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AS LEIS DA REPÚBLICA E O ENSINO DO PORTUGUÊS 

  

         Há dezassete anos que o ensino do Português se faz no território nacional 

na dependência legal de um diploma absurdo desde a sua criação - o infeliz 

Despacho Normativo 32/84. Este diploma contém o elenco das habilitações 

próprias e suficientes para o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino 

secundário, e foi criado à revelia da reforma curricular realizada nas faculdades 

de letras e de ciências sociais e humanas para as licenciaturas em Línguas e 

Literaturas Modernas (L.L.M.), que vieram substituir as designações filológicas 

tradicionais subdivididas em três grupos (Português, Latim e Grego; Português e 

Francês; Inglês e Alemão). Desde essa altura, todos os licenciados nas novas 

áreas e variantes tiveram que conquistar gradualmente, à custa de mais de uma 

dezena de despachos e portarias rectificativos, o direito à habilitação própria 

para a docência naqueles níveis de ensino.  

Desde 1984 que qualquer licenciado em L.L.M. tem dificuldade em 

compreender esta situação. Um licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses 

(de alguns anos a esta parte a variante mais procurada), por exemplo, não tem 

habilitação própria para leccionar Inglês no secundário e tem apenas habilitação 

própria de 3º escalão no grupo de Português, Latim e Grego (8º A); contudo, 

um licenciado em Estudos Ingleses e Franceses tem habilitação própria de 1º 

escalão no grupo de Português e Francês, sem nunca ter estudado disciplinas 

de Português na sua licenciatura; um licenciado em Estudos Portugueses, que 

não estuda línguas estrangeiras na sua formação inicial, pode, por sua vez, 

ensinar Inglês ou Francês no 2º ciclo; indivíduos que nunca estudaram literatura 

ou linguística portuguesa podem ensinar Português, quer nos 2º e 3º ciclos 

quer mesmo no secundário, em certas condições. Aqui se incluem todos os 

licenciados em História, História da Arte, Ciências Antropológicas e Etnológicas, 

Ciências Políticas e Sociais, Direito, Filosofia, Relações Internacionais, Ciências da 

Comunicação, Teologia, todos professores de Português, muitos com lugar no 
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quadro e inclusive com estágio pedagógico feito nesta disciplina. Em particular 

no 2º ciclo, existe uma percentagem elevadíssima de professores de Português 

com estas habilitações de base. Se em 1984 não existiam professores de 

Português suficientes, hoje assistimos a uma situação inversa, com uma 

preocupante taxa de desemprego entre os professores de Português 

profissionalizados nesta área. O pior é que já não é possível corrigir os erros da 

história e garantir um lugar a todos os novos profissionais, a quem temos de 

explicar que, apesar da caducidade dos modelos curriculares filológicos, a lei 

vigente ainda os obriga a arrumarem-se em um dos três grupos clássicos. 

Estes são apenas alguns dos variadíssimos exemplos que transformaram 

radicalmente o quadro das habilitações literárias dos profissionais do ensino do 

Português. Todos sabemos que o facto de o Português ter sido uma disciplina 

carenciada de professores profissionalizados na década de 1980 levou a esta 

situação, partindo-se do princípio de que quem teve uma formação qualquer na 

área das humanidades estava automaticamente habilitado a ensinar Português. 

Eu não dissocio a grave crise das competências linguística e literária que hoje 

ainda enfrentamos, nos ensinos básico e secundário, deste quadro legal que 

destruiu por completo o perfil profissional do professor de Português nas 

últimas duas décadas. Nenhum Governo até hoje teve coragem para rever a 

sério este quadro legislativo, que é de fácil resolução, bastando para isso criar 

tantos grupos disciplinares quantas as disciplinas, acabando com a arcaica 

distribuição dos grupos pela lógica das filologias clássica, românica e 

germânica. Nenhuma universidade do País tem os seus cursos de línguas 

organizados desta forma. 

O Despacho-Normativo nº 7/97, de 7 de Fevereiro, alterado pelo 

Despacho Normativo nº 15/97, de 31 de Março, determinou a constituição de 

um grupo técnico que, durante dois anos, “procedeu à apreciação da totalidade 

das propostas feitas por instituições de ensino superior, tendo sido identificados 

cerca de 700 cursos que possibilitaram novos reconhecimentos de habilitações 
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próprias e suficientes.” O resultado é o Despacho Normativo nº 3-A, de 18-1-

2000, que apenas actualiza a lei de 1984 com os cursos entretanto criados, 

acrescentando, por exemplo, mais umas raridades ao perfil profissional do 

professor de Português, que passou a incluir licenciados em Política Social, 

Sociologia do Trabalho, História da Arte, Relações Internacionais ou Serviço 

Social (grupo 1)! O referido grupo técnico perdeu uma oportunidade única para 

corrigir o mais simples: a definição absurda dos grupos disciplinares de línguas. 

Manteve-se a divisão filológica,, quando se impunha uma actualização de 

acordo com aquilo que realmente é oferecido pelas universidades portuguesas, 

desde a última reforma das faculdades de letras (Decreto-Lei nº 53/78, de 31 de 

Maio), desde sempre ignorada pelos legisladores das formações académicas 

adequadas ao exercício de funções docentes. 

         As sucessivas reformas curriculares dos ensinos básico e secundário, em 

número de quatro desde 1974, trataram o ensino-aprendizagem do Português 

sempre de forma leviana, mas com ares de ética reflectida. Em 1991, por 

exemplo, acabou-se com o ensino da história literária, recuperada em 1997, mas 

rapidamente anulada de novo para a reforma que se prepara para 2002. Se se 

acredita agora que o ensino da história da literatura portuguesa também não é 

importante, saber-se-á que o ensino da língua continuará nas mãos de 

profissionais que não foram preparados minimamente para tal especificidade? 

Como é possível fazer uma reforma curricular à frente de uma verdadeira 

política de formação contínua de professores? Como é possível reformar um 

currículo apostando na sua vertente linguística e pragmática e continuando a 

ignorar a natureza da profissionalidade do professor de Português, que é ainda 

hoje, legalmente, um docente especializado em tudo menos no estudo da 

própria língua materna?  

Vivemos um momento único para se poder corrigir esta gravíssima 

situação: a partir de agora, e uma vez iniciado o complexo processo de 

acreditação de todos os cursos de formação inicial de professores, pelo Instituto 
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Nacional de Acreditação da Formação de Professores, não faz sentido que a lei 

reguladora das habilitações profissionais dos professores dos ensinos básico e 

secundário fique sujeita a uma regra filológica arcaica e não acompanhe a 

renovação curricular iniciada nas faculdades de letras e de ciências sociais e 

humanas muito antes de 1984. De outra forma, no que ao ensino do Português 

diz respeito, não faz sentido seguir os princípios da Declaração de Bolonha nem 

tentar criar nas universidades novos currículos multidisciplinares, renovando a 

formação inicial de professores. Não faz sentido ainda tentar definir o perfil 

profissional do professor de Português, como o fez recentemente a Associação 

de Professores de Português, se a lei vigente continuar cegamente a dividir os 

professores de Português em clássicos, românicos e germânicos. 
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