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A Associação de Professores de História considera que este exame (Prova
Nacional 724) continua, à semelhança de anos anteriores, a integrar diversos itens
que têm em conta sobretudo a capacidade de memorização dos alunos e não a
contextualização de determinados processos culturais e artísticos, como se pretende
no programa.
É um exame que apresenta fontes de natureza diversificada, mas nem sempre
pretende que o aluno explicite e contextualize a informação nelas contida. Nem
sempre se pretende problematização mas tão-somente identificação de elementos,
como acontece de uma forma muito evidente no Grupo I, questão 1.2. e questão 2. e
no Grupo II, questões 1.2. e 2.2..
No exame desta disciplina tem sido frequente pretender-se que os alunos situem
cronologicamente acontecimentos e processos relevantes, mas nem sempre se tem
pretendido que os relacionem com os contextos em que ocorreram. Nem sempre se
tem pretendido que se mobilizem os conhecimentos de realidades artísticas e culturais
para problematizar, para fundamentar opiniões. Nem sempre se tem pretendido, tal
como o programa preconiza, que as produções artísticas sejam entendidas como
materialização, como expressão da cultura que as gerou. A Prova 724 de 2010 (1ª
fase) não se afasta deste modelo e, fundamentalmente, as questões referidas
afastam-se da consagração da “interacção entre as artes e a cultura ou entre a cultura
e as artes” (texto do Programa). Desvirtua-se o programa em causa, não se potencia a
compreensão do “tempo longo”, a sua análise nos planos cultural e artístico, mas
também nos aspectos político, económico, social, mental quando se solicita ao aluno
que identifique algo sem o contextualizar. Cremos que os alunos que conseguem
mobilizar as competências relacionadas com o tratamento das fontes, a sua
compreensão e problematização, que relacionam contextos culturais e artísticos com
contextos políticos, económicos e sociais poderão eventualmente ser prejudicados
com um exame com as características referidas.
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