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O título que a organização atribuiu a este encontro, “I Jornadas sobre o Ensino do 

Português – Dúvidas e Revisões”, sugere-me que comece por rever a minha condição de 

há cerca de três décadas: professora do 2.º ciclo do Ensino Básico, com incursões em 

diversas frentes de trabalho sempre com um quadro de referência ou um horizonte de 

expectativas comum, o da didáctica da Língua Materna (DLM), disciplina que, em 

Portugal, ainda se confunde com inculcação de pias intenções sobre a língua ou com 

“receituário” para o seu ensino. 

 

Ao longo da actividade desenvolvida, tenho tentado contribuir para a revisão de 

conceitos-chave resultantes das diversas interfaces que a DLM estabelece com vários 

domínios (da Linguística e das Ciências da Cognição, à Pragmática e à Sociolinguística e, 

num outro plano, às Teorias do Currículo e da Avaliação), na convicção de que, mesmo 

os termos mais pacíficos e consensuais, só aparentemente o são, porque recobrem 

enormes zonas de não-dito, quase sempre geradoras de equívocos graves. 

 

Antes e depois de todos eles o conceito da língua, o seu entendimento enquanto 

disciplina curricular, associado ao de aprendizagem, a que mais adiante voltarei. 

 

É sempre nele que procuro ancorar reflexões e orientações para a acção. 

 

Não por acaso, certamente, no convite para participar nestas Jornadas, foi-me solicitada 

a abordagem de um tópico específico – “o que é uma aula de literatura, o que deve 

procurar realizar com os alunos o professor que ensina literatura, o que é aprender a ler 

literatura, etc.” 
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Não estranhei nem declinei o convite, apesar de ele não se centrar directamente na 

língua. Foi até estimulante, porque, como muitos dos presentes, já estava a ficar 

saturada de visões maniqueístas sobre as relações língua – literatura. E sobretudo 

certeiro, uma vez que, pouco depois de o ter recebido, passei a integrar a equipa 

encarregada de proceder à revisão dos programas do Ensino Básico e, como tal, terei de 

revisitar o mesmo tópico. 

 

No sentido de organizar a minha reflexão, julgo conveniente começar por destacar nela 

dois aspectos: o primeiro, o da constituição dos corpora de leituras prescritas ou 

sugeridas nos programas e os das que, na realidade, são constitutivas do currículo; o 

segundo, o das práticas desenvolvidas em torno desses corpora, nomeadamente das que 

se reclamam da leitura do texto literário e da iniciação à literatura. 

 

Sobre o primeiro têm sido expendidas abundantes críticas, denunciando a invasão do 

currículo pelo texto não-literário, sobretudo oriundo dos media, em geral dito de baixa 

qualidade, e com ela o banimento ou, pelo menos, a subalternização do texto literário, 

sobretudo dos clássicos da literatura nacional. 

 

Não tendo tempo para desenvolver esta questão, quero advertir para alguns riscos de 

certo tipo de críticas: 

• o risco de confundir a letra dos programas com as opções de autores de (muitos e 

maus) manuais e ainda com as escolhas de cada professor; nos programas do Ensino 

Básico, os que melhor conheço, nada permite inferir a intenção de menorizar o papel 

do texto literário; 

• o risco de confundir “pluralidade dos discursos” associada ao contacto com a 

diversidade tipológica dos textos e géneros do discurso, com abastardamento ou 

trivialização da qualidade textual; qualquer texto – literário ou não – a instituir como 
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recurso didáctico deve ser considerado, entre outros, do ângulo da sua autenticidadeautenticidadeautenticidadeautenticidade 

– sem a qual se perde a sua relação com o real e se torna uma “falsificação” ou um 

“pastiche” – e do ângulo da sua qualidade intrínsecaqualidade intrínsecaqualidade intrínsecaqualidade intrínseca, garantia de um funcionamento 

eficaz, no plano da recepção; 

• o risco de, no sentido de se enfatizar a importância formativa do texto literário – no 

pressuposto absurdo de que alguns a pretendem negar – se postule que ele constitua, 

na riqueza discursiva dos seus contextos internos, a base única para o estudo de 

todos os formatos e registos de uso da língua, o que redundaria numa confusão entre 

o universo do real e os universos fictivos – “a essência da literatura é o artifício”1 – e, 

no limite, poderia ter como consequência a incompreensão do próprio fenómeno da 

criação literária. 

 

Para uma correcta dilucidação destas questões em torno dos corpora textuais, era útil, 

por exemplo, dispor de estudos actualizados sobre os manuais mais vendidos por 

ciclos/graus de ensino e sobre o número e a natureza dos textos neles patentes, mas 

também sobre as escolhas dos professores, nos manuais adoptados e para além deles, e 

sobre os critérios que as determinam. 

 

De um outro ângulo, torna-se imprescindível ter presente o conjunto de reflexões mais 

recentes sobre o conceito de literacia do qual, directa ou implicitamente, decorrem 

algumas escolhas textuais fora do âmbito da literariedade, e, em vez de alimentar a 

oposição literacia/literatura, procurar perceber, perante a diversidade das linguagens 

que cruzam o nosso quotidiano – dos media tradicionais aos novos media – como a 

escola tem de participar na construção de uma “literacia crítica e multifacetada”, na 

qual a literatura continue a ter um espaço e um papel insubstituíveis2. 

                                                 
1 Cf. G. Steiner, O Silêncio dos Livros, Lisboa: Gradiva, 2007, pág. 30. 
2 Uso a expressão no sentido que lhe confere o Professor Dias Figueiredo, em “A Língua Portuguesa e o 
Desafio das Novas Tecnologias: Iliteracias e Contextos”, in A Língua Portuguesa Presente e Futuro, 
Textos da Conferência Internacional A Língua Portuguesa: Presente e Futuro, Dezembro de 2004, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, pág. 148. 
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Por outro lado, muito da discussão havida pressupõe que, sob a etiqueta “literatura”, se 

encontra um objecto perfeitamente definido, de qualidade homogénea e, de certo 

modo, inquestionável. Ora a instituição de um “cânone” ou de “núcleos de textualidade 

canónica”, que têm fundamentado as escolhas programáticas, sobretudo nas etapas 

mais avançadas do Sistema Educativo (SE), não pode escamotear outros aspectos do 

problema. Sem querer deslocar a discussão para esse terreno, não posso deixar de 

sublinhar que: i) o cânone não esgota o “virtualmente literário”; ii) o cânone é uma 

construção histórica e, portanto, sujeita ao tempo e à mudança; iii) não dispomos de um 

cânone estabelecido nas áreas da literatura infantil e infanto-juvenil, mas apenas de 

tentativas incipientes de o estabelecer – e lembro que, nos últimos anos, esta é uma 

área muito produtiva e apetecível em termos “editoriais”, à qual, como à produção de 

manuais, o comentário de Pinheiro Chagas, citado por Ramalho Ortigão nas Farpas, 

permanece actual: “Os compêndios, além de péssimos, são tão numerosos que […] 

parece que metade da população em Portugal vive de requerer empregos públicos, e a 

outra metade de fazer livros para as escolas”3; iv) o cânone não pode resolver o 

problemas das “adaptações” ou o do acesso aos clássicos de outras literaturas, mediante 

traduções; se algumas, pela qualidade, são modelares, outras há verdadeiramente 

“deploráveis”, como as do conto maravilhoso e das narrativas tradicionais, em que 

circulam no mercado verdadeiras aberrações, disfarçadas de “literatura”. 

 

O que me leva a concluir que, em termos didácticos, um corpo de leituras orientado 

pelo cânone é essencial, mas uma compreensão plena do fenómeno literário implica, 

ainda e em cada momento, perceber como, num continuum de objectos culturais 

modelados na língua e, por vezes, associados a outras linguagens, a algumas produções 

é reconhecida uma qualidade que, sobre as suas condições/funções de origem, lhes 

confere um estatuto estético superior e um reconhecimento público, ainda que fora das 

                                                 
3 Cf. R. Ortigão, As Farpas, vol. 6, Lisboa: Círculo de Leitores, 2007, pág. 1643. 
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instituições académicas. Em domínios como o jornalismo, a canção, o humor ou mesmo 

a publicidade, há óptimos exemplos do que afirmei.  

 

Assim, se o literário não pode ser relegado para a condição secundária de “mais um 

registo de uso da língua”, constituindo todas as suas formas, das mitologias ancestrais 

aos clássicos, um legado a manter vivo, ele não pode obrigar a ignorar objectos e 

linguagens actuais. Uma escola actuante tem tanto de assegurar o conhecimento desses 

clássicos como de ensinar a olhar o presente e, sobre um aparente caos de referências, 

exercer a crítica e favorecer a construção pessoal do gosto. 

 

Em muitos casos, aliás, o diálogo dos textos clássicos com esses objectos e linguagens 

simbólicas é a melhor forma de os manter vivos pela revelação de como aqueles nos dão 

chaves para entendermos, na condição humana, no seu imaginário e nas múltiplas 

formas de urdidura e de artifício textual em que ele se entretece, o que muda e o que é 

perene. 

 

Quanto ao segundo aspecto que me propus tratar – o das práticas lectivas – afigura-se-

me mais fácil responder ao desafio por exclusão de partes, o que vou tentar fazer, 

começando por enunciar o que, a meu ver, não constitui em qualquer nível de ensino, o 

cerne do ensino da leitura do texto literário ou mesmo da Literatura: 

 

• uma leitura de fragmentos descontextualizados, patentes nos manuais, como 

pretexto para o preenchimento de questionários ou de fichas que, do texto, apenas 

captam o mais superficial ou aleatório; 

• uma leitura episódica das obras, ou de parte delas, seguida de comentário 

estereotipado, a cargo do professor, ou, numa versão mais recente, de um ditado de 

apontamentos, ambos fazendo emergir, numa exegese “pronta-a-servir”, a “leitura 

autorizada” que o aluno terá de devolver integralmente no momento de ser avaliado; 
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• algum trabalho avulso sobre vocabulário e estruturas gramaticais ou, nos graus mais 

avançados, o inventário minucioso, sobretudo no plano formal, dos recursos 

estilísticos patentes nos textos e das suas relações com géneros, escolas e épocas 

literárias, por vezes relevando de uma concepção decorativista do texto literário, do 

tipo “gramática dos estilos”; 

• uma paráfrase dos textos, acrescida de um discurso apologético das obras e dos 

autores, no sentido da inculcação de valores (estético-literários, ideológicos, outros). 

 

Mas, lamentavelmente, num elevado número de casos, é disto que são feitas as aulas 

que têm o texto literário no seu centro. 

 

E note-se que, nessas aulas, para lá de preenchimento de fichas e de apontamentos, 

nunca ou raramente se escreve sobre ou a propósito do que se leu, nunca ou raramente 

a(s) leitura(s) se confrontam ou se projectam noutras formas de expressão e os alunos 

se constituem como sujeitos da palavra dita, lida ou escrita. 

 

Dir-me-ão, invocando os programas, que há mais – alguma teoria do texto e dos géneros 

literários, algumas referências históricas e sociológicas como pano de fundo das leituras 

obrigatórias, etc. – ou que, em qualquer grau de ensino, há excepções, exemplos 

notáveis de fuga à mediocridade. 

 

Decerto. Poderei acrescentar até que muitas das práticas que, a traço grosso, descrevi, 

se são frustrantes para os alunos, ainda o são mais para os professores, reféns da 

impreparação de muitos e de uma incapacidade generalizada em perceber não tanto o 

que está mal, mas ondeondeondeonde e comocomocomocomo actuar para introduzir melhorias significativas neste 

estado de coisas. 
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Tenho defendido, quanto à procura de uma alternativa, que o problema é complexo e 

não resolúvel por uma única via, instituída em panaceia milagrosa. A quase teoria da 

imersão no texto literário como via para o que seria uma aquisição/modelação natural 

da língua, que alguns defendem, tem facetas muito pertinentes, mas ignora muitos dos 

factores em jogo na aprendizagem – a experiência do “fazer da língua”, a observação 

reflexiva do aprendido, a distanciação crítica, a consciência do que e do como se sabe – 

factores que relevam do papel da mediação docente, sobretudo nos primeiros anos de 

escolaridade. 

 

É logo aí, no momento em que é dado ao aluno construir uma representação do objecto 

da disciplina, que ele precisa de vivenciar a relação indissociável entre língua e 

literatura, ainda que esta última palavra ainda não faça parte do seu vocabulário.  

 

Mas uma primeira aproximação – que, aliás, a sabedoria dos povos consagrou, primeiro 

no âmbito das famílias e, depois, já na escola, nas práticas em torno do património oral, 

dos cancioneiros e da chamada literatura tradicional – não pode esgotar-se na audição 

ou na leitura de histórias, poemas, lengalengas e outras múltiplas formas desse acervo. 

Para isso quase não seria precisa a Escola. Essa abordagem tem de se materializar numa 

exploração hábil, criteriosa e progressiva, a desenvolver pelo professor ao longo do 

currículo e cujo sentido assente em duas premissas: 

a) a literatura é imaginário materializado na língua, ou pura afirmação do modo, da 

liberdade e do prazer de criar com essa matéria-prima; 

b) a literatura testa os limites da língua, recria-a, mas também está inscrita nela, não 

apenas pela incorporação ou legitimação de novos padrões, cunhados pelos 

autores em cada época, mas porque muitos dos processos em que se apoia a 

criação literária – analogias, comparações, processos metafóricos e metonímicos, 

contrastes, complementaridades, etc. – são inerentes à própria dinâmica da 
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evolução e do enriquecimento linguístico e estão como que “cristalizados” na 

língua, embora o comum dos falantes disso não dê conta. 

 

Dessa exploração metódica, promovida e orientada pelo professor, terão de fazer parte 

processos consistentes que, em ambientes textuais ricos e diversificados, dêem ao aluno 

oportunidades repetidas e concertadas de: 

 

• observar a língua, captar a sua materialidade em todos os planos em que a podemos 

usar; 

• manipular as palavras, experimentar isoladamente ou em diferentes contextos e 

configurações discursivas, as suas especificidades fonológicas, gráficas, estruturais e, 

assim, de avaliar a sua imensurável plasticidade; 

• estabelecer entre elas relações de toda a ordem, de forma e sentido, ordenando-as 

segundo diversas intenções e critérios; 

• registar regularidades de funcionamento e perceber como algumas delas já se 

converteram em regras, a observar sistematicamente, nos usos correntes; mas 

também experimentar formas de subverter essas regras de modo deliberado, para 

daí retirar efeitos precisos, pragmáticos ou estéticos; 

• descobrir, por exemplo, numa entrada de dicionário, no campo semântico de uma 

palavra e nas locuções e fraseologias em que participa, as redes de sentido que ela 

permite figurar e todo o imaginário cultural que sustenta essa deriva semântica; 

• detectar ainda, para lá dos aspectos formais da palavra, a sua densidade simbólica, 

o(s) seu(s) registo(s) na esfera social, a sua origem e filiação histórica, o seu 

parentesco com outras; 

• criar palavras novas, de acordo com processos de formação regulares, e explicitar os 

significados atribuídos, ou cruzar palavras para obter efeitos insólitos, divertidos, 

outros; 
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• transmitir os múltiplos aspectos – da sua experiência, memória e sensibilidade 

pessoal – que uma palavra, expressão ou texto lhe evoca ou desperta; 

• investir esses e outros sentidos – e tudo o que, de novo, vai sabendo sobre a língua – 

numa escrita que tenha a sua “marca”, que sinta como sua (ainda que realizada em 

colectivo); 

• e dizer de cor ou, pelo menos, de gosto quase tudo: palavras, expressões, fraseologias, 

rimas, lengalengas, pequenas fábulas e outras ficções – de modo que soem bem, que 

outros as ouçam, que a voz de quem diz se afeiçoe aos textos e faça quem ouve 

também se afeiçoar… 

 

São processos como estes, inscritos em percursos didácticos ajustados, que podem 

garantir ao aluno, não apenas o aperfeiçoamento das suas competências de uso, pelo 

reforço dos automatismos e pelo alargamento dos recursos linguísticos de que é 

possuidor, mas a emergência de uma consciênciaconsciênciaconsciênciaconsciência    e de uma sensibilidadee de uma sensibilidadee de uma sensibilidadee de uma sensibilidade    linguísticalinguísticalinguísticalinguísticassss. 

 

O desenvolvimento precoce dessa consciência consciência consciência consciência sensívelsensívelsensívelsensível é crucial, porque está na origem 

de uma relação equilibrada e frutuosarelação equilibrada e frutuosarelação equilibrada e frutuosarelação equilibrada e frutuosa com a língua e com todo o tipo de formas 

simbólicas por ela mediadas, relação feita de saberes, de experiências, de curiosidade, 

de sentido crítico e de muito afecto. 

 

É sobre essa relação, explorada de modo harmonioso, que se institui a palavra como 

factor de crescimento do aluno, que se favorece uma verdadeira apropriação da línguaapropriação da línguaapropriação da línguaapropriação da língua, 

matriz da sua identidade cultural, individual e colectiva. E é também ela que suporta e 

dá sentido a toda uma “cultura do escrito” e aos seus expoentes literários. 

 

Sem que essa apropriação, de contornos virtualmente ilimitados, se processe, a 

linguagem será sempre externa àquele que a veicula, e o texto literário, em vez de um 

espaço privilegiado de encontro de subjectividades, será apenas um lugar de passagem, 
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um objecto consumível e consumido, como qualquer outro. No limite, ainda que 

absurdo, não haveria até literatura digna desse nome. 

 

Entre outras razões, é por pôr em evidência as múltiplas formas, dimensões e graus a 

que tal apropriação se pode consumar que o estudo dos textos literários e da literatura 

é tão profundamente formativo. Ele postula, quer no plano da recepção, quer no da 

produção, a plena apropriação da língua, ainda que a instale num outro universo. É isso 

que está implícito nas palavras com que Michel Crépu responde à questão “O que é a 

literatura?” “Um lugar que não é um lugar, um tempo que não se mede pelo tempo, 

uma língua que não é a linguagem”4.  

 

A Escola, de há muito, assumiu como sua missão primordial a iniciação a essa “cultura 

do escrito” e aos seus padrões: o escrito, como tem sido sublinhado, foi sempre o lugar 

do “autor”, logo da autoridade, do poder de criar ou de interpretar textos e de 

estabelecer normas ou cânones, em domínios que vão da religião à política, à literatura 

ou à arte. Mas nunca como hoje a Escola, ou a maioria dos seus agentes, tendo tão viva 

consciência da importância do exercício (do poder) do escrito na conquista da 

cidadania, bem como do seu reverso, enfrentou tantos dilemas e paradoxos na 

(re)definição dessa cultura. 

 

Georges Steiner, na obra já citada, enunciou magistralmente dois deles. O primeiro 

paradoxo é o de como o recurso à escrita debilita o poder da memória. A sociedade 

actual, que encontrou formas altamente sofisticadas de conservar e tratar a informação, 

deixou ela própria de ter memória – de actualizar as suas memórias, o seu passado –, 

porque a delegou nos textos escritos. A educação, nas suas palavras, “cada vez mais se 

assemelha a uma “amnésia institucionalizada”, porque substituiu o “saber de cor”, no 

                                                 
4 Cf. M. Crépu, “Esse Vício ainda Impune”, in G. Steiner, O Silêncio dos Livros, Lisboa: Gradiva, 2007, pág. 
56. 
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que ele significa de “saber do cor(ação)”, pelo “caleidoscópio transitório dos saberes 

efémeros”. 

 

O segundo paradoxo, para o qual Steiner confessa não ter resposta, é o de como o 

universo ficcional e o que ele desperta de “fascínio pelo imaginário” – na literatura ou 

noutra arte – podem saturar de ficção o leitor, afectando a sua percepção ao ponto de o 

tornar incapaz de se relacionar com o mundo: as criações do imaginário, no que têm de 

mais poderoso e atractivo, podem conduzir também à fuga à realidade, à 

desumanização. 

 

Uma outra distorção possível a que podem conduzir, numa forma mitigada – mas muito 

corrente na actualidade – é à ideia de que o fazer literário se reduz à ficção, a um bom 

tema ou a uma boa intriga, ignorando o facto de que ambos são indissociáveis das 

formas de linguagem que os actualizam e modelam, da tensão interior que essas formas 

potenciam e, assim, desvirtuando ou quase rasurando todo o trabalho retórico e 

poético. 

 

São estes, de certo modo, efeitos perversos, no plano cultural, de dinâmicas de 

crescimento das sociedades. Mas são, sobretudo, exemplos do que resulta, ou pode 

resultar, de mudanças de paradigma assentes em lógicas de exclusão ou de inversão 

absolutas. 

 

A história da DLM é feita de outros exemplos desses efeitos perversos. Mas há que não 

confundir premissas válidas – por exemplo, a já citada “abertura da aula de português à 

pluralidade dos discursos” – com interpretações erróneas dessas premissas. 

 

No momento presente, em que a grande questão que se coloca – não apenas aos 

professores de língua e de literatura, mas a toda a Escola, em Portugal e em muitos 

outros países… – é a de como promover, num sistema massificado, uma aprendizagem 
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que se eleve acima dos padrões da cultura de massas, há que procurar redefinir o lugar 

e o papel da língua e da literatura, centrando-nos no essencial. E sem perder a 

consciência viva de que essa tarefa é cada vez mais complexa, dependente de quem a 

actualiza em contextos particulares e, portanto, geradora de riscos e de efeitos 

perversos. 

 

Mas definir o essencial apenas pela via cumulativa dos textos ou dos conteúdos não 

chega. É que se, quanto a alguns saberes, apenas se pretende que o aluno fique a possuí-

los e a utilizá-los quando necessário, com a língua e a literatura tem de promover-se 

muito mais do que uma relação instrumental. É vital que, ao aprendê-las, o aluno as 

experiencie e viva, ou seja, se implique a tal ponto que seja ele o possuído, que a sua 

relação com o mundo, mediada pelos textos e transfigurada na literatura, seja 

fundadora da sua identidade. 

 

Dispenso-me de sublinhar as implicações didácticas deste postulado. Excepto de uma 

delas: a de que nenhum professor alcançará, nos alunos, este grande desígnio se o não 

assumir, em si, se não constituir como ser humano um exemplo feliz de apropriação da 

língua e da literatura. 

 

E porque, no título desta intervenção, vos falei em descobrir na língua o sabor da 

literatura, trago-vos alguns textos de alunos – produtos de breves e ingénuas 

experiências de apropriação da língua – na esperança de que, lendo-os também 

encontrem neles esse indizível sabor. 

 

 


