
 

Um contributo para a discussão do novo Programa e Metas Curriculares de 
Português  Ensino Secundário 

O meu problema com a Expressão Oral do 11º ano 

 

O novo Programa e Metas Curriculares de Português  Ensino Secundário foi agora 
apresentado para discussão pública.   

Merece verdadeiramente, no meu entender, ser discutido.  

Ou antes: parece‐me muito discutível, no que diz respeito quer ao acumular aos 
domínios  já  existentes  (Oralidade  –  Comprensão  e  Expressão,  Leitura,  Escrita, 
Gramática)  um  novo  domínio,  a  Educação  Literária;  quer  à  forma  como  se 
propõe a articulação com um outro ponto, o Projeto de Leitura; quer ao que se 
afirma  sobre  a  metodologia  e  a  avaliação;    quer  à  parte  relativa  às  Metas 
Curriculares;  quer  às  propostas  de  atribuição  de  tempos  letivos  às  várias 
rubricas. 

Tudo  isto  em  conjunto  levanta  questões  de  coerência  interna,  de  opções  de 
fundo,  de  visão  do  ensino  em  geral  e  do  Português  em  particular,  de 
pressupostos  teóricos  sobre  a  transmissão  do  saber  e  da  cultura,  de 
conhecimento e adequação à realidade, de exequibilidade prática. 
Compreende‐se, perante os debates públicos dos últimos anos sobre a natureza 
dos  textos  elencados  nos  programas  ainda  em  vigor,    que  tenha  havido  a 
preocupação  de  fundamentar  a  opção  pela  centralidade  do  texto  complexo  e, 
portanto, do texto  literário, texto complexo por excelência,  como é dito  logo nas 
primeiras linhas da Introdução.  

Mas torna‐se menos compreensível que os autores tenham sentido a necessidade 
de  procurar  legitimar  a  sua  opção,  logo  a  partir  da  página  2  dessa  Introdução,  
recorrendo à autoridade dos mais recentes estudos sobre literacia  ou ao patamar 
internacionalmente reconhecido como horizonte de referência para o qual tender 
para  preconizar  o  que  é  o  bê‐a‐bá  dos  professores  de  Português,  a  saber,  a 
importância  da  interpretação  de  textos  culturalmente  relevantes  e  não  a  mera 
compreensão de  informação explícita, ou,  logo a seguir, a necessidade de  fixação 
de  objetivos  gradualmente  mais  exigentes  ao  longo  do  ensino  obrigatório,  no 
sentido  de  desenvolver  no  aluno  as  suas  capacidades  de  compreensão  e  de 
interpretação. Acharão os autores que, até agora, os programas e os professores 
têm procurado  tornar  os  alunos  apenas  capazes  de  uma mera  compreensão  de 
informação  explícita?  Ou  que  têm  fixado  objetivos  gradualmente  menos 
exigentes  para  não  desenvolver  as  suas  capacidades  de  compreensão  e  de 
interpretação?  Ignorarão  os  autores  que  os  problemas,  reais,    no  ensino  do 
Português  são  bem  mais  complexos  e  não  se  reduzem  aos  pressupostos 
implícitos na argumentação da Introdução? 
 

Remetendo‐me ao meu modesto papel de professora e na perspetiva de quem vai 
ter que pôr em ação este programa, estive a ver como fazer, por exemplo, no caso 



da Expressão Oral no 11º ano.   Olhei para o quadro das páginas 18‐19, para as 
colunas  dos  domínios  e  dos  tópicos  de  conteúdos  (é  assim  que  os  Conteúdos 
Programáticos, ponto 3 dos dito programa, são apresentados): 

Expressão oral 
Domínios  Tópicos de conteúdo 
Exposição sobre um tema 
Síntese 
Apreciação crítica (de debate, de 
filme, de peça de teatro, de livro, de 
exposição ou outra manifestação 
cultural) 
Texto de opinião 
 

Marcas de género comuns: 
Tema, informação significativa, 
encadeamento lógico dos tópicos 
tratados, recursos verbais e não 
verbais (e.g. postura, tom de voz, 
articulação, ritmo, entoação, 
expressividade, uso adequado de 
ferramentas tecnológicas de suporte à 
intervenção oral), correção linguística. 
Marcas de género específicas: 
‒ exposição sobre um tema: caráter 
demonstrativo, elucidação evidente do 
tema (fundamentação das ideias), 
concisão e objetividade, valor expressivo 
das formas linguísticas (deíticos, 
conectores...); 
‒ síntese: redução de um texto ao 
essencial por seleção crítica das ideias
chave (mobilização de informação 
seletiva, conectores); 
‒ apreciação crítica: descrição sucinta 
do objeto, acompanhada de comentário 
crítico; 
‒ texto de opinião: caráter persuasivo, 
clareza e pertinência da perspetiva 
adotada e dos argumentos 
desenvolvidos; discurso valorativo (juízo 
de valor explícito ou implícito). 
 

 
Não me pareceu mal, para usar a  litote, que não consta do programa e é pouco 
amada entre nós: é importante que os alunos saibam tudo isto. 
Depois olhei para a primeira linha do quadro das páginas37‐38 que é, conforme 
é  dito  na  página  35,  uma  proposta  de  atribuição  de  tempos  letivos  às  diversas 
rubricas, que poderão  servir de base à elaboração de diferentes planificações em 
cada escola, tomandose como referência uma carga letiva de 120 tempos no 10.º e 
no 11.º ano e de 150 no 12.º ano.: 
 
Domínio  Tempos 
ORALIDADE 
Compreensão do Oral 
Expressão Oral 

10 
(3) 
(7) 

 



Achei que ter 7 tempos para os 4 itens do quadro anterior e respetiva listagem 
de  tópicos  de  conteúdo  era  pouco:  expressão  oral  implica  fala  dos  alunos,  as 
turmas têm 28 alunos, só pode falar um de cada vez (se é para ser ouvido pelos 
outros e pelo professor). Se cada aluno tiver que “falar” uma exposição sobre um 
tema, uma síntese, uma apreciação crítica, um  texto de opinião, quanto  tempo é 
preciso? E cada aluno “fala” uma vez para aprender? Não precisa de repetir? Mas 
“fala” outra vez para ser avaliado? Ou é avaliado logo à primeira vez que “fala”? 
Entretanto, tinha lido também, na página 35: Como decorre do exposto, a gestão 
do Programa pressupõe a articulação entre domínios,  funcionando a proposta de 
atribuição  dos  tempos  letivos  como  indicativa  do  peso  relativo  dos  diferentes 
conteúdos programáticos. 
Pensei  que  7  tempos  em  120  significa  que  ao  domínio  da  Expressão  Oral  é 
atribuído pouco peso, apesar da lista dos tópicos de conteúdo. Significará isto que 
o professor deve inferir que pode abreviar e condensar em pouco tempo aquilo 
que, a ser praticado pelos alunos, levaria muito mais? Mas abreviar e condensar 
como? É  certo  que  se  pressupõe  a  articulação  com o  trabalho  feito  nos  outros 
domínios  (Compreensão  Oral,  Leitura,  Escrita)  com  os  mesmos  géneros  (cf. 
quadro página 36), mas  sempre há alguma especificidade que deve ser tida em 
conta. 

Também na página 35 se diz: É, pois, fundamental que o professor organize o seu 
ensino  estabelecendo  uma  programação  que  contemple  todos  os  descritores  de 
desempenho previstos nas Metas Curriculares, através de uma gestão do tempo que 
atenda à natureza e ao grau de exigência de cada um deles. 
Então  fui  olhar  para  as Metas  do  11º  ano,  referentes  à Oralidade,  na  parte  da 
expressão, nas páginas 52‐53: 
3. Planificar intervenções orais. 

1. Pesquisar e selecionar informação diversificada. 
2. Planificar o texto oral, elaborando tópicos e dispondoos sequencialmente. 
3. Elaborar e registar argumentos e respetivos exemplos. 

4. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 
1. Respeitar o princípio de cortesia: pertinência na participação. 
2. Mobilizar quantidade adequada de informação. 
3. Mobilizar informação pertinente. 
4. Retomar, precisar ou resumir ideias, para facilitar a interação. 

5. Produzir textos orais com correção e pertinência. 
1. Produzir textos seguindo tópicos elaborados autonomamente. 
2. Estabelecer relações com outros conhecimentos. 
3. Produzir textos adequadamente estruturados, recorrendo a mecanismos 
propiciadores de coerência e de coesão textual. 
4. Produzir textos linguisticamente corretos, com diversificação do vocabulário e 
das estruturas utilizadas. 

6.Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades. 
1. Produzir os seguintes géneros de texto: exposição sobre um tema, texto de 
opinião, síntese e apreciação crítica. 
2. Respeitar as marcas de género do texto a produzir. 
3. Respeitar as seguintes extensões temporais: exposição sobre um tema – 4 a 6 
minutos; texto de opinião – 4 a 6 minutos; síntese – 1 a 3 minutos; apreciação 
crítica – 2 a 4 minutos. 
 



Deixo de  lado o  facto de me  interrogar sobre que  tipo de metas são estas, pois 
pensava  que  uma  meta  é  um  ponto  onde  se  chega.  Ora  estes  descritores  de 
desempenho (e não há outras metas) nem sequer apontam todos para os níveis a 
atingir (veja‐se a diferença entre os descritores 4 e 5, que incluem critérios, por 
um lado, e os 3 e 6, por outro). Sendo assim, interrogo‐me como é que eles/elas 
podem ser referência  para a avaliação, como é dito na página 39: Fazendose este 
Programa acompanhar das Metas Curriculares a atingir em cada ano do ciclo de 
estudos, estas constituemse como documento de referência de todos os processos 
avaliativos. A classificação resultante da avaliação interna no final de cada período 
traduzirá,  tão  fielmente  quanto  possível,  o  nível  de  consecução dos  desempenhos 
descritos  e,  como  tal,  os  produtos  obtidos  e  os  resultados  da  avaliação. Apetece 
perguntar  se,  por  exemplo,  um  aluno  planificar  uma  intervenção  oral, 
pesquisando  e  selecionando  informação,  elaborando  tópicos,  argumentos  e 
exemplos, tudo de forma incipiente, está atingida a meta. 
 
Volto ao meu problema de como ensinar a Expressão Oral no 11º ano: 7 tempos 
para que os alunos atinjam as Metas? 
 Sei que muitas das capacidades e  conhecimentos  já  foram adquiridos em anos 
anteriores, e que alguns (poucos) descritores são ipsis verbis os do 10º ano. Mas 
mesmo  assim...  E  vamos  ao  tempo  de  que  disponho  para  ensinar:  parto  do 
princípio de que 7 tempos são 350 minutos. Entre entrarmos na sala, sentarem‐
se os alunos, escrever sumário e anotar faltas, conto com 5 minutos por tempo. 
Ficam 7x45= 315 minutos (numa turma disciplinada, num ambiente de trabalho 
produtivo – o que, na maldita  realidade, nem sempre acontece.). Se cada aluno 
deve apresentar uma exposição sobre um tema com a duração de 4 a 6 minutos (o 
rigor na meta!); um texto de opinião com a mesma duração, 4 a 6 minutos; uma 
síntese  com  1  a  3  minutos;  uma  crítica  com  2  a  4  minutos,  o  que  fazer?  SEM 
interrupções, isto demora, numa turma de 28 alunos e contando com os tempos 
mínimos: 28 x 11 minutos= 308 minutos! Uma vez cada um!    SEM  tempo para 
apreciações  do  professor,  para  o  aluno  reformular,  para  fazer  uma  vez  para 
treinar e outra para avaliar!  
E  tempo para que os alunos aprendam/façam a planificação da  intervenção  (cf.  
Meta/descritor 3)? Mesmo que uma parte seja feita fora da aula (na mediateca? 
em casa? na explicação, para os que a têm?) alguma coisa terá que ser feita pelo 
professor,  com  o  professor,  na  aula.  Até  porque  tem  que  avaliar  esse 
desempenho... 
Talvez  eu  esteja  a  ver mal  e  seja possível  ensinar  os  alunos  a planificarem e  a 
fazerem oralmente uma exposição, um texto de opinião, uma síntese e uma crítica 
sem os pôr a falar   ou sem eu, professora,   os ouvir na aula. Mas como? Explico 
como  se  faz,  dou‐lhes  as  instruções  e  depois  eles,  quando  e  se  quiserem, 
puderem,  precisarem,    lá  farão?  Quer  dizer,  eu  falo  e  eles  ouvem?  Então  a 
expressão oral é a minha? Mas, se for assim, para que serve a fixação de extensões 
temporais, no ponto 6 dos descritores acima transcritos? Como fazer? 
 
A  parte  4  do  Programa  (3  parágrafos  na  página  35),  Metodologia,  não  me 
esclarece  sobre  isto.  Aliás,  leio  aí: Cabe  ao  professor,  no  uso  dos  seus 
conhecimentos  científicos,  pedagógicos  e  didáticos,  adotar  os  procedimentos 
metodológicos que considere mais adequados a uma aprendizagem bem sucedida 
dos  conteúdos  indicados  em  cada  domínio,  traduzida  na  consecução  das  Metas 



preconizadas,  sem  que  se  percam  de  vista  especificidades  científicodidáticas  da 
disciplina, na sua articulação curricular horizontal e vertical. Não se pretendendo 
interferir  na  autonomia  que  cabe  às  escolas  e  aos  professores  de  Português, 
considerase  que  deve  haver  uma  correspondência  clara  e  fundamentada  entre 
atividades e descritores de desempenho, que permita aos alunos a realização de um 
percurso sólido no sentido da aquisição dos saberes contemplados no Programa. 

E, last but not least: 

É,  pois,  fundamental  que  o  professor  organize  o  seu  ensino  estabelecendo  uma 
programação  que  contemple  todos  os  descritores  de  desempenho  previstos  nas 
Metas Curriculares, através de uma gestão do tempo que atenda à natureza e ao 
grau de exigência de cada um deles.  

Fico  agradecida  por  ver  declarados  o  reconhecimento  do meu  saber  científico, 
pedagógico e didático e o respeito pela minha autonomia.  
Mas fico também perplexa: então pensa‐se que a metodologia é assim uma coisa 
independente  das  opções  programáticas,  traduzidas  nos  tópicos  de  conteúdos, 
nas  listas  fixas dos  textos a  trabalhar, nas  fixações  rígidas dos números desses 
textos, nas Metas, nas propostas de tempo destinado a cada uma das rubricas? A 
verdade,  ou  o  que me  parece  ser  a  verdade,  é  que  este  programa  impõe  uma 
metodologia do tipo exposição de informação, transmissão de instruções, recusa 
de qualquer participação mais ativa dos alunos. A verdade, ou o que me parece 
ser  a  verdade,  é  que  este  programa  anula  qualquer  poder  de  decisão  do 
professor, qualquer margem de intervenção na gestão do tempo ou de seja o que 
for, da planificação à avaliação. 
 
Partindo do exemplo dos meus problemas com a Expressão Oral no 11º ano – e 
poderia  ter  escolhido  qualquer  outro  domínio  de  qualquer  outro  ano  –, 
interrogo:  que  programa  é  este?  Que  exigência  é  esta?  Que  rigor  é  este?  Que 
seriedade  é  esta?  Que  problemas,  reais,  do  ensino  do  Português  vai  este 
programa resolver? Como vou eu responder perante os meus alunos e as famílias 
pelo ensino de tudo isto e pelas aprendizagens que eles devem fazer? 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