem treinados do país, 

num programa de formação de 5 anos que inclui uma forte componente de 

treino científico na especificidade da Língua Estrangeira, não dispersando o 

estudante no estudo de uma segunda língua; e podia ainda copiar o 

exemplo dos países que têm as melhores políticas de ensino de Língua 

Estrangeira, como a Austrália, onde o programa National Policy on 

Languages (NPL), implementado desde a década de 1980, tem dado 

resultados riquíssimos na educação nacional, com a promoção do 

plurilinguismo, projectos de integração de dialectos indígenas e um 

verdadeiro programa de ensino da Língua Estrangeira nos primeiros anos 

do Ensino Básico. 

Não há, infelizmente, um pensamento estratégico por detrás da nova 

lei que regula a formação de professores em Portugal. Na sua falta, seria 

desejável que o legislador tivesse respeitado as orientações internacionais, 

pelo menos as mais consolidadas. Em primeiro lugar, o já citado 

documento fundamental do Conselho da Europa, o Quadro Europeu 



O Futuro Próximo da Formação de Professores em Portugal    -    Carlos Ceia    -   Setembro de  2007 

28 | P a g e  

 

Comum de Referência para as Línguas (A Common European Framework of 

Reference for Languages, 1996, oficialmente publicado em 2001, v. 

<http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/>). O plano de acção da Comissão 

Europeia que nasceu daqui é claro em dois objectivos essenciais:  

 

� Uma melhor formação dos professores de línguas 

� Uma maior oferta de professores de línguas.6 

O legislador português ignorou por completo o “Plano de Acção sobre a 

aprendizagem das línguas e a diversidade linguística” da Comissão 

Europeia, posto em prática entre 2004 e 2006. Numa comunicação de 22 de 

Novembro de 2005, a Comissão convida os Estados-Membros a: 

� Elaborar planos nacionais para dar estrutura, coerência e orientação 

a acções destinadas a promover o multilinguismo, incluindo o 

incremento da utilização e da presença de uma série de línguas na 

vida quotidiana. 

� Rever os respectivos sistemas actuais de formação de professores de 

línguas estrangeiras à luz dos resultados do estudo «Perfil europeu 

para a formação dos professores de línguas». 

� Reexaminar as suas actuais disposições para a aprendizagem precoce 

de línguas à luz das melhores práticas de toda a Europa.7 

 

Portugal limitou-se a cumprir este último desígnio, mesmo assim com a 

precipitação e desorganização que já comentámos atrás. A concepção de 

um plano nacional para o ensino das línguas estrangeiras não faz parte do 

programa governamental. Nunca fez. Existe, e bem, um Plano Nacional de 

                                                           
6 <http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11068.htm> – consultado em Novembro de 2007. 
 
7 <http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11084.htm> – consultado em Novembro de 2007. 
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Leitura, implementado a partir do ano lectivo de 2006/2007; existe, e bem, 

um Plano de Acção da Matemática, virado para os 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico; não existe, nem parece haver vontade para fazer esse esforço, um 

plano nacional para o ensino de línguas estrangeiras. Há boas políticas 

nacionais em outros países de referência que uma vez mais ignoramos. 

 Nos Estados Unidos, existe um importante documento de referência 

nacional para esta área, com o título: National Standards for Foreign 

Language Education.  Os padrões de qualidade (standards) que nos 

interessam são: 

Statement of Philosophy 

Language and communication are at the heart of the human experience. The 
United States must educate students who are linguistically and culturally 
equipped to communicate successfully in a pluralistic American society and 
abroad. This imperative envisions a future in which ALL students will 
develop and maintain proficiency in English and at least one other language, 
modern or classical. Children who come to school from non-English 
backgrounds should also have opportunities to develop further proficiencies 
in their first language. 

STANDARDS FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

COMMUNICATION 
Communicate in Languages Other Than English 

• Standard 1.1: Students engage in conversations, provide and obtain 
information, express feelings and emotions, and exchange opinions 

• Standard 1.2: Students understand and interpret written and 
spoken language on a variety of topics 

• Standard 1.3: Students present information, concepts, and ideas to 
an audience of listeners or readers on a variety of topics. 

CULTURES 
Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 

• Standard 2.1: Students demonstrate an understanding of the 
relationship between the practices and perspectives of the culture 
studied 

• Standard 2.2: Students demonstrate an understanding of the 
relationship between the products and perspectives of the culture 
studied 
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CONNECTIONS 
Connect with Other Disciplines and Acquire Information 

• Standard 3.1: Students reinforce and further their knowledge of 
other disciplines through the foreign language 

• Standard 3.2: Students acquire information and recognize the 
distinctive viewpoints that are only available through the foreign 
language and its cultures 

COMPARISONS 
Develop Insight into the Nature of Language and Culture 

• Standard 4.1: Students demonstrate understanding of the nature of 
language through comparisons of the language studied and their 
own 

• Standard 4.2: Students demonstrate understanding of the concept 
of culture through comparisons of the cultures studied and their 
own. 

COMMUNITIES 
Participate in Multilingual Communities at Home & Around the 
World 

• Standard 5.1: Students use the language both within and beyond 
the school setting 

• Standard 5.2: Students show evidence of becoming life-long 
learners by using the language for personal enjoyment and 
enrichment.8 

 
Estas são as bases para a construção não só de uma política nacional em 

favor do ensino de línguas estrangeiras como as bases para a construção de 

currículos para a formação de professores. As políticas de promoção do 

ensino de línguas estrangeiras são complementadas com iniciativas globais 

como aquela que o American Council on the Teaching of Foreign 

Languages (ACTFL) desenvolveu para o projecto: Discover Languages 

(<http://www.discoverlanguages.org>), “a national campaign for languages 

which builds on the momentum begun during 2005: The Year of 

Languages.  This initiative is a long-term effort to raise public awareness 

                                                           
8 Disponível na página do American Council on the Teaching of Foreign Languages:  
<http://www.actfl.org/> – consultado em Setembro de 2007. 
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about the importance of learning languages and understanding cultures in 

the lives of all Americans.” Esta política nacional norte-americana protege e 

ajuda todas as línguas estrangeiras a criarem as mesmas bases para o seu 

desenvolvimento. Por exemplo, criou-se uma Japanese National Standards 

Task Force para adequar os padrões de ensino do Japonês nas escolas 

secundárias dos Estados Unidos ao documento nacional tal como foi 

publicado em: Standards for Foreign Language Learning: Preparing for the 

21st Century (The National Standards in Foreign Language Education 

Project, Nova Iorque, 1996). Aquilo que os responsáveis pelo ensino e 

formação de professores de Japonês como língua estrangeira nos Estados 

Unidos compreenderam e implementaram podia servir de exemplo de boa 

prática em qualquer outro país: “The standards are designed to aid teachers 

and learners of Japanese, yet their benefit extends beyond the walls of the 

classroom. They present a vision of Japanese language education within the 

American educational context to administrators engaged in language 

planning, parents, educational advisors, teachers of other disciplines, and 

supporting organizations and agencies.”9 Falta-nos esta compreensão do 

mundo e das necessidades educativas de uma nação. Não gostamos de 

pensar a longo prazo, porque é sempre mais fácil legislar para obter 

resultados nas próximas eleições. Há trinta anos que é assim em Portugal, 

no campo da educação e da formação de professores, uma profissão de alvo 

fácil, sobretudo para quem nunca a praticou ou sentiu a sua essência. 

O Decreto-Lei nº 43/2007 trai o seu princípio mais nobre, inscrito na 

abertura do diploma: “O desafio da qualificação dos portugueses exige um 

corpo docente de qualidade, cada vez mais qualificado e com garantias de 

estabilidade, estando a qualidade do ensino e dos resultados de 

aprendizagem estreitamente articulada com a qualidade da qualificação 

dos educadores e professores. Neste contexto, a revisão das condições de 
                                                           
9 <http://www.colorado.edu/ealld/atj/Standards/stand1.html> – consultado em Setembro de 

2007. 
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atribuição de habilitação para a docência e, em consequência, de acesso ao 

exercício da actividade docente na educação básica e no ensino secundário 

são instrumentos essenciais da política educativa estreitamente articulados 

com a definição e verificação de cumprimento dos currículos nacionais dos 

ensinos básico e secundário.” O princípio é nobre e aplaude-se, mas a 

forma como a lei é concebida é uma traição inqualificável a esse ideal. No 

que diz respeito à formação de professores, ficamos a saber que, a partir 

daqui, quanto menos souberem da ciência que ensinam, maior será a sua 

qualificação! 

 

Questões fundamentais, em síntese: 

1. Que normas transitórias estão definidas? Como garantir o direito ao 

acesso ao novo regime de formação a todos aqueles que frequentam 

ou tenham frequentado percursos de formação profissionalizante (o 

decreto muda radicalmente as regras do processo em curso para 

muitos formandos)? 

2. Por que razão infringe o art. 8º, nº 1, alínea b) da Lei de Bases do 

Sistema Educativo ao impor um regime de monodocência que 

abrange várias áreas de ensino em vez de um regime de professor por 

área, como está estipulado na Lei de Bases? 

3. Por que razão o Decreto-Lei não inclui todos os domínios de 

habilitações para a docência? Quais as razões que justificam a 

exclusão da Informática, por exemplo? Por que razão se elimina a 

possibilidade de um professor poder leccionar Português e Inglês? 

Qual a razão científica (ou outra) que levou a juntar cursos 

bidisciplinares que não têm qualquer comparabilidade com outros 

sistemas internacionais de formação de professores de Língua 

Estrangeira? 
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4. Que critérios conduziram à ponderação dos créditos nos cursos 

bidisciplinares? 

5. Que diplomas são revogados com a entrada em vigor deste Decreto-

Lei? 

6. Como se fará a articulação entre os Decretos-Lei nº 27/2006 e o 

Decreto-Lei nº43/2007, que estão em contradição na definição de 

grupos monodisciplinares para a docência (no primeiro caso) e 

grupos bidisciplinares (no segundo caso)? 
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