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1. Que  importância é dada realmente à Escrita? 

Na  Introdução    do  Programa,  em que  se  apresenta  e  defende  a  opção  pelo  texto 
complexo, podemos ler: 
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) 
Se parece evidente que a leitura de textos complexos desenvolve a capacidade de 
compreender, já me interrogo se isso é assim em relação à capacidade de escrever. 
É sem dúvida  um lugar comum, no sentido em que todos o partilhamos: é preciso 
ler para escrever; a quem não lê,  falta, por exemplo, vocabulário que é necessário 
para escrever melhor. Daqui, conclui‐se que lendo, aprende‐se a escrever. Mas será 
mesmo assim? Em parte, sim; mas não totalmente.  
Ler  e  escrever  são  coisas    diferentes,  operações  complexas  ambas,  e  com 
especificidades próprias. Estabelecendo um paralelismo com outra área, sirvo‐me 
do exemplo da pintura:  eu posso ver , e vi, centenas de quadros; e no entanto, não 
sei  pintar.  Teria,  para  isso,  que  aprender  a  fazê‐lo:  agarrar  no  lápis,  no  pincel  e 
pintar,  pintar,  pintar.  É,  parece‐me,    o  que  acontece  com  a  escrita:  posso  ler 
centenas, milhares de páginas; mas, se não agarrar na caneta e escrever, escrever, 
escrever,  não  aprendo  a  fazer,  não  desenvolvo  a minha  capacidade  de produção 
textual.  Isto, que sei por mim,  tenho‐o  também confirmado com a experiência de 
muitos anos a ensinar a ler e a escrever. 
Sem  dúvida  que  o  contacto  com  os modelos  (p.35)  ensina; mas  para  aprender  é 
preciso  fazer. Para escrever melhor é preciso escrever mais. Não parece ser esta  a 
perspetiva deste Programa, pois pouco se diz sobre o assunto. 
Num curto parágrafo, com início na página 8, aborda‐se o tema, afirmando‐se como 
opção  a  importância  atribuída  ao    domínio  da  Escrita,    para    imediatamente  se 
passar a relacioná‐lo com os outros quatro: 
Uma outra opção reside na  importância dada ao domínio da Escrita. Ela deriva da 
convicção  de  que  a  escrita  tem,  a  este  nível,  dois  grandes  objetivos,  que  Shanahan 
(2004) designa como “aprender” e “pensar”. Escrever para aprender e escrever para 
pensar  ,  na  sua  articulação  com  o  ler  para  escrever  (cf.  Pereira  2001),  são 
capacidades  decisivas  da  Oralidade,  da  Leitura,  da  Educação  Literária  e  da 
Gramática. 

Assim, mesmo quando o Programa apresenta uma ideia sobre o valor da prática da 
escrita,  imediatamente  regressa  ao  valor  do  ler  como  meio  para  aprender  a 
escrever  (com  uma  referência  bibliográfica  que  aliás  não  consta  da  Bibliografia. 
Pereira, 2001? Nem 2000, nem 2005?). 
Parece,  portanto,  que  a  importância  dada  à  escrita  não  é muita...  Aliás,  algumas 
linhas antes, na mesma página 8, é possível ler:  



Predominantemente não literários, os textos a estudar nos domínios da Oralidade, da 
Leitura  e  da  Escrita,  em  qualquer  dos  géneros  previstos,  obedecem  às  opções 
científicas acima mencionadas.  
 
Textos a estudar no domínio da Escrita? Não deveria ser  textos a escrever? Será, 
desta vez, um  lapso? O que quer o Programa quando  fala do domínio da Escrita: 
que  os  alunos  estudem  os  textos  selecionados  e  listados  nos  quadros  dos 
Conteúdos Programáticos? Ou que os escrevam? 
A  citação  de  Shanahan  é  certamente  pertinente  e  serve  para    apontar  os  dois 
grandes objetivos atribuídos ao domínio: os alunos devem  escrever para aprender e 
escrever  para  pensar.  Independentemente  de  nos  interrogarmos  se  isto  esgota  a 
funcionalidade  e  o  sentido  do  que  é  escrever  (e  julgo  que  não  esgota memo  na 
escola),  parece  que  é  lógico  concluir  que  os  géneros  textuais  a  trabalhar,  na 
perspetiva de  levar   os alunos a aprender a  fazê‐los,    a escrevê‐los,  serão os que 
melhor  servem  esses  objetivos.  Observando  a  lista  de  textos  apresentados  no 
Programa,  domínio  da  Escrita,  encontramos:  Reportagem;  Entrevista;  Resumo; 
Síntese; Exposição sobre um tema; Apreciação crítica (de filme, de peça de teatro, de 
livro,  de  exposição  ou  outra  manifestação  cultural);  Texto  de  opinião  (sendo  que 
alguns destes géneros são retomados ao longo do ciclo). 
Se, no  limite,  escrever qualquer género de  texto nos ajuda a pensar,   parece que 
esse objetivo está mais presente  na Exposição, na Apreciação crítica e no Texto de 
opinião,  tal  como o escrever Resumo e    Síntese é muito útil para aprender. Mas a 
escrita de Reportagem e de Entrevista levanta, parece‐me, algumas questões.  
Por um lado, trata‐se de textos que exigem uma técnica e um saber particular, que 
os  jornalistas  aprendem  e  sabem  fazer.  A  reportagem,  em  particular,  exige  uma 
preparação própria, o testemunho direto da situação, a recolha de relatos in loco, 
etc.    Qualquer  pessoa, mesmo  sendo  professor  de  Português,  sabe  escrever  uma 
reportagem? E sabe‐o tão bem que o possa ensinar? Não é  a reportagem, como se 
diz, um dos géneros jornalísticos mais exigentes e difíceis?  
Por outro lado, os alunos do 10º ano, embora muito novos, já não têm idade para 
brincar ao faz de conta, parece‐me a mim. Não devemos pedir‐lhes uma espécie de 
aproximação à reportagem, uma coisa mais ou menos reportagem. Não devemos, 
acho eu,  fazê‐los  crer que não é preciso dominar a  técnica de escrita  jornalística 
para escrever reportagem.  
Admitamos, no entanto, que há  , na Escola, um jornal e que a produção de textos 
para esse jornal motive os alunos para a escrita, dando um sentido imediato ao seu 
trabalho: então que os alunos façam esses esboços de reportagem e de entrevista. 
Mas  julgo,  por  isso,  que  o  Programa devia  usar  aqui  o mesmo processo  que  usa 
para os  textos a  ler, deixando alguma margem de  liberdade aos professores: que  
dissesse (e estou a referir‐me ao 10º ano), por exemplo, que dos textos listados se 
podem escolher  3 ou 4, mesmo alargando a lista a outros géneros como Memórias 
ou  Texto  de  opinião.  Com  efeito,  parece‐me  que  este  último,  além  de  dar 
continuidade ao  trabalho  feito no 9º  ano  (cf. Meta EL9, 17),  que não  seria  assim 
interrompido por um ano, corresponde a uma verdadeira necessidade de exprimir 
ideias por parte dos jovens da idade em causa; e que aquele permite também uma 
escrita mais  pessoal,  ainda  tão  importante  nesta  idade  (e  nas  outras...).  Sei,  por 
experiência  própria,  como  este  tipo  de  escrita  pode  ser  desencadeador  de mais 
escrita, de mais motivação para escrever outros géneros textuais. 
 



2. Quer o Programa verdadeiramente que os alunos escrevam? 

Talvez não.   Ou, pelo menos, pouco, na  aula. A  escrita  exige  tempo: para pensar, 
para  planear,  para  escrever,  para  rever,  para  reformular,  para  praticar,  para  ser 
lida. O programa dedica‐lhe cerca de 18% dos tempo de cada ano — muito pouco 
para  o  que  é  preciso  e  em  comparação  com  o  tempo  destinado  à  Educação 
Literária, que anda sempre acima dos 45%. Se a este último juntarmos  os cerca de 
11% da Leitura,  percebe‐se que  a Escrita não  é muito  valorizada  (funcionando a 
proposta  de  atribuição  dos  tempos  letivos  como  indicativa  do  peso  relativo  dos 
diferentes conteúdos programáticos  ‐ p. 35), embora valha mais do que a Oralidade 
e do que a Gramática. Sem tempo para escrever — porque, num ano, 20 tempos de 
50 ou de 45 minutos (a autonomia das Escolas tem sido afirmada por coisas como 
esta, elas podem escolher entre 45 e 50...) não são 1000 ou 900 minutos de tempo 
útil, serão talvez na realidade cerca de 800 minutos ou menos; e 800 minutos para 
trabalhar  4 (ou 5) géneros textuais dá  cerca de 200 minutos para cada um. Pensa‐
se então que os alunos do 10º ano aprendem verdadeiramente a escrever sínteses 
ou apreciações críticas (aprendem as marcas do género, escrevem, respeitando‐as,  
os  textos,  reveem,    voltam  a  escrever,  fazem  outro,  ouvem  as  sugestões  do 
professor, etc.) em 3 horas – para cada um dos géneros ‐ no total do ano? Que fácil 
seria ensinar a escrever, se assim fosse! Por que é que o Programa, que prescreve 
isto  e  sabe  certamente  como  ensinar  rapidamente  a  escrever,    não  dá  qualquer 
espécie  de  indicação  que  ajude  os  professores  que  ainda  não  descobriram?  A 
sugestão  é,  portanto,  que  a  Metodologia  inclua  uma  subdivisão  intitulada,  por 
exemplo, “Método para ensinar a escrever em pouco tempo”. Dado que tempo para 
a   exercitação  inerente à consolidação e manifestação dos desempenhos requeridos 
(p.35) é coisa que não há. 
 
3.  Afinal  o  que  é  que  se    considera  serem  os  Conteúdos  e  os  Domínios  do 
Programa? 

A propósito da Escrita, surgem‐me algumas interrogações sobre o ponto Conteúdos 
Programáticos.  

Como é que os conteúdos da Escrita  são os mesmos que os da Leitura? Ou os da 
Compreensão  do Oral,  os mesmos  que  os  da Expressão Oral?  E  como  é  que  estes 
últimos  são,  em  parte,  também  iguais  aos  primeiros?  Ensinar  a  ouvir,  a  falar,  a 
escrever, a  ler   é ensinar o mesmo? Ou por outras palavras, ensinando as marcas 
do género ensina‐se a ler, a escrever, a falar e a ouvir? A questão aqui é, parece‐me, 
que o  conteúdo da  aprendizagem não  é  apenas o  conhecimento das  tais marcas, 
mas também o saber‐fazer, o saber‐escrever, o saber‐falar, o saber‐ouvir, o saber‐
ler. Trata‐se de competências (à falta de melhor, uso a palavra banida...) distintas, 
exigindo ambas conhecimentos específicos, e é isso que temos que ensinar, é isso 
que  é  também  o  conteúdo.  A  par  do  ensino  desses  conhecimentos,  há  aqui  uma 
dimensão  de  ação,  atividade,  que  faz  parte  do  conteúdo  a  ensinar.  Há  quem  lhe 
chame  conteúdos processuais, mas usando essa designação ou não,    a  verdade é 
que  isso  é  determinante  para  a  aprendizagem  que  se  pretende  e  que  é,  se  bem 
percebo, que os alunos saibam escrever uma síntese, saibam fazer oralmente essa 
síntese (não lê‐la, mas apresentá‐la oralmente).  
Percebe‐se que, definindo apenas como conteúdos dos  quatro domínios as marcas 
de género, se pense que se pode ensinar, no número de aulas proposto,  a produzir 
e  a  compreender,  oralmente  e  por  escrito,  a  série  de  textos  que  aparecem  na 



coluna  intitulada Domínios. Mas conhecer essas marcas é apenas uma parte do que 
os alunos têm que aprender  — e nós, ensinar. O que demora tempo a ensinar não 
é,  por    exemplo,  que  o  resumo  é  marcado  pela  concisão  e  objetividade;  o  que 
demora  tempo    é  o  aluno  ficar  a  saber    fazer  textos  concisos  e  objetivos.  Com 
correção linguística. É isto que exige prática, exercitação, persistência, tudo coisas 
que exigem tempo. 
Outra questões surge relacionada com a anterior: se, quando lemos Compreensão 
Oral, Expressão Oral, Leitura, Escrita e até Educação Literária na coluna Domínios 
não  achamos  estranho,  já  o  mesmo  não  acontece  quando  nessa  mesma  coluna 
lemos coisas como síntese, ou reportagem, ou Luís de Camões! Parece‐me que seria 
necessário  que  se  definisse  com  clareza  o  que  é  domínio  e  o  que  é  conteúdo;  a 
síntese  (e  as  suas  marcas  de  género)  não  é  um  conteúdo  a  ensinar  em  vários 
Domínios? Não é isso que temos que ensinar? Não é isso, portanto, um conteúdo? 
Como se mostra no quadro da página 36, o género crónica (e as suas marcas) é um 
conteúdo a ensinar no domínio da Leitura no 11º ano. Mas se é um conteúdo por 
que razão aparece, no quadro da página 19, na coluna intitulada Domínios?  
Resta  a questão de Camões,  dos outros  escritores  e das  listas de obras  a  ensinar 
aparecerem  incluídos  na  coluna  dos  Domínios:    seria  talvez  melhor  ter  em 
consideração  que  a  natureza  dos  quatro  primeiros  domínios  é  diversa  da  da 
Educação  Literária.  E  que,  portanto,  não  há  vantagem  em  apresentar  tudo  num 
mesmo  quadro  (se  é  preciso  usar  quadros  de  duas  colunas...Veja‐se  a  forma 
diferente  da  apresentação  do  domínio  Gramática.).  Parece‐me  que  o  Domínio  é 
Educação Literária e que as obras e aquilo a que se chama Tópicos de Conteúdo — e 
que me parecem antes tópicos orientadores da leitura — são conteúdos.  
A propósito,  interrogo‐me sobre a  razão que  levou a que apenas   no Domínio (?) 
Luís de Camões, Os Lusíadas se incluíssem também alguns tópicos (aliás, repetidos 
ou desdobrados na coluna dos Tópicos de Conteúdo). Por que não, como em todos 
os outros casos, apenas a indicação dos textos a ler? Faça‐se a justiça de pensar que 
os professores saberiam decidir quais os tópicos a tratar em cada parte do texto! 

 
 
 
 
 

Maria Margarida Font Amado 
Professora de Português 

20/11/ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


