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 A Associação de Professores de História, à semelhança de quase todas as 
associações pedagógicas, tem vindo a alertar a opinião pública para algumas propostas 
que o Ministério da Educação tenciona aprovar no âmbito da nova reestruturação 
curricular (ver a este propósito, o texto da APH).Uma das propostas que pode levar à 
redução da qualidade de ensino é a que diz respeito à possibilidade de as escolas básicas 
e secundárias poderem reduzir o número de horas semanais das disciplinas, procedendo 
a uma gestão flexível de um bloco semanal de 30 horas lectivas.  
 Esta proposta, a ser aprovada, pode provocar uma maior desigualdade entre as 
escolas, em prejuízo  dos alunos oriundos de comunidades mais desfavorecidas. Pode 
levar à criação de várias redes de escolas estatais, com prestígio e valor académico 
muito desigual, acentuando, ainda mais, a já grande desigualdade existente no sistema 
público escolar. Por último, tornará quase impossível a mudança de escola, dada a 
diversidade da carga horária atribuída a cada disciplina por parte das escolas. Numa 
época de intensa mobilidade geográfica, criar mais dificuldades à mudança de escola 
não é uma proposta sensata.  

A diversidade da carga horária semanal de disciplinas de referência, como a 
Matemática, o Português, as Ciências ou a História, irá provocar a existência de 
múltiplos currículos e vai exigir, aos professores destas disciplinas, uma enorme 
quantidade de trabalho burocrático, no sentido de procederem à construção e gestão de 
novos currículos. Como o tempo não é elástico, é bom de ver que as energias devotadas 
à construção dos novos currículos, a cargo de cada escola, irão provocar uma 
diminuição do tempo dedicado à preparação das aulas, ao estudo e à condução do 
ensino. Desta forma, e à semelhança do que já acontece com as tarefas burocráticas 
relacionadas com a área-escola, iremos assistir a mais um passo na transformação do 
professor-intelectual em técnico e burocrata.  

Parece evidente que as escolas públicas, inseridas nas comunidades mais 
desfavorecidas, irão reduzir a carga horária das disciplinas de referência em benefício 
das disciplinas mais práticas, aumentando ainda mais o fosso cultural e cognitivo entre 
os alunos da classe média e os restantes. Uma tal proposta pode ajudar a criar autênticos 
guetos escolares, armadilhando o percurso escolar dos alunos que tiverem a pouca sorte 
de frequentar as “escolas do gueto”. Essa medida pode provocar uma baixa generalizada 
da qualidade das aprendizagens. O que os alunos mais pobres precisam não é de 
currículos  mais pobres, mas sim de escolas melhores. 
 A ideia de que é desejável a generalização da diferenciação curricular no sistema 
público escolar tornou-se um falso axioma que tem vindo a ser partilhado, sem o 
necessário exame crítico e verificação prática, por algumas pessoas com influência 
pedagógica no nosso país. As pessoas que partilham a tese da auto-evidência desse 
axioma andam a confundir adaptação curricular com diferenciação curricular. 

 A adaptação curricular é compatível com a existência de um currículo nacional 
e concede aos professores e às escolas a autonomia pedagógica para proceder a uma 
gestão curricular que sirva os interesses e especificidades culturais dos seus alunos. Essa 
autonomia pedagógica não pode, no ensino básico do sistema público escolar, ir além da 
liberdade na sequência dos conteúdos curriculares, livre selecção das metodologias e 
actividades e introdução de componentes locais no currículo, sem desvirtuar a essência 
dos objectivos, conteúdos e competências nucleares. A adaptação curricular é legítima e 
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necessária. A adaptação curricular torna possível o respeito pela diversidade cultural das 
populações escolares, sem cair no exagero de pôr em causa o currículo nacional. 

 A diferenciação curricular é incompatível com a existência de um currículo 
nacional, porque conduz à criação de múltiplos currículos, com escassa articulação entre 
si, sendo uns, academicamente orientados, e outros, cognitiva e culturalmente 
empobrecidos. Não me parece que a promoção de várias vias curriculares, no ensino 
básico, umas nobres e outras pobres, possa favorecer a qualidade das aprendizagens ou 
a igualdade de oportunidades.. 
 Outra proposta que está a ser preparada pelo Ministério da Educação é a 
chamada revalorização da Área de Projecto. Perante a falência completa da Área-
Escola, entendida por quase todos os alunos, professores e pais como uma enorme perda 
de tempo, aparece, agora, uma proposta, ainda mais gravosa, que dá pelo nome de Área 
do Projecto. É mais gravosa porque passaria a ser leccionada por dois professores, 
possuindo, por isso, um estatuto curricular mais nobre do que a Matemática, o 
Português ou as Ciências, as quais, apesar dos maus resultados escolares dos alunos, 
continuariam a ser leccionadas por apenas um professor, pese embora o facto de haver 
turmas com mais de 30 alunos. Como explicar esta contradição?  Por que não reservar 
mais recursos humanos ao ensino da Matemática, do Português, da História e das 
Ciências, obrigando ao desdobramento das turmas com mais de 20 alunos? 
 Por último, umas palavras para a proposta de Estudo Acompanhado. À 
semelhança do que sempre aconteceu nas boas escolas privadas, esta proposta tem 
pernas para andar e pode vir a ser útil, caso seja bem concretizada. Qual é a condição 
essencial para que o Estudo Acompanhado possa vir a ser útil? É preciso que o Estudo 
Acompanhado seja contextualizado no quadro das várias áreas curriculares e 
disciplinares. Para que isso seja possível, é preciso que o estudo seja acompanhado 
pelos professores da respectiva área curricular. Caso contrário, será mais um espaço de 
guarda dos alunos sem grande vantagem para a qualidade das aprendizagens. 
 Estou certo que os responsáveis pela educação em Portugal irão ouvir as vozes 
das associações de professores e saberão distinguir o trigo do joio. Nestas propostas, o 
trigo é o Estudo Acompanhado e o joio é tudo o resto. 
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