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A Introdução  

O  texto programático apresenta uma  Introdução  relativamente  longa que, na  sua 
maior parte, é dedicada a explicar o conceito de texto complexo, articulando‐o com 
o  texto  literário,    e  a  justificar  as  opções  pela  sua  centralidade  e  pela  noção  de 
género  como  dispositivo  de  articulação  entre  os  vários  domínios.  Não  tenho  a 
certeza de que esse texto respeite integralmente as marcas de género de um texto 
programático,  pois me  parece  encontrar  nele  as marcas  do  texto  académico,  do 
género expositivo‐argumentativo,  resultado de uma pesquisa    sobre um assunto, 
apresentando  ideias  confirmadas  por  citações  que  são,  simultaneamente,  usadas 
como  argumentos  de  autoridade.  É  sem  dúvida  interessante  este  trabalho  e 
importante  que  ele  seja  dado  a  conhecer  aos  professores,  na  medida  em  que 
faculta  uma  espécie  de  súmula  das  perspetivas  que  os  autores  do  programa 
consideram determinantes para o ensino do Português. 
Mas  talvez devesse ele  fazer parte de uma espécie de dossiê anexo ao Programa, 
contendo essa resenha de conhecimentos considerados essenciais, uma espécie de  
“Estudos Prévios” ou “Informação Anexa”, a ser disponibilizado aos professores, de 
modo  a  contribuir  para  a  sua  formação  como  intérpretes  e  executantes do  texto 
programático.  Nesse  caso,  evidentemente,  seria  lógico  e  necessário  que  se 
facultasse igualmente o mesmo tipo de informação considerada essencial sobre os 
outros domínios do Programa,    sobre o que  se pensa  e  sabe  atualmente  sobre o 
ensino da Escrita, da Compreensão  e  da Expressão Oral,  da Gramática.  Seria  uma 
forma  de  proporcionar  aos  professores  o  acesso  aos  conhecimentos  que  os 
programadores detêm e aprofundaram quando se tratou de elaborar o Programa, 
tal como partilharam algum do seu conhecimento e ideias que justificam as opções 
feitas relativamente à Leitura e à Educação Literária.  
A Bibliografia  

É certo que o Programa contém uma Bibliografia, com títulos que dizem respeito 
aos vário domínios. Passando os olhos, parece‐me poder concluir que predominam 
os respeitantes à literatura e ao seu ensino, seguidos dos que tratam das questões 
da  leitura, da  literacia e do género; reconheço também algumas obras relativas à  
gramática  e   muito  poucas  dizendo  especificamente  respeito  à  escrita  e  ao  oral. 
Mas esta conclusão é  talvez apressada e seria muito útil para os professores que 
essa  mesma  Bibliografia  fosse  apresentada  por  temas,  embora  isso  levante  a 
dificuldade de, em algumas obras, se  cruzarem vários deles.  
Parece‐me  ainda  que  seria  também  útil  para  os  professores  a  indicação  de 
bibliografia sobre a avaliação adequada a um Programa como este (a avaliação é, 
como se sabe, uma das grandes preocupações do quotidiano docente).  



Por  fim —  e  apesar  de  o  Programa  quase  não  tocar  no  assunto — uma  palavra 
sobre aquele que é talvez o maior desafio que se põe aos professores de língua e de 
literatura Portuguesa  (e  também aos outros) nos dias de hoje:  como  lidar  com a 
revolução  digital?  É  que  os  nosso  alunos  já  são  novos  seres  humanos,  que  não 
habitam o universo do livro, mas um outro espaço, o das redes, o Virtual. Eles são 
nativos digitais. Eles  já não aprendem como nós aprendemos, eles    já pensam de 
outro modo, eles já comunicam e leem de outra maneira e já não podemos ignorar 
isto.  Como  ensiná‐los  então  a  ler  os  “nossos”  livros,  os  tais  clássicos  que  o 
Programa diz pretender valorizar? E a escrever  “à mão”, quando  isso para eles é 
uma coisa “primitiva” e puramente escolar, pois só na escola usam o manuscrito? 
Há já, certamente, conhecimento sobre esta questão e seria útil que a Bibliografia 
contivesse  títulos  sobre  o  tema,  visto  que  está  tão  diretamente  ligado  com  os 
saberes que  temos que ensinar‐lhes. E não vale a pena omitir ou menorizar esta 
mudança:  ela  diz‐nos  respeito  e  não  vai  deixar  de  ocupar  um  lugar  central  nas 
nossas salas de aula. 

Os  Domínios, os Objetivos e os Conteúdos Programáticos  

O Programa retoma o conceito de domínio, utilizado nos anteriores programas. De 
facto,  o  que  agora  se  submete  à  discussão  está  organizado  por  domínios,  que 
correspondem  à  já  clássica  visão  do  ensino  da  língua  traduzido  no 
desenvolvimento  das    competências  de  compreensão  e  expressão,  oral  e  escrita, 
competências em que radicam os quatro domínios — a compreensão do oral e do 
escrito (leitura), a expressão oral e escrita. A estes quatro domínios, acrescenta‐se 
o  da  Gramática  que,  mudando  agora  a  designação,  serve  o  mesmo  objetivo  de 
favorecer melhores  desempenhos  no  uso  da  língua.  Ou,  por  outras  palavras,  este 
Programa continua a desenhar‐se como um programa de Língua.  

No entanto, ao  introduzir agora o que chama Educação Literária  (domínio  já não 
definido em função das competências de compreensão e expressão, mas em função 
de  outra  coisa)  e  ao  atribuir‐lhe  um  enorme  peso  (quase  tanto  como  os  outros 
todos juntos, se olharmos ao que é dito sobre a proposta de distribuição de tempos 
letivos), o Programa parece querer passar a ser outra coisa. Digo parece, porque os 
Objetivos Gerais definidos não refletem essa intenção.  

1. Compreender textos orais de complexidade crescente, apreciando a sua intenção e 
a sua eficácia comunicativas. 
2. Utilizar uma expressão oral correta, fluente e adequada a diversas situações de 
comunicação. 
3. Ler e interpretar textos escritos de complexidade crescente e de diversos géneros, 
apreciando criticamente o seu conteúdo e desenvolvendo a consciência reflexiva das 
suas funcionalidades. 
4. Produzir textos de complexidade crescente e de diferentes géneros, com diversas 
finalidades e em diferentes situações de comunicação, demonstrando um domínio 
adequado da língua e das técnicas de escrita. 
5. Ler, interpretar e apreciar textos literários, portugueses e estrangeiros, de 
diferentes épocas e géneros literários. 
6. Aprofundar a capacidade de compreensão inferencial. 
7. Desenvolver a consciência linguística e metalinguística, mobilizandoa para 
melhores desempenhos no uso da língua. 
8. Desenvolver o espírito crítico, no contacto com textos orais e escritos e outras 
manifestações culturais. 



De facto, os 4 primeiros são os objetivos do ensino das quatro competências acima 
referidas;  o  5º,  ainda  definido  em  termos  de  leitura,  só  se  distingue  do  anterior 
pela especificação dos objetos de leitura (os textos literários);  o 6º é inerente aos 
1º, 3º e 5º, os da compreensão, do oral ou do escrito; o 7º objetivo diz respeito ao 
ensino da gramática. O 8º é, digamos,  mais globalizante, mas faz‐nos precisamente 
pensar no que falta: não se pretende também desenvolver a sensibilidade estética, 
por  exemplo? A  consciência da  identidade, da pertença a uma  comunidade  (cf.  o 
que  se  diz  sobre  o  texto  literário,  na  página  4,  justificando  a    opção  pela  sua 
centralidade:  o  texto  literário  tornase  ainda  mobilizador  de  outros  critérios, 
igualmente  centrais.  São  eles  o  valor  históricocultural  e  o  valor  patrimonial 
associados  ao  estudo  do  Português,  objetivos  que  neste  Programa  assumem 
particular relevância.)? A abertura a outras culturas (cf. o que se diz sobre o Projeto 
de  Leitura,  na  página  8:  Outrossim  se  sublinha  o  pressuposto  do  diálogo  entre 
culturas, objetivo primordial do Projeto de Leitura)?  
 
Se,  no  Programa,  não  se  atribui  grande  importância  à  questão  da  definição  dos  
objetivos do ensino, como forma de dar e explicitar a coerência do conjunto, então 
que se deixe isso de lado. Mas se se definem, não se podem definir apenas alguns. É 
uma questão de rigor e exigência.  

Na  minha  perspetiva,  o  que  seria  clarificador,  e  útil  para  os  professores,  era  a 
redefinição desses objetivos, caso se pretenda que o Português do secundário seja 
essa  disciplina  centrada  no  texto  literário.  Veja‐se,  por  exemplo,  os  objetivos  do 
programa francês de Francês do nível equivalente a este.  
Só isso, no entanto, não resolveria o problema que decorre de se pretender incluir 
tudo  neste  Programa.  Seria  também  necessário  fazer  opções:  é  impossível,  na 
prática, ensinar verdadeiramente tudo aquilo a que o Programa chama Conteúdos 
Programáticos  no  tempo  disponível  para  a  disciplina  de  Português.  Um  trabalho 
sério e exigente, por parte dos professores e dos alunos, requer que essas opções 
sejam feitas. 
Ainda uma nota sobre os objetivos: segundo julgo saber, todo o sistema de ensino 
português é enquadrado pela Lei de Bases do Sistema Educativo ainda em vigor. 
Quer  os  seus  princípios  organizativos  (artigo  3º),  quer  os  objetivos  do  ensino 
secundário  (artigo  9º)  encontram‐se  nela  explicitados.  Dos  primeiros,  decorre  a 
obrigação de  todos os professores/disciplinas/programas (e visto que não existe 
uma disciplina própria para isso) contribuírem para a formação moral e cívica dos 
jovens.  Os  segundos,    também  transversais,  impõem  que  também  o  Português 
contribua  para  Criar  hábitos  de  trabalho,  individual  e  em  grupo,  e  favorecer  o 
desenvolvimento  de  atitudes  de  reflexão  metódica,  de  abertura  de  espírito,  de 
sensibilidade e de disponibilidade e adaptação à mudança. Não há, neste Programa, 
nenhuma referência a isto. Tal como nada se diz sobre o tratamento da informação, 
embora isto  conste das Metas (O10, 2; L10, 8; O11, 2; L11,8; O10, 2; L12,8). 

As Metas 

As Metas,  tal  como  são  definidas,  parecem‐me  também  merecer  uma  discussão 
séria. Como já disse noutro momento da minha reflexão sobre este Programa,   os 
descritores de desempenho que as constituem não me parecem exatamente metas a 
atingir; ou, por outras palavras, eles não me parecem muito diferentes daquilo que, 
em  Programas  anteriores,  se  designava  por  objetivos  específicos  ou, mais  tarde,  



critérios de  avaliação...  Agora  chamam‐se Metas. Muito bem. Mas não me parece 
que, por isso, cumpram melhor o seu papel como referência de todos os processos 
avaliativos (p. 39).  
Considere‐se, por exemplo, a Meta 3 de O12: 
3. Planificar intervenções orais. 

1. Planificar o texto oral elaborando um plano de suporte, com tópicos, argumentos e 
respetivos exemplos. 

Ela  é  certamente  mais  específica  do  que  o  critério  de  avaliação  do  anterior 
Programa, que era realizar operações de planificação 〔do texto oral〕.  Adequa‐se aos 
géneros  textuais  previstos  na  Expressão Oral do  12º  ano; mas  não  se  adequa  ao 
desempenho  previsto  em  EL12,  15.  Apreciar  obras  literárias,    ponto  4:  Fazer 
apresentações  orais  (5  a  7  minutos)  sobre  obras,  partes  de  obras  ou  tópicos  do 
programa. As apresentações orais  terão que ser todas  de tipo argumentativo? Ou 
não devem ser planificadas?  Ou, sendo planificadas, esse desempenho não é para 
ser avaliado? Ou é só para ser avaliado em função da meta 15, esquecendo que se 
trata  de  Expressão  Oral  que  deve  ser  planificada?  Aliás,  que  género  de  texto  é  
apresentação  oral?  Será  a exposição  sobre  um  tema da Expressão Oral  do mesmo 
ano? Mas esta deve ter uma extensão temporal de 4 a 6 minutos e a apresentação 
oral,  de  5  a  7.  E  essa  exposição  tem  obrigatoriamente  que  ter  argumentos  e 
exemplos? 
Confesso que não compreendo. 

E se olhar para a Meta 14 de EL11, as interrogações são muitas mais, de tal maneira 
que dificilmente ela me servirá eficazmente para referência da avaliação:  
14.Ler e interpretar textos literários. 

1. Ler expressivamente em voz alta textos literários, após preparação da leitura. 
2. Ler textos literários portugueses dos séculos XVII a XIX, de diferentes géneros. 
3. Identificar temas, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, 
justificando. 
4. Fazer inferências, explicando. 
5. Analisar o ponto de vista das diferentes personagens. 
6. Explicitar a estrutura do texto: organização interna. 
7. Estabelecer relações de sentido: 
a) entre as diversas partes constitutivas de um texto; 
b) entre situações ou episódios; 
c) entre características e pontos de vista das personagens; 
d) entre obras (intertextualidade). 
8. Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto poético anteriormente 
aprendidas e, ainda, as que dizem respeito a: 
a) estrofe (quintilha); 
b) métrica (alexandrino). 
9. Reconhecer e caracterizar os elementos constitutivos do texto dramático: 
a) ato e cena; 
b) didascália; 
c) diálogo, monólogo e aparte. 
10. Reconhecer e caracterizar os seguintes elementos constitutivos da narrativa: 
a) ação principal e ações secundárias; 
b) episódios; 
c) personagem principal e personagem secundária; 
d) personagemtipo; 
e) narrador: 



– presença e ausência na ação; 
– formas de intervenção: narradorpersonagem; comentário ou reflexão; 
f) narração de 1.ª e de 3.ª pessoa; 
g) espaço (físico e social); 
h) tempo (psicológico e histórico). 
11. Identificar processos da construção ficcional relativos à ordem cronológica dos 
factos narrados e à sua disposição na narrativa: a linearidade, o encaixe, a 
alternância; a narração retrospetiva. 
12. Identificar e explicitar o valor dos recursos expressivos mencionados no Programa. 
13. Reconhecer e caracterizar textos quanto ao género literário: o sermão, o drama 
romântico e o romance. 

Só dois  exemplos das minhas questões:  o que é que o descritor do ponto 2.,  por 
exemplo, acrescenta, em termos de avaliação (ou noutros termos), ao quadro das 
páginas 22 a 24, com a sua lista de textos na coluna da esquerda? Ou por que razão 
é  que,  noutros  casos,  não  há  coincidência  entre  o  que  se  pede  aqui  e  a  lista  de 
Tópicos de Conteúdo do quadro já referido? 

A  verdade  é  que  estas  listas  infindáveis  de  Metas,  objetivos  e  descritores  de 
desempenho  (no  10º  ano  são  19  +  71,  alguns  ainda  desdobrados  noutros)  me 
parecem relevar de uma concepção atomizada do saber, como se tudo pudesse ser 
separado,  dividido  (e  avaliado)  em  partezinhas  que,  juntas,  resultariam  numa 
verdadeira  e  melhor  aprendizagem.    Como  se  ler  e  interpretar  textos  literários  
fosse  isto, pudesse ser reduzido a este rol. E apreciar  textos  literários  fosse o rol 
que vem a seguir!  

Também  não  vejo  em  que  é  que  isto  me  ajuda  a    avaliar  melhor,  porque,  não 
negando que há aqui uma preocupação de especificar os conteúdos que tenho que 
ensinar  (o  que  o  aluno  tem que  saber  e  fazer  com o  que  sabe),  estas Metas  não 
resolvem os  grandes problemas da  avaliação do Português.  Se,  por  exemplo,  um 
aluno  hoje  identifica  e  explicita  o  valor  dos  recursos  expressivos  mencionados  no 
Programa (EL11, 14. 12.) e que aparecem no texto que estamos a ler e  no texto de 
amanhã não identifica nenhum? Se hoje identifica só dois e amanhã todos? Se hoje 
identifica  dois  mas  não  explicita  o  valor  ou  só  explicita    um  e  amanhã  já  não 
identifica  os  dois  que  identificou  hoje mas  identifica  os  dois  que  não  identificou 
ontem? E se um dia explicita muito bem e no outro, perante o mesmo recurso, num 
texto diferente, é incapaz de explicitar?  

Porque  as  coisas  acontecem  mesmo  assim,  nas  aulas  e  nos  testes  —  excepto 
naqueles  casos pouco  frequentes de alunos muito estáveis, muito  seguros, muito 
bons.    Mas  para  esses,  tanto  faz  que  haja    lista,  meta,  objetivo,  ou  critério  de 
avaliação ou descritor de desempenho ou critério de desempenho ou descritor de 
avaliação... E para os outros, na minha opinião, também não adianta grande coisa.   

Porque  não  se  trata  de  avaliar  se  o  aluno  sabe  que  2x2=4;  porque  ler  é  uma 
competência,  um  saber,  uma  capacidade,  ou  o  que  lhe  queiram  chamar,  muito 
complexa, em que entram, interagindo entre si, muitos fatores; porque é um todo 
que não resulta da soma das partes. 
Em suma, e concluindo este(s) contributo(s) para a discussão do Programa e Metas 
Curriculares de Português  Ensino Secundário, parece‐me importante que: 

• Se torne claro o que se pretende que  seja o Português, uma das disciplinas do 
currículo do ensino secundário que tem objetivos definidos na Lei de Bases do 



Sistema Educativo  (Lei  nº  49/2005,  de  31 de Agosto),  sistema orientado por 
“Princípios  Organizativos”:  que  cidadãos  se  pretende  formar?  Que  tipo  de 
conteúdos  é  valorizado,  que  peso  é  dado  à  componente  cognitiva  e  à 
componente das capacidades, das atitudes e dos valores? 

• Se façam opções claras e razoáveis: o Português será predominantemente um 
Programa  de  Língua  ou  um  programa  de  Literatura?    Sendo  ambos  (com 
Escrita,  Leitura de  textos  literários/outros, Oralidade, Gramática),  que peso  é 
possível e razoável atribuir a cada uma das componentes? 

• Se  pondere  o  que  se  pretende  fazer  com  a  Literatura:  ensiná‐la  para  criar 
leitores? Apresentá‐la como uma “coisa” à parte, que não faz parte da leitura? 
Integrá‐la,  com  o  seu  valor,  no mundo  quotidiano  dos  alunos    ou mantê‐la  à 
distância de um monumento e de um património valioso, mas estranho? 

• Se redefinam com rigor os objetivos, de modo a traduzirem fielmente e com 
clareza as opções feitas e o sentido do ensino; 

• Que  se  encare  com  honestidade  que  as  opções  presentes  neste  Programa, 
traduzidas  em  longas  listas  de  conteúdos  e  metas    condicionam  quase  em 
absoluto  a  metodologia,  não  permitindo  valorizar  (...)  o  profissionalismo  e  a  
liberdade dos professores na implementação de metodologias baseadas nas suas 
experiências, práticas  individuais   e colaborativas.  (Decreto‐Lei 139/2012 de 5 
de julho, preâmbulo); que se repense, portanto, o que é dito na Metodologia ou 
que se façam outras opções ;  

• Se  tenha  mais  exigência  quanto  à  coerência  interna  do  Programa:  que  os 
objetivos,  os  conteúdos,  a  metodologia  e    a  avaliação  constituam  um  todo 
coerente,  de modo  a que  estes  contribuam  realmente para que  se  atinjam os 
primeiros; 

• Se  proceda  com  mais  rigor  na  definição  e  utilização  de  alguns  termos, 
nomeadamente  os  que  servem  para  estruturar  o  Programa  (domínios, 
conteúdos,  tópicos  de  conteúdo,  etc.),  e  na  forma  como  este  se  apresenta 
(quadros); 

• Se  seja mais  rigoroso  no  cálculo  dos  tempos  a  atribuir  a  cada  domínio,  de 
modo a  evitar propostas  absurdas,  como, por  exemplo,  as da Expressão Oral, 
que, além disso, parecem não ter em conta a preocupação com a sua melhoria, 
demonstrada no Decreto‐Lei n.º 139/2012 de 5 de Julho , artigo 17.º; 

• Se reconsidere cuidadosamente a forma como é tratada e encarada a escrita, 
área  tão  sensível  e  a  necessitar  de  reforço  nos  dias  que  correm,  como  é 
reconhecido pelo mesmo Decreto‐Lei, o que não parece ter sido em conta; 

• Se repensem seriamente as Metas, quer no que diz respeito à sua formulação, 
quer no que diz respeito à sua funcionalidade; 

• Se  respeitem  rigorosamente  as  competências  dos  professores  no  que  diz 
respeito à  sua margem de  intervenção na gestão do currículo,  reconhecendo‐
lhes  o  saber  e  o  dever  de  gerirem  o  tempo  para  cada  um  dos  conteúdos,  de 
escolherem textos mais adequados a cada grupo de alunos, etc. Que o programa 
trace  balizas  globais,  a  respeitar, mas  que  não  imponha  uma  uniformidade  a 
todos os níveis, desrespeitando os saberes dos professores e os interesses dos 
alunos; 

• Se  seja  mais  exigente  na  adequação  do  Programa  aos  alunos  a  quem  se 
destina, não esquecendo quem eles são na realidade, hoje e aqui, nem que ele 
se  destina  a  todos.  Todos  têm  o  direito  de  aprender,    todos  podem  falar 
melhor,  escrever  melhor,  ler  melhor,  saber  mais,  ser  leitores  de  literatura, 



desde que os professores usem — e o Programa não queira impedi‐los de usar 
—  de  seriedade,  exigência,  rigor,  obviamente,  mas  também  de  prudência  e  
sensatez no seu trabalho quotidiano. 

Para terminar:  repito que tudo o que disse foi dito do meu ponto de vista. Apoiei‐
me na minha experiência de algumas décadas de professora, na perpetiva que é a 
minha  e me  define  como  profissional  e  no meu  direito  de  cidadã,  de  falar  e  ser 
ouvida. Não  tenho outras  credenciais; mas  as que  tenho  são  exatamente  aquelas 
que me farão ser responsável pela interpretação e execução do programa que vier 
a ser aprovado.  
Comecei desde já a estudá‐lo, pelo menos a estudar esta primeira versão, que li e 
reli  e  confrontei  com  outros  textos.  Porque  sei  que  sem  estudo  não  há  bons 
resultados,  sem  estudo,  o  rigor  e  a  exigência  não  são  senão —  e  cedo  agora  à 
tentação da citação ... e da rima — Nomes com quem se o povo néscio engana! 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