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Desvalorização da
disciplina de História

Um inquérito apresentado pelo
Instituto de Ciências Sociais

revelou que nove em cada dez
portugueses com menos de 40
anos desconhecem quem foram os

protagonistas do 25 de Abril
(como Salgueiro Maia e Otelo
Saraiva de Carvalho). Face à
extensão dos programas da

disciplina de História nos ensinos
básico e secundário e à

desvalorização de que tem sido
vítima por parte de responsáveis
pelas últimas políticas educativas
e por (alguns) míopes
representantes dos agrupamentos
de escolas do país, outra coisa não
seria de esperar. São necessários

esforços hercúleos e verdadeiros

milagres por parte dos docentes
da disciplina para conseguirem
abordar os conteúdos mais
recentes da nossa História, que se

encontram, naturalmente, nos
finais dos programas curriculares.

A nova matriz curricular-base e

as opções relativas à autonomia e

flexibilidade curricular

(Decreto-Lei n.° 55/2018, de 6 de
Julho) vieram provocar ainda
maiores angústias aos docentes de
História e das Ciências Sociais e
Humanas. Ao atribuir-lhes no 3.°
ciclo uma carga horária semanal de
725 minutos, menos do que a

qualquer outro departamento de

disciplinas ditas "de estudo", a
nova matriz "desvalorizou"
drasticamente a História (e a

Geografia), ao contrário do que,
recentemente, o ministro da

Educação deu a entender.
A desvalorização da História tem

tido efeitos trágicos nas

aprendizagens dos alunos. Passou
a haver pouco tempo para a análise
de fontes, textos, gráficos e mapas,
para a elaboração de sínteses e

para a promoção do pensamento
crítico, entre outras capacidades
que a História desenvolve nos
alunos.
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