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ASSUNTO: Project° de Resoluggo - Criagão da Disciplina de
HistOria dos Acores

A Representageo Parlamentar do PPM entrega a Mesa da Assennbleia
Legislativa e a V. Ex. a , para efeitos de admissào, o presente Projecto de
Resolugeo, cujo objecto 6: "Criageo da disciplina de HistOria dos Agores".

o Projecto de Resolugeo obedece aos requisitos formais de
apresentageo previstos no artigo 119. 0 do Regimento da Assembleia
Legislativa da Região AutOnoma dos Acores.

o signatario do Projecto de Resolugäo 6, para efeitos de
comunicageo da deciseo de admisseo ou rejeigeo, o nnesmo que subscreve
o presente oficio.
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Projecto de Resolucão

(Criacdo da Disciplina de HistOria dos Awres)

A nossa autonomia resulta, como bem sintetiza o preambulo do nosso Estatuto Politico-

Administrativo, das "histOricas aspiracOes autonomistas do povo acoriano que, ha mais de urn

sêculo, iniciou a luta pela conquista do direito a livre administracâo dos Acores pelos

acorianos".

Corn ela, prossegue o nosso Estatuto, honra-se a "memiaria dos primeiros autonomistas

que afirmaram a identidade acoriana e a unidade do seu povo" e homenageia-se o "ingente

combate de todos quantos, sucedendo-lhe no tempo, mantiveram e mantêm vivo o ideal

autonomista".

Tudo isto em nome e como herdeiros "daqueles que resistiram ao isolamento e ao

abandono, as intempèries, e a outros cataclismos da natureza, aos ciclos de escassez material e

as mais variadas contrariedades, forjando assim urn singular e orgulhoso portuguesismo a que

ousaram nomear de acorianidade".

A verdade é que depois de mais de tre's acacias de vivencia autonOmica continuamos a

nab fazer tudo o que esta ao nosso alcance para transmitir a nossa memOria e identidade

colectiva. A Autonomia Acoriana constitui, assim, um dos poucos casos europeus dotados de

autogoverno, de ambito regional ou federal, que nao criou instrumentos educativos fortes de

salvaguarda identitaria.

Apesar da nossa longa histOria — muito mais longa que a de muitos Estados europeus

a autonomia e a unidade politica dos Acores são conquistas recentes, sendo que a histOria já nos

demonstrou que podem nä° ser irreversiveis.
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Neste ambito, sera talvez ntil recordar o que sucedeu a chamada Primeira Autonomia

(1895). Ou, mais recentemente, o episOdio da recusa, por parte da Assembleia da Repnblica,

em aceitar a expressao identitaria Povo Acoriano no articulado do Estatuto Politico-

Administrativo. Esse facto demonstrou que a nossa identidade como povo ainda nao foi

interiorizada, de forma plena e universal, pelos outros Orgaos do Estado portugues.

Nos programas e manuais escolares nacionais a histOria acoriana so é focada, de forma

mais ou menos pormenorizada, em tras breves momentos: a descoberta e povoamento; o papel

dos Acores no triunfo do liberalismo e a criacao da autonomia de 1976.

Que factores justificam a emergancia de uma identidade acoriana comum em todas as

ilhas do Arquipalago? Quais sac) as principais caracteristicas identitarias do Povo Acoriano? 0

que aconteceu nas ilhas acorianas nos trezentos anos que medeiam entre o povoamento e a

emergéncia do liberalismo portugues? Que dinamicas internas ocorreram nos Acores para alóm

do tradicional papel geopolitico e de centro abastecedor desempenhado no seio do Imperil)

português? Que conjuntura politica, intelectual, econOmica e social explica a emergancia do

movimento autonomista do final do seculo XIX? Como se pode caracterizar a evolucao

politica, social e econOmica ocorrida ao longo dos Oltimos 33 anos da autonomia?

As respostas a estas e a centenas de outras questOes sari hoje, pura e simplesmente,

negligenciadas aos alunos acorianos. Corn isto é negado aos jovens acorianos o conhecimento

da rica e complexa histOria acoriana.

0 mais poderoso instrumento de transmissao da identidade colectiva — algo que é feito

por todos os povos desde a Antiguidade Classica — é a educacao. Nesse sentido, toma-se

urgente transmitir, no ambito do nosso sistema educativo, urn vasto conjunto de aprendizagens

sobre a nossa histOria.
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As actuais correntes pedagOgicas valorizam a aprendizagem de contelldos de indole

local e regional e é nesse contexto que se deve inserir a criacao do curriculo regional atraves do

Decreto-Lei n.° 6/2001, de 18 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 209/02, de 17 de

Outubro.

Neste ambito, importa reconhecer que a criacao do curriculo regional não significou urn

aumento significativo da leccionacao de conteithos de catheter regional. Isso mesmo é

reconhecido, embora de forma apenas implicita, atraves do Despacho n.° 858/2009, de 30 de

Julho de 2009, que refere, nos considerandos, "que se preve para 2010-2011 a implementacdo

do curriculo regional, definindo-se, para esse efeito, entre outros aspectos, uma matriz

curricular pr6pria para o ensino basico na Regiao AutOnoma dos Acores".

Embora esta não seja a ma-Edda resolutiva desta iniciativa, reconhece-se, tal como

referenda o já citado Despacho, "a necessidade do reforco do rthcleo central do curriculo de

todo o ensino basico nos dominios da Lingua Portuguesa e da Matematica, no sentido de se

criarem condidies para uma melhoria dos resultados escolares nestas disciplinas estruturantes".

No entanto, no que diz respeito a leccionacäo da HistOria dos Acores, opta-se por urn

modelo de presenca autOnoma da disciplina no 'ambito da area disciplinar das Ciencias Sociais,

no sentido em que se defende a introduca.o, a partir do ano lectivo 2010-2011, da disciplina de

HistOria dos Acores nas matrizes curriculares do terceiro ciclo do ensino basic° (7.°,8.° e 90

anos) e do ensino secunddrio. lmporta frisar que, ao nivel do ensino secundArio, se quer

consagrar apenas urn regime de disciplina optativa no ambito da matriz curricular dos diversos

CMOS.

Este modelo permite a estruturacdo das aprendizagens de HistOria dos Acores de forma

sequencial e estruturada. Desta forma, garante-se a melhor compreensaio dos nexos de

causalidade, a interligaedo cronolOgica e factual dos diversos contextos, acontecimentos e

conjunturas e, em Ultima andlise, a apreciacão critica do objecto de estudo.
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Evitar-se-d, assim, a dispersal:, e descontinuidade da realizacOo de aprendizagens que

marca hoje o processo de aprendizagem da HistOria de Portugal. Realizada sempre em contexto

corn a histOria europeia, mas desgarrada das continuidades do processo histOrico portugues,

facto que dificulta a sua inteligibilidade global.

Do porno de vista da perspectiva da andlise do processo histOrico, ë importante

sublinhar que a abordagem quo se prop6e, no que respeita a leccionacâo dos contendos da

Histeria dos Acores, rompe corn o actual paradigma, centrado exclusivamente na

caracterizacOo dos Acores enquanto mero componente estrategico dos varios complexos

territoriais edificados por Portugal ao longo dos altimos seis seculos.

Assim, &am da abordagem exclusivamente focalizada nas ligacOes e na utilidade da

periferia acoriana ern relacdo ao centro do poder politico portugues, interessa-nos analisar e dar

a conhecer a histOria acoriana quo decorreu — de forma ate agora desconhecida e injustamente

anOnima — no contexto especifico das interaccOes entre as diversas ilhas do nosso Arquipêlago,

sem nunca descurar a sempre omnipresente realidade de ilha.

Por outro lado, importa referir quo esta iniciativa WA° e concorrente da projectada

"implementacão do curriculo regional". Assume-se como uma iniciativa complementar —

apenas na area da aprendizagem da hist6ria dos Acores — que pode ser integrada no modelo de

matriz curricular que vier a ser definitivamente adoptada para o 3.° ciclo do ensino basico.

No caso do ensino secundario, a disciplina de Histeria dos Acores assumira urn caracter

optativo. Neste nivel de ensino prove-se o aprofundamento e a consolidacão das aprendizagens

ja realizadas no ensino basic° e a utilizano — considerando o contexto de realizacao das

aprendizagens em apreco — das metodologias de investigacdo histOrica.

Pretende-se que a aprendizagem da Hist6ria dos Acores seja urn moment° de

divulgacào e incentivo A participacâo civica de todos, promovendo-se os principios e os valores
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da democracia; da igualdade de oportunidades; da liberdade de expressào; da participacdo na

vida civica e politica; da defesa do patrimOnio cultural e ambiental dos Acores, da manutencdo

e aperfeicoamento da livre administracäo dos Acores pelos acorianos e da preservacdo da

mem6ria hist6rica e da unidade do Povo Acoriano.

Em sintese, esta iniciativa assume-se como urn contributo para a defesa da identidade

do Povo Acoriano e para a construcAo de urn projecto colectivo mais participado e informado.

Assim, a Representacào Parlamentar do Partido Popular Monarquico, nos termos da

alinea d) do artigo 31. 0 do Estatuto Politico-Administrativo da RegiAto Aut6noma dos Acores,

propOe que a Assembleia Legislativa da RegiAo AutOnoma dos Acores aprove a seguinte

Resolucao:

A Assembleia Legislativa da Reed° AutOnoma dos Acores recomenda ao Governo

Regional que:

1 - A matriz curricular do 3.° ciclo do ensino basic° passe a integrar, a partir do ano lectivo

2010-2011, a disciplina de HistOria dos Acores;

2 - A matriz curricular dos diversos cursos do ensino secundario passe a integrar, a partir do

ano lectivo 2013-2014, na condicão de disciplina optativa, a disciplina Hist6ria dos Acores;

3 - A Secretaria de Educacdo e Formacão constitua, no prazo de um mes apOs a aprovacAo da

presente iniciativa, um grupo de trabalho responsavel pela elaboracAo dos Programas da

disciplina de HistOria dos Acores para o 3• 0 ciclo do ensino basico e para o ensino secundario;

4 - A Secretaria de EducacAo e Formacäo elabore, no mesmo prazo referenciado no nitmero

anterior, urn piano de forma*, em HistOria dos Acores — corn recurso a colaboracäo da

Universidade dos Acores — no sentido de ser ministrada esta forma* especifica, ate ao inicio
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do ano lectivo 2010-2011, a todos os professores do grupo de docencia 400 em exercicio de

funcOes no sistema de ensino acoriano.

Horta, 11 de Dezembro de 2009

0 Deputado

(Paulo Este'vao)
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