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Parecer sobre o programa em discussão pública (até 8-5-2001)  

de Literaturas de Língua Portuguesa - 12º Ano - Curso Geral de 

Línguas e Literaturas 

  

O programa em si está correctamente concebido, porém existe um 

enorme equívoco em jogo, que se pode explicar com os seguintes argumentos: 

  

� A concentração de toda a literatura portuguesa dos séculos XVIII a XX no 

11º ano, em si mesma explicável pela necessidade de introduzir no 12º ano as 

literaturas de língua portuguesa, é claramente um projecto inexequível num 

único ano lectivo e só por demagogia curricular se pode pensar que a vantagem 

do estudo das literaturas da lusofonia justifica tal concentração de conteúdos.  

� Se o principal problema que os professores e os alunos apontavam para 

o actual programa é a sua extensão, como justificar agora uma duplicação de 

conteúdos entre os 11º e os 12º anos?  

� O que é que justifica a escolha do estudo das literaturas de língua 

portuguesa no 12º ano?  

� Terão consciência os programadores da realidade da formação de 

professores de Português?  

� Terão consciência do tipo de formação que gerações inteiras de 

professores tiveram nas últimas décadas?  

� Saberão quantas instituições oferecem a cadeira de Literaturas de 

Expressão Portuguesa nos cursos de licenciatura em Línguas e Literaturas 

Modernas?  

� Saberão quantos cursos de pós-graduação existem em Portugal nesta 

área científica?  

� Saberão quantos professores qualificados existem em Portugal para 

garantir a formação específica necessária a curto e a médio prazo aos 

professores que vão ter de leccionar tal programa?  

� Que tipo de saber se espera que os futuros professores de Literaturas de 

Língua Portuguesa possuam para leccionar a disciplina?  

� Como é possível entender que a formação dos alunos do 12º ano na área 

das literaturas de língua portuguesa venha primeiro que a formação dos 

professores de Português que terão de leccionar esta disciplina?  
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Parece-me evidente quais vão ser os resultados de uma tal planificação 

de ensino. Registe-se de forma inequívoca que não está em causa a validade do 

estudo das literaturas de língua portuguesa, mas tão só a oportunidade do seu 

ensino. A primeira reforma a fazer-se seria nos próprios cursos de formação de 

professores, em particular no próprio currículo das licenciaturas de Línguas e 

Literaturas Modernas que ignoram esta área e que constituem a maior parte no 

conjunto em oferta no País. A segunda reforma seria a aposta nos cursos de 

pós-graduação, mas para tal seria necessário multiplicar por 100 os docentes 

com doutoramento ou mestrado nesta área no tempo necessário para criar 

cursos credíveis e acreditáveis de forma a responder positivamente às 

necessidade de formação específica dos futuros professores de Português do 

12º ano.  

Como nada disto foi feito ou está para ser feito, importa explicar que tipo 

de ensino é que os professores de Português do 12º ano, que nunca tiveram 

contacto com as literaturas de língua portuguesa, em estudo sistemático, vão 

ministrar a partir do momento em que este programa for legitimado. 
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