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PARECER DA APH
Esta prova de História está de acordo com a prova modelo anteriormente elaborada e
atempadamente levada ao conhecimento de professores e de alunos.
Pode considerar-se adequada aos programas em vigor e às OGP/97, à excepção da
questão 1 do Grupo II que analisaremos adiante.
No Grupo I, os itens de resposta sucinta apresentam, a introduzi-los, dados claros e
adequados às questões formuladas, que são de fácil apreensão pelos alunos, embora
na questão 3 estes possam ser tentados a referir não os objectos sobre os quais
recaem as observações da psicanálise, como se pede, mas sim o impacto cultural das
concepções psicanalíticas, como aponta o programa.
Quanto ao Grupo II, parece-nos clara a indicação prévia das questões a que se
pretende que o aluno responda e da forma como o deve fazer.
Consideramos que a questão 1 do Grupo II, embora podendo atravessar
transversalmente o tema 9 do programa, não encontra explicitação no mesmo. Tratase de saber se deveremos inserir a emigração portuguesa no século XIX na
unidade 3, ponto 1 (Demografia, urbanização e emigração: a explosão demográfica e
urbana; progressos do urbanismo; migrações internas e emigração), o que não nos
parece adequado, pois a realidade portuguesa é bastante diferenciada da
generalidade das realidades europeias, para além de que este ponto se destina
essencialmente a analisar as origens e os destinos da emigração europeia; ou será
que se reporta à unidade 4 (A difícil e tardia industrialização em Portugal), como
parece constatar-se da leitura da questão e dos respectivos critérios de correcção? No
entanto, na unidade 4 não existe nenhum ponto referente à emigração portuguesa, o
que levará o aluno a ter que percorrer toda a unidade para repescar referências
dispersas sobre o contexto socioeconómico do período a que se reporta a questão. É
esta a opção feita nos critérios de correcção, nem sempre ficando clara a relação entre
os contextos aí apresentados e a emigração portuguesa. Também da análise do texto
não decorrem as conclusões apresentadas nos critérios de correcção. Não nos
devemos esquecer que esta questão deve ser respondida de forma desenvolvida,
sendo-lhe atribuídos 58 pontos em 200.
As questões 2, 3 e 4 do Grupo II são introduzidas por documentos claros e adequados
às respostas pretendidas.
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