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Resumo:
Analisa-se neste artigo a forma como
em Portugal se concebe e se estrutura, numa
sociedade e com um Estado democráticos,
o relacionamento entre a historiografia — a
investigação em história, arqueologia e
história da arte — e a leccionação de unidades
curriculares de História no Ensino Básico.
Utiliza-se, para o efeito, enquanto amostra
tida como representativa, o recente processo
de elaboração e debate público, aprovação
e aplicação das Metas Curriculares para as
disciplinas de História e Geografia de Portugal
(2º Ciclo do EB) e de História (3º Ciclo do EB).
O autor do presente texto integrou o grupo
de trabalho responsável pela elaboração das
referidas Metas Curriculares.
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Abstract:
This paper analyses how in Portugal, in
a democratic society and with a democratic
State, we devise and structure the links
between historiography— research in history,
archaeology, and history of art— and the
way the study units of the History subject
in primary education are taught. To this end,
we use the recent process of drafting and
submitting to public discussion, approval and
implementation the Learning Outcomes of
the subjects of the History and Geography of
Portugal (5th and 6th grades) and History (7th
to 9th grades) as a representative sample. The
present author was part of the task force in
charge of drafting these Learning Outcomes.
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1- Introdução2
Analisa-se neste artigo a forma como em Portugal se concebe e se estrutura,
numa sociedade e com um Estado democráticos, o relacionamento entre a
historiografia e a leccionação de unidades curriculares de História no ensino não
superior. Utiliza-se, para o efeito, enquanto amostra tida como representativa,
o recente processo de elaboração e debate público, aprovação e aplicação das
Metas Curriculares para as disciplinas de História e Geografia de Portugal (2º
Ciclo do EB) e de História (3º Ciclo do EB). O autor do presente texto integrou o
grupo de trabalho responsável pela elaboração das referidas Metas Curriculares.
Parte-se do pressuposto de que a reflexão em causa se integra no âmbito
da didáctica da História, encarada como tecnologia de base científica e não
enquanto ciência (a qual visa ‘apenas’ conhecer cada problemática delimitada de
forma tão objectivante quanto possível). Ou seja, considera-se que as propostas
aqui explicitadas surgem no contexto de um saber que, utilizando as conclusões,
parcelares e temporárias embora, de diversas ciências (história, psicologia,
sociologia, antropologia, “ciências da educação”) e um determinado conjunto
de opções cívicas — de concepções ideológicas sobre o ensino da História, a
escola, os indivíduos, a religião, a sociedade, etc. —, tem por objectivo propor
soluções que transformem o existente numa outra realidade.
Defende-se, pois, a leitura segundo a qual a didáctica da História estuda
o modo como se deve transpor o discurso historiográfico (o conhecimento
estabilizado, as temáticas e as descobertas mais recentes) para públicos com
diferentes níveis etários e horizontes socioculturais; as estratégias — lectivas,
extra-lectivas, extra-curriculares — e os recursos mais adequados a promover
a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências por parte
dos estudantes; as necessidades sociais a satisfazer pela disciplina de História e
as normas deontológicas a respeitar pelos professores; os vectores de supervisão
didáctica a utilizar, quer na formação inicial e contínua de professores, quer
enquanto instrumentos de auto e hetero-avaliação; as formas de inserção

Cfr., entre outros, Isabel Barca (org.), Questões de epistemologia e investigação em ensino
da história, Braga, UM, 2006; Fernando Catroga, “Caminhos do fim da história”, RHI, vol. 23,
2002, p. 131-234; António Manuel Hespanha, “O que ensinamos quando ensinamos história”,
História, nº 38, Setembro de 2001, p. 16-17; António Manuel Hespanha, “Porque é que esta
sociedade nos há-de querer?”, História, nº 44, Abril de 2002, p. 16-17; José Mattoso, A função
social da história no Mundo de hoje, Lisboa, APH, 1999; Revista Portuguesa de História, t.
XXXIX, 2007, p. 5-312; Gabriel Mitrá Ribeiro, O ensino da História, Lisboa, FFMS, 2012;
Martin Roberts (ed.), After de wall. History teaching in Europe (1989-2003), Hamburgo, KF, 2004.
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