Petiçã
ão Pública Nacion
nal
Por umaa formaçãoo autónoma dos profeessores dee Geografiaa e História.
Por umaa formaçãoo inicial de qualidade.

Exxmº Senhor
Prresidente daa Assembleia
a da Repúblicca

Oss professore
es de Geoggrafia e Hisstória subscritores destta Petição PPública Naccional solicitam à
Assemblleia da Repú
ública a revo
ogação do nºº 11 do Anexxo do Decretto‐Lei nº 43//2007, de 22
2 de fevereirro, que
aprova o Regime Jurídico para a Docência nna Educação
o Pré‐Escolarr e nos Ensinnos Básico e Secundário
o, onde
se deterrmina que o grau de me
estre em Enssino de Histtória e de Ge
eografia connstitui habiliitação profisssional
para a docência daas disciplina
as de Históória (Grupo de Recruta
amento 4000) e de Geo
ografia (Grupo de
Recrutam
mento 420).. Em sua sub
bstituição, ppedem que a habilitação
o profissionaal para a disciplina de História
passe a ser concediida pelo gra
au de mestree em Ensino
o de História e que a hhabilitação profissional
p
para a
disciplin
na de Geograafia seja conccedida pelo grau de messtre em Ensino de Geogrrafia.
Naa discussão pública
p
do Regime Jurídi co, a unificação da formação inicial ddos professo
ores de Geoggrafia e
de Histó
ória foi forrtemente co
ontestada p or professo
ores e instittuições sóciio‐profissionais e acadéémicas
represen
ntativas. Até então, a forrmação iniciaal destes doccentes para o 3º ciclo doo ensino básiico e para o ensino
secundário era efetu
uada nas univversidades aatravés de um
m percurso de
d formação de 5 anos (sseguindo o modelo
m
e
ou de 6 anos (liccenciatura de
e 4 anos e ramo de form
mação educa
acional de 2 anos),
da licencciatura em ensino)
em Geo
ografia ou em História. Nestes perrcursos, cercca de dois anos
a
eram de formação em Ciênccias da
Educação e Didáticca, pelo qu
ue a formaação científiica específicca, em Geoografia ou em História, era
os, conformee se tratasse do primeiro ou do segunndo modelo.
aproximadamente de 3 ou 4 ano
om o Processso de Bolon
nha, passou a ser exigido o nível de
e Mestrado ppara a habilitação profisssional
Co
para a docência, o que
q é justificado pelo “essforço de ele
evação do níível de qualifficação do corpo docentte com
ua preparaçãão e a valorizzação do respetivo estatuuto sócio‐pro
ofissional.”1.
vista a reeforçar a quaalidade da su
O regime juríd
dico aprovad
do em 20077 determina a unificação
o da formaçção inicial do
os professorres das
disciplinas de Geograafia e de História, no Meestrado em Ensino
E
de Hisstória e de G
Geografia. Ao
o mesmo Meestrado
dos com um mínimo de 120
1 créditos no conjuntoo das duas árreas disciplin
nares e
podem aaceder todoss os licenciad
nenhuma com meno
os de 50 créd
ditos (Referêência 11 do Anexo).
A
m semestree totaliza 30
3 unidadess de créditto e uma unidade cuurricular se
emestral mo
obiliza,
Um
habitualmente, 6 créditos. Assim
m, pode inggressar no Mestrado
M
em
m Ensino de História e de
d Geografia, que
habilita para a docê
ência, em sim
multâneo, dee ambas as disciplinas, qualquer liccenciado que
e possua ape
enas 2
anos de formação universitária em Geograffia e em Histtória (120 cré
éditos), pod endo ter numa das áreaas uma
50 créditos). Na melhorr das situaçõ
ões, os diploomados que
e ingressem neste
formaçãão inferior a um ano (5
Mestrad
do com os cu
ursos de licenciatura enttretanto cria
ados para o efeito,
e
terãoo cerca de 2 anos de form
mação
numa daas áreas (ma
ajor) e um an
no de formaação na segu
unda área disciplinar (miinor). Esta fo
ormação cie
entífica
específicca será complementada
a no próprio
o Mestrado com
c
uma ou
u, no máxim
mo, duas unid
dades curricculares
semestrais (Formaçãão na Área da
d Docência)).

1

Diário d
da República
a, 1ª Série, nº
n 38, de 22 d
de fevereiro de 2007, p. 1320.
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Petiçãão Pública Nacional
N
Por um
ma formação autónoma
a
doss professores de Geografia e História.
Por um
ma formação in
nicial de qualiidade.
Nãão está em
m causa o esforço e empenho dos
d
alunos e professoores que, nas
n
universidades,
presenteemente participam no modelo
m
de fo rmação inicial imposto em
e 2007 (algguns dos qua
ais promovem
m esta
Petição Pública). Maas será possíível ser‐se boom professo
or de Geogra
afia ou bom professor de História, ficar‐se
habilitad
do a lecionaar qualquer uma das duuas disciplina
as, do 7º ao
o 12º ano, coom uma forrmação acad
démica
disciplin
nar de apenaas 1 ou 2 ano
os? Seguram ente que nã
ão!
Nãão se pode ensinar bem
m em áreass de que se tem uma fo
ormação esccassa. O pre
esente modelo de
formaçãão inicial é atentatório
a
da
d dignidadee das discipllinas de Geo
ografia e de História e do
d próprio ensino,
e
mais em
m geral. Em Portugal, a desvalorizaçção dos proffessores e da
a própria edducação está
á, invariavelm
mente,
associad
da a uma “simplificaçã
“
o” da form
mação inicial. Infelizmente, no Deecreto‐Lei nºº 43/2007 não é
apresenttada qualquer justificaçã
ão para a unnificação da formação
f
inicial dos doccentes de Ge
eografia e Hiistória,
nem se conhecem quaisquer
q
exxplicações ppúblicas dos responsáveis por esta ddecisão. Sub
blinhe‐se, ainda, o
desfasam
mento entree este mod
delo de form
mação e o funcioname
ento do sisstema escolar: os grup
pos de
recrutam
mento de docentes são autónomos e lecionam diisciplinas dife
erentes.
Naa Petição/Manifesto “Hisstória, demoocracia e dessenvolvimento”, da iniciaativa da Dire
eção da Asso
ociação
dos Proffessores de História
H
e de
e outras ent idades, entregue na Assembleia da República em 14 de março de
– 3º Ciclo”, da Associaçã
2011, e no Parecer “Alterações
“
Curriculares
C
ão de Professsores de Ge
eografia, dataado de
0, as duas Asssociações m
manifestaram
m a sua preoccupação com
m o atual mo
odelo de formação
10 de julho de 2010
os professorees de História e de Geog rafia, fazend
do referência
as explícitas aao Decreto‐LLei nº 43/200
07.
inicial do
Co
om a presen
nte Petição, os professoores de Geoggrafia e de História
H
prettendem reto
omar a auto
onomia
da formação inicial,, indispensável para garrantir a qualidade da fo
ormação iniccial dos grup
pos de docê
ência a
que perttencem. Natturalmente, deverão
d
ser salvaguardados os direittos dos doceentes recém‐habilitados ou
o que
se venhaam a profisssionalizar com
m o Mestraddo em Ensino de História
a e de Geoggrafia e que poderão opttar por
lecionar uma ou outra área disciplinar.
es portuguesses de Geogrrafia e de História, diplo
omados num
ma destas áre
eas e docenttes em
Oss professore
qualqueer grau de en
nsino, unem
m‐se nesta Peetição Pública Nacional,, que testem
munha tanto
o a sua opossição a
medidass avulsas e atentatórias
a
da qualidad e da formaçção e dignida
ade profissioonais como o seu empen
nho na
construçção de uma educação
e
de
e qualidade.
Co
onfiamos naa melhor atenção e no d evido acolhiimento do Sr.
S Presidentte da Assemb
bleia da Rep
pública
e dos senhores depu
utados a esta
a Petição Púública Nacion
nal.

no, IGOT, Universidade d e Lisboa (Ge
eografia);
Séérgio Claudin
M
Maria Leonor Carvalho, AE
E de Frei Esteevão Martinss/Alcobaça (História);
An
ntónio Fernaando Silva, AE da Quinta do Conde (G
Geografia);
M
Miguel Barross, Escola Secu
undária c/ 2ªª e 3º ciclos de
d Passos Manuel/Lisboaa (História);
Em
mília Sande Lemos,
L
presidente da Asssociação de Professores de Geografiaa
Raaquel Pereiraa Henriques, presidente da Associaçãão de Professores de Histtória
M
Margarida Perreira, preside
ente da Assoociação Portu
uguesa de Ge
eógrafos
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