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

Quatro  questões sobre a Educação Literária e a Leitura e uma longa perplexidade 

 

O novo Programa de Português apresenta‐se afirmando a opção pela centralidade 
do texto complexo, opção que é justificada ao longo de uma longa  Introdução.  Aí se 
diz que é hoje possível argumentar que a  complexidade  textual  se apresenta  como 
uma  das  variáveis  decisivas  na  compreensão  da  leitura  e,  concomitantemente,  na 
produção textual, em particular escrita. (p.6) 
Este argumento de certo modo sintetiza as razões dessa opção, ao afirmar que ler 
textos  complexos  desenvolve  as  capacidades de  compreensão e de  escrita.  É  essa  
leitura  fundamental para o desenvolvimento de uma literacia mais compreensiva e 
inclusiva (p.5),  ao promover, entre outras coisas,  a aquisição e treino da linguagem 
conceptual (p.6) e a compreensão inferencial, e não apenas a literal (p.7). 

Mais à frente, afirma‐se: O presente Programa valoriza o texto literário no ensino do 
Português, dada a forma diversificada como nele se oferece a complexidade textual. A 
literatura é um domínio decisivo na aquisição da compreensão do texto complexo e 
da  linguagem  conceptual,  sendo,  além  disso,  um  repositório  essencial  da memória 
diversificada de uma comunidade, além de um inestimável património que deve ser 
conhecido e estudado.(p.7) 
Reitera‐se assim a valorização do  texto  literário que,  sendo o  texto  complexo por 
excelência  (p.4),  com  as  vantagens  inerentes  a  essa  complexidade,  é  também 
relevante do ponto de vista do valor históricocultural e do valor patrimonial. (p.4) 

Segundo a Introdução, trata‐se, portanto, de um Programa que afirma privilegiar a 
leitura do texto literário, como um fim em si mesmo e como um meio: ler literatura 
para ler literatura, pelo seu valor linguístico, estético, histórico e cultural (p.7) e ler 
literatura para aprender a  ler e compreender melhor tudo o que se  lê.   Com esta 
mesma finalidade, e porque a língua não se esgota na literatura, propõe também o 
Programa  a  leitura  de  outros  textos,  progressivamente  mais  complexos  (p.4)  e  
predominantemente não literários (p.4), que são objeto dos domínios da Leitura, da 
Oralidade e da Escrita, interagindo com  a Educação Literária e entre si em torno da 
noção de  género (p.8).  
1. A Educação Literária é outro domínio? Como se distingue da Leitura? 

Eis‐nos,  assim,  chegados  à  novidade,  relativamente  aos  Programas  anteriores:  o 
aparecimento de um novo domínio, a Educação Literária, que contempla os textos 
literários,  enquanto  o  domínio  Leitura  inclui  os  outros,  predominantemente  não 
literários. Diz o Programa:  
A não coincidência dos domínios da Leitura e da Educação Literária, no seguimento 
das Metas  Curriculares  do  Ensino  Básico,  consagra,  por  sua  vez,  dois  pressupostos 
essenciais: o direito de acesso a um capital cultural comum, que é função do sistema 
educativo,  e  o  reconhecimento  da  diversidade  dos  usos  da  língua,  numa  ótica  de 
valorização  dos  textos,  predominantemente  não  literários  nos  domínios  da 
Oralidade, da Leitura e da Escrita. (p.4) 

Esta justificação (e não encontro outra neste texto programático), porém,  não me 
parece pertinente para a distinção   dos dois domínios. Por um  lado,  remete para 



uma espécie de mundo ao contrário, em que as Metas determinam o Programa em 
vez de serem, como seria de esperar, decorrentes dele; por outro lado, o direito de 
acesso  a  um  capital  comum  concretiza‐se  afinal  pela  leitura  (se  não  se  lerem  os 
textos  literários  como  se  acede  a  esse  património?),  a  mesma  operação  que 
sustenta o reconhecimento da diversidade dos usos da língua. Significa isto que é a 
mesma coisa ler textos literários e textos não literários? Sim e não.  
Sim, porque ler é sempre ler, quer seja do ponto de vista da alfabetização, quer seja 
do ponto de vista da literacia; ler é decifrar um código, é compreender,  é atribuir 
significados,  é  relacionar,  é  inferir,  é  interagir  com um  escrito,  é  dialogar  com  o 
texto,  com  o  autor,  consigo  próprio,  leitor.  Não  há  senão  a  palavra  leitor  para 
designar aquele que lê, leia ele um poema ou uma notícia; não há senão a palavra 
ler para designar a ação daquele que lê.  
E não, não é a mesma coisa ler um poema e ler uma notícia, porque as duas leituras 
respondem  a  necessidades  distintas  e  exigem  a  mobilização  de  capacidades 
específicas a cada uma, de conhecimentos diferentes; por outras palavras, exigem 
ambas uma educação própria. Mas não deixam de ser leitura.  
Se  chamamos  à  leitura  do  texto  literário  Educação  Literária,  deveríamos  então 
chamar à leitura do texto dos meios de comunicação (que é o que, neste Programa, 
a  maioria  dos  textos  do  domínio  da  Leitura  são)  Educação  para  os  Média,  por 
exemplo.  Se  a  leitura  do  texto  literário  pressupõe  o  conhecimento  do  contexto 
histórico‐cultural,  a  relacionação  com  outros  textos  literários,  a  sensibilidade 
estética,  e  por  aí  fora,  também  a  leitura  dos  média  exige  o  conhecimento  do 
contexto social e  temporal,   das marcas do género, a capacidade crítica, etc. Mas, 
sendo  assim,  se  consideramos  que  por  isso  devemos  falar  de  Educação,  então 
quando é que falamos de Leitura?  

Recorrendo à comparação com outra área, a da aprendizagem da música, é como 
se  chamássemos  Educação  Musical    à  disciplina  em  que  os  alunos  aprendem  a 
interpretar/tocar  os  grandes  compositores  e  Instrumento  àquela  em que  apenas 
interpretam o dó‐ré‐mi ou o Frère Jacques. Se se pretende que, afinal, aprendam a 
interpretar (no nosso caso, a ler textos progressivamente mais complexos e o texto 
complexo  por  excelência,  para  se  tornarem  detentores  de  uma  literacia  mais 
compreensiva e  inclusiva), o que se ganha    com a distinção? É certo que a  leitura 
dos  clássicos  (p.7)  pretende  ainda  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos  com 
acesso ao património literário, mas a leitura dos média é também importante para 
a  construção  da  cidadania.  Sendo  assim,  qual  é  vantagem  de  “acantonar”  os 
clássicos  num  bloco  à  parte,  como  se  fossem  uma  espécie  de  ETs  no  universo 
quotidiano  que  aloja  apenas  os  outros  textos?  É  que  parece‐me  que  este  gesto 
poderá acabar por afastar dos alunos o que queremos tornar‐lhes próximo.  

Acresce ainda que os termos em que são definidos os Objetivos Gerais 3 e 5 (p. 10) 
apontam  exatamente    para  a  leitura  (e  os  verbos  utilizados  são  comuns:  ler, 
interpretar,  apreciar),  diferenciando‐se  esses  objetivos  apenas  por  o  segundo 
especificar  e  particularizar  os  textos  a  serem  lidos  e  o  primeiro  vir  associado  às 
capacidades crítica e reflexiva (que aliás o segundo não exclui): 

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. 
5.  Ler,  interpretar  e  apreciar  textos  literários,  portugueses  e  estrangeiros,  de 
diferentes épocas e géneros literários. 



Assim, em meu entender, se a Educação Literária é um outro domínio,  e tendo um 
peso  tão  importante  no  Programa  (entre  45%  e  48%  dos  tempos,  tirando  os 
destinados  à  avaliação  formal),  se  ela  é  realmente  outro  domínio,  será  lógico  e 
necessário que se lhe explicitem  objetivos verdadeiramente distintos, de modo a 
tornar  clara  a    alteridade  do  domínio,  a  conferir  coerência  à  articulação 
conteúdos/objetivos e a explicitar com rigor o que se pretende. 
2. O que quer este Programa que os professores façam realmente? Como se 
ensina a ler textos literários? 

A  questão  da  criação  da  Educação  Literária,  parece‐me,  é  outra:  trata‐se  da 
deslocação do eixo aluno/leitor/leitura para o eixo professor/educador/educação. 
Quero dizer que nos deparamos aqui com uma concepção de ensino centrada no 
professor que educa e não no aluno que lê. Uma concepção de ensino para a qual 
os conteúdos (para usar a linguagem do programa) é que contam — neste caso, o 
literário e o não literário — e as capacidades — neste caso a capacidade de ler do 
sujeito  que  aprende  —  são  desvalorizadas,  visto  que  o  domínio  se  define  por 
aqueles  e não por estas.   Uma concepção da  leitura não  como uma atividade em 
que o sujeito é quem lê, mesmo sendo aluno e, portanto, alguém que tem ainda um 
caminho  a  percorrer  para  ler melhor  (e  não  temos  todos?), mas  sim  como  uma 
atividade em que o aluno é o objeto que recebe, dos que já a fizeram, a leitura que 
deve  ser  feita,  para  a  poder  replicar.  Uma  concepção  da  literatura  como  um 
universo  à  parte,  não  acessível  pela  leitura  do  comum dos mortais.  É  talvez  por 
isso que os autores sentem a necessidade de afirmar o seguinte, no que me parece 
ser um processo de denegação: 

A  organização  diacrónica  dos  conteúdos  da  Educação  Literária,  pressupondo  a 
leitura  dos  textos  em  contexto,  em  circunstância  alguma  deverá  traduzirse  em 
leituras meramente reprodutivas ou destituídas de sentido crítico. (p.7) 
Por que será necessário dizer isto aos professores que vão aplicar este Programa? 
Porque  evidentemente  a  escolha  da  designação  Educação  Literária  aponta  para 
este  tipo  de  leitura/ensino.  Dir‐me‐ão:  e  então?  Não  é  legítima  essa  opção?  É, 
quando se acredita nela. É, quando se pensa que o aluno não é capaz de construir 
as suas próprias leituras e deve é, precisamente, reproduzir as leituras já feitas. É, 
quando se pensa que a leitura da literatura não é um processo de interação direta 
entre  leitor/texto,  ao  alcance  do  cidadão  comum,  jovem  ou  idoso, mas  sim  uma 
reverente hermenêutica que exige a posse de chaves  que só os mestres possuem e 
transmitem aos  iniciados.   É, quando o que  se pretende é  transmitir  ao aluno os 
conhecimentos já fixados por outros leitores e não desenvolver a  sua capacidade 
de    leitura.  Mas  então,  como  já  disse,      seria    aconselhável  a  coerência  e  a 
transparência da explicitação e assunção dessa opção, a  traduzir   na definição de 
outros Objetivos Gerais. 

Aliás, nas Metas Curriculares do Ensino Básico,  referência (p.4) assumida no texto 
agora  em  discussão,    a  relação  entre  a  designação  Educação  Literária  e  uma 
determinada visão da  língua (e a  literatura é, por excelência, a  língua em ação) e  
do ensino, é referida, embora numa frase muito curta: 

Foi  criado  o  domínio  da Educação  Literária,  que  congregou  vários  descritores  que 
antes  estavam dispersos  por  diferentes  domínios.  Tal  corresponde  a  uma opção  de 
política da língua e de política de ensino. Por um lado, a Literatura, como repositório 
de todas as possibilidades históricas da língua, veicula tradições e valores e é, como 



tal,  parte  integrante  do  património  nacional;  por  outro,  a  Educação  Literária 
contribui para a formação completa do indivíduo e do cidadão. 

Apetece perguntar se a Leitura não... e se, afinal, isto basta para explicar um opção 
radicalmente  diferente  das  que  têm  estado  na  base  dos  Programas  dos  últimos 
anos.  E  se  os  professores,  que  vão  ser  responsáveis  pela  concretização  do 
Programa,  não  são  julgados  merecedores  dessa  explicação,  dessa  explicitação, 
como se julga garantir o êxito do que se pretende? Não seria importante que, por 
exemplo,  na Metodologia,  o  Programa  explicitasse  o  que  pretende — que  é  uma 
certa  metodologia  —  em  vez  de  escamotear  a  opção  que  faz,  contornando  a 
questão  alegando  respeito  pela  autonomia  das  Escolas  e  dos  professores  de 
Português?  
 

3. A que alunos se destina este Programa? Podem os alunos que conhecemos 
aprender a ler  textos literários, fruindo e refletindo, com este Programa? 

 Sendo determinante a questão Educação Literária versus Leitura, insisto agora no 
modo como o Programa encara aqueles que pretende educar. Afinal, se queremos 
ensinar  alguma  coisa  a  alguém,  é  importante  conhecer  essas  pessoas.  Retomo  a 
transcrição feita acima, completando o parágrafo e  sublinhando agora o seguinte: 

A  organização  diacrónica  dos  conteúdos  da  Educação  Literária,  pressupondo  a 
leitura  dos  textos  em  contexto,  em  circunstância  alguma  deverá  traduzirse  em 
leituras  meramente  reprodutivas  ou  destituídas  de  sentido  crítico.  Mais  do  que 
insistir  no uso de  vocabulário  técnico  específico dos  estudos  literários,  o Programa 
privilegia o contacto direto com os textos e a construção de leituras fundamentadas, 
combinando reflexão e fruição, como é de esperar em quem termina a escolaridade 
obrigatória. (p.7) 

Organização  diacrónica,  contacto  direto,  construção  de  leituras  fundamentadas, 
reflexão e fruição? Se, como sabe quem tem trabalhado neste campo com os jovens 
adolescentes  de  hoje,  isto  é,  como  sabem  os  professores  de  Português  do 
secundário, o contacto com os clássicos  raramente é direto, no sentido em que tem 
que  ser  mediado  pelo  professor  (porque  as  referências  desses  textos  e  as  dos 
leitores  adolescentes  são abissalmente diversas,  porque a própria  língua mudou, 
porque  o mundo mudou muito,  e,  como nos  ensina Garrett,  o  passado não  volta 
senão  sob  a  forma  de  um  espectro    que  tudo  destrói),  a  promoção  da  reflexão 
aliada à fruição desses  mesmos clássicos torna‐se particularmente difícil.  
Digo‐o, não porque ache que não devemos persistir na  tarefa, mas porque, antes 
pelo  contrário,  acredito  profundamente  na  validade  dela.  Pelo  valor  linguístico, 
estético, patrimonial, histórico, cultural,  identitário da literatura, certamente. Mas 
também  pelo  seu  valor  inquietador,  como  longa,  duradoura  interrogação  do 
mundo,  da  vida  e  de  nós mesmos.    Pelo  seu  valor  consolador,  também. Pelo  seu 
valor criador. Pelo seu valor nutricional, porque “a poesia é para se comer”. Pela 
sua inutilidade tão absolutamente necessária ao humano. Por tudo isto, e o que fica 
por  dizer,  temos  que  continuar  não  só  a  facultar  aos  alunos  o  acesso  ao  texto 
literário como também a procurar torná‐los leitores assíduos. 

Mas só o podemos conseguir se encararmos com lucidez e honestidade a realidade 
de hoje e os alunos reais que  temos. A verdade é que não é de esperar em quem 
termina o ensino obrigatório, quer dizer, os alunos de hoje do 10º, 11º e 12º, (estes, 



os reais, os dos telemóveis, os do facebook, os do SASE, os das aldeias distantes, os 
dos meios industriais, os das áreas metropolitanas, os que temos), não é de esperar 
que, postos perante os textos dos clássicos, eles construam leituras fundamentadas, 
combinando  reflexão  e  fruição,  sem  uma  ação  marcada  pela  precaução  e  pela 
sensatez.  Não  é  um  ponto  de  partida  sensato  a  exclusividade  da  opção  pela 
organização  diacrónica  (e  não  é  só  esta  que  permite  a  leitura  dos  textos  em 
contexto, até porque a disciplina de Português se pode e deve articular com outras 
do  currículo)  que pretende dar  a    alunos  acabados de  concluir  o 9º  ano, nativos 
digitais com os 14 anos feitos nesta segunda década do século XXI, os textos mais 
antigos  da  nossa  literatura  ou  as  reflexões  do  poeta    em  Os  Lusíadas.  Porque  a 
língua é‐lhes um enorme obstáculo e o universo referenciado é‐lhes absolutamente 
alheio. Porque ler as reflexões do poeta em Os Lusíadas exige uma maturidade que 
eles não têm, como dificilmente a têm os alunos do 12º que agora as devem ler (e 
todos  os  professores  de  Português  do  secundário  o  podem  confirmar  e  os 
resultados  dos  exames  nacionais  o  demonstram).  Porque  eles  não  vão  construir 
leitura nenhuma, mas apenas reproduzir as nossas  leituras. Porque não vão  fruir 
nada. Começar por aí é como (e recorro novamente a um exemplo de outra área) 
escolher o canhão da Nazaré para ensinar jovens aprendizes de surfistas. 

Não defendo que se “facilite”, não defendo que não se ensine Camões por ser difícil. 
Acho mesmo que o difícil é que tem que ser ensinado na Escola, pois para o  fácil 
não  é  preciso  Escola...  Mas  defendo  que  para  ensinar  o  difícil  é  preciso  dar  os 
passos certos e seguros. A Escola apresenta a escalada que deve ser feita: mas se se 
ignorar  o  tamanho  das  pernas  dos  escaladores  e  os  primeiros  degraus  forem 
demasiado  altos  para  eles,  o  que  se  segue  é  um  acidente  ou  uma  desistência  ou 
uma aldrabice, em que o treinador leva o atleta ao colo.  

É melhor ser lúcido e dizer a verdade e a verdade é esta. Não vale a pena a ilusão; 
aliás,  ela  não  nos  deixará  nunca  chegar  onde  eu  quero  chegar  e  o  Programa  diz 
querer chegar, àquele ponto em que os alunos serão capazes de construir leituras 
fundamentadas,  fruir  os  textos,  reconhecer‐lhes  o  valor,  fazê‐los  seus.  Se  no 
domínio Leitura  se optou por uma organização escalar, não compreendo por que 
razão se rejeitou essa prudência na abordagem do que,  julgo poder dizê‐lo, nos é 
mais caro.  
Se se quer que os alunos leiam, que, em contacto direto com os textos,  sejam eles a 
construir as suas leituras, é preciso ter em conta o que eles são, quem eles são. Se 
queremos isso, é uma coisa. Outra coisa será, por exemplo, querer transmitir‐lhes 
uma  série  de  conhecimentos  sobre  os  textos  literários,  informá‐los  sobre  as 
leituras já feitas e pedir‐lhes que reproduzam isso.  Que fique claro: não digo que a 
construção por cada sujeito de  leituras fundamentadas exclui o conhecimento das 
leituras  já  feitas.  Antes  pelo  contrário:  precisa  delas.  Mas  não  se  reduz  a  esse 
conhecimento.  
Quando  falo  de  alunos,  sei  que  faço  uma  generalização.  Haverá  sempre  alunos 
capazes  de  tudo;  mas  nós,  professores  de  todo  o  País,  temos  todos  nas  nossas 
aulas e todos são cidadãos com direito ao acesso ao património que é de todos. Os 
que têm livros em casa e os que não têm, os que têm explicações e os que não têm, 
os filhos de doutores e os filhos de desempregados, os filhos de ricos e os filhos de 
pobres.  Todos merecem  o  nosso  trabalho  e  a  nossa  exigência: mas  esta  começa 
pela  exigência  que  devemos  a  nós  próprios,  a  de  saber  com  clareza  o  que 
queremos,  a  de  ter  objetivos  claros,    a  de  conhecer  bem  quem  ensinamos,  a  de 



medir bem os nossos passos e o nosso tempo. A exigência de ter um Programa que 
não nos impeça isso.  

4.  Neste  Programa há  tempo  para  quê? Os  professores  não  são  capazes  de 
fazer a gestão temporal do Programa? 

Parece‐me, portanto,  que o Programa, que parece hesitar entre o que explicita e os 
implícitos  que,  obviamente,  deixa  ver,  aponta mais  para  as  leituras  reprodutivas 
que diz não querer em circunstância alguma. Até pela  extensa  lista de  tópicos de 
conteúdos do domínio Educação Literária.  
Fazer com que, por exemplo,   os alunos do 10º ano, os tais nativos digitais de 15 
anos,    leiam,  construindo  uma  leitura  fundamentada,  refletindo  e  fruindo,  4 
redondilhas e 8 sonetos de Camões, tratando todos os tópicos (A representação do 
sentimento  amoroso;  A  representação  da  amada;  A  representação  da  Natureza;  A 
reflexão  sobre  o  Amor;  A  reflexão  sobre  a  vida  pessoal;  O  tema  do  desconcerto;  O 
tema da mudança;  Linguagem,  estilo  e  estrutura:  a  lírica  tradicional;  a  inspiração 
clássica  e  a  renascentista;  discurso  pessoal  e  marcas  de  subjetividade;  soneto: 
características;  métrica  (redondilha  e  decassílabo),  rima  e  esquema  rimático; 
recursos expressivos: a aliteração, a anáfora, a antítese, a apóstrofe, a metáfora e a 
metonímia),  fazer  tudo  isto  em  9  tempos  de  50  minutos  é  tarefa  impossível  de 
realizar. Poderemos, nós professores de Português, apresentar e explicar os textos 
e dissertar sobre tudo isto,  isso podemos; mas onde está o tempo para os alunos 
interpretarem,  interrogarem,  porem  hipóteses  de  leitura,  tirarem  dúvidas, 
pesquisarem  sobre  o  contexto,  o  tempo  para  eles,  em  suma,  se  envolverem  no 
trabalho, terem algum papel ativo, sem o qual é hoje impossível ensinar seja o que 
for  a  um  nativo  digital?  Onde  está  o  tempo  para  eles  praticarem  a  resposta  a 
questões sobre os textos, que é afinal a  forma como vão ter que demonstrar (em 
testes escritos e na prova final do ciclo) que compreendem a lírica camoniana, que 
a leram? E onde está o tempo para a regulação do ensino (p.39),  para a superação 
das  dificuldades  de  aprendizagem  identificadas  (p.39)? Quantos  alunos  vão  ficar 
para trás? Quantos alunos vão detestar Camões? 
O  texto  programático  afirma:   O  presente  Programa  valoriza  o  texto  literário  no 
ensino do Português (p.7). O que eu pergunto é se, mais uma vez, o que é dito não 
corresponde ao que é. Em meu entender, por tudo o que já disse, o texto literário 
sai é muito maltratado: amontoado e empurrado para um gueto, isolado dos outros 
textos (estes sim,  acessíveis pela Leitura?), submetido a uma corrida desenfreada, 
o que será feito dele, quando acabarmos? 

 

Se a questão do  tempo se coloca em relação ao que acabo de referir, o problema 
não fica por aí.  De facto, este Programa acaba por acumular a uma grande parte do 
que  já  existia  no  Programa  anterior  listas  de  mais  conteúdos,  sobretudo  na 
Educação Literária — tudo no mesmo número de aulas. Em nome de uma suposta 
exigência,  prece  pedir‐se  aos  professores  que  despachem  e  despejem  matéria, 
independentemente de qualquer decência e consciência profissional.  
E porquê os tempos marcados com esta rigidez e pormenor? Eu, que comecei a dar 
aulas em 72, nunca vi  tal coisa. Mesmo nessa altura se reconhecia ao professor o 
saber e a capacidade para decidir sobre  isso... Este Programa parece desprezar a 
profissionalidade e o profissionalismo dos professores e, por isso, e ao contrário do 



que  afirma  (outra  denegação?),  não  lhes  reconhece  qualquer  capacidade  para  o 
gerirem temporalmente, para o adaptarem à  turma, para decidirem da avaliação, 
etc, para exercerem, enfim, aquilo que é a sua parte na gestão do currículo.   
Além disso,  a distribuição dos tempos proposta, indicativa do peso relativo de cada 
conteúdo (p.35), parece ignorar quer o Decreto‐Lei n.º 139/2012 de 5 de Julho, no 
seu artigo 17º, quer o ponto 5. a) do artigo 7º da Portaria n.º 243/2012 de 10 de 
Agosto:  como  conciliar  o  que  estes  normativos  dispõem  com  os  pesos  dos 
conteúdos da Oralidade e da Escrita neste Programa?  A lei será determinada pelo 
Programa tal como as Metas determinam o programa? 

Mesmo para a avaliação formal, o Programa reserva tempo a menos: doze tempos 
num ano  significa  o  quê? Dois  testes  de  um  tempo por  período, mais  um  tempo 
para  a  correção  de  cada  um?  Mas  se  os  testes  forem  um  pouco  mais  longos  e 
precisarem de dois tempos cada um, como aliás é prática do secundário e o tipo de 
prova escrita  final sugere, com itens variados e adequados à  testagem dos vários 
conhecimentos  e  capacidades?  Só  se  faz  um  por  período  para  ter  tempo  para  a 
correção? Ou fazem‐se dois e não se dedica tempo à correção? 

Em suma: se o programa privilegia o texto complexo, com a sua exigência de  uma 
certa  forma  de  lentidão  e  de  concentração  (p.6),  como  explicar  esta  opção  por 
uma corrida desenfreada? 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