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Resumo:  
Tenta-se reflectir como é que o currículo nacional pode afectar as práticas de ensino da 
literatura, como é que estas práticas de ensino resistem às mudanças curriculares, como é que o 
professor de literatura se adapta perante essas mudanças e que como é que se pode 
reconfigurar o ensino da história literária para o tornar mais eficaz. 
 
Abstract: 
This reflection tries to answer to questions like: How does the national curriculum affect the 
practice of literature teaching? How do these practices resist changing in the curriculum? How 
does the teacher of literature adapt himself before those changes? How can we reconfigure the 
teaching of literary history in order to make it more effective? 

 
___________________________________________________________ 

 

Estudar história literária num programa de Português não exige ao 

professor a tarefa de escrita dessa história nem ao estudante a capacidade para 

a memorizar de ponta a ponta. Por que se resiste, então, ao seu ensino? A 

missão crítica desta reflexão não é uma tentativa de menosprezar gratuitamente 

um programa de ensino nacional, o que é inconsequente na actual conjuntura, 

mas tentar perceber como é que o currículo nacional pode afectar as práticas de 

ensino da literatura, como é que estas práticas de ensino resistem às mudanças 

curriculares e por que é que há quem precise de rejeitar o ensino da história 

literária em nome da aprendizagem pragmática da língua portuguesa, como se 

se tratasse de dois objectivos de ensino diferentes e inconciliáveis. 

Vejamos, para começar, como é que o actual currículo nacional nos 

justifica a opção pelo abandono da história literária na nova disciplina de Língua 

Portuguesa, cuja designação já foi, felizmente, corrigida para a sua primeira 

forma, Português1: 

 
A leitura do texto literário pressupõe informação contextual e cultural bem 
como teoria e terminologia literárias, que deverão ser convocadas apenas para 
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melhor enquadramento e entendimento dos textos, evitando-se a excessiva 
referência à história da Literatura ou contextualizações prolongadas, bem como 
o uso de termos críticos e conceitos que desvirtuem o objectivo fundamental da 
leitura.2  

 

O drama programático deste enunciado é claramente o perigo da 

“contextualização prolongada” que a história literária representa. Nada de novo 

nesta crítica, que tem pelo menos cem anos de existência, desde a Estetica 

(1902) de Benetto Croce e trabalhos dos formalistas russos do princípio do 

século XX. O que oferece em troca o currículo nacional? Uma redução da teoria 

possibilita alcançar o grande objectivo pedagógico da disciplina: “O convívio 

com os textos literários acontecerá também quando se puserem em prática 

contratos de leitura a estabelecer entre professor e alunos.” (p.5). Que tipo de 

contrato é possível estabelecer com o repúdio da história literária e uma postura 

essencialista da teoria da literatura é quase incompreensível na mais elementar 

das estéticas da recepção que decorre dessa relação entre professor e 

estudante de literatura. Além do mais, curiosamente, o ataque ao “uso de 

termos críticos e conceitos que desvirtuem o objectivo fundamental da leitura” 

não evita que os textos que hão-de privilegiar a actividade nuclear da leitura 

sejam classificados no quadro dos conteúdos “declarativos”, por exemplo a 

poesia de Fernando Pessoa, por oposição aos conteúdos “processuais”, por 

exemplo, o “registo de notas”. Esta filosofia curricular não é já uma forma de 

resistência ao estudo da literatura, mas uma forma anti-teórica de pensar a 

pedagogia do fenómeno literário.3 

A agora célebre expressão programática de Aguiar e Silva, o estudo de 

“núcleos de textualidade canónica”4 como forma de oposição ao estudo da 

história literária, arrisca-se a ser uma falácia do século XXI dentro do nosso 

pobre espaço de debate intelectual sobre questões de teoria da literatura. O 

desígnio tem sido utilizado como justificação por parte dos programadores do 

novo ensino da disciplina de Português, de forma a legitimar a opção por 
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apenas colocar nessa disciplina alguns conteúdos literários dispersos e não uma 

história da literatura portuguesa. Este tipo de resistência que se esconde na 

pseudo-didáctica dos “núcleos de textualidade canónica”5 tem tanta 

consideração pela história literária como aquela facção dos estudos culturais 

pós-modernos que reduz o estudo da cultura contemporânea (a cultura clássica 

ou moderna tem pouca relevância aqui) a um conjunto de hegemonias 

temáticas: orientalismo, homofobia, androgenia, raça, eurocentrismo, 

antropocentrismo, desterritorialização, etc. Estas hegemonias não diferem em 

nada de um certo tipo de didáctica que hoje vemos tentar triunfar para a 

literatura portuguesa, que é programada como um excurso lúdico no processo 

de aprendizagem da língua materna, estendida até à idade de 18 anos, pelo 

menos.  

O ensino da história literária mudou radicalmente nos últimos trinta anos, 

ultrapassando a sua dependência fundacionalista na simples ordenação 

cronológica de períodos e movimentos literários. Aquilo a que chamamos hoje 

a “instituição literária” não pode ignorar as questões culturais, pós-coloniais, 

sociológicas, psicanalistas, filosóficas etc. que se cruzaram interdisciplinarmente 

com a história literária. Entre boas práticas de leitura do texto literário, que se 

concretizam nas salas de aula sobretudo dos professores que mais resistem às 

flutações do currículo nacional, vingou, por outro lado, uma metodologia de 

ensino do Português que depende da validade de esquematização de temas, 

características, dominantes literárias e autores exemplares a quem se exigiu o 

desenvolvimento dessa esquematização. Por exemplo, à época em que um 

conhecido manual de Português, A Sinfonia da Palavra 10 (Edições Asa, 1994), 

de Álvaro Gomes e Fernando Paulo Baptista, com a supervisão de Vítor Aguiar e 

Silva, institucionalizou a citada didáctica dos “núcleos de textualidade canónica”, 

a prática que aí se ilustra é um sintoma de um modelo falhado de ensino da 

história literária: apresenta-se um corpus de textos literários de 300 páginas, 

sem suporte teórico, e, depois, mais quase 200 páginas sob o título “Oficina”, 
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que incluem uma esquematização dos “estilos de época”. Como é que, durante 

esses gloriosos anos de 1990 (de arrepio da história literária), muitos 

professores resolveram a questão? Neste, como em todos os outros manuais 

existentes, para cada texto antologiado procura-se o “estilo de época” 

correspondente, confirmando assim, confortavelmente, o lugar de um autor na 

“sua” história. Se soubermos que, ainda a título de exemplo, o parnasianismo é 

definido como “uma reacção contra a poética do Romantismo” ou que “assume 

o princípio da impassibilidade” ou que “pratica uma forma rigorosa e muito 

trabalhada”, de nada serve tentar mostrar com os textos o que foi o espírito do 

Parnasso na poesia decadentista do século XIX, porque o que interessa ao 

didacta desta anti-escola é a procura do melhor texto do corpus que lhe foi 

oferecido que possa conter exactamente “o princípio da impassibilidade” e 

“uma forma rigorosa e muito trabalhada”, como se de características exclusivas 

do parnasianismo se tratassem. Não deixa de ser significativo o facto de esta 

metodologia dominante, ainda hoje e nunca reformada, tentar provar que uma 

época surge sempre como reacção a qualquer coisa. A legião de estudantes que 

se forma nesse pressuposto vai repetir o logro até à exaustão. Explicar depois, 

por exemplo, que o modernismo foi muito mais do que uma simples reacção ao 

simbolismo é tarefa ciclópea para um tal didacta. 

Vejamos o seguinte exemplo esclarecedor. A contextualização de um 

universo de autores do programa de Português A, em 1995, portanto, no 

momento em que o currículo nacional havia imposto o silêncio ao estudo da 

história literária, para que os famosos “núcleos de textualidade canónica” 

pudessem triunfar, um outro manual introduz o estudante nos “estilos de 

época”, resumindo-os esquematicamente numa única grelha, sem mais 

explicações ou exemplificações.  
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4. DEFINIÇÕES 
 
4.1.  RENASCIMENTO 
É a aceitação definitiva pelos quinhentistas das formas artísticas greco-latinas e a assimilação do 
espírito que as anima, realizadas nas formas de expressão da Arte, da Literatura, da História, da 
Filosofia e na exaltação dos valores humanos. 
 
4.2.  HUMANISMO 
É uma atitude filosófica que se define pela adopção de tudo quanto pode valorizar o elemento 
humano. O pensamento antropocêntrico, sem deixar de atender à alma e ao céu, incide mais na 
vida do Homem, cidadão do mundo, e no mundo, pátria do Homem. Como haviam feito os 
melhores de entre os Gregos e Romanos, tentou valorizar-se, no curto espaço de tempo que 
medeia entre o berço e o túmulo, tudo quanto pode elevar a vida do Homem terreno. 
Uma nova concepção do Cristianismo tenta fazer regressar a Igreja à pureza dos antigos 
cristãos; é a tentativa de refontalização da Igreja. 
 
4.3.  CLASSICISMO 
É a estética literária definitivamente estruturada na segunda metade do século XVI, que 
introduzirá géneros literários com as suas regras próprias: o épico, o lírico com as suas formas 
fixas, como o soneto e o seu decassílabo, a canção, a écloga, a elegia, a epístola, o epigrama, a 
ode, a sextina, o epitalâmio e o ditirambo, o dramático (repartido em tragédia e comédia). O 
conjunto das regras ultrapasa a simples imitação da estética greco-latina e, partindo desta, cria 
a sua própria originalidade. 
 
4.4.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MOVIMENTO DA RENASCENÇA 
Globalmente considerado, esse MOVIMENTO apresenta características que podemos sintetizar 
do seguinte modo: 
- Exaltação do Homem, substituindo o teocentrismo medieval pelo antropocentrismo homérico; 
- Predomínio da razão sobre o sentimento, refreando-se no escritor os voos da imaginação e os 
caprichos da fantasia; 
- Imitação da Natureza pela Arte, tendo como base a verosimilhança que exclui da Literatura o 
insólito, o anormal, o estritamente local e os casos particulares e acidentais para poder reflectir 
o intem-poral, o eterno, o essencial; 
- Imitação dos autores gregos e romanos, adoptando temas, usando a mitologia, criando 
formas poéticas e introduzindo géneros literários; 
- Valorização da Arte baseada na cultura, no estudo e no bom gosto, único meio de conhecer os 
antigos para os imitar; 
- Sujeição a regras de conteúdo e forma que por motivo algum deviam ser violadas; 
- Justa proporção e comedimento, de tal maneira que as personagens se comportassem de 
harmonia com a sua condição social, se omitissem expressões e vocábulos grosseiros, não se 
tratassem assuntos escabrosos, se proscrevessem cenas violentas e cruéis, etc, etc. 
 
in Aula Viva – Português A, 10º ano, 2º vol., de João Augusto da Fonseca Guerra e José Augusto 
da Silva Vieira, Porto Editora, Porto, 1995, p. 124 

 
 
Coloquemos de parte o problema das fontes da informação, que é uma matéria 

de origem criminosa de proporções inacreditáveis no conjunto dos manuais de 

ensino, em vigor hoje e ontem. O quadro de “estilos de época” é uma espécie 
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de anti-Matrix literário, aquele código que todos sabemos penetrar ou o molde 

que sabemos ajustar à medida do conhecimento que temos sobre a história 

literária. Este tipo de pseudo-didáctica da história literária através dos “estilos 

de época” codificados monoliticamente não pode deixar de estar relacionado 

com a responsabilidade que aqueles que querem ditar o fim do ensino da 

história literária atribuem, em regra, à falência do ensino do Português. A 

história literária não tem culpa deste tipo de codificação gratuita e irreflectida. 

Isto não é história literária, mas sínteses universais ou mero repositório de 

informações que se aprendem quer na formação contínua generalista dos 

professores de Português quer na consolidação de metodologias que se 

adquirem intuitivamente e nunca mais se abandonam ou questionam. Esta 

pseudo-didáctica da história literária, que se instalou em dimensões 

preocupantes no nosso sistema de Ensino Secundário em particular nos últimos 

trinta anos, não tem sequer consciência de que a periodização reflecte um tipo 

de concepção filosófica da história. Os programas oficiais também se demitem 

desta reflexão, embora acredite que tal seja uma prerrogativa da formação do 

professor e não de um currículo nacional. 

 O 25 de Abril de 1974 também foi uma revolução no ensino da literatura 

nacional. De 1947 a 1974, só os estudantes de filologia clássica, românica, 

germânica, ciências histórico-filosóficas e direito tinham a disciplina de 

Português, que era, por definição, um ensino fundacionalista da história literária 

nacional. Só no ano lectivo de 1974/75 se determinou a obrigatoriedade do 

Português para todos os alunos do curso complementar, como disciplina 

nacional de conteúdos essencialmente historiográficos, com a exigência de 

promover o gosto e a competência de leitura das nossas obras literárias 

máximas. Os reformistas do sistema educativo de 1990 entenderam que se 

devia acabar com tal ensino do Português. Entre 1991 e 1997, a disciplina foi 

reduzida, sob o patrocínio fundacionalista do professor Aguiar e Silva, aos tais 

“núcleos de textualidade canónica”, que agora se reclamam como a chave do 
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ensino do Português. O estudo plural da literatura deu lugar ao estudo 

monográfico, totalmente concentrado em meia dúzia de domínios agregadores, 

com os quais se pretendeu explicar a literatura portuguesa. Foi assim que se 

reduziu a aprendizagem do fenómeno literário aos mágicos domínios do saber, 

ouvir, falar, ler, escrever, reflectir e ouvir, todos eles podendo-se combinar 

livremente entre si, de forma a que qualquer metodologia pudesse ser explicada 

em função da presença de dois os mais domínios. Essa contra-revolução de 

1991 elimina a aprendizagem da história literária como processo de formação 

de uma identidade nacional. Não é esse o único fim de uma história literária, 

mas também não é um crime a prerrogativa da sua legitimação nacionalista. 

Devemos à tradição romântica alemã o estudo da história literária como 

codificação institucional de uma nação através das suas obras literárias 

máximas. O historiador e político Georg Gottfried Gervinus iniciou esta tradição 

com a sua obra História da Literatura Poética Nacional dos Alemães,6 cinco 

volumes publicados entre 1835 e 1842. Gustave Lanson fará o mesmo para a 

literatura francesa em 1895. Trata-se da procura de uma síntese reconhecida 

como o essencial do património literário de uma nação, que teria 

obrigatoriamente um alcance pedagógico. Mesmo uma edição monumental 

como a Oxford English Literary History, com 32 volumes que descrevem a 

história literária inglesa desde as origens até ao ano de 2000, apesar do esforço 

de não se fixar no objectivo único de um cânone nacional para a eternidade, e 

apesar de alargar o horizonte de cada época aos autores, às obras, às ideias e às 

tradições culturais, só no último volume, dedicado aos anos de 1948 a 2000, 

consegue incorporar “as diásporas, as novas nações e as novas identidades” da 

língua inglesa, que tem produzido nos últimos cinquenta anos uma outra 

literatura que não pode dissociar-se da institucionalmente reconhecida como 

literatura britânica. Esta abertura cultural da história literária está por fazer-se 

entre nós. 
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 A moderna história literária, aquela que hoje se pratica nas literaturas 

internacionais mais prestigiadas, preferiu seguir o caminho do comparatismo. 

Esta opção, ausente do pensamento dos novos programadores do ensino do 

Português, obriga a que o movimento entre o passado e o presente seja 

fundado numa dialéctica hermenêutica que não se pode prender a esquemas 

simples de análise. Uma tal perspectiva abre o horizonte do leitor a todas as 

expectativas: nenhuma arte que se pode combinar com a literatura fica de fora; 

nenhum pensamento que possa ajudar a compreender uma opção estética feita 

num dado momento da história pode ser dispensado. Mas este movimento 

enérgico não é uma cosmopolitização da história literária, como se tudo nesta 

disciplina fosse possível, como se ela fosse antes uma filosofia do conhecimento 

literário e não uma reflexão crítica sobre o fenómeno literário no tempo 

(passado e presente). A New History of French Literature (1989), por exemplo, 

que cobre os anos de 842 a 1989 e foi editada por Denis Hollier, não é um 

simples inventário de autores e títulos de obras, preferindo adoptar uma 

perspectiva mais dinâmica e transdisciplinar do conhecimento do património 

literário francês. A visão monolítica da identidade nacional através de uma 

listagem canónica de autores e/ou textos raramente tem em consideração as 

literaturas das margens. 

José Silvestre Ribeiro, em Primeiros Traços duma Resenha da Litteratura 

Portuguesa, datado de 1853, analisa os problemas do ensino da literatura em 

Portugal e conclui: “Parece, portanto, a despeito da indisputável idoneidade da 

maior parte dos Professores d’esses nossos tempos, que he deficientissimo 

entre nós o ensino da litteratura, e que conviria talvez elevar esta à cathegoria 

de Faculdade, comprhendendo um corpo scientifico de disciplinas.” Estamos em 

1853, cinco anos antes de D. Pedro V criar o Curso Superior de Letras como 

escola de habilitação ao magistério. A literatura como “Faculdade” pressupõe, 

nesta lição pré-naturalista de Silvestre Ribeiro, “um corpo de Sciencia, que tem 

diferentes ramos, differentes disciplinas, à similhança de Jurisprudência, da 
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Mathematica, da Medicina”, ou seja, uma abertura transdisciplinar do ensino da 

literatura, cuja aplicação terá de esperar mais de 150 anos para se poder notar 

no nosso sistema educativo. Em vez de se transformar num ensino dinâmico da 

evolução do pensamento estético e suas concretizações e reflexões, em vez de 

ascender à categoria de “Faculdade” e afastar desse movimento ascencional a 

pretensão de cientificismo, o ensino da literatura portuguesa nos últimos trinta 

anos continua a fazer-se, em muitos casos, em jeito de noticiário de autores e 

de períodos literários. Não era despropositado recordar pedagogicamente as 

teses de Roland Barthes sobre Racine, no início dos anos de 1960, em plena era 

estruturalista. Apesar das limitações conhecidas do método estruturalista, há 

propostas que deviam fazer-nos reflectir quando anunciamos aos nossos 

estudantes as histórias individuais de um conjunto de autores que se ligam 

entre si apenas pelo facto de darem continuidade a uma sequência de períodos 

literários. Nessa altura, Barthes argumentava que a história numa nos dirá o que 

se passou na cabeça de um escritor no momento em que estava a escrever. A 

única saída para a história literária era, então, tornar-se sociológica, 

preocupando-se mais com as instituições e as actividades do que com os 

indivíduos. Contudo, a história literária não precisa de ser um obituário de 

autores, como se pode especular a partir daqui pelo facto de se suspeitar nesta 

tese de Barthes uma antecipação da tese sobre a morte do autor.  

A anti-escola que referi para uma certa didáctica da literatura 

portuguesa, que hoje se continua a praticar, é um ensino de sujeitos, resposta 

de sujeitos a acções ficcionadas, dramatizadas ou poetizadas, interpretação da 

intenção do sujeito de um texto, interpelação do leitor por um sujeito, etc. 

Trata-se, sem ser dito ou sequer assumido como programa filosófico, de uma 

tentativa fora de tempo de institucionalização da subjectividade literária, 

precisamente aquilo que Barthes já havia percebido em 1960 como de 

impossível institucionalização. O sujeito em literatura é precisamente a última 

entidade a entrar na história literária, porque é a de mais difícil (para alguns, 
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como Barthes, impossível) fixação em um código discursivo único e 

devidamente validado por uma comunidade. O próprio uso da história literária 

como instrumento de ensino/aprendizagem raramente é feito em comunidade, 

porque julgamos que o lugar que cada sujeito ocupa na história já está decidido 

por alguém (na maior parte dos casos, para a literatura portuguesa, confia-se na 

História da Literatura Portuguesa de António José Saraiva e Óscar Lopes, como 

se confiou até à reforma do ensino liceal de 1947 na História da Literatura 

Portuguesa de Joaquim dos Mendes Remédios, com a 1ª edição de 1898 e 6 ª 

edição em 1930, e na História da Literatura Portuguesa, de Teófilo Braga, 4 vols. 

editados entre 1909-1918). Não há lugar para a descoberta nesta prática de 

ensino/aprendizagem. Este professor não quer ser intérprete da história, mas 

apenas seu locutor. Lemos e consultamos a História da Literatura Portuguesa de 

António José Saraiva e Óscar Lopes, mas quantos são capazes de lhe 

acrescentar pensamento? Quantos são capazes de duvidar de algumas das suas 

opções? Quantos são capazes de a completar com novas interpretações? 

Quantos reflectem sobre a última importante actualização feita já por uma 

equipa de novos professores de literatura? 

As actuais práticas de ensino da literatura portuguesa podem ser 

sintetizadas da seguinte forma: primeira solução: o professor é um apresentador 

de notícias sobre factos literários passados, limitando-se a mostrar aos seus 

discípulos a parte luminosa das obras exemplares na exacta medida em que 

essa mesma luz lhe foi transmitida livrescamente; segunda solução: o professor 

prefere a via da magistra vitae, isto é, o caminho dos mestres que sabem 

ensinar formas exemplares de vida, ao mesmo tempo que interrogam os textos 

que melhor ilustram essa exemplaridade. O ensino que decorre da primeira 

opção motiva apenas para o estudo da literatura enquanto didáctica de 

charadas literárias. Não se trata da resolução de problemas, que é uma das 

grandes tarefas do pensamento crítico, mas de simples procura de uma solução 

objectiva e breve quanto possível para questões que se repetem de manual em 
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manual, de ano em ano, de professor em professor. Por exemplo, quantas vezes 

se reduziu a análise de um poema a perguntas do tipo: “Qual a relação do eu 

com a Natureza?”, “Como viam os poetas românticos a Natureza?”, “Qual o 

papel da mulher na lírica galego-portuguesa?”, ou a questão mais dramática 

que se pode colocar no estudo da literatura: “Explique o contexto em que se 

insere a obra?”. O estudo da história literária foi reduzido, neste caso, à 

explicação contextual, que se acredita ser uma forma mais ou menos natural de 

aproximação à obra literária. Ler historicamente é, basicamente, contextualizar. 

O segundo tipo de prática que enunciei é, infelizmente, o menos frequente. Falo 

do professor de Português (de língua, literatura e cultura portuguesas) que revê 

as suas questões, que reflecte criticamente sobre elas, que o leva de imediato a 

um patamar especulativo-demonstrativo que não está previsto, nem pode estar, 

no currículo nacional. Este professor de literatura que revê as perguntas que faz 

não devia ser a excepção no quadro do nosso ensino nacional. 

O anti-historicismo literário contemporâneo português não admite que 

os complexos caminhos de produção e recepção da obra de arte literária 

possam ser incluídos no estudo da literatura, ou se quisermos, nessa actividade 

supostamente dominante a que se chamam “saberes processuais”. Não admite 

sequer uma fenomenologia da história literária ao serviço do estudo da língua 

portuguesa nas suas realizações literárias, o que obrigaria a considerar por que 

é que um dado fenómeno se tornou histórico, isto é, por que é que aquilo a que 

chamamos, por exemplo, maneirismo ou barroco ultrapassa em muito um 

simples “estilo de época”. Uma tal escola de resistência não admitirá, ainda 

como exemplo, a possibilidade de interpretar a história de acordo com as teses 

de Michel Foucault sobre poder e conhecimento, uma dialéctica que não faz 

parte de nenhum esquema de análise textual conhecido. O estudo da história 

literária não se faz hoje com base na crença de uma única disciplina. Também 

não se faz com um divórcio total com o passado. Uma literatura nacional só 

permanece viva se se puder fazer a sua história literária de forma dinâmica, 
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quero dizer, em permanente revisão, de acordo com aquilo que for o nosso 

presente. É este o sentido do balanço que Wolfgang Iser faz nos 25 anos de 

publicação de uma das mais importantes revistas literárias do século XX, New 

Literary History, propondo que a história literária seja: "[the] epitome for the 

study of the humanities which exist first and foremost in dialogue...dialogue 

which happens on various levels: between past and present, between the voices 

of common concerns, between the conceptualizations of theory, between 

standards of valorization."7 

 O projecto canadiano de Linda Hutcheon e Mario Valdés, Rethinking 

Literary History – Comparatively,8 em cinco volumes, foi aceite para publicação 

pela Oxford University Press, que argumentou: "This is the only way in which 

literary history could be written in the 21st century.” Este grande projecto 

internacional de investigação produziu aquela que é certamente a primeira 

grande história da literatura do século XXI. É o método do seu trabalho que 

devemos apreciar, antes de mais, no sentido em que muito podíamos aprender 

com os benefícios de uma obra deste género. Interessa-nos também destacar a 

possibilidade de a metodologia em causa poder ser uma das soluções para o 

ensino da literatura portuguesa no século XXI, em qualquer nível de 

escolaridade, médio ou superior. Todas as formas de literaturas são incluídas no 

método comparativo: escrita, oral, ritual e performativa; respeita-se a 

singularidade e a especificidade de cada língua envolvida no método 

comparativo; combinam-se as perspectivas literárias com as culturais, muito 

para além da mera contextualização. Ao contrário da história literária 

tradicional, que segue a evolução do fenómeno literário reduzido à obra final e 

ao seu autor, à contextualização e à fixação de estilos de época, a história 

comparada explora os diferentes tipos de literatura de várias regiões nacionais e 

tenta explicar as suas semelhanças e interacções. Neste caso, o ensino da 

Geração de 70 na literatura portuguesa, por exemplo, não podia deixar de ser 

feito através da comparação com a literatura francesa realista e naturalista, 
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mostrando como essa Geração de 70 se deixou afectar pela cultura francesa da 

segunda metada do século XIX, em todas as suas formas de expressão (política, 

religiosa, psicológica, filosófica, literária e sociológica). 

 Entre a utopia do ensino da história literária comparada e a resistência ao 

ensino da história literária no currículo nacional, sobrevivem, felizmente outras 

práticas de ensino da literatura que se reconhecem nas aulas daqueles 

professores que, em regra, ignoram o melhor que podem o programa oficial 

para poderem concentrar o seu esforço profissional em estratégias eficazes, 

desprogramadas, que conduzem ao êxito maior que é o de motivar os 

estudantes para a leitura do texto literário. Quando as boas práticas do 

professor de literatura sobrevivem aos maus programas de ensino, cumpre-se a 

mais nobre das utopias. 

 

 

 

                                           
1 Decreto-Lei n.º 74/2004, de 23 de Março, “que define os princípios orientadores da 
organização e da gestão do currículo, bem como da avaliação das aprendizagens, referentes ao 
nível secundário de educação”. 
 
2 Programa de Língua Portuguesa (10.º, 11.º e 12.º Anos) ─ Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos, 
Formação Geral, Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário, Março de 2001 – 
Março de 2002, p. 25. O programa de Literatura Portuguesa vai ainda mais longe na repatriação 
da história literária, que corre o perigo de se transformar numa “literatura de exaustão” (não 
confundir com o mesmo conceito que John Barth descreveu em "The Literature of Exaustion", 
que escapa totalmente a este contexto programático): “Quanto à informação contextual – sobre 
autores, contextos históricos e sociais, correntes literárias, universos de referência aludidos nos 
textos ou a eles subjacentes – deve ser convocada sobretudo com o texto e depois do texto, 
para que se não crie uma visão enciclopédica, cujos conceitos se centrem exaustivamente na 
historiografia literária.” (Programa de Literatura Portuguesa, disciplina do tronco comum da 
Formação Específica do Curso Geral de Línguas e Literaturas, 10º e 11º Anos, Ministério da 
Educação, Departamento do Ensino Secundário, Março de 2001, p. 11). Em 1967, John Barth 
publicou um polémico artigo que hoje se conta entre as primeiras reflexões teóricas sobre o 
romance dito pós-moderno: "The Literature of Exhaustion" (The Atlantic, 220); seguiu-se em 
1980 outro texto nuclear para esta questão, "The Literature of Replenishment”, ambos na revista 
The Atlantic Monthly. Apesar de terem sido lidos e discutidos como mais um anúncio 
apocalíptico da literatura, a exaustão e a necessidade de revitalização da ficção de que Barth fala 
não são motivadas pelo fim da literatura, mas dizem respeito à forma como um certo modo de 
pensar a literatura, dominado, por exemplo, pelas teses da morte do autor e da morte de Deus, 
nos impôs soluções finais às quais a literatura devia sobreviver. A exaustão de que o programa 
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de Literatura Portuguesa fala é precisamente do tipo de visão apocalíptica da literatura que 
levou a que novas soluções finais, como a suspensão da história literária, se pudessem impor 
em nome de um pragmatismo do texto literário que é, na verdade, uma outra forma de 
exaustão no ensino da literatura. 
 
3 Um completo diagnóstico deste movimento anti-historicista e anti-teórico da literatura foi 
apresentado por José Augusto Cardoso Bernardes em “História Literária e Ensino da Literatura” 
(in II Jornadas Científico-Pedagógicas de Português, 5 e 6 de Novembro de 2001, Instituto de 
Língua e Literatura Portuguesas, Faculdade de Letras de Coimbra, Almedina, Coimbra, 2002), 
que nos prova, historicamente, que as resistências à e as flutuações do ensino da literatura não 
são de hoje, mas que são hoje cada vez mais preocupantes.  

4 A celebridade renovada da expressão nasce a partir do artigo “O "Naufrágio" de Os Lusíadas 
no Ensino Secundário”, que apareceu no jornal Público, em 1-9-2001. Destaco o passo mais 
importante: “Os novos programas rompem, porém, e a meu ver justificadamente, sob todos os 
pontos de vista, com a orientação historicista dos programas anteriores e ainda vigentes, os 
quais impõem aos alunos doses maciças de história literária, desde os cancioneiros trovadores 
até Manuel Alegre, afogando-os num rol interminável de autores, de obras, de escolas e 
movimentos, obrigando-os a uma memorização pritacista e tornando inevitável que o texto 
literário, enquanto objecto estético, enquanto objecto de leituras e interpretações, enquanto 
objecto de prazer cognitivo, emotivo e sensorial, seja o grande ausente da sala de aula. A 
história literária está contaminada ideologicamente pelo nacionalismo romântico e eivada como 
está pelo biografismo e pelo determinismo positivistas impede a compreensão da dinâmica do 
campo literário e pouco ou nada contribui para o conhecimento do texto literário como objecto 
artístico que, inscrito na historicidade, transcende essa inscrição. Desde há vários anos que 
venho defendendo a necessidade de pôr termo a este imperialismo anacrónico e estéril da 
história nos programas de Português do ensino secundário e por isso vejo com bons olhos as 
alterações agora introduzidas. Como vejo com olhar francamente favorável, e assim o tenho 
reiteradamente defendido, o peso relevante atribuído nos programas à literatura 
contemporânea. Não posso concordar com os autores dos programas e com os responsáveis 
políticos pela sua aprovação com a ausência de certos autores e de certas obras nos núcleos de 
textualidade canónica que tenho advogado como nós vertebradores da rede de programas e a 
partir de cuja leitura irradiariam as informações de poética, de retórica, de hermenêutica, de 
história literária, de literatura comparada, etc, que configuram um périplo transtextual ao serviço 
da viagem textual. Há diversas ausências intoleráveis e algumas presenças dispensáveis.” Aguiar 
e Silva havia também defendido esta tese anti-historicista em artigo anterior publicado na sua 
revista Diacrítica, com o título: «Teses sobre o Ensino do Texto Literário na Aula de Português», 
(nº 13-14, Universidade do Minho, 1998-1999). 

5 A título exemplificativo, o currículo nacional de 1991 a 1997 legitimou “núcleos de textualidade 
canónica” do tipo: “a expressão dos sentimentos”, “a relação com a realidade exterior”, “o 
homem e a sociedade”, “a reflexão sobre a condição humana”, “a reflexão sobre o mundo”, etc. 
Os resultados pedagógicos da preferência por estas hegemonias temáticas podes ser aferidos 
nos resultados dos exames nacionais dessa época. 
 
6 Geschichte der poetischen National-Litteratur der Deutschen, W. Engelmann, Leipzig 1844. 
 
7 "Twenty-Five Years New Literary History: A Tribute to Ralph Cohen," New Literary History 25.4 
(1994), p. 736. 
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8 Ver http://www.research.utoronto.ca/edge/fall2000/content4.html. O primeiro volume foi 
publicado em 2002. 


