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APRESENTAÇÃO 

 
Õ volume PRÕPÕSTAS DIDA TICÕ-PEDAGÕ GICAS PARA AS AULAS DE 

PÕRTUGUE S e  constituí do por dois Tomos: o Tomo I, com artigos de 

autores brasileiros e o Tomo II, no qual sa o apresentados resultados de 

investigaça o realizada, em Portugal, por autores portugueses. 

Apresentam-se, assim, no Tomo II, 11 (onze) artigos de í ndole 

diversa, que abrangem estudos relacionados com a literatura, com a 

linguí stica e com o portugue s como lí ngua estrangeira. 

Õ artigo, ELEMENTÕS DE INTEGRAÇA Õ DIDA TICA E ENSINÕ 

EXPLI CITÕ DÕ VÕCABULA RIÕ, e  de autoria de Anto nio Pereira Pais e versa 

sobre a relaça o multidimensional que se estabelece entre os conceitos de 

integraça o curricular e de arquitetura do conhecimento lexical, 

apresentando diferentes formas de abordagem para o ensino explí cito do 

vocabula rio, nos primeiros anos de escolaridade. Õ autor adota a 

perspetiva de Nation (1990) e segue os grandes domí nios te cnico-

dida ticos em que a interface Integraça o Curricular/Arquitetura do 

Conhecimento Lexical determina que o cara cter transversal e a dimensa o 

explí cita do ensino da palavra desempenham um papel fundamental em 

termos de conhecimento declarativo.  

Nata lia Pires, autora de DESCÕBRIR Õ SIGNIFICADÕ DE PREFIXÕS: 

UMA ESTRATE GIA PÕTENCIADÕRA DA CÕMPREENSA Õ LEITÕRA, mostra 

que e  fundamental transformar as aulas de grama tica em momentos 

aprazí veis, colocando os alunos no centro do processo de 

ensino/aprendizagem. Para tanto, urge permitir que os alunos, 

devidamente guiados/tutoriados, simplesmente, descubram 

regularidades da sua lí ngua materna, bastando facultar-lhes os 

necessa rios instrumentos de reflexa o e de questionamento. Assim, a 

6



autora procura, com base no estudo da derivaça o, dar a conhecer uma via 

alternativa para o ensino da grama tica atrave s da descoberta de 

regularidades da lí ngua, desenvolvendo estrate gias cognitivas e 

metacognitivas passí veis de ativaça o para a compreensa o de um texto. 

Continuando no domí nio da leitura, Joa o Paulo Balula, Dulce Mela o e 

Ana Isabel Silva, autores de FÕRMAÇA Õ DE LEITÕRES NA (E PARA A) 

CÕMPLEXIDADE, preconizam que na o e  suficiente a ra pida obtença o de 

informaça o, permitida pelo contexto social e tecnolo gico atual, se os 

leitores na o houver um processo de seleça o e de processamento, por parte 

dos leitores. Afigura-se primordial, portanto, a apreensa o, compreensa o e 

transformaça o, dessa informaça o, em conhecimento. Sendo este o ponto 

de partida, os autores mostram como os processos relacionados com os 

leitores, os textos, propriamente ditos, e o contexto sa o fatores decisivos 

para o e xito da Sociedade do Conhecimento, na qual o “ní vel de literacia 

deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade”. 

 No artigo A ÕRALIDADE NÕ 2º CICLÕ – CÕMÕ PÕTENCIAR Õ 

DESENVÕLVIMENTÕ DA CÕMPREENSA Õ E EXPRESSA Õ ÕRAL? UM 

CÕNTRIBUTÕ, cujas autoras sa o Elisabete Crespo, Madalena Teixeira e 

Cristina Novo, no artigo intitulado, evidencia-se que tambe m no domí nio 

da oralidade sa o fulcrais atividades previamente definidas e estruturadas, 

bem como instruço es precisas e rigorosas, que va o ale m do simples “falar 

sobre um tema a  escolha”. A oralidade tem sempre um propo sito, pois um 

qualquer indiví duo ao atualizar o seu discurso linguí stico, ou ao ouvir um 

outro, fa -lo, sempre tendo em conta uma determinada intença o. Importa, 

assim, identificar as dificuldades dos alunos, que podem ir desde o “na o 

saberem o que ha o de dizer” ate  ao desconforto de “falarem em pu blico”, 

para que em contextos de trabalho conjunto as mesmas possam ser 

ultrapassadas.  
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 Seguidamente, Jing Zhang, em Õ ENSINÕ DE “ÕS ARTIGÕS” NÕ 

CÕNTEXTÕ CHINE S, postula que para ensinar os artigos em portugue s, a 

alunos de lí ngua materna chinesa, e  necessa rio recorrer a  metalinguagem, 

uma vez que estes na o existem na lí ngua chinesa. Com efeito, este estudo 

tenta encontrar “equivalentes”, dos “artigos portugueses”, no contexto 

linguí stico chine s, a fim de ajudar os alunos chineses a compreenderem 

melhor os significados e as funço es dos artigos. Õ foco e  colocado na sua 

aplicaça o ao ensino de lí nguas, de modo a explorar as estrate gias 

consideradas eficazes para a aquisiça o deste conteu do gramatical, na 

medida em que esta dificuldade se prolonga ate  uma fase avançada da 

aprendizagem. Neste a mbito sa o utilizados manuais bilingues e 

grama ticas portuguesas escritas em chine s. 

PARA UMA ABÕRDAGEM A  ÕRTÕGRAFIA: DA CÕNSISTE NCIA DÕ 

CÕNHECIMENTÕ CIENTI FICÕ A  ADÕÇA Õ DE ESTRATE GIAS DIDA TICAS, 

de autoria de Maria Joa o Maca rio e Cristina Manuela Sa , e  focado o 

desenvolvimento da compete ncia ortogra fica, que e  indispensa vel para 

uma boa comunicaça o escrita. As autoras defendem que a automatizaça o 

desta compete ncia sera  bene fica, sobretudo, para que os alunos se possam 

dedicar a outros aspetos complexos e mais exigentes que sa o requeridos 

pela aprendizagem do processo de escrita. Õs resultados mostraram que 

a colaboraça o e  fundamental, na o so  em termos da construça o do 

conhecimento dida tico, de futuros professores, mas tambe m no que refere 

ao desenvolvimento da compete ncia ortogra fica, dos alunos.  

Õ estudo do domí nio da educaça o litera ria presente no Programa de 

Portugue s para o ensino ba sico e secunda rio leva Pedro Balaus Custo dio a 

escrever ÕS RELATÕS DE NAUFRA GIÕS D’A HISTÕ RIA TRA GICÕ-

MARI TIMA: ALGUMAS PISTAS DIDA TICAS PARA UM REGRESSÕ A  AULA 

DE PÕRTUGUE S, com o objetivo de motivar o estudo da leitura de relatos 
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de naufra gios, pelos alunos. Com base neste objetivo, o autor elenca 

vantagens pedago gicas decorrentes do contacto com este tipo de 

narrativas, tanto para a formaça o litera ria e cultural dos alunos, como para 

aprofundar o conhecimento histo rico e cultural da expansa o portuguesa. 

Neste artigo, o autor ainda integra excertos da compilaça o de naufra gios 

efetuada por Bernardo Gomes de Brito, a fim de que estes tambe m possam 

ser lidos fora da sala de aula. 

Ainda no domí nio da educaça o litera ria, Isabel Barros Dias, autora 

do artigo A PÕESIA DÕ REI D. DINIS: UMA PRÕPÕSTA DIDA TICA EM 

ELEARNING, mostra que dificuldades decorrentes da existe ncia de 

arcaí smos linguí sticos na o sa o um obsta culo para os pu blicos mais jovens 

que frequentam os ensinos ba sico e secunda rio. A importa ncia do 

conhecimento de textos da Idade Me dia, o momento mais antigo da 

histo ria de Portugal que neste caso reporta a  lí rica trovadoresca, reside, 

entre outros aspetos, no cativante fascí nio que reside no (des)conhecido 

por uma e poca que consegue ser longí nqua e concomitantemente 

pro xima. A poesia de D. Dinis, trovador de inu meras cantigas de amigo, 

pode ser, enta o, estudada atrave s de elementos intemporais, como e  o caso 

de “caracteres humanos especí ficos”. 

Tambe m no a mbito da literatura, mas com enfoque no uso do texto 

litera rio para aprendizagem da escrita, Patrí cia Rodrigues e Manuela Sofia, 

em A ÕFICINA DE ESCRITA CRIATIVA CÕMÕ ABÕRDAGEM A  DIDA TICA DA 

LITERATURA PÕRTUGUESA, mostram como as relaço es intertextuais que 

se estabelecem entre um determinado texto A e um determinado texto B 

constituem contextos de hipertextualidade e hipotextualidade. As autoras 

preconizam que estes contextos sa o essenciais, quer para o ensino da 

literatura, quer para uma aprendizagem do processo de escrita criativa, 

recorrendo a  oficina de escrita. A oficina “Revisitar os Cla ssicos da 
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Literatura Portuguesa” possibilita o desenvolvimento de compete ncias, 

seja no que concerne ao domí nio da leitura, seja no que refere ao domí nio 

da escrita. 

E pela raza o de se mencionar o ato de leitura, importa, agora, 

destacar o relevo que as infere ncias dete m na compreensa o interpretativa, 

conforme assinala Teresa Gonçalves, no artigo A LEITURA INFERENCIAL 

NÕS PRIMEIRÕS ANÕS DE ESCÕLARIDADE. A autora mostra que e  

essencial que o docente se consciencialize de a importa ncia da leitura 

orientada, como “o” apontar pistas, para trabalhar adequadamente, na o as 

infere ncias, mas tambe m os processos que lhes sa o subjacentes, com os 

alunos. A par “desta orientaça o”, o docente deve ter sempre presente que 

os sentidos implí citos de um texto sa o, regra geral, fatores de motivaça o 

para os alunos, na medida em que funcionam como encantamento, deleite, 

prazer intelectual, acabando por se traduzirem em fascí nio. 

Catarina Gaspar e Margarita Correia, autoras de EFEITÕ 

RETRÕATIVÕ DA CERTIFICAÇA Õ EM LI NGUA PÕRTUGUESA NÕ ENSINÕ 

SUPERIÕR – UM ESTUDÕ DE CASÕ, vincam a importa ncia da certificaça o 

no a mbito do portugue s como lí ngua estrangeira, num contexto de 

procura crescente, quer por cidada os estrangeiros, quer por falantes de 

portugue s como lí ngua materna. Assim sendo, objetiva-se analisar dados 

de impacto e dos respetivos efeitos retroativos no que concerne a  

certificaça o internacional em PLE a  entrada do curso de mestrado em 

Portugue s como lí ngua estrangeira/lí ngua segunda (MPLE/L2), 

refletindo-se, como conseque ncia, sobre a formaça o avançada de 

docentes, e de outros profissionais da a rea, sobre as implicaço es de 

estudos de impacto e respetivo efeito retroativo. 

Pretende-se, com esta apresentaça o, elucidar o leitor sobre as 

tema ticas que constituem o tomo II, do terceiro volume da Coleça o AILP, 
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que tem o tí tulo de PRÕPÕSTAS DIDA TICÕ-PEDAGÕ GICAS PARA AS AULAS 

DE PÕRTUGUE S, terminando, o mesmo, com informaço es relativas aos 

autores que para ele contribuí ram. 

Darcilia Simo es 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
Associaça o Internacional de Linguí stica do Portugue s – AILP 

Universidade do Estado de Goia s - UEG 
Grupo de Pesquisa Semio tica, leitura e produça o de textos - SELEPRÕT 

Madalena Teixeira 

Instituto Polite cnico de Santare m – ESSE 
Associaça o Internacional de Linguí stica do Portugue s – AILP 

Universidade de Lisboa – CEAUL 
Universidade de Coimbra – CELGA – ILTEC 
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ELEMENTOS DE INTEGRAÇÃO DIDÁTICA E 
ENSINO EXPLÍCITO DO VOCABULÁRIO 

Anto nio Pereira Pais 
antoniopais@ipcb.pt 

Introdução 

 

No a mbito deste texto pretende-se refletir acerca da relaça o entre a 

integraça o curricular e o ensino explí cito da palavra nos primeiros anos 

de escolaridade, adotando como refere ncias os normativos que orientam 

a pra tica educativa em Portugal. 

Este trabalho justifica-se, principalmente, pelo facto de a 

problema tica da integraça o curricular enquanto forma de abordagem ao 

ensino explí cito do vocabula rio ter vindo, como demonstram os trabalhos 

de Baumann (2004), Biemiller (2005) e Nagy (2005), a ganhar 

importa ncia nos estudos dida ticos e pela necessidade de aprofundar as 

formas de relaça o entre esta realidade e os processos de didatizaça o do 

ensino explí cito do vocabula rio determinam. 

Õ objetivo principal e  abordar, do ponto de vista da crí tica da raza o 

dida tica, os grandes domí nios te cnico-dida ticos que a interface Integraça o 

Curricular/Dida tica do Le xico determina numa etapa da escolaridade em 

que o cara cter transversal e a dimensa o explí cita do ensino da palavra 

desempenham um papel fundamental.  

Assim, num primeiro momento, far-se-a  uma ana lise crí tica a s 

diferentes perspetivas da integraça o curricular, contextualizando-as no 

processo de elaboraça o de unidades dida ticas enquanto esquema 
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metodolo gico de excele ncia na pra tica do ensino globalizado ao qual este 

trabalho se refere. 

Seguidamente, propor-se-a  uma ana lise, a partir das propostas 

defendidas por Nation (1990), Yopp (2009) e Nagy (2005), sobre os 

elementos didatolo gicos base e as caracterí sticas te cnico-dida ticas que 

fundamentam o processo de construça o de unidades dida ticas para o 

ensino do vocabula rio com recurso aos princí pios da integraça o curricular 

nos primeiros anos de escolaridade. 

Posteriormente, abordar-se-a  no a mbito da interface Integraça o 

Curricular /Dida tica da Le xico e a  luz dos referenciais que orientam a 

pra tica educativa em Portugal as formas de integraça o transversal do 

vocabula rio em unidades dida ticas integradas, considerando como 

grandes planos de abordagem linguí stico-lexical:  (i) forma fo nica:  palavra 

fonolo gica (fonema, sí laba e acento); (ii) representaça o gra fica e 

ortogra fica; (iii) paradigma flexional – palavra morfolo gica (morfemas 

gramaticais – processos de flexa o, morfemas lexicais – processos de 

formaça o de novas palavras); (iv) significado em funça o do contexto e 

relaça o com outras palavras: palavra morfossinta tica e grupo de palavras; 

(v) classe de palavra; (v)restriço es de uso. 

No u ltimo ponto, apresentar-se-a  uma proposta de matriz para a 

construça o de unidades dida ticas com exemplos de tarefas de ensino 

explí cito do vocabula rio que visam a materializaça o do objetivo principal 

definido para este trabalho – ensino explí cito do vocabula rio no a mbito da 

integraça o curricular e do ensino globalizado nos primeiros anos da 

escolaridade. 

Finalmente, apresentar-se-a o as consideraço es finais, apontando-se 

para uma necessidade de articulaça o entre textos reguladores da pra tica 
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educativa e para a necessidade de um forte investimento na formaça o 

inicial e contí nua de professores a este ní vel. 

Integração curricular e unidade didática: conceitos complexos 

e génese da coerência metodológica no ensino explícito do 

vocabulário 

Nas u ltimas de cadas assistimos, tanto na Europa como nos Estados 

Unidos a diferentes tentativas de renovaça o das pra ticas de 

desenvolvimento curricular que se traduzem em tentativas de 

recuperaça o da integraça o dida tica como forma e opça o metodolo gica de 

abordagem aos processos de ensino explí cito do le xico.  

Nos sistemas de ensino, como o portugue s, com opça o organizativo 

– curricular nos primeiros anos de escolaridade globalizada e centrada na 

figura de um professor titular ou tutor esta e  uma realidade dida tica 

marcante.  

A caracterizaça o, na perspetiva evolutiva e relacional pedago gica, 

destas tentativas de reinvença o curricular revela que o pensamento 

dida tico atual esta  a ser fortemente influenciado pela emerge ncia 

educativa da A sia oriental em que a aposta nos desenhos curriculares 

fundamentados no aprofundamento da diferenciaça o entre a 

epistemologia das diferentes cie ncias e a epistemologia das disciplinas 

curriculares respetivas se revelou de grande importa ncia para a efica cia 

dos processos de ensino e aprendizagem.  

A compreensa o fenomenolo gica desta problema tica e das formas de 

abordagem te cnico-dida ticas aos processos de ensino e aprendizagem do 

vocabula rio e do desenvolvimento da conscie ncia lexical nos primeiros 
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anos de escolaridade marcam na ge nese o conceito de integraça o 

curricular que adotamos1. 

Se analisarmos, do ponto de vista diacro nico, a situaça o especí fica da 

evoluça o das formas de organizaça o e desenvolvimento curricular em 

Portugal em relaça o a esta realidade marcante do pensamento dida tico, 

verificamos que, apesar dos sucessivos avanços e recuos caracterí sticos de 

uma polí tica educativa marcadamente reformadora, a introduça o destes 

princí pios do pensamento dida tico dominante foi feita e traduziu-se numa 

melhoria significativa do desempenho dos alunos portugueses no domí nio 

do vocabula rio de expressa o e da compete ncia litera cita, amplamente 

confirmada pela investigaça o de a mbito nacional e internacional.  

Esta evide ncia esta  diretamente relacionada com o facilitar do 

acesso aos livros e ao interconhecimento enquanto fonte de ampliaça o do 

capital lexical, ao desenvolvimento de programas especí ficos de formaça o 

de professores e a ela na o e  alheia, de igual modo, uma lenta, mas efetiva 

mudança de cultura educativa ao ní vel das formas de ensinar e aprender 

vocabula rio. 

Pra ticas como o ensino sistematizado e contextualizado do 

vocabula rio especí fico das diferentes a reas curriculares, a gradual perda 

de importa ncia da grama tica normativa e o crescimento das pra ticas de 

                                                        
1 Do ponto de vista te cnico–dida tico, o conceito de integraça o curricular defendido neste 
trabalho assenta em fatores contextuais e no princí pio de que uma abordagem ao 
processo ensino e aprendizagem do le xico nos primeiros anos de escolaridade de cariz 
meramente disciplinar promove a fragmentaça o excessiva do conhecimento linguí stico, 
afastando-o da ordem natural de aprendizagem da lí ngua pelos alunos desta faixa eta ria. 
Assenta, ainda, na conceptualizaça o da diferenciaça o epistemolo gica clara na interface 
Linguí stica /Dida tica do Le xico, com a consideraça o que as relaço es que se estabelecem 
entre conhecimento linguí stico e a microdida tica do le xico se fundamentam na 
transversalidade curricular sem perda de identidade do trabalho especí fico sobre o 
conhecimento da palavra por mera diluiça o em ana lises de funcionamento da lí ngua. 
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ensino experimental ao ní vel do conhecimento lexical sa o outras 

evide ncias empí ricas do que acaba mos de afirmar. 

Do ponto de vista relacional dos processos de desenvolvimento 

curricular e da dida tica especí fica do le xico, uma ana lise atenta, por 

exemplo, a s formas de organizaça o dos manuais escolares e em particular 

dos manuais de iniciaça o a  leitura e a  escrita e da forma como estes 

expressam os princí pios da integraça o dida tica materializados no desenho 

especí fico de aulas, revela, apesar dos progressos observados e referidos, 

um imobilismo didatolo gico e dida tico significativos, com a incoere ncia 

te cnico - dida tica a emergir como caracterí stica fundamental. Neste 

contexto, urge, a partir da consideraça o das duas dimenso es base da 

integraça o dida tica – a dimensa o epistemolo gica das a reas curriculares 

disciplinares escolares e a dimensa o dida tica, redefinir as formas de 

organizaça o do processo ensino e aprendizagem do vocabula rio, 

construindo a base de uma matriz de desenho programa tico com potencial 

de efica cia que permita a verdadeira integraça o do trabalho lexical, 

substituindo o habitual recurso a uma linguagem artificial para o 

desenvolvimento dos processos de ensino da leitura e da escrita por 

unidades de sequenciaça o estrate gica, materializadas em unidades 

dida ticas definidas a partir de um tema e um elemento integrador e com 

recurso ao le xico de proximidade e relaça o linguí stica dos alunos. 

A designaça o unidade dida tica ou unidade de programaça o remete, 

do ponto de vista da conceça o do processo ensino/ aprendizagem, para 

uma realidade te cnico-dida tica de ensino do vocabula rio baseada num 

conjunto de opço es metodolo gico-estrate gicas que apresentam como 

fundamentos te cnicos de base:  

i. uma forma especí fica de relacionar a seleça o das palavras para o 

ensino explí cito (entendida aqui como sequenciaça o dida tica) com 
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o fator tempo (concebido como entidade biuní voca de relaça o 

entre tempo de ensino e tempo de aprendizagem);  

ii. a aposta na coere ncia metodolo gica interna, a partir da seleça o de 

uma unidade tema tica e da definiça o de elementos de integraça o 

curricular, que funcionam como eixos de uma relaça o biuní voca 

entre o conhecimento especí fico de uma determinada a rea ou 

campo lexical e as formas de abordagem te cnico-dida tica,  

iii. a consideraça o de que todos os elementos que interve m nos 

processos de ensino e aprendizagem da palavra se articulam, nas 

perspetivas epistemolo gico-linguí stica e curricular, em percursos, 

como verdadeiros projetos de trabalho contextualizados. 

Neste sentido, centrando-nos nestes princí pios didatolo gicos base 

e na sistematizaça o do conhecimento dida tico produzido neste campo nas 

u ltimas de cadas Gallisson (1991), Baumann (2004), Biemiller (2005), 

Yopp (2009) e Nagy (2005), consideramos as unidades dida ticas com 

integraça o curricular como unidades de programaça o e forma de 

organizaça o da pra tica docente constituí das por um conjunto sequencial 

de tarefas de ensino e aprendizagem que se desenvolvem a partir de uma 

unidade tema tica central de conteu do e um elemento integrador num 

determinado espaço de tempo, com o propo sito de alcançar os objetivos 

dida ticos definidos e dar resposta a s principais questo es da relaça o 

especí fica epistemolo gico- curricular- que as palavras selecionar para o 

ensino explí cito do vocabula rio(construça o do capital lexical), quando 

ensinar (sequenciaça o relacional ordenada de atividades e campos 

lexicais), como ensinar (tarefas de ensino e aprendizagem, organizaça o do 

espaço e do tempo, materiais e recursos dida ticos) e como avaliar 

(metalinguagem, crite rios e instrumentos). 
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Elementos didatológicos base e características técnico-

didáticas para a construção de unidades de ensino explícito do 

vocabulário com recurso aos princípios da integração 

curricular 

 

Pensar na programaça o dida tica como mera abordagem na 

perspetiva sema ntica a s palavras “difí ceis” que va o aparecendo no 

material litera rio , para ale m de constituir um erro prima rio do ponto de 

vista dida tico, revela formas esta ticas de conceça o do processo ensino e 

aprendizagem do vocabula rio que em nada favorecem o desenvolvimento 

do princí pio dida tico fundamental da interaça o plena entre as formas de 

aprender e ensinar o le xico num determinado contexto, com 

determinados alunos e professores – definiça o de relaço es de aça o 

dida tica entre o conhecimento especí fico das diferentes a reas curriculares 

e as diferentes perspetivas de abordagem dida tica desenhadas com 

recurso aos elementos base da integraça o curricular: interconhecimento, 

interdisciplinaridade, intercomunicaça o e intertextualidade. 

Na perspetiva da integraça o curricular, as unidades dida ticas com 

inclusa o de pra ticas de ensino e aprendizagem do vocabula rio 

configuram-se como espaços globais de organizaça o curricular e definiça o 

de modos de conceber e atuar e apresentam como caraterí sticas 

fundamentais: 

i. referir-se a contextos de aprendizagem reais, pra ticos e u teis, 

do ponto de vista da aprendizagem da lí ngua; 

ii. definir com clareza objetivos dida ticos a alcançar e 

aprendizagens a realizar; 

iii. formar metodologicamente um todo coerente, a partir da inter-

relaça o de todos os elementos dida ticos que devem presidir ao 

ensino explí cito do vocabula rio nos primeiros anos de 
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escolaridade: observaça o e aça o sobre contextos linguí sticos de 

proximidade, abordagem com refere ncia a esses contextos, 

pra tica efetiva de uso das novas palavras trabalhadas; 

iv. respeitar os princí pios da progressa o e da sequencialidade 

dida tica; 

v. ser flexí veis, permitindo a revisa o permanente; 

vi. ser adequadas a um contexto sociocultural, le xico-cultural 

especí ficos; 

vii. ser coerentes com os princí pios educativos e as caracterí sticas 

de transversalidade programa tica e de interaça o das a reas 

curriculares que a integram, responsabilizando todas as a reas 

curriculares pelo aumento do capital lexical dos alunos; 

viii. ser motivadoras, implicando ativamente os alunos no seu 

desenvolvimento linguí stico; 

ix. ser pra ticas, dina micas, e adapta veis em funça o das 

experie ncias de ensino e aprendizagem da lí ngua dos 

intervenientes; 

x. ser adequadas em relaça o a  previsa o do tempo necessa rio para 

a sua aplicaça o; 

xi. ser avalia veis, permitindo a adequaça o permanente a s reais 

necessidades de comunicaça o dos implicados. 

Do ponto de vista estrutural, uma Unidade Dida tica com integraça o 

de conteu dos lexicais deve incluir nas suas dimenso es transversal e 

especí fica os seguintes elementos te cnico-dida ticos base, considerados de 

forma global e integrada: 
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A. Elementos didatológicos: 

A.1. fundamentaça o didatolo gica - descriça o breve da Unidade 

Dida tica e justificaça o, em que se especifica tambe m o tí tulo da 

mesma, os princí pios metodolo gico-estrate gicos adotados, os 

conhecimentos pre vios exigidos aos alunos (pre -requisitos), o 

nu mero de horas de lecionaça o previsto, o ano e o ciclo; 

A.2. caracterizaça o do contexto de ensino e aprendizagem – o 

conhecimento do contexto linguí stico-dida tico e  fundamental 

para o desenho dos processos de ensino e aprendizagem, uma 

vez que implica uma consequente adaptaça o aos alunos 

concretos, ao espaço e aos materiais disponí veis, afetando-lhe 

um determinado tempo; 

A.3. definiça o dos objetivos dida ticos – estes sa o definidos de 

acordo com os descritores de desempenho e as metas de 

aprendizagem estabelecidos no Currí culo Nacional, nos 

Programas Nacionais e nos Projetos Curriculares de 

Agrupamento/Escola e Turma. 

 

B. Seleça o e sequenciaça o do conteu do programa tico: 

 

B.1. definiça o do tema e do(s) elemento(s) integrador(es), 

enquanto categorias base de coesa o e integraça o curricular; 

B.2. seleça o do conteu do programa tico – a seleça o das a reas, 

das compete ncias gerais e especí ficas, dos conteu dos e do 

vocabula rio especí fico a trabalhar, enquanto elementos 

fundamentais que estara o na base do desenho dos percursos 

de ensino e aprendizagem; 
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C. Desenho dos percursos de ensino-aprendizagem: 

 

C.1. definiça o dos crite rios de sequenciaça o e integraça o das 

tarefas de ensino e aprendizagem, considerando o tema, os 

campos lexicais, os elementos integradores e os princí pios da 

progressa o e da integraça o dida tico-curricular; 

C.2. seleça o das tarefas de ensino e aprendizagem para o 

ensino explí cito da palavra, em funça o das a reas, do conteu do 

programa tico, dos objetivos visados e da diversidade e 

completude das diferentes tipologias de atividade.  

C.3. elaboraça o dos guio es de aprendizagem integrados para a 

sua execuça o. 

 

D. Avaliaça o – este passo e  fundamental para refletir e 

reajustar a pra tica educativa, potenciando a efica cia das 

aprendizagens dos alunos em termos de construça o do capital 

lexical e o desempenho do professor: 

 

D.1. avaliaça o das aprendizagens dos alunos. 

D.2. meta-avaliaça o ou reflexa o sobre a pro pria pra tica 

avaliativa. 

 

 

Especificidade da abordagem ao ensino explícito do 

vocabulário em unidades curriculares integradas no ámbito do 

currículo (programas e metas curriculares) 

 Adotando como base de ancoragem o esquema matricial proposto, 

surge-nos agora como importante a reflexa o sobre as formas de 
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adequaça o e compatibilizaça o dida tica desta opça o com a estrate gia 

veiculada pelos documentos que regulam a pra tica educativa.  

Neste sentido, tanto as Aprendizagens Essenciais (2018), como o 

Perfil dos Alunos a  Saí da da Escolaridade Õbrigato ria (2017) apresentam 

como princí pio fundamental – “assumir o portugue s como objeto de 

estudo implica entender a lí ngua como fator de realizaça o, de 

comunicaça o, de fruiça o este tica, de educaça o litera ria, de resoluça o de 

problemas e de pensamento crí tico (A.E., p. 2). Õs dois documentos 

apostam na revalorizaça o do ensino e da aprendizagem do vocabula rio 

exclusivamente na dimensa o transversal, em virtude da introduça o do 

conhecimento explí cito da palavra ocorrer logo no primeiro ano de 

escolaridade para o desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem da leitura, da escrita e da grama tica – por oposiça o aos 

anteriores Programas de Lí ngua Portuguesa, no qual a introduça o ocorria, 

explicitamente, mais tarde. 

A par desta revalorizaça o, emerge como determinante nos dois 

documentos a proposta de mudança do eixo estrate gico-dida tico de 

abordagem ao conhecimento lexical – de uma visa o de reflexa o sobre o 

funcionamento da lí ngua passa-se a uma visa o epi-metalinguí stica com 

aça o dida tica direta sobre as formas de construça o do conhecimento 

explí cito sobre a lí ngua e a diversidade lexical. 

Do ponto de vista da integraça o curricular, este aspeto e  

determinante, pois configura na esse ncia a base da atuaça o dida tica nas 

perspetivas do ensino e da aprendizagem, conferindo grande importa ncia 

a  harmonizaça o entre as dimenso es epilinguí stica e metalinguí stica no 

trabalho a desenvolver sobre o ensino e a aprendizagem do vocabula rio. 

A esta opça o estrate gica na o e  certamente alheio o facto de a 

investigaça o ter demonstrado que se associarmos elementos dida ticos 
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ativadores da aprendizagem implí cita das palavras 2  a  transcriça o e a  

para frase em contexto, ficamos em presença de tarefas de ensino e 

aprendizagem do vocabula rio com grande potencial de efica cia.  

Õutro exemplo que podemos citar e  a introduça o das 

pseudopalavras. Embora a funça o primordial da sua inclusa o seja o 

domí nio da leitura e da escrita (treino e avaliaça o da capacidade de 

decifraça o com recurso a  via fonolo gica ou indireta), o seu potencial 

dida tico esta  muito para ale m desta realidade. Se, num mero jogo 

linguí stico de criaça o, atribuirmos significado a s associaço es sila bicas 

criadas para formarmos as pseudopalavras e pedirmos aos alunos que 

juntem elementos para formar novas estruturas dentro das unidades de 

sentido enta o criadas, estamos a contribuir para a aprendizagem intuitiva 

da ge nese dos processos de flexa o (junça o de morfemas gramaticais) e de 

formaça o de novas palavras (junça o de morfemas lexicais)3. 

A ana lise e reflexa o sobre o conhecimento da palavra e a 

metalinguagem assumem assim na dimensa o transversal como aspeto 

fundamental para desenvolver a conscie ncia lexical e a capacidade de 

comunicaça o dos alunos, transformando de forma progressiva o seu 

conhecimento implí cito sobre as palavra num conhecimento explí cito, 

defendendo-se que a construça o do capital lexical deve ser considerado 

fundamental, devendo ser entendido como fator de sucesso escolar, por 

                                                        
2  Por exemplo, a cor - transcrevendo letras maiu sculas, acentos gra ficos, sinais de 
pontuaça o, …, com cores diferentes daquela em que e  feita a cópia do texto base) 
3 Consideremos, por exemplo, estas 5 pseudopalavras: sise / queli / veve / lipi / siseo, a s 
quais fizemos corresponder respetivamente os seguintes significados em portugue s: 
casa/ boneca / velha / nova/ casas. Questionemos enta o os alunos: Que significa na 
lí ngua que acaba mos de criar siseveve? E quelio? Como se forma o plural nessa língua? 
Como se diz boneca nova? Obviamente, a complexidade das questões a formular varia em 
função da faixa etária e do nível de desenvolvimento do grupo de alunos participantes. 
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uma lado, e como contributo para o domí nio das ferramentas base 

necessa rias a  vida na sociedade do conhecimento. 

Analisando a forma de abordagem ao conhecimento explí cito do 

vocabula rio veiculada nestes dois documentos (Aprendizagens Essenciais 

e Perfil do Aluno) e relacionando-a com a veiculada nos programas e 

metas curriculares de Portugue s no que se refere ao ensino do 

conhecimento explí cito da palavra,  as pra ticas de ensino e aprendizagem 

do vocabula rio devem realizar-se atrave s de um conjunto de elementos 

te cnico-dida ticos base obrigato rios e de tipologias de atividades 

sequenciais que garantam o acesso ao conhecimento da palavra e a  

ampliaça o do capital lexical. 

No que concerne aos elementos base para os primeiros anos de 

escolaridade, a perspetiva que defendemos e  a de Nation (1990) que 

apresenta como fundamentais de ensino e aprendizagem do vocabula rio: 

i) a forma fo nica – como se diz:  palavra fonolo gica (fonema, sí laba 

e acento);  

ii) a representaça o gra fica e ortogra fica – como se escreve;  

iii) o paradigma flexional – variaço es sobre a mesma palavra 

atrave s dos morfemas gramaticais: palavra morfolo gica 

(morfemas gramaticais – processos de flexa o, morfemas 

lexicais – processos de formaça o de novas palavras);  

iv) o significado em funça o do contexto e relaça o com outras 

palavras: palavra morfossinta tica e grupo de palavras; 

v) a classe de palavra;  

vi) as restriço es de uso. 

 

24



No que se refere a s te cnicas explí citas e a s atividades especí ficas 

para facilitar o acesso ao conhecimento da palavra desenvolvemos uma 

proposta que define quatro grandes tipologias de tarefas de ensino e 

aprendizagem do le xico: 

(i) explicitaça o dos elementos base – ensino explí cito ao longo 

da unidade de cada elemento base para cada uma das 

palavras selecionadas; 

(ii) sistematizaça o em contexto – utilizaça o funcional em 

contexto das novas palavras aprendidas; 

(iii) avaliaça o – determinaça o do ní vel de aquisiça o vocabular; 

(iv) ampliaça o / reforço – em funça o da progressa o na 

aprendizagem. 

 Estas diferentes tipologias de atividades devem combinar-se entre 

si em ciclos sequenciais – ciclos de pra tica, formando verdadeiros 

percursos integrados de abordagem aos conteu dos do conhecimento 

explí cito da palavra. 
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Figura 1 - Ciclo de construção de percursos de ensino e aprendizagem integrados 
para o ensino explicito do vocabulário 

 

A inclusa o de ciclos de trabalho lexical em unidades curriculares 

integradas obriga, para ale m disso, a  sua contextualizaça o na tema tica 

central da unidade (campos lexicais especí ficos da unidade) e a  definiça o 

de elementos de integraça o dida tica. Do ponto de vista do ensino 

integrado do le xico, os textos (litera rios e na o litera rios) e a utilizaça o 

dida tica de objetos, imagens, situaço es problema ,…, extraí dos do 

conteu do destes, configuram-se como os elementos integradores de 

excele ncia. 

 

 Exemplificação prática – unidade didática integrada: a 

máquina de fazer palavras” 

 

Õ recurso ao desenho de aulas atrave s de unidades dida ticas com 

base na integraça o curricular e , pelo seu cara ter pra tico e de aproximaça o 

a  forma natural como os alunos constroem o conhecimento sobre as 

Tema Integrador / Campo Lexical 
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palavras nesta faixa eta ria. Do ponto de vis ta dida tico, representa uma 

proposta metodolo gica de grande potencial de efica cia, na medida em que 

os resultados de investigaça o efetuada em diferentes paí ses te m 

evidenciado que o trabalho com unidades dida ticas e  o que melhores 

resultados produz ao ní vel da motivaça o e das aprendizagens realizadas, 

ao que acrescentamos, ainda que empiricamente, o impacto positivo no 

que se refere a s formas de organizaça o do processo ensino e 

aprendizagem quer do ponto de vista do ensino, quer do ponto de vista da 

aprendizagem. 

 Neste sentido, o uso sistema tico de unidades dida ticas com 

refere ncia curricular a uma determinada unidade tema tica central, campo 

lexical e elementos de integraça o cuidadosamente selecionados facilita o 

desenho dos objetos dida ticos que devem orientar a pra tica de ensino 

explí cito do vocabula rio. Nesta perspetiva metodolo gica, sa o dois os 

objetos dida ticos principais a considerar. Do ponto de vista do ensino, um 

guia o de unidade dida tica construí do com base nos elementos que 

descrevemos anteriormente; e do ponto de vista da aprendizagem, guio es 

de aprendizagem que mais na o representam que a transformaça o te cnico-

dida tica do conteu do do guia o da unidade (professor) em material de 

trabalho para o aluno. Õs guio es de aprendizagem (aluno) devem ser 

apelativos e motivadores e do ponto de vista estrutural e de conteu do 

devem obedecer a quatro caracterí sticas principais: apresentar ao aluno 

inicialmente e de forma sintetizada e clara as aprendizagens a realizar e o 

vocabula rio especí fico a aprender; ser simples e esquema ticos, na o se 

confundindo com a habitual estrutura das fichas de trabalho ou de 

avaliaça o; apresentar as tarefas de aprendizagem de acordo com a 

seque ncia dida tica prevista no guia o da unidade, formando um todo 

coerente; incluir propostas abrangentes de tarefas e formas de registo que 
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possibilitem aos alunos e ao professor verificar a progressa o nas 

aprendizagens. 

Esta metodologia assenta no pressuposto de que no processo de 

aquisiça o do conhecimento lexical e  vantajoso, para o aluno e para o 

professor, que as tarefas de ensino e aprendizagem se integrem num todo, 

formando uma proposta dida tica globalizada em que se interligam as 

diferentes a reas curriculares, afastando-se da pra tica letiva a realizaça o de 

exercí cios gramaticais taxiono micos descontextualizados, que 

tendencialmente geram desmotivaça o e tornam a aprendizagem do 

vocabula rio pouco desafiante. 

Pretende-se que a exemplificaça o pra tica apresentada, desenhada 

no a mbito de uma unidade dida tica para o 3º ano de escolaridade, sirva 

para explicitar a forma de integraça o curricular dos seguintes aspetos da 

dida tica do le xico: - processos de formaça o de novas palavas ( aumento do 

capital lexical base), atrave s da manipulaça o de palavras e constituintes 

das palavras (morfemas lexicais) o observar os efeitos produzidos; 

explicitar regras e procedimentos de flexa o nominal, adjetival, pronominal 

e verbal (verbos regulares, atrave s da manipulaça o dos morfemas 

gramaticais . A raza o que nos leva a propor a exemplificaça o apenas para 

estes conteu dos prende-se com o facto de ser materialmente impossí vel 

apresentar nas pa ginas deste texto a proposta integral da unidade 

dida tica.  

Sendo, como definimos inicialmente, o objetivo primordial deste 

texto a exemplificaça o com base na fundamentaça o cientí fico-dida tica 

proposta, essa sim generaliza vel, apresentar-se-a  o esquema global da 

unidade e recorrer-se-a  a uma proposta de integraça o curricular 

exemplificativa extraí da do esquema global da unidade e contextualizadas 

no ensino e aprendizagem do le xico. Cremos ser esta a proposta 

28



metodolo gica mais eficaz, no sentido de permitir ao leitor apropriar-se 

das ferramentas necessa rias para se aventurar no mundo do ensino da 

grama tica, fundamentado na integraça o curricular. 

 Do ponto de vista didatolo gico, a proposta que apresentamos parte 

da unidade tema tica: À Descoberta dos Outros – o valor da amizade e utiliza 

como elemento de integraça o dida tica a obra A Ma quina de Fazer Palavras, 

de Jose  Vaz. Integra conteu dos das a reas curriculares disciplinares: 

Portugue s, Estudo do Meio, Matema tica e Expressa o Drama tica; e da a rea 

curricular na o disciplinar: Educaça o para a Cidadania. 

 

Figura 2 -– Unidade didática “A máquina de fazer palavras”: rede de tarefas de 
ensino e aprendizagem 

Como podemos observar na rede global de tarefas da unidade 

dida tica, a abordagem ao ensino explí cito do vocabula rio e  feita por 

integraça o de tarefas de ensino e aprendizagem nas a reas curriculares de 
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Estudo do Meio, Portugue s e Matema tica a partir do tema transversal 

definido e do elemento integrador utilizado. 

 Do ponto de vista te cnico-dida tico, os elementos de integraça o 

curricular selecionados enquadram-se no a mbito da Educaça o Litera ria e 

assentam na base da utilizaça o do texto como contexto de aprendizagem. 

A proposta de abordagem ao texto segue a estrutura cla ssica de tre s 

passos: ana lise, interpretaça o e comenta rio. Atrave s do processo de 

ana lise visa-se, utilizando te cnicas explí citas de acesso ao conteu do 

textual, conduzir ao aluno a  identificaça o do tema, do assunto e a  

elaboraça o de mapeamentos mentais e escritos sobre o mesmo. Esta etapa 

e  objetiva e visa preparar o aluno para aceder, de acordo com a tipologia 

textual, a  informaça o, procedimentos, argumentos, aço es, …, chave de um 

texto; pretende-se ainda atrave s dela orientar e treinar o aluno na 

definiça o de estrate gias explí citas de organizaça o do conhecimento. A 

principal finalidade dida tica das etapas da interpretaça o e do comenta rio 

e  orientar os alunos na pra tica da fundamentaça o dos sentidos que 

constroem sobre um texto no processo de ana lise que sobre ele 

realizaram. 

 Passemos enta o a  apresentaça o na especificidade da proposta 

concreta de aça o dida tica para o ensino explí cito do vocabula rio no a mbito 

da unidade apresentada. A exemplificaça o pra tica refere-se ao itinera rio 

dida tico-lexical integrado no desenvolvimento da abordagem ao texto 

selecionado como elemento integrador – “A Ma quina de Fazer Palavras”, 

de Jose  Vaz. Do ponto de vista da finalidade dida tica, a proposta visa 

conduzir os alunos ao domí nio da arquitetura do conhecimento lexical 

com fundamento no a mbito dos processos de formaça o de novas palavras 

atrave s da manipulaça o dos seus constituintes (morfemas lexicais). 
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Proposta de ação didática (tarefas de ensino e aprendizagem): 

“A máquina de fazer palavras”  

A ma quina de fazer palavras e  uma atividade no a mbito do 

desenvolvimento lexical que recorre a s capacidades criativas e projetivas 

dos alunos para, atrave s da criaça o de uma pseudoma quina, trabalharem 

de forma implí cita os diferentes processos de formaça o de palavras. A 

explicaça o do modo de funcionamento da ma quina, atrave s da projeça o 

gra fica e da elaboraça o do respetivo manual de instruço es, representa o 

elo de ligaça o entre o conhecimento declarativo (processos de formaça o 

de palavras e o fundamento dida tico da tarefa (ampliaça o do capital 

lexical). 

Descritores de desempenho: 

• Ler de modo auto nomo, em variados suportes, diferentes tipos de 

instruço es. 

• Manipular palavras e constituintes das palavras e observar os 

efeitos produzidos. 

• Explicitar regras e procedimentos de flexa o nominal, adjetival, 

pronominal e verbal (verbos regulares). 

Material: 

• Proto tipo de uma ma quina de fazer palavras (obra litera ria) e 

respetivo manual de instruço es. 

Fonte: 

• Criada a partir da leitura de “A ma quina de fazer palavras, de Jose  

Vaz. 

Destinatários: 
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• Alunos 3.º/4.º ano de escolaridade 

Procedimentos de execução 

1.ª Etapa 

• Apresentaça o ao grande grupo (turma) do proto tipo (exemplo) de 

uma ma quina de fazer palavras: 

o descriça o fí sica do proto tipo; 

o principais caracterí sticas; 

o objetivos de funcionamento; 

o manual de instruço es; 

o leitura e ana lise do manual de instruço es; 

o realizaça o pra tica de diferentes exercí cios de demonstraça o 

do funcionamento da ma quina; 

o formulaça o e registo de hipo teses de redefiniça o ou criaça o 

de novas ma quinas que utilizem outros processos de 

formaça o de palavras (e.g., uma ma quina que acrescenta 

prefixos e/ou sufixos a uma forma base; uma ma quina que 

transforma adjetivos em adve rbios; uma ma quina que 

transforma cada palavra de uma frase ou de um pequeno 

texto na correspondente definiça o apresentada no 

diciona rio, devendo os alunos elaborar o material para que 

a ma quina funcione reconstruindo as frases). 

2.º Etapa 

o Formaça o de grupos de trabalho de acordo com as 

caracterí sticas da turma; 

o Explicitaça o dos objetivos de trabalha o aos alunos, 

especificando cada uma das etapas do ciclo de 

desenvolvimento do trabalho em grupo: i) elaboraça o do 
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projeto de redefiniça o ou criaça o de uma nova ma quina de 

fazer palavras; 2- representaça o gra fica do proto tipo; 3- 

elaboraça o do manual de instruço es; 4- experimentaça o. 

o Desenvolvimento do trabalho de grupo, cumprindo cada 

uma das etapas enunciadas no ponto anterior. 

o Demostraça o ao grupo turma, por cada uma das equipas, do 

modo de funcionamento das diferentes ma quinas de fazer 

palavras criadas. 

o Aproveitamento dida tico dos proto tipos criados para a 

realizaça o de diferentes exercí cios de formaça o de palavras. 
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Considerações finais 

Õs processos de ensino e aprendizagem do vocabula rio, como 

demonstra a investigaça o realizada nas u ltimas de cadas, para ale m de 

serem determinantes para o sucesso escolar dos alunos, sa o processos 

complexos dos pontos de vista psicolinguí stico e da progressa o na 

aprendizagem. Õ desenvolvimento da compete ncia lexical e  por natureza 

um processo “inacabado”, que exige da parte dos professores compete ncia 

te cnico-dida tica na definiça o das formas de abordagem. 

Uma ana lise aos resultados das provas de aferiça o e a relaça o 

cruzada destes com os resultados da avaliaça o interna provam que o 

conhecimento dos alunos no que concerne ao conhecimento explí cito das 

palavras nas dimenso es especí fica e transversal nos primeiros anos da 

escolaridade na o apresenta valores satisfato rios. Por essa raza o, 

consideramos ser muito importante refletir e investigar sobre novas 

formas de abordagem aos processos de ensino e aprendizagem. E  neste 

contexto que temos trabalhado, tentando definir do ponto de vista 

estrate gico-dida tico novas formas de abordagem ao ensino do 

vocabula rio, contextualizando-as nos processos de integraça o curricular, 

que caracterizam o ensino globalizado nos primeiros anos de 

escolaridade. 

Assim sendo, apresentou-se uma proposta de unidade dida tica com 

recurso a  integraça o curricular, concretizando-se, no a mbito deste texto, 

essa proposta atrave s da exemplificaça o de duas experie ncias de 

integraça o dida tica cujo objetivo e  o trabalho do le xico no a mbito da 

integraça o curricular. Note-se bem, que tanto uma como outra na o sa o 

receitas para o sucesso dos alunos, devendo o professor, antes de as 

utilizar, analisar a natureza dos conteu dos a aprender e considerar o perfil 

do grupo com o qual trabalha. Ale m disso, acreditamos que sera  sempre 
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u til e produtivo o professor proporcionar momentos de aprendizagem 

diversificados. 

 A tema tica que desenvolvemos na o se esgota na ana lise dos 

documentos curriculares nem em propostas dida ticas. Importa salientar 

ainda que os manuais nem sempre ajudam, desviando-se, por vezes, das 

indicaço es oficiais ou optando os seus autores, por exemplo, por aceço es 

metodolo gicas fragmentadas e incoerentes sem constituí rem verdadeiras 

propostas de unidade dida tica no ensino do vocabula rio. Esta metodologia 

de organizaça o do processo ensino e aprendizagem utilizada na maior 

parte dos paí ses tarda em impor-se em Portugal, com as consequentes 

perdas para os alunos e para a qualidade da pro pria escola. 

Finalmente, e em conformidade com o exposto, defendemos 

vivamente: i) uma maior articulaça o e conformidade entre os textos que 

regulam a pra tica pedago gica e entre estes os manuais escolares ao ní vel 

do ensino explí cito do vocabula rio nos primeiros anos de escolaridade; ii) 

uma maior aposta na integraça o curricular atrave s da metodologia de 

planificaça o por unidades dida ticas como forma de respeitar a forma 

natural como os alunos constroem o conhecimento declarativo e 

desenvolvem a compete ncia lexical nesta faixa eta ria; iii) um maior 

investimento na formaça o de professores, como atores crí ticos em 

cena rios de mudança nas formas de abordagem ao estudo do le xico 

fundamental. Por u ltimo e igualmente importante, parece-nos necessa rio, 

por parte das instituiço es de ensino superior com responsabilidades na 

formaça o de professores para os primeiros anos de escolaridade, um forte 

investimento em linhas de investigaça o no a mbito da integraça o curricular 

e do ensino globalizado que desde ha  muito e  a opça o organizativa do 

sistema de ensino portugue s. 
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Considerações prévias 

Õs princí pios que orientam e da o base ao Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória traduzem um modelo de escola que visa a 

promoça o de compete ncias essenciais a  construça o de uma cidadania 

global. Deseja-se que as crianças e jovens de hoje, futuros adultos, sejam 

capazes de adaptar-se a  mudança e que, para tal, adquiram compete ncias 

que pressupo em o desenvolvimento de literacias mu ltiplas. Espera-se que 

no final da escolaridade obrigato ria os alunos mobilizem valores e 

compete ncias que lhes permitam, na adultí cia, “intervir na vida e na 

histo ria dos indiví duos e das sociedades, tomar deciso es livres e 

fundamentadas sobre questo es naturais, sociais e e ticas, e dispor de uma 

capacidade de participaça o cí vica, ativa, consciente e responsa vel” 

(d’Õliveira Martins, 2017, p.10). 

A consecuça o dos princí pios orientadores do Perfil dos Alunos 

implica, portanto, que estes alunos, ao adquirirem ao longo do percurso 

escolar as habilidades intrí nsecas do processo de cidadania global, se 

transformem em leitores competentes (fluentes e eficientes). E, na o tica 

dos documentos orientadores do Ensino Ba sico em Portugal, cabe a  escola 

promover os espaços e os tempos das atividades com vista a  promoça o do 

pensamento crí tico, da comunicaça o, da resilie ncia, do trabalho em 
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equipa, da superaça o da frustraça o, da capacidade de resolver problemas 

complexos ou da adaptaça o a  mudança. Por conseguinte, cabe a  escola 

promover os espaços e os tempos das atividades com vista a  formaça o de 

leitores fluentes e eficientes. 

Formar leitores fluentes e eficientes na o e , pore m, uma tarefa linear. 

Na realidade, trata-se de um processo complexo e multifacetado, 

dependente de fatores externos e internos ao indiví duo. Sendo o leitor 

fluente e eficiente aquele que e  capaz de convocar, simultaneamente, um 

vasto conhecimento (linguí stico e geral) e va rios mecanismos cognitivos 

(ligados a  descodificaça o e a  compreensa o), cabe a  escola proporcionar 

aos alunos as vias que lhes ampliem o conhecimento geral sobre o mundo 

e o conhecimento linguí stico e que forneçam ou treinem os mecanismos 

cognitivos e metacognitivos implicados na descodificaça o e na 

compreensa o textual.  

Nas u ltimas de cadas, va rios estudos, nacionais e internacionais, te m 

vindo a mostrar que existe uma estreita relaça o entre o conhecimento 

linguí stico (conhecimento fonolo gico, morfolo gico, lexical, sinta tico e 

sema ntico) e o desenvolvimento de compete ncias de leitura e de escrita. 

Por seu turno, va rios estudos te m vindo, tambe m, a destacar, com 

particular e nfase, a direta corresponde ncia que se estabelece entre o 

conhecimento lexical e a compreensa o de um texto. E , por isso, consensual 

entre os estudiosos que o capital lexical e a conscie ncia lexical “sa o traves 

mestras do nosso conhecimento da lí ngua, ingredientes essenciais das 

nossas compete ncias de uso da lí ngua e factores decisivos do sucesso 

escolar” (Duarte et al., 2011, p. 30).  

Na realidade, conhecer uma palavra implica reconhecer, ainda que 

apenas intuitivamente, a sua categoria gramatical, os seus contextos de 

uso na estrutura da frase, as relaço es que mante m com as demais palavras 
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da frase e, por conseguinte, implica que o falante tenha feito o 

mapeamento dos seus possí veis significados. Õra, a aula de portugue s sera  

o espaço privilegiado para o estudo do le xico e importa que neste espaço 

se lhe continue a dedicar atença o. Assim, sera  fundamental que, para ale m 

de atividades que visam aumentar o capital lexical dos alunos, se lhes 

proporcionem atividades que contemplem relaço es entre palavras, 

relaço es que as palavras mante m entre si na estrutura da frase, mas 

tambe m atividades que contemplem a identificaça o e a ana lise da 

estrutura interna das palavras. Por outras palavras, e  necessa rio que na 

aula de portugue s se proporcionem aos alunos atividades de estudo do 

le xico que promovam a aquisiça o (ou desenvolvimento) de estrate gias de 

mapeamento de significados.  

Assim, a partir de um exemplo pra tico ja  usado e testado em diversos 

momentos letivos com o estudo da derivaça o (prefixaça o e sufixaça o), 

propomos uma via alternativa para o ensino de um conteu do do a mbito da 

grama tica. A proposta dida tica aqui apresentada na o exige muito mais do 

docente do que as pra ticas tradicionais, mas proporciona aos alunos o 

prazer da descoberta das regularidades da lí ngua. Trata-se de uma 

proposta dida tica que visa, antes de mais, estimular, nos alunos, as 

habilidades de metacogniça o implicadas no mapeamento do significado 

das palavras e com ela procuramos contribuir para a ampliaça o e 

diversificaça o de estrate gias conducentes a  melhoria dos ní veis de 

compreensa o leitora. 

 

O ensino da Gramática: da reprodução ao instrumento  

Õ debate sobre a importa ncia do ensino da Grama tica em contexto 

letivo na o e  novo e tem norteado estudos acade micos, nacionais e 
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internacionais, ha  mais de trinta anos4. Por conseguinte, a discussa o sobre 

os modelos de ensino da Grama tica em contexto letivo e a explicitaça o dos 

motivos pelos quais a Grama tica deve ser ensinada em sala de aula esta o 

presentes em todos os trabalhos que se debruçam sobre o seu ensino.  

No entanto, apesar do nu mero significativo de tí tulos dedicados a  

reflexa o sobre o ensino da Grama tica em contexto letivo, apesar de terem 

vindo a ser dados a  estampa trabalhos que refletem sobre a aplicabilidade 

de diferentes metodologias no ensino e aprendizagem da grama tica e 

apesar de ha  muitos anos estarem disponí veis propostas dida ticas 

perspetivadas a partir de posicionamentos teo ricos mais centrados no 

aluno5 , va rios estudos te m demonstrado que, no final de cada ciclo, o 

conhecimento gramatical dos alunos, tanto em Portugal como noutros 

paí ses, fica aque m do esperado (Cf., por exemplo, os trabalhos de Devos & 

De Vilder, 2018; Le on, 2008; Macken-Horarik et al., 2015; Rodrí guez 

Gonzalo, 2009, ou de Silva, 2009)6. 

A explicaça o para o problema na o e  nova e tem, tambe m, ocupado 

diversos investigadores pelo menos ao longo das u ltimas de cadas. Quando 

inquiridos, alguns professores consideram que os alunos na o aderem a  

                                                        
4  Na o seria possí vel, no a mibto deste trabalho, fazer a revisa o da literatura dada a  
estampa sobre a importa ncia do ensino da grama tica em contexto letivo. Lembramos, por 
isso, a tí tulo exemplificativo os trabalhos de Simon Borg, Anna Camps, Ine s Duarte, 
Donald Freeman, Jean E milie Gombert, Richard Hudson, Rene e Le on, Tendence Õdlin, 
Sí rio Possenti, Jack C. Richards, Luiz Carlos Tavaglia, Roberte Tomassone. 
5 A bibliografia disponí vel sobre esta tema tica na o e  passí vel de ser referenciada num 
trabalho como este dada a quantidade de tí tulos dados a  estampa. Veja-se, a tí tulo de 
exemplo, os trabalhos de Ine s Duarte; Lola Xavier; Anna Camps, Xavier Fontich; Felipe 
Zayas; Carme Dura n; Erik Õrsenna. 
6 Õs trabalhos citados sa o exemplificativos porquanto ha  diversos outros trabalhos dados 
a  estampa ainda no final dos anos 90 do se culo XX que alertam para o facto de o 
conhecimento linguí stico dos alunos ficar aque m do esperado em va rios ní veis de 
escolaridade. Veja-se, por exemplo, os trabalhos de Constance Weaver (Teaching 
Grammar in Context. Portsmouth: Boynton/Cook Publishers), de Suzanne-G. Chartrand 
(Pour un Nouvel Enseignement de la Grammaire. Montre al/Paris: E dition Logiques) ou de 
Sí rio Possenti (Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das 
Letras). 
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grama tica por “falta de esforço, falta de interesse, falta de vontade de 

pensar, falta de maturidade” (Neves, 2007, p.21). Apesar das perceço es 

expressas pelos professores, parece consensual entre os estudiosos que as 

dificuldades de ensino da grama tica e os de fices de conhecimento de 

estruturas linguí sticas na adolesce ncia e na adultí cia7: 

• resultam de os conceitos a apreender serem complexos ou de 

os exercí cios sobre conteu dos do a mbito da grama tica 

propostos aos alunos nos manuais escolares serem na sua 

grande maioria expositivos; 

• decorrem, em grande medida, dos modelos linguí sticos de 

refere ncia usados por professores e das metodologias usadas 

em sala de aula - abordagens tradicionalistas que apelam 

exclusivamente a  memorizaça o das regras de utilizaça o da 

lí ngua.  

Efetivamente, da ana lise dos exercí cios propostos, tanto em manuais 

escolares como em fichas de consolidaça o de conhecimentos, verificamos 

que ha  uma clara prepondera ncia das atividades de reconhecimento e de 

identificaça o, em detrimento das atividades de produça o e explicitaça o. Da 

observaça o das pra ticas letivas, constatamos que ha  uma noto ria 

prefere ncia por um me todo de ensino diretivo, expositivo e centrado no 

professor. Da ana lise do Programa e Metas Curriculares de Português do 

Ensino Básico em vigor, salienta-se o facto de tambe m nele se propor uma 

aquisiça o de conhecimento gramatical baseada em processos de 

memorizaça o e reproduça o do saber8. Em suma, em palavras de Antonio 

                                                        
7 Cf. por exemplo, Antonio, 2006; Barbeiro, 1999; Cunha & Tavares, 2016; Fontich, 2011; 
Rodrí guez Gonzalo, 2009; Silva, 2009; Silvano & Rodrigues, 2011; Xavier, 2013; entre 
muitos outros. 
8 No domí nio da grama tica para o 1º Ciclo do Ensino Ba sico (CEB), o Programa preconiza 
que “o aluno se aperceba das regularidades da lí ngua e que, progressivamente, domine 
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(2006, p. 1055), “o que se ensina sa o [portanto] paradigmas e 

classificaço es que muito pouco colaboram para que o aluno se torne um 

usua rio competente da lí ngua, ou seja, um usua rio capaz de produzir e 

compreender textos eficientemente”. 

Na o estranha, pois, que o momento da aula de portugue s menos 

atrativo para professores e para alunos seja, indubitavelmente, o estudo 

da grama tica. 

Em Portugal, ja  em 2009 Silva alertava para o facto de “o 

conhecimento gramatical, tanto no ensino como na sua avaliaça o, [ser] 

sobretudo configurado sob a forma de uma reprodução, funcionando como 

um fim em si mesmo e na o como um instrumento de desenvolvimento de 

capacidades comunicativas” (Silva, 2009, p. 25).  

E  nesta medida que a literatura, nacional e internacional, defende 

que o ensino da grama tica deve fazer-se a partir de atividades que 

promovam a descoberta das regularidades e paradigmas da lí ngua 

(Cassany et al., 1998; Chartrand, 1996; Cunha & Tavares, 2016; Duarte, 

2008; Duarte et al., 2011; Õrtega & Uzca tegui, 2007; Silvano & Rodrigues, 

2010; Tavaglia, 2017; Teixeira, 2011; Xavier, 2012 e 2013, entre muitos 

outros). No entanto, transformar as aulas de grama tica num momento 

aprazí vel nem sempre sera  fa cil. 

Para que o estudo da grama tica em contexto escolar se torne uma 

aprendizagem com valor instrumental para os alunos, sera  necessa rio 

                                                        
regras e processos gramaticais, usando-os adequadamente nas diversas situaço es da 
Õralidade, da Leitura e da Escrita [e que] o ensino dos conteu dos gramaticais deve ser 
realizado em estreita sintonia com atividades inerentes a  consecuça o dos objetivos dos 
restantes domí nios” (Buescu et al., 2015, p. 7). Por seu turno, no final do 2º CEB espera-
se que “os alunos dominem o essencial dos termos gramaticais adequados a este ní vel de 
ensino, tenham ja  um conhecimento reflexivo e explí cito das regras gerais da lí ngua e das 
suas ocorre ncias mais frequentes, e apliquem esse conhecimento fazendo um bom uso 
do portugue s nas diversas situaço es de oralidade, de leitura e de escrita, de forma 
contextualizada e crí tica” (Buesco et al., 2015, p. 20). 
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aborda -la de forma multifacetada e promover momentos de reflexa o sobre 

os paradigmas da lí ngua, abrindo espaço a que os alunos possam deduzir 

as regras a partir dos dados e possam explicitar o seu pro prio 

conhecimento. Abordar a grama tica de forma multifacetada em aula e  

proporcionar aos alunos momentos que lhes permitam desenvolver as 

habilidades linguí sticas, pragma ticas, discursivas e socioculturais (Xavier: 

2013: 154). Promover a reflexa o sobre as regularidades da lí ngua e  

fomentar o desenvolvimento de capacidades comunicativas e dotar os 

alunos dos instrumentos que os guiam/guiara o nas aprendizagens 

consequentes (Silva, 2009), significativas (Ausubel, 1963). 

Conhecimento linguístico e compreensão leitora  

Ler, tal como afirma Viana (2006: 47) “e  uma atividade complexa que 

exige a intervença o de va rios processos – linguí sticos, cognitivos, 

motivacionais, afectivos, entre outros”. Para poder ler e compreender um 

qualquer texto, o leitor (quer seja principiante ou fluente e eficiente) ativa 

o seu conhecimento linguí stico (fonolo gico, morfolo gico, lexical, sinta tico 

e sema ntico), ortogra fico e geral sobre o mundo e socorrer-se de 

processos (e recursos) cognitivos (Alliende & Condemarí n, 2005; 

Buzan,1990; Colomer & Camps, 1990; Fauconnier & Turner, 2002; 

Goodman, 2002; Golombek & Cardinali, 2008; Sole , 1992, entre outros). 

Õs estudos longitudinais te m vindo, pois, a mostrar que existe uma 

interdepende ncia entre conhecimento linguí stico e compreensa o leitora e 

que o grau de conhecimento linguí stico determina os ní veis de 

compreensa o leitora (Beck et al., 1982; David, 2003; Duarte, 2000 e 2008; 

Duarte et al., 2011; Hunston et al., 1997; Reis et al., 2010; Laufer, 1991; 

Schleppegrell, 2004; Snow et al., 1991; Spencer et al., 2017; Viana, 2002; 

Wagner, 2007, entre outros). 
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No processo de leitura e de compreensa o de um texto, o 

conhecimento lexical e o capital lexical sa o, especialmente, determinantes 

porquanto na o e  possí vel compreender um texto sem perceber o que a 

maioria das palavras nele presentes significam (Nagy, 1988).  

Deste modo, o alargamento da compete ncia lexical permite o 

alargamento do diciona rio mental e o enriquecimento da informaça o 

relativa a cada unidade lexical. Por seu turno, o alargamento das opço es 

de produça o de estruturas e a tomada de conscie ncia do modo como a 

grama tica da lí ngua se organiza sa o a base da compete ncia leitora. 

Portanto, o desenvolvimento da compete ncia linguí stica permite que 

durante a leitura o reconhecimento de palavras, a busca do significado 

mais adequado e compatí vel com o contexto e a ativaça o de cadeias 

lexicais (e morfossinta ticas) se faça com maior rapidez e que o processo 

de leitura/compreensa o se desenrole mais eficazmente. Para ale m disto, o 

desenvolvimento da compete ncia linguí stica aumenta a capacidade de 

prediça o, porquanto: 

a) ha  maior informaça o disponí vel sobre as propriedades 

(morfossinta ticas e contextuais) de cada item lexical; 

b) se usam capacidades de infere ncia baseadas na freque ncia de 

certas seque ncias linguí sticas; 

c) ha  uma maior atença o sobre os marcadores sinta ticos de 

relaço es de concorda ncia e de depende ncia. 

 

E  nesta medida que va rios autores salientam a relaça o diale tica que 

se estabelece entre o conhecimento lexical e a leitura: o conhecimento 

lexical potencia a compreensa o leitora e a leitura potencia a ampliaça o e o 

conhecimento lexical, pelo que o grau de conhecimento lexical determina 
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ininterruptamente a compreensa o do que e  lido9. E, o jogo psicolinguí stico 

de adivinhaça o em que pensamento e linguagem se envolvem em 

contí nuas trans-aço es (Goodman, 2002: 13) justifica a necessidade de se 

trabalhar o le xico em contexto escolar de modo a potenciar a flue ncia e a 

eficie ncia leitora das crianças porque, tal como lembra Leffa (2000: 7) “o 

que se tem entre o texto e a palavra e  um processo de interaça o baseado 

em algumas regras fundamentais, onde o texto, na o necessariamente da  

um significado a  palavra, mas privilegia um dos seus possí veis traços 

sema nticos”. 

3.1 – Mapeamento de significados: estratégias de metacognição 

Se bem que, indiscutivelmente, o conhecimento lexical possui um 

papel determinante na flue ncia e eficie ncia leitora e, por conseguinte, na 

compreensa o de um texto, importa na o obliterar que conhecer um item 

lexical, isto e , uma palavra implica possuir, ainda que de forma intuitiva, 

um vasto conjunto de conhecimentos acerca desse item lexical. Na 

realidade, o conhecimento sobre uma palavra envolve conhecimento 

acerca da sua categoria gramatical, acerca dos seus contextos de 

ocorre ncia na estrutura da frase, acerca das relaço es que mante m com os 

demais itens lexicais da frase na qual ocorre e, ainda, acerca da sua 

estrutura interna. Logo, os possí veis significados de uma qualquer palavra 

decorrem da sua categoria gramatical, da sua estrutura interna e dos seus 

contextos de ocorre ncia na frase. E  por isso que, no processo de 

mapeamento de significados, os falantes (e os leitores fluentes e 

eficientes) se socorrem de diversas estrate gias com vista ao 

reconhecimento do significado de uma palavra: deduça o do seu 

significado a partir do contexto de ocorre ncia; identificaça o da palavra no 

                                                        
9 Sugerimos atra s alguns estudos dados a  estampa sobre a relaça o diale tica estabelecida 
entre o conhecimento linguí stico e a compreensa o da leitura. 
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seu le xico mental; infere ncia do significado a partir da ana lise da estrutura 

interna da palavra (Barron & Baron, 1977; Cadime et al., 2017; Carlisle, 

2000; Chall, 1987; Laufer, 1997; Nagy et al., 1985; Perfetti & Adolf, 2012; 

Pressley et al., 1987, entre outros). 

Com efeito, em qualquer lí ngua, e mais ainda nas lí nguas roma nicas, 

palavra e  uma entidade complexa porquanto, maioritariamente, pode ser 

decomposta em unidades mí nimas de significaça o. Por exemplo, 

compreender o significado de uma palavra como casinhas implica, 

obrigatoriamente, identificar o conceito expresso no lexema preso cas- e 

identificar/reconhecer os aportes de significado de cada um dos 

diferentes afixos que se lhe podem juntar (-inh-; -a-; -s). 

Nesta seque ncia, a morfologia e , tal como vem sendo defendido por 

va rios autores (Carlisle, 1995 e 2000; Katz, 2004; Kirby & Bowers, 2017; 

Laufer, 1997; Spencer et al., 2017; Tibi & Kirby, 2017; Tyler & Nagy, 1990, 

entre outros), preditora de significados. Desmontar as palavras nos seus 

constituintes (nas suas unidades mí nimas de significaça o) pode dar pistas 

precisosas para o mapeamento de significados e pode contribuir para a 

compreensa o leitora. A identificaça o dos constituintes da palavra (isto e , a 

identificaça o da sua estrutura interna), e a sua correlaça o com outros 

morfemas cujo significado ja  se domine, permite que os leitores ou os 

falantes façam projeço es sobre o significado de uma palavra e o testem no 

novo contexto. Nesta medida, uma boa conscie ncia morfolo gica potencia a 

compreensa o leitora.  

Das estrate gias implicadas no processo de aquisiça o da linguagem10, 

a estrate gia de mapeamento de significados das palavras e  mantida pelos 

                                                        
10  Referimo-nos particularmente ao chunking, ao bootstrapping, ao scafolding e ao 
mapping (Guasti, 2002). 
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falantes de uma lí ngua ao longo da sua vida. Portanto, qualquer falante de 

qualquer lí ngua recorre a estrate gias de mapeamento dos significados das 

palavras para descodificar sentidos nos enunciados, orais ou escritos, que 

contenham palavras desconhecidas (muitas vezes por nunca as ter 

ouvido). Do nosso ponto de vista, o domí nio de estrate gias de identificaça o 

da estrutura interna das palavras e de mapeamento das aportaço es de 

significa ncia de cada um dos morfemas que as compo em pode, tambe m, 

ser um contributo para a compreensa o leitora. Estas estrate gias podem, 

por conseguinte, ser trabalhadas em sala de aula, ensinadas, de modo a 

desenvolver nos alunos habilidades de mapeamento de significados que 

podera o melhorar as suas compete ncias leitoras.  

Tal como lembram Viana et al. (2014, p. 12) “antes de facilitar el 

significado de una palabra o de aconsejar su bu squeda en el diccionario, 

hay que pedir a los alumnos que intenten prever sus posibles significados 

mediante las pistas contextuales que aporta el texto, analizando, por 

ejemplo, la raí z de la palabra o sus afijos. El recurso a esta estrategia, ma s 

alla  de promover el desarrollo del conocimiento del idioma, activa la 

bu squeda y seleccio n de elementos conducentes a la activacio n de 

significados plausibles”. 

Indiscutivelmente, o processo de compreensa o de um texto depende 

integralmente do processo de mapamento dos significados das palavras 

nele presentes. Indiscutivelmente, o processo de mapeamento de 

significados e  subsidia rio do maior ou menor conhecimento linguí stico do 

leitor e do maior ou menor nu mero de estrate gias de prediça o a que 

consegue recorrer para mapear os significados das palavras de um texto. 

Indiscutivelmente, quanto mais diversificadas forem as estrate gias de 

prediça o a que o leitor recorre, melhor sera  a sua proficie ncia no 
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mapeamento dos significados e, por conseguinte, melhor sera  o ní vel de 

compreensa o da leitura.  

Torna-se, por isso, imprescindí vel trabalhar com os alunos em aula 

as estrate gias que lhes permitira o tornar-se leitores eficientes e fluentes. 

Torna-se imprescindí vel ensinar aos alunos em sala de aula os processos 

metacognitivos ja  que estes, segundo Viana et al. (2014, p. 14), permitem 

ao sujeito refletir sobre os seus processos cognitivos, “monitorizando 

cualquier error en la comprensio n y ajustando las estrategias utilizadas 

para corregir interpretaciones no aceptables, controlando la comprensio n 

y la evocacio n a largo plazo”. Em suma, torna-se imprescindí vel trabalhar 

com os alunos em aula as estrate gias de metacogniça o que os 

transformara o em leitores eficientes e fluentes, auto nomos, ao longo da 

vida. 

Aprender pela descoberta: aprendizagem significativa 

Õ conhecimento da lí ngua a partir da reflexa o sobre os dados da 

pro pria lí ngua e com base no me todo investigativo contribui para o 

desenvolvimento do pensamento cientí fico dos alunos (Hudson & 

Walmsley, 2005; Duarte, 2008).  

Evidentemente, tal como acima afirmamos, refletir sobre os 

paradigmas da lí ngua amplia o conhecimento linguí stico dos alunos e, por 

sua vez, um conhecimento linguí stico ampliado permite que os alunos 

possam refletir de forma adequada sobre os paradigmas da sua lí ngua. Por 

seu turno, reflerir sobre os padro es da lí ngua acarreta uma 

epilinguagem11  e obriga ao uso de uma metalinguagem que amplia “a 

                                                        
11 Cunhamos o termo usado pelos investigadores brasileiros para referir a reflexa o sobre 
o uso das estruturas linguí sticas e que se diferencia da reflexa o com vista a  descriça o das 
estruturas linguí sticas da lí ngua (metalinguagem). 
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compete ncia comunicativa/discursiva dos alunos, ou seja, a capacidade de 

compreender e de produzir diferentes ge neros textuais nas diversas 

situaço es de interaça o so cio-comunicativa” (Teixeira, 2015, p. 164). Em 

u ltima insta ncia, um aluno habituado a questionar tem maior facilidade de 

reutilizar os mecanismos cognitivos e metacognitivos noutras situaço es 

similares. 

Permitir que os alunos descubram, guiados/tutoriados, as 

regularidades da sua lí ngua materna e  ensina -los a questionar e fornecer-

lhes os instrumentos de reflexa o e de questionaça o fundamentais ao 

pensamento crí tico, uma das compete ncias basilares do Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. Mas, permitir que os alunos 

descubram, guiados/tutoriados, as regularidades da sua lí ngua materna e  

tambe m fornecer-lhes as vias para uma aprendizagem significativa, 

consequente, porquanto se possibilita que os alunos construam o seu 

conhecimento a partir da articulaça o entre o que ja  conhecem e a nova 

informaça o que esta o a descobrir. 

O estudo da prefixação: diversificação de estratégias 

metacognitivas 

Õ leitor fluente e eficiente e , tal como temos vindo a afirmar, aquele 

que e  capaz de utilizar um nu mero diversificado de estrate gias para a 

compreender um texto e, simultaneamente, e  capaz de monotorizar ao 

longo de todo o processo o seu ní vel de compreensa o do texto. Portanto, a 

consecuça o da melhoria dos ní veis de compreensa o leitora dos alunos 

passa, obrigatoriamente, pela sala de aula. Passa por se proporcionarem 

aos alunos atividades que lhes facultem, desenvolvam ou ampliem o leque 

de estrate gias cognitivas e metacognitivas a que podera o recorrer durante 

o processo da leitura. 
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Nesta medida, parece-nos que a partir do estudo da derivaça o por 

prefixaça o se pode promover o desenvolvimento de estrate gias de 

mapeamento de significados que conduzam a uma melhoria dos ní veis de 

compreensa o leitora dos nossos alunos. 

A proposta dida tica que apresantamos seguidamente procura 

exemplificar um percurso possí vel para a identificaça o de padro es e 

regularidades da lí ngua, para a identificaça o da estrutura interna das 

palavras, para a deduça o de regras de uso de afixos prefixais da lí ngua 

portuguesa e, ainda, para o mapeamento de significados. Ao longo da ficha 

de trabalho, propo e-se aos alunos que reflitam sobre os traços comuns e 

diferenciadores dos dados e que concluam as regras de funcionamento da 

lí ngua. Muito particularmente, propo e-se que os alunos sejam capazes de 

identificar dois prefixos cujos alomorfes sa o semelhantes, o tipo de base a 

que cada um dos prefixos se pode juntar e, finalmente, o valor sema ntico 

de cada um dos prefixos. Neste percurso, o professor surge apenas como 

mediador/facilitador da aprendizagem, conduzindo os alunos na 

consecuça o das aprendizagens. 

Antes de se passar a  apresentaça o da proposta dida tica, importa 

salientar que o corpus que sugerimos deve, no entanto, ser adaptado ao 

ní vel linguí stico das crianças porquanto optamos para esta ficha de 

trabalho por palavras, seguramente, desconhecidas para crianças do 4º ou 

do 5º ano. 
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Proposta didática 

Metas: 

23 – Explicitar aspetos fundamentais da morfologia 

23.1 – Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos 
elementos constitutivos (radical e afixos) 

23.2 – Detetar processos de derivaça o de palavras por afixaça o 
(prefixaça o e sufixaça o) 

 

Objetivos: 

• Inferir o valor sema ntico de prefixos (IN – com valor de negaça o vs 
IN – com valor de movimento de fora para dentro) com diferentes 
alomorfes. 

• Deduzir o tipo de base a que cada um dos prefixos se pode juntar. 

• Depreender as regras de formaça o de novas palavras (na Derivaça o 
por prefixaça o) 

• Depreender a classe gramatical da base e a da forma derivada. 

• Identificar processos de formaça o de palavras atuais e arcaicos. 

• Reconhecer palavras entradas na lí ngua anteriormente. 

 

Modo de operacionalização: 

Õ professor entrega aos alunos uma folha com um quadro que 
contenha um corpus de palavras12. Trata-se de um corpus13 composto por 
palavras que apresentam o prefixo IN- com valor de negaça o e o prefixo 
IN- com valor de movimento de fora para dentro e essas palavras devem 
dar conta dos alomorfes de cada um dos prefixos. Õ corpus contempla, 
ainda palavras entradas na lí ngua em e pocas mais arcaicas nas quais 
existam os respetivos prefixos ou seus alomorfes. Na folha, encontram-se 
as perguntas/guia o que norteara o o trabalho dos alunos na descoberta 

                                                        
12  Õ professor pode optar por escrever o corpus de palavras no quadro e fazer toda a 
atividade oralmente com os alunos. 
13  As palavras a usar devem ser adaptadas ao ní vel de desenvolvimento linguí stico 
expecta vel para a faixa eta ria do grupo de alunos. 

59



das regularidades da lí ngua e nas concluso es que devem retirar da ana lise 
dos dados linguí sticos. Ao longo da realizaça o do guia o, o professor ajuda 
os alunos a organizar as concluso es e o conhecimento adquirido, 
conduzindo a elaboraça o/redaça o das sí nteses a registar no caderno 
dia rio. 

Material: Ficha de Trabalho/quadro 

1 – Õbserva o seguinte corpus de palavras. 

imbatí vel ingerir irracional enredar 

infeliz emalar impermea vel emagotar 

encabar ina bil irromper inumano 

importar induzir imortal imoral 

enterrar irreal imigrar ilegí vel 

impossí vel embarcar insuporta vel introduzir 

 

1.1 – Podes, agora, ajudar o teu professor a organizar a lista de palavras 
do quadro. Com as palavras dadas, faz grupos em que as palavras 
possuam caracterí sticas semelhantes. 

1.2 – Quantos grupos diferentes podes fazer? 

1.3 – Que crite rios utilizaste para formar os grupos de palavras? Sera  
possí vel encontrar outro crite rio para formar esses grupos de 
palavras? 

1.4 – Que diferenças ha  entre cada um dos grupos de palavras que 
constituí ste? 

1.5 – Que semelhanças ha  entre as palavras de cada grupo que 
construí ste? 

1.6 – E  possí vel reagrupar as palavras de cada grupo em grupos mais 
pequenos? Porque ? 

 

2 – Amplia os grupos que formaste com outras palavras com as mesmas 
caracterí sticas. 

 

3 – Atenta em cada um dos grupos de palavras que fizeste. 

3.1 – Descobre/explica o significado de cada uma das palavras de cada 
grupo. 
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3.2 – Que parte de cada uma das palavras tem sempre o mesmo 
significado? 

3.3 – Que significado tem esse pedacinho que se repete em todas as 
palavras de um mesmo grupo? 

3.4 – Em que lugar da palavra ocorre esse pedacinho: no iní cio, meio 
ou fim? 

4 – Descobre, com a ajuda do teu professor, que nome se da  aos pedacinhos 
que se colocam no iní cio de uma palavra ja  existente para formar novas 
palavras. 
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A ORALIDADE NO 2º CICLO – COMO 
POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO DA 
COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ORAL? 

Elisabete Crespo 
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Madalena Teixeira 
madalena.dt@gmail.com  

Cristina Novo 
cristina.novo@ese.ipsantarem.pt 

 

1. Introdução 

Ser professor implica muito mais do que ensinar, avaliar ou refletir 

sobre as pro prias pra ticas. Por isso, defendemos que um docente e  

tambe m um investigador. A vida escolar exige, cada vez mais, uma 

participaça o ativa dia ria por parte dos docentes que te m, 

necessariamente, que ter compete ncia para apresentar e defender as suas 

ideias com argumentos cientificamente va lidos, e essa capacidade “e  a 

actividade investigativa, no sentido de actividade inquiridora, 

questionante e fundamentada” (Ponte, 2002, p. 2). A mesma opinia o e  

partilhada por Isabel Alarca o (2001) quando refere que na o consegue 

conceber a ideia de um professor que na o tenha uma pra tica reflexiva 

dia ria, nem inquiridora:  

Realmente na o posso conceber um professor que na o se 
questione sobre as razo es subjacentes a s suas deciso es 
educativas, que na o se questione perante o insucesso de 
alguns alunos, que na o faça dos seus planos de aula 
meras hipo teses de trabalho a confirmar ou infirmar no 
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laborato rio que e  a sala de aula, que na o leia 
criticamente os manuais ou as propostas dida cticas que 
lhe sa o feitas, que na o se questione sobre as funço es da 
escola e sobre se elas esta o a ser realizadas. (p. 5) 

Um professor-investigador e  um docente que, habitualmente, 

investiga sobre a sua pro pria pra tica (Ponte, 2002). No caso da 

investigaça o, que em seguida desenvolvemos, foi exatamente da pra tica 

letiva, que emergiu a tema tica da “Õralidade”, com o objetivo de responder 

a duas perguntas: Que estrate gias e/ou atividades podem ser promovidas, 

em contexto educativo, para o desenvolvimento da Õralidade, no 2º ciclo? 

Que estrate gias e/ou atividades podem ser promovidas, em contexto 

educativo, para o desenvolvimento da Õralidade no 2º ciclo, recorrendo a  

utilizaça o das Tecnologias de Informaça o e Comunicaça o e dos recursos 

tecnolo gicos/Multime dia?  

1.1 A escolha da temática 

Esta tema tica despertou-nos interesse no decorrer do esta gio, no 2º 

ciclo, no a mbito da licenciatura em Educaça o Ba sica, em que assistimos a 

duas aulas dedicadas a  Õralidade. Õ que constata mos foi que na o existia 

uma planificaça o para estruturar o discurso oral e que, para alguns 

docentes, desenvolver a Õralidade na o era mais do que centrar-se em 

trocas verbais escolares do tipo “pergunta-resposta”. Õ que verifica mos 

em sala de aula, ao longo de duas semanas de observaça o, foi que cada 

aluno escolhia um tema que devia preparar em casa, para depois, em 

frente a  turma, elaborar uma exposiça o oral sobre a tema tica, durante 

alguns minutos. Õs alunos preparavam o tema sem qualquer orientaça o 

por parte do professor e o que pudemos observar foi que os discentes na o 

sabiam o que deviam expor. A professora tentava incentivar os alunos com 

algumas perguntas que lhes ia fazendo, mas passados alguns minutos, a 

docente pedia aos alunos para se sentarem, sem que os alunos tivessem 
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realizado o exercí cio de Õralidade e sem terem qualquer retorno da sua 

“suposta apresentaça o”.  

Depois de observar estas aulas, e outras das quais nos recorda mos, 

percebemos que a Õralidade deveria ser o domí nio mais descurado no 

ensino e aprendizagem do Portugue s, em sala de aula, embora o Programa 

de Portugue s do Ensino Ba sico e as Metas Curriculares de Portugue s 

(2015) definidos pelo Ministe rio da Educaça o e Cie ncia mostrassem 

outras indicaço es. Na o existiam estrate gias definidas, estruturadas para 

desenvolver a expressa o oral. Enquanto que no domí nio da Leitura, da 

Escrita ou da Grama tica os professores planificavam atividades, na 

Õralidade era pedido aos alunos para “falar” sobre um tema sem 

quaisquer diretrizes, ou solicitava-se aos alunos que respondessem a 

perguntas de textos oralmente, e estava concluí da uma aula dedicada a  

Compreensa o e Expressa o Õral. Uma das concluso es que tambe m 

retira mos dessas aulas, e das outras aulas, foi o facto de os alunos se 

sentirem muito inibidos, quando eram eles o “centro das atenço es”.  

Com efeito, e  importante, que a oralidade seja encarada pelo 

professor como um objeto de ensino (Marcuschi, s/d). Na o basta que os 

alunos apresentem tema ticas e que conversem uns com os outros para que 

seja feito trabalho no domí nio da oralidade. Por nestas razo es, a 

investigaça o sobre a Õralidade pareceu-nos pertinente depois da pra tica 

de esta gio em 2º Ciclo, porque quisemos pesquisar para perceber que 

estrate gias e/ou atividades podera o ser planificadas, pensadas e 

implementadas para desenvolver este domí nio do Portugue s, em contexto 

educativo, bem como estrate gias que mobilizem os alunos para a 

preparaça o das suas intervenço es, que os façam ter uma atitude 

participativa e pro ativa, que levem os alunos a na o ter receio de expor os 

seus trabalhos, as suas ideias, oralmente, sabendo respeitar as regras de 
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conversaça o, seja em termos coletivos, seja individuais, na organizaça o do 

discurso, na clareza do que elaboram, na postura e projeça o de voz. So  

assim, se podem tornar cidada os participativos e ativos na sociedade que 

os rodeia. 

2. Para um entendimento de Oralidade 

Para iniciarmos a nossa pesquisa, considera mos relevante começar 

por refletir acerca de o conceito de Õralidade. Muito simplesmente, 

oralidade e  o ato de falar, o ato de nos expressarmos, o ato de 

compreendermos. A expressa o oral e  “a mais antiga, a mais conhecida e 

tambe m a mais ra pida e co moda maneira de comunicar com os outros 

indiví duos, quer se encontrem perto ou a  dista ncia” (Silva, 1986, p. 9). A 

oralidade e , na opinia o de Lopes (2010, p.9) “o primeiro gesto de 

expressa o das ideias e concepço es que se tem sobre um determinado 

assunto” e deve ser entendida “como uma pra tica interactiva com a 

finalidade de viabilizar a comunicaça o, perpetuar e modificar valores, 

construir conhecimentos, expressar sentimentos, transmitir princí pios 

culturais, crenças e ideologias”. Õu seja, a oralidade tem sempre um 

propo sito, porque quando um qualquer indiví duo ao atualizar o seu 

discurso linguí stico, ou ao ouvir, fa -lo sempre tendo em conta uma 

determinada intença o.  

Õra sendo um ato que se reveste de tal importa ncia, e  fundamental 

que a instituiça o escola lhe atribua um papel cada vez mais significativo 

(como adiante verificaremos), no a mbito dos domí nios de aprendizagem 

a efetuar, pelos alunos. E  na escola que ocorrem importantes 

aprendizagens e e  na escola que se devem preparar os alunos para, mais 

tarde, virem a ser cidada os capazes de ter um papel ativo na sociedade 

(Verde, 2011), “logo, e  importante que o aluno se saiba expressar com 
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confiança, flue ncia e correça o linguí stica nas diferentes situaço es 

comunicativas” (p.1).  

2.1 A exposição oral (dificuldades) 

Todos os dias comunicamos oralmente, seja na sala de aula, seja na 

apresentaça o de um trabalho, seja em entrevistas no a mbito profissional, 

ou numa conversa informal, com familiares, amigos, ou, ainda, a realizar 

uma reunia o de trabalho pelo Skype, a expressa o oral esta  presente no 

nosso quotidiano. Na nossa sociedade, falar corretamente, de forma clara 

e inequí voca e  uma necessidade (Cassany et al., 2008).  

No entanto, deparamos, diariamente, com indiví duos adultos que 

apresentam (muitas) dificuldades para se expressarem oralmente, 

quando esta o perante alguns tipos de audito rio. Sa o obsta culos que 

resultam, com freque ncia, do ensino tradicional que “retirava ao aluno a 

possibilidade de se exprimir oralmente, exceto nas cla ssicas chamadas 

orais, em que na maioria das situaço es os estudantes limitavam-se a 

debitar conhecimentos que tinham sido memorizados e muitas vezes nem 

eram entendidos”. (Silva, 1986, p. 23). Acresce que, tendo em conta a nossa 

experie ncia, atualmente continuam, ainda, a verificar-se estes contextos 

de chamadas orais. E continuamos, tambe m, a observar que ha  estudantes 

que mante m as dificuldades, em termos de expressa o oral e justificam-se, 

dizendo que sempre fora assim desde qua andavam na escola. 

Interessante e  o facto de estes mesmos alunos terem rejeitarem, de alguma 

forma, ajuda para ultrapassarem essas dificuldades, confessando que, 

para ale m de sentirem vergonha dos colegas, consideram que ja  passaram 

essa fase aprendizagem, porque esta o no ensino superior (conforme 

acontece em bastantes casos, quando se preparam para a realizaça o de 

mais uma aprova oral, obrigato ria, de acesso aos mestrados 

profissionalizantes). 
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Efetivamente, ha  pessoas que na o conseguem expressar-se de forma 

adequada, tendo em conta o contexto em esta o inseridas; e em causa 

podera  estar o facto de essas pessoas, na escola, na o terem tido 

oportunidade de refletir sobre o seu pro prio discurso, sobre a sua 

preparaça o para uma determinada apresentaça o, “sobre as variaço es 

linguí sticas” (Braga, Ferreira, Vargas, & Rolla, 2008, p. 2).  

Partilhamos da mesma opinia o Cassany et al. (2008) que defendem 

que a funça o tradicional da escola tem sido, ao longo dos tempos, ensinar 

a ler e a escrever; parecendo na o dar a merecida atença o ao discurso oral, 

quer sob o ponto de vista do emissor, quer sob o ponto de vista do recetor; 

para a grande maioria das pessoas, a capacidade de decifrar mensagens 

escritas e  a aprendizagem mais valiosa que a escola proporciona; ja  a 

oralidade, sobretudo no que concerne a  expressa o oral, tem sido 

praticamente esquecida pelos professores que se centram muito no 

ensino da grama tica, da leitura e da escrita. A mesma opinia o e  

corroborada por Braga et al. (2008, p. 2) quando defendem que a “ escola 

enfatiza a escrita, a grama tica, esquecendo que a linguagem oral e  o 

elemento de comunicaça o mais utilizado pelos indiví duos, pois a fala se 

adquire muito antes de se ingressar na vida escolar”.  

Provavelmente, e de um modo geral, as pessoas consideram 

aprendem a expressar-se, oralmente, “expressando-se”. Alia s, Cassany et 

al. (2008) afirmam que sempre se acreditou que as crianças aprendiam a 

falar por conta pro pria, em casa ou na rua, com os familiares e os amigos 

e que na o se sentia, por isso, necessidade de ensinar a falar na escola. Falar 

corretamente, de modo formal, era apenas privile gio de alguns, por 

exemplo dos sacerdotes, dos polí ticos, dos escritores e dos jornalistas. Ao 

longo dos anos, as sociedades viveram mais da oralidade do que da escrita, 

mas de uma oralidade de senso comum, informal, pouco trabalhada ou 
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enriquecida. Falar de modo formal nunca tinha sido uma necessidade 

valorizada, ate  recentemente.  

Õ quotidiano atual exige um ní vel de comunicaça o oral ta o elevado 

como o de comunicaça o escrita, seja no que refere a  qualidade, seja no que 

respeita a  qualidade. A organizaça o social trouxe novas exige ncias, com a 

Internet e com as redes sociais, com os canais de conversaça o ou ate  o 

Skype para uso profissional. Õ facto de escrevermos e falarmos e 

podermos ser lidos e ouvidos por milhares ou milho es de pessoas, nas 

redes digitais, levou a que um cidada o que na o saiba expressar-se de modo 

coerente, claro e adequado e que na o saiba argumentar, isto e , defender os 

seus pontos de vista, corra o risco de sofrer discriminaça o/exclusa o, na o 

tendo acesso a s mesmas oportunidades em termos profissionais. 

Na pedagogia atual, a expressa o oral deve ter como objetivo ensinar 

o aluno, desde o ensino ba sico, a exprimir-se perante diversos e distintos 

pu blicos, como sa o exemplos os colegas de turma, outras turmas, os 

professores, os pais, utilizando trabalhos nos quais podera o usar diversos 

tipos de discurso, desde os argumentativos, descritivos, expositivos aos 

narrativos. A expressa o oral deve, tambe m, permitir que o aluno aprenda 

a refletir, a pensar mais profundamente sobre determinado assunto. 

(Silva,1986). Õs exercí cios/atividades de Õralidade devem ser pra ticas 

dia rias em sala de aula, promovidas pelo professor, com o papel de 

mediador, de modo a permitir que os alunos desenvolvam tanto a 

compreensa o como a expressa o oral (Braga et al., 2008). Trabalhar a 

expressa o oral dos alunos implica mais do que responder a perguntas de 

um texto ou simplesmente pedir a opinia o de um discente sobre um tema. 

Trabalhar a expressa o oral inclui, por exemplo, apresentar ao aluno uma 

situaça o real que ele podera  enfrentar e explicar que tipo de linguagem 

deve utilizar nessa altura, tal como pedir informaço es dentro da escola 
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para levar para a sala, explicar uma tarefa aos colegas, mobilizar outros 

para aderirem a uma causa. Flo res & Rolla (2001 citadas por Braga et al. 

2008, p. 2) defendem que e  preciso “criar contextos que permitam 

vive ncias realí sticas. A aprendizagem de procedimentos da fala e de escuta 

eficazes deve ser vivenciada na escola, caso contra rio os alunos na o 

podera o tornar-se usua rios competentes da lí ngua oral”.  

2.2 . Oralidade e Escrita 

Õ desenvolvimento do texto oral contribui para a aprendizagem do 

texto escrito, “tornando-os u nicos. Um serve de apoio para o uso do outro 

e respeitam as regras de coesa o, clareza (...). Trabalhar o texto escrito e  

tambe m trabalhar o texto oral e vice-versa” (Kunz, et al., s/d, p.4).Para que 

se possa ter uma visa o de conjunto das caracterí sticas especí ficas, da 

oralidade e da escrita, analisemos o Quadro 1- Principais diferenças entre 

a comunicação oral e a comunicação escrita 

COMUNICAÇÃO ORAL COMUNICAÇÃO ESCRITA 

Õs interlocutores esta o em 

presença 
Õ recetor esta  ausente 

Recurso a  mí mica, aos gestos, a  

entoaça o com complemento do 

co digo linguí stico 

Recurso exclusivo ao co digo verbal 

representado graficamente 

Õs interlocutores partilham a 

mesma situaça o de enunciaça o 

Õ recetor na o partilha com o 

emissor a situaça o de enunciaça o 

Õs interlocutores passam 

rapidamente de emissores a 

recetores e vice-versa 

Õ emissor na o troca nunca o seu 

estatuto, a sua mensagem e  um 

mono logo contí nuo 
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Figura 3 - Quadro 1 – Principais diferenças entre a comunicação oral e a 

comunicação escrita14 

Õ Quadro 1- Principais diferenças entre a comunicação oral e a 

comunicação escrita resulta de uma realidade que data de 1986; mas ao 

longo dos tempos outras caracterí sticas foram surgindo, tais como o 

interlocutor pode estar, hoje, ausente na comunicaça o oral, pode ter 

gravado o seu discurso que so  sera  visto mais tarde, por um ou mais 

recetores. Na atualidade, na o devemos esquecer, tambe m, a importa ncia 

das tecnologias que vieram “revolucionar” o modo como encaramos a 

comunicaça o oral e escrita; quantas vezes comunicamos virtualmente 

com o recetor, que na o esta  fisicamente presente, mas sim atrave s do 

Messenger, ou do WhatsApp, ou da Zoom.   

Como se pode observar, cada forma de expressa o tem as suas 

caracterí sticas, que va o desde a presença, vs. ause ncia, dos intervenientes 

no ato comunicativo, passando pelo recurso da cine sia e da proxe mica, ate   

a  possibilidade de, ou na o, de reformulaça o discursiva, em caso de na o 

entendimento, por parte de um dado recetor.  

Ha , no entanto, a ideia de que “Quem fala bem escreve bem” (Silva, 

1986, p.37); mas o problema radica nas exceço es. Silva (Idem) salienta que 

                                                        
14 Fonte: Maria Alda Silva (1986, p. 63) 
 

Õs interlocutores verificam as 

reaço es provocadas pela 

mensagem e podem fazer 

retificaço es, alteraço es 

Õ emissor tem de prever as 

reaço es que sera o provocadas pela 

sua mensagem no recetor 

Õs interlocutores partilham o seu 

quadro de refere ncia 

Õ emissor tem de dar grande parte 

dos elementos de refere ncia 

A mensagem e  oral e efe mera A mensagem escrita e  duradoura 
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“todos conhecemos casos de pessoas que comunicam oralmente com 

clareza, mas que sentem dificuldades significativas quando te m de 

escrever qualquer texto, mesmo pequeno” (Idem, ibidem). Muitas vezes, 

tambe m se verifica o oposto: ha  pessoas que escrevem “corretamente”, 

expressam-se com clareza por escrito, mas evidenciam muitas 

dificuldades em expressar-se oralmente. Talvez por “indefiniço es”, como 

esta, Lopes (2010) defenda que a escola deveria dar importa ncia a  

oralidade em primeiro lugar, uma vez que isso levaria a uma natural 

desenvoltura da escrita. Alia s, todos no s aprendemos primeiro a falar e so , 

depois, a escrever. 

Todavia, e embora haja diferenças visí veis entre Õralidade e Escrita, 

os dois domí nios deveriam ser valorizados de igual modo, na escola, 

porque Escrita e Õralidade devem interligar-se de maneira a que ambas 

possam proporcionar ao indiví duo o melhor modo de comunicar. Quanto 

mais escrevermos, “mais nos especializamos na produça o de 

determinados tipos de textos orais e escritos” Silva e Flo res (2005, citadas 

por Braga et al., 2008, p. 2).  

Õ facto de a mensagem oral ser efe mera (exceto quando e  gravada) 

leva, geralmente, a associar-se a oralidade a  instabilidade e a escrita a  

estabilidade, tendo em conta que “a inscriça o gra fica dos enunciados e  

feita de forma a assegurar a sua preservaça o e durabilidade, o que na o 

acontece com o oral” Silva (2013, p. 63). Mas na atualidade, diversos 

ge neros de oralidade (ditados, canço es, ma ximas) podem ser gravados o 

que torna o oral ta o esta vel como o escrito.  

A escola deve proporcionar, aos alunos, uma interligaça o entre 

lí ngua falada e escrita, nunca como “atividades em competiça o (…) uma 

vive ncia da lí ngua em sua plenitude: falar, ler, escrever” Neves (2004 

citada por Braga et al. 2008, p. 3). A mesma opinia o e  partilhada por Lopes 
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(2010, p.36) ao afirmar que “escrita e oralidade se complementam”, 

sublinhando que a relaça o que existe entre as duas na o deve ser de 

depende ncia, visto que as duas acabam por se influenciar “uma a  outra”.  

Apesar de, na escola atual, se reconhecer e valorizar a importa ncia 

destas duas vertentes da lí ngua (oralidade e escrita), na realidade a escola 

continua a dar lugar de destaque ao que esta  escrito, talvez pelo “peso da 

tradiça o e pela força da avaliaça o externa feita atrave s de exames e provas 

escritas” (Silva, 2013, p. 67); facto que continua a perdurar aos dias de hoje 

– para tanto verifique-se como e  que os alunos sa o avaliados, ao longo de 

todo o ensino ba sico, no ensino secunda rio e, na o raramente, no ensino 

superior. Talvez porque “historicamente, a escrita era considerada a 

verdadeira forma de linguagem e a fala, por ser mais flexí vel, na o 

constituí a objeto de estudo” (Fa vero, 2005). 

2.3 . Recorrer à Escrita para desenvolver a Oralidade 

A relaça o entre a oralidade e a escrita, consoante a forma como e  

trabalhada, pode transmitir um contexto de “integraça o” ou de “oposiça o” 

(Chartier, Frade, s/d). E no contexto escola, a relaça o de “integraça o” e  

inega vel, sobretudo se tivermos em conta que a instituiça o escolar 

desenvolve a sua atividade de ensino e de aprendizagem, tendo por base 

“uma cultura escrita com dispositivos que sa o organizados pela escrita, 

como livros, cadernos, ficha rios, quadros, tabelas” (Idem).  

Assim sendo, importa ter presente que para desenvolver qualquer 

tipo de comunicaça o oral, de forma coerente e clara, e  necessa rio prepara -

la, tal como se prepara a escrita. No contexto escola, os alunos começam 

por participar em pequenos dia logos na escola, conversas em famí lia, mas 

mais tarde surgira o as comunicaço es mais formais, como apresentaço es 

de trabalhos, defesas de teses de mestrado e, posteriormente, entrevistas 

de emprego, entre tantos outros contextos linguí sticos que poderí amos 
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enumerar. Õ que ressalta e  que cada situaça o vai exigir preparaça o e e  

fundamental que a escola promova atividades que permitam ao aluno 

desenvolver a expressa o oral, de modo planificado, e com treino em 

diversas situaço es Schneuwly (2004), a fim que, no futuro, o “ter que falar” 

na o constitua um problema.  

Cassany et al. (2008), Marcuschi (s/d) sublinham que existem va rios 

tipos de textos orais que devem ser trabalhados em sala de aula, para 

desenvolver a expressa o oral dos alunos. Õ autor espanhol refere tre s tipos 

de comunicaço es e, para isso, recorre a  classificaça o de J. Badia et al. 

(1988): as comunicações orais singulares (discursos, exposiço es formais) 

em que o recetor na o tem, no imediato, a possibilidade de intervir. As 

comunicaço es orais singulares requerem a capacidade de preparaça o, de 

autorregulaça o do discurso, de falar em pu blico, de convencer ou 

simplesmente informar; as comunicações orais duais (chamadas 

telefo nicas; dia logo com os amigos, entrevistas) caracterizam-se por dois 

interlocutores que podem adotar, alternadamente os pape is de emissores 

e recetores e as comunicações orais plurais (debates na escola, 

conversaça o com os amigos) em que tre s interlocutores ou mais podem 

adotar, alternadamente, os pape is de emissores e de recetores. 

As comunicaço es duais e plurais caracterizam-se pela comunicaça o 

colaborativa, pela arte da conversaça o. Cassany et al (2008) defendem que 

todos estes tipos de expressa o oral devem ser desenvolvidos em sala de 

aula, tornando-se mais complexos a  medida que os alunos va o crescendo, 

devendo o professor promover situaço es de Õralidade que impliquem 

exposiço es formais ou discursos.  

Cassany et al (2008) recorreram a Bygate (1987) que apresentou 

um modelo esquematizado sobre o processo de expressa o oral, como 

73



podemos ver no Quadro 2 - Modelo do processo de expressa o oral 

(Bygate,1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Quadro 2 - Modelo do processo de expressão oral (Bygate,1987) 

Segundo o modelo, que acaba de se ler, ensinar os alunos a 

desenvolver a expressa o oral e  muito mais do que, simplesmente, “deixa -

los falar”. Õ mesmo modelo mostra que planificar o discurso, para, 

posteriormente, o desenvolver, implica uma relaça o estreita entre a 

oralidade e a escrita.  

Õ autor começa por distinguir conhecimentos de habilidades da 

expressa o oral. Õs primeiros, os conhecimentos, sa o informaço es que 

conhecemos, que temos memorizadas, que incluem o domí nio da lí ngua, 

Conhecimentos 

Planificar: 

Habilidades 

Planificar a mensagem: 

• Planos de informaça o 

• Planos de interaça o 

Habilidades de condução 

• Conduzir o tema 

• Mudança de palavras 

 - Conhecer as rotinas 

• Informaça o; 

• Interaça o. 

 - Conhecimento do discurso que 

se vai construindo. 

Selecionar 

• Le xico 
• Frases 
• Recursos gramaticais 

O que implica habilidades de 

negociação: 

• Grau de explicitaça o 
• Avaliaça o da compreensa o 

Produzir 

Mecanismos de produça o 

Regras gramaticais 

Regras de pronu ncia 

Habilidades de produção 

Habilidades de correça o 

• Facilitaça o 

• Compensaça o 
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como a grama tica, o le xico e a morfossintaxe, e tambe m incluem aspetos 

relacionados com a cultura - estrutura das comunicaço es e modelos 

culturais. As segundas, as habilidades, dizem respeito aos 

comportamentos que mantemos nos atos em que nos exprimimos, como 

por exemplo habilidades de nos adaptarmos ao tema ou de adequarmos a 

linguagem a s diversas situaço es comunicativas.  

Õ modelo apresentado por Bygate (1987) destaca que a 

comunicaça o na o e  feita num so  sentido, e  centrada num interca mbio 

entre emissor(s) e recetore(s). Este modelo reforça a importa ncia de 

planificar um discurso e, para isso partir-se da experie ncia que se tem de 

situaço es rotineiras, nas quais se possa prever o que ira  acontecer e 

decidir o que fazer, nomeadamente decidir sobre que temas e  que se vai 

produzir um discurso oral e de que modo este vai “ser feito”; numa 

entrevista de emprego em que e  importante destacar os “pontos fortes” do 

currí culo e se camuflam alguns vazios existentes. Ao mesmo tempo, e  

necessa rio que o indiví duo seja capaz de ter, ao ní vel das habilidades, um 

plano de informaça o e interaça o para o seu discurso, que inclua conduzir 

o tema, usando palavras adequadas e coerentes. 

Numa pro xima fase e  preciso escolher, cuidadosamente, o le xico, as 

frases que va o ser utilizadas e os recursos gramaticais, ao mesmo tempo 

que o indiví duo avalia a compreensa o do seu discurso. 

Em seguida, gera-se a produça o do discurso propriamente dito, no 

qual o autor do mesmo recorre a mecanismos de produça o que implicam 

a facilitaça o do discurso, nomeadamente recursos linguí sticos. Nesta fase, 

podem surgir dificuldades que devem ser compensadas com o facto de o 

emissor reforçar as suas ideias, utilizando outras palavras que permitam 

ao recetor perceber melhor a sua mensagem. 
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Por u ltimo, o modelo de expressa o oral de Bygate (1987) destaca as 

habilidades de correça o do emissor, ou seja, a capacidade que este devera  

ter para autocorrigir-se a partir das regras gramaticais. E  esta habilidade 

que permite ao indiví duo corrigir/reformular, no momento, algo no 

discurso que lhe possa ter escapado. 

Õs conhecimentos e as habilidades “agem” em simulta neo, no 

modelo de Bygate (1987), atuam ao mesmo tempo numa situaça o de 

interca mbio verbal, durante o tempo que durar o discurso oral.  

Apo s esta abordagem de cara ter teo rico, quisemos saber o que nos 

dizem os documentos que regulam a pra tica educativa, em Portugal. 

 

2.4 . A oralidade e a escrita nos documentos reguladores da 

prática educativa, no 2.ºCiclo do Ensino Básico 

Õ documento atual Programa e Metas Curriculares de Portugue s 

para o Ensino Ba sico (PMCPEB)15  (2015) mostra uma junça o entre os 

domí nios da compreensa o oral e da expressa o oral, transformando-os no 

domí nio da oralidade. Todavia, esse domí nio abarca objetivos e 

descritores de desempenho, ou seja, o que os alunos devem ser capazes de 

fazer, no final do ano letivo, para a compreensa o e para a expressa o oral. 

Vejam-se o Quadro 5 – Domínio da oralidade – objetivos – e Quadro 6 – 

Domínio da oralidade – descritores de desempenho. 

 

5º ano 6º ano 

                                                        
15 - Õ nosso objetivo ao apresentarmos esta informaça o e  dar conhecimento, ao leitor do 
nosso estudo, dos documentos que enformam a pra tica letiva de um docente do ensino 
ba sico e na o tecer comenta rios acerca dos mesmos. 
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1. Interpretar textos orais breves 

2. Utilizar procedimentos para 

registar e reter a informação 

3. Produzir textos orais com 

diferentes finalidades e com 

coerência 

4. Apresentar argumentos (p.64) 

1. Interpretar textos orais breves 

2. Utilizar procedimentos para 

registar e reter a informação 

3. Produzir textos orais com 

diferentes finalidades e com 

coerência 

4. Compreender e apresentar 

argumentos (p.69) 

Figura 5 - Quadro 5 – Domínio da oralidade – objetivos 

No que refere aos objetivos, daremos destaque aos 3 e 4, na medida 

em que sa o os que mais diretamente se relacionam com a expressa o oral.  

Para ale m disso, observa-se que todos os objetivos sa o iguais, com a 

exceça o do 4.º. Pela leitura do 4.º objetivo, parece-nos que, apesar de o 

atual Programa ter “juntado a compreensa o e a expressa o oral”, so  se 

valoriza a compreensa o oral, no 6.º ano de escolaridade, “Compreender 

(...) argumentos”.  

5º ano 6º ano 

3. Produzir textos orais com 

diferentes finalidades e com 

coerência 

1 - Usar oportunamente a palavra, 

de modo audí vel, com boa dicça o 

e olhando para o interlocutor.  

 

3. Produzir textos orais com 

diferentes finalidades e com 

coerência 

1 - Planificar um discurso oral, 

definindo alguns to picos de suporte 

a essa comunicaça o e 

hierarquizando a informaça o 

essencial.  
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2. Informar, explicar.  

 

3. Planificar um discurso oral 

definindo alguns to picos de 

suporte a essa comunicaça o.  

 

4. Fazer uma apresentaça o oral 

(ma ximo de 3 minutos) sobre um 

tema, com recurso eventual a 

tecnologias de informaça o.  

 

5. Fazer perguntas sobre a 

apresentaça o de um trabalho de 

colegas.  

 

6. Respeitar princí pios 

reguladores da interaça o 

discursiva, na produça o de 

enunciados de resposta e na 

colocaça o de perguntas.  

 

7. Usar um vocabula rio adequado 

ao assunto.  

 

2. Fazer uma apresentaça o oral 

(ma ximo de 4 minutos) sobre um 

tema, distinguindo introduça o e 

fecho, com recurso eventual a 

tecnologias de informaça o.  

 

3. Captar e manter a atença o de 

diferentes audie ncias (com 

adequaça o de movimentos, gestos e 

expressa o facial, do tom de voz, das 

pausas, da entoaça o e do ritmo).  

 

4. Respeitar princí pios reguladores 

da interaça o discursiva, na 

formulaça o de pedidos (com uso 

apropriado dos modos imperativo, 

indicativo e conjuntivo), na 

apresentaça o de factos e de 

opinio es.  

 

5. Tratar um assunto com 

vocabula rio diversificado e 

adequado.  
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8. Controlar estruturas 

gramaticais correntes 

(concorda ncias, adequaça o de 

tempos verbais e expresso es 

adverbiais de tempo). 

 

6. Controlar estruturas gramaticais 

correntes e algumas estruturas 

gramaticais complexas 

(pronominalizaço es; uso de 

marcadores discursivos). 

Figura 6 - Quadro 6 – Domínio da oralidade – descritores de desempenho 1 

Dos descritores de desempenho apresentados, no objetivo 3, 

verificamos que ha  5 que sa o comuns (sublinhado), em ambos os anos de 

escolaridade. Por um lado, poderemos ser levados a crer que o treino 

podera  trazer o desenvolvimento da expressa o oral, mas, por outro lado, 

poderemos pensar que a progressa o na aprendizagem, por parte dos 

alunos, podera  estar prevista de forma pouco significativa.  

Relativamente ao objetivo 4 – Quadro 7 – Domínio da oralidade – 

descritores de desempenho 2 -, parece-nos que as diferenças entre os 5.º e 

6.º anos na o sa o significativas. 

5º ano 6. ano 

4. Apresentar argumentos 

1 - Construir uma argumentaça o 

simples (por exemplo, em 2 a 3 

minutos, breve exposiça o de 

razo es para uma opinia o ou 

atitude). 

 

4. Compreender e apresentar 

argumentos  

 

1 - Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinia o.  

 

2 - Justificar pontos de vista.  
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2 - Enunciar argumentos em 

defesa de duas opinio es contra rias 

(dois argumentos para cada 

posiça o) sobre um mesmo tema, 

proposto pelo professor. (pp.64-

65) 

 

3 - Construir uma argumentaça o 

em defesa de uma posiça o e outra 

argumentaça o em defesa do seu 

contra rio (dois argumentos para 

cada posiça o) sobre um mesmo 

tema, proposto pelo professor. 

(p.69) 

Figura 7 - Quadro 7 – Domínio da oralidade – descritores de desempenho 2 

Uma nota recai no facto de nos parecer paradoxal que no 5.º ano se 

solicita que os alunos sejam capazes de construir uma argumentaça o, que 

fundamente uma opinia o, e so  no 6.º ano e  que esta  explí cita a indicaça o 

de “justificar pontos de vista”. Acresce, ainda, o facto de sermos capazes de 

defender o nosso ponto de vista, na o significa que consigamos defender 

um ponto de vista com o qual na o nos identificamos e/ou acreditamos. 

Um outro aspeto que merece a nossa atença o e  relativo aos objetivos 

nu meros 4 e 2, nos 5º e 6º anos, respetivamente – o eventual uso das 

tecnologias. Somos de opinia o que o recurso a ferramentas tecnolo gicas, 

para o processo de ensino e de aprendizagem, desde o ensino ba sico ao 

ensino superior e  fundamental, pois a geraça o Millenials, que representara  

cerca de 75% da populaça o “no mercado de trabalho”, em 202516, ou seja, 

o recurso a ferramentas que lhes sa o ta o familiares funcionara o de forma 

mais eficiente e eficaz. A revista Exame publica que um estudo levado a 

cabo pela U.S. News & World Report, no qual e  indicado que esta geraça o 

“...e  tre s vezes mais predisposta a discutir sobre determinada marca ou 

produto nas mí dias sociais e dez vezes mais propensa a produzir textos 

                                                        
16 Cf. Op. Cit. 
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sobre o assunto para blogs.”17 . Hoje, os jovens leem e escrevem mais, 

apenas usam o suporte digital em detrimento do suporte papel. 

E, efetivamente, as tecnologias esta o presentes nas va rias a reas do 

quotidiano, desde a sau de ate  a  gesta o de organismos governamentais, 

criando, segundo Migue ns (2017) va rias oportunidades de emprego. As 

tecnologias ocupam um espaço inega vel e indiscutí vel, na sociedade do 

se culo XXI, e a escola na o pode ficar alheia (Teixeira & Santos) a esta 

realidade. Ja  em 2011 Norris et al. Afirmavam que “Õs estudantes e os seus 

pais exigem que a escola esteja do lado correto do Se culo XXI – o la pis e o 

papel ja  na o sa o suficientemente bons” (p.18). 

 Õra, estando o Ministe rio da Educaça o ciente desta realidade, 

vamos conhecer as diretrizes apresentadas, no subponto seguinte. 

2.5. vos suportes de apoio ao desenvolvimento da competência 

comunicativa oral  

2.5.1.O papel das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) no desenvolvimento da expressão e da compreensão 

oral 

As tecnologias sa o, atualmente, ferramentas de trabalho 

fundamentais no processo educativo, na medida em que contribuem para 

a promoça o de aprendizagens. Õ Ministe rio da Educaça o reconhece a 

importa ncia das TIC e criou Õrientaço es Curriculares (ÕC) (2018) para o 

1º Ciclo do Ensino Ba sico, tendo em vista uma estreita articulaça o e 

transversalidade com as restantes a reas. Para este trabalho, embora tenha 

como foco o 2º ciclo, pareceu-nos pertinente perceber que ÕC definiu o 

Ministe rio da Educaça o para o ciclo anterior, a fim de se conhecer como as 

TIC esta o previstas, desde o iní cio da escolaridade.  

                                                        
17 Idem, ibidem. 
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Assim, o Ministe rio da Educaça o definiu quatro metas de 

aprendizagem na a rea das Tecnologias da Informaça o e Comunicaça o, com 

base em quatro domí nios: Cidadania digital, Investigar e pesquisar, 

Comunicar e colaborar, Criar e inovar.  No a mbito desta investigaça o e  

relevante o domí nio “Comunicar e colaborar” e neste para metro as ÕC 

indicam que se pretende “que 

os alunos desenvolvam compete ncias das a reas de “Relacionamento 

interpessoal” e “Desenvolvimento pessoal e autonomia”, com o objetivo de 

adquirirem regras de comunicaça o em ambientes digitais, em situaço es 

reais ou simuladas, atrave s de meios e recursos digitais, cabendo ao 

professor identificar as aplicaço es e plataformas mais adequadas ao 

projeto e atividades a desenvolver e a  faixa eta ria dos alunos.” (ÕC, 2018, 

p.3) 

Refletindo sobre o papel das TIC na formaça o dos alunos parece 

indiscutí vel, nos nossos dias, que ensinar com o uso das Tecnologias de 

Informaça o e Comunicaça o permite aos estudantes novas formas de 

acesso ao conhecimento, que resultara o em novos modos de 

aprendizagem. Na atualidade, com tantos recursos ao alcance dos 

professores, na o se justifica que estes se limitem a recorrer a manuais 

escolares e fichas (como se verifica em va rios contextos de esta gio), 

porque acreditamos ser (sem du vida) desinteressante para os alunos que 

as aprendizagens se resumam, apenas, ao que esta  naqueles livros. Com 

efeito, “o uso de novas tecnologias pode ser um recurso pedago gico 

fundamental (…) no processo de ensino-aprendizagem” (Ferreira, 2010, 

p.17).   

As TIC te m vindo a ganhar um lugar cada vez mais relevante nas salas 

de aulas, nas aprendizagens dos alunos e os professores te m, em 

simulta neo, procurado formaça o na a rea das tecnologias (Carvalho, 2005). 
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As Tecnologias podem ter uma funça o preponderante no 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, desde que as atividades 

desenvolvidas tenham objetivos pedago gicos, previamente definidos 

(Veleda, s.d.), isto e , apenas como um suporte de escrita diferente, por 

exemplo. Õ computador passou a ser visto da mesma forma que qualquer 

outra ferramenta de estudo, como um la pis ou um caderno. Papert e 

Haugland (citados por Veleda, n. d) concluí ram que os alunos que utilizam 

com freque ncia as novas tecnologias apresentam capacidades motoras 

mais desenvolvidas, sa o mais ra pidos no pensamento lo gico-matema tico 

e revelam maior criatividade que a maioria dos alunos.  

Sem du vida que na sociedade atual, uma das Tecnologias de 

Informaça o e Comunicaça o mais utilizadas e  a Internet. Uma tecnologia 

que veio revolucionar os u ltimos anos no ensino, oferecendo aos 

utilizadores imagem, ví deos, textos, de um modo muito ce lere. Para ale m 

da Internet, nas salas de aula, os docentes tambe m recorrem a produtos 

multime dia, que Ferreira (2010, p. 21) define como produtos que se 

referem a  “apresentaça o ou recuperaça o de informaço es que se faz, com o 

auxí lio do computador, de maneira multissensorial, intuitiva e integrada”.  

Õs recursos multime dia (fotografias, ví deo, mu sica, voz gravada,…) 

te m vindo a ganhar cada vez mais importa ncia nas salas de aula, pois 

quando sa o associados ao computador tornam-se interativos (Ferreira, 

2010). Um exemplo disso sa o os podcasts que podem auxiliar no 

desenvolvimento da expressa o oral. “Podcast e  o nome dado a uma pa gina, 

site ou local em que os ficheiros de a udio esta o disponibilizados para 

download” (Furtoso & Gomes, 2011, p.1039). “Podcasting caracteriza-se 

como o ato de gravar ou divulgar os ficheiros na Web e podcaster e  o 

indiví duo que produz, o autor que grava e desenvolve os ficheiros no 
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formato de a udio” (Bottentuit Junior & Coutinho, 2007, citados por 

Furtoso & Gomes, 2011, p. 1039).  

Õ podcast pode ser produzido no programa audacity (Figura 1 - 

Exemplo de um ficheiro em Podcast), um programa livre e gratuito para 

audiça o de a udio digital. Permite editar va rios formatos a udio e exportar 

os trabalhos para mp3. E  um programa que se carateriza por ser quase 

intuitivo e, por isso, de fa cil utilizaça o. Tem a vantagem de ser facilmente 

instalado no computador e na o ocupar muito espaço.  

No que diz respeito ao desenvolvimento da oralidade, o professor 

pode desafiar o aluno a criar uma histo ria e depois apresenta -la em 

podcast, permitindo assim o desenvolvimento da expressa o oral atrave s 

desta Tecnologia da Informaça o e Comunicaça o. No final, o aluno pode 

ouvir a gravaça o que fez da histo ria e autoavaliar-se, com crite rios 

definidos pelo professor, sobre a sua capacidade de se expressar 

oralmente. A gravaça o surge como uma estrate gia para melhorar a aça o 

discursiva. 

Figura 8 - Figura 1 - Exemplo de um ficheiro Podcast 

  

Uma outra ferramenta TIC bastante pertinente no desenvolvimento 

da expressa o oral e  o Voki. Um recurso com o qual e  possí vel criar avatares 

animados que se expressam oralmente. E  gratuito e muito fa cil de utilizar. 

Um recurso que pode ser u til para alunos muito tí midos que podem criar 

o seu avatar e, atrave s da sua voz gravada ou em texto escrito, que 
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posteriormente e  convertido em voz, podem realizar trabalhos de 

expressa o oral, sem estarem muito expostos, pois sera  o avatar que 

criaram que vai produzir o discurso. Õ Voki e  um recurso muito apelativo, 

pois permite escolher o aspeto “fí sico” do avatar, bem como as suas roupas 

e ambiente ao seu redor como se pode ver nas figuras 8 e 9. Õ Voki pode 

ser utilizado, pelos discentes, logo ao iní cio do ano, em turmas que na o se 

conhecem. Õs alunos podem começar por se apresentar, atrave s do Voki, 

criando o seu pro prio texto, em que podem fazer uma breve exposiça o 

sobre os seus dados pessoais (nome, idade, cidade onde residem) e alguns 

dos seus hobbies favoritos ou disciplinas que mais gostam, podendo aqui 

o professor auxiliar nos dados que considerar mais relevantes para uma 

aula de apresentaça o. Õ avatar pode ser criado em www.voki.com.  

 

  

Figura 2 - Exemplo de um Voki 

documenta rios 

Figura 3 - Exemplo de outro Voki, 
como o cinema 

 

Õs recursos audiovisuais, se ries televisivas, sa o outro exemplo da 

utilizaça o das TIC. A Televisa o e  o recurso mais media tico no que refere 

aos meios audiovisuais e permitiu que os professores ensinassem atrave s 

de filmes ou de documenta rios (Ferreira, 2010). A grande vantagem 

destes recursos e  que te m imagem e som e permitem ao aluno explorar, 
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visualizar pessoas e/ou cena rios, relaço es espaciais, ou seja, atrave s das 

imagens e do som “os meios audiovisuais seduzem-nos, informam, 

entrete m, projectam noutras realidades (no imagina rio), noutros tempos 

e espaços” (Ferreira, 2010, p. 24). 

Ferreira (2010) defende que os meios audiovisuais podem ser 

explorados em sala de aula de diversas maneiras: a) Como motivação: Um 

recurso audiovisual pode ser um meio para introduzir uma nova tema tica 

e para despertar a curiosidade dos alunos para novos temas; b) Como 

ilustração: Pode ajudar a ilustrar cena rios desconhecidos para os alunos, 

nomeadamente numa aula de Histo ria, pode auxiliar com um 

documenta rio em que mostre como viviam os romanos, por exemplo; c) 

Como simulação: pode simular experie ncias na a rea das Cie ncias, que sa o 

muitas vezes dispendiosas para a escola ou que permitem, em poucos 

minutos, que os alunos visualizem um processo que de outro modo 

demoraria muito tempo. Ex: um documenta rio que mostre o crescimento 

de uma planta; d) Como produção: um modo de registar aulas, entrevistas, 

depoimentos, que vem facilitar o trabalho quer do professor, quer do 

aluno. Õ aluno pode ser tambe m o produtor do seu pro prio ví deo; e) Como 

“espelho”: o facto de os alunos poderem visualizar-se no ecra  vai permitir 

analisarem-se melhor, nomeadamente os gestos e os “tiques”, para isso 

podem recorrer a programas como o moviemaker ou photostory, criando 

o seu pro prio ví deo e/ou histo ria sobre determinado tema e depois 

visualizarem, autoavaliando o seu desempenho ao ní vel da comunicaça o e 

expressa o oral. Õ aluno e  produtor do seu pro prio discurso, recorrendo a  

voz off.  
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3. Metodologia 

3.1 Opções metodológicas 

No que diz respeito aos aspetos metodolo gicos, este estudo e , 

maioritariamente, de natureza qualitativa, ja  que se pretende pesquisar o 

modo como se pode potenciar o desenvolvimento da compreensa o e 

expressa o oral no 2º ciclo. Neste tipo de investigaça o, os dados 

representados sa o qualitativos, o que significa que retratam muitos 

pormenores descritivos, isto e , os “dados recolhidos sa o em forma de 

palavras ou imagens e na o de nu meros”. (Bodgan, & Biklen, 1994, p. 48).  

A Investigaça o qualitativa permite uma observaça o minuciosa e uma 

participaça o com os sujeitos do estudo, que de outro modo na o seria 

possí vel, podendo dizer-se que esta e  uma mais-valia para qualquer 

estudo; contudo uma investigaça o deste tipo tambe m tem limitaço es: a 

questa o da objetividade por parte de quem recolhe os dados. Fernandes 

(1991) sublinha que neste tipo de investigaça o, caracterizada pela 

observaça o direta e pela proximidade do investigador, os dados recolhidos 

podem refletir atitudes e convicço es de quem observa. Õ investigador e  o 

responsa vel, por excele ncia, da recolha de dados, dependendo a qualidade 

dos mesmos da sensibilidade e do conhecimento de quem os recolhe. 

Todavia, tendo este estudo caracterí sticas maioritariamente qualitativas, 

tem tambe m um instrumento de recolha de dados caracterí stico de uma 

abordagem quantitativa: o Inque rito por questiona rio. Õpta mos por 

realizar um questiona rio, pois considera mos que era a forma mais 

adequada de obter resposta para o nosso objetivo. Na investigaça o em 

educaça o, recorre-se com freque ncia ao uso de questiona rios, visto que 

sa o simples de utilizar e bastante u teis, como destaca Tuckman (2012). 

Construí mos um inque rito com as perguntas que considera mos ser 

pertinentes para obter a informaça o necessa ria a  investigaça o. Esta etapa 
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foi feita depois de termos realizado todo o trabalho de planeamento, 

consulta e definiça o da informaça o que necessita vamos (Bell, 1993).  

Segundo Bogdan & Biklen, a metodologia qualitativa e , tambe m, 

nomeada por va rios autores como naturalista, pois os investigadores 

“frequentam os locais de estudo porque se preocupam com o contexto” 

(1994, p. 48). Desta forma, como investigadoras, considera mos que as 

atividades desenvolvidas pelos alunos deveriam ser observadas no seu 

ambiente natural – a sala de aula.  

As opço es metodolo gicas para desenvolver este estudo foram: a 

observaça o direta e participante, a ana lise de exercí cios de compreensa o 

e expressa o oral realizados pelos alunos, o inque rito por questiona rio, a 

promoça o e gravaça o em ví deo de dois debates e os registos de observaça o 

utilizados para avaliar as atividades de expressa o oral.  

Õbservar pode, no imediato, parecer um conceito “fa cil”, mas 

observar e  muito mais do que ver. "Õbservar e  um processo que inclui a 

atença o volunta ria e a intelige ncia, orientada por um objetivo terminal ou 

organizador e dirigido para um objecto para recolher dele informaço es” 

(De Ketele, 1983, p.27). Fizemos sempre uma observaça o participante que 

se pautou por um ní vel de concentraça o elevado, para conseguir extrair a 

informaça o mais pertinente a observar e separa -la do que na o nos pareceu 

ser relevante. Ate  a observaça o livre na o e  feita ao acaso, ela implica 

observar um feno meno sob o maior nu mero possí vel de aspetos. 

A gravaça o em ví deo foi outra das opço es metodolo gicas. Õ recurso 

multime dia utilizado serviu de ana lise para uma autoavaliaça o dos alunos. 

Ao visualizarem o debate, os estudantes conseguiram perceber melhor 

quais tinham sido os constrangimentos que tiveram e quais os aspetos em 

que estiveram melhor, conseguindo identificar quais os pontos que 

deviam ser trabalhados e melhorados, futuramente.  
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Antes dos debates terem sido gravados, na o nos esquecemos de 

pedir a  diretora da escola e aos pais a devida autorizaça o para filmar. As 

questo es de e tica tambe m na o foram esquecidas, porque os participantes 

de um estudo te m direito a na o querer participar num estudo. “Para 

exercer esse direito os participantes devem ser informados sobre a 

investigaça o e deve obter-se o seu consentimento formal para participar” 

(Tuckman, 2012, p.66).  

 

3.2 . Participantes do estudo 

Õs participantes desta investigaça o foram os alunos de uma turma 

de 5.º ano (quando realiza mos os primeiros exercí cios em contexto de 

esta gio) e a mesma turma (ja  no 6.º ano) com a qual planifica mos novas 

atividades. De um ano letivo para outro, entraram dois novos alunos na 

turma e ficaram retidos no 5.º ano dois alunos.  

Õs 20 alunos envolvidos neste estudo, 10 rapazes e 10 raparigas, 

tinham idades compreendidas entre os 9 e os 15 anos. Escolhemos esta 

turma por ser a mais heteroge nea das turmas com que tí nhamos 

estagiado, em 2º ciclo, e com a qual tí nhamos lecionado mais aulas, logo a 

que melhor conhecí amos. Podemos adiantar que, neste caso, temos uma 

amostra por convenie ncia, ou seja, os sujeitos do estudo sa o selecionados 

por estarem acessí veis, pro ximos do investigador. (Hill & Hill, 2009). Ao 

escolhermos a amostragem por convenie ncia, por se tratar de casos 

facilmente disponí veis, sabemos que na o se podem extrapolar resultados 

para outras realidades, aplicando-se os mesmos apenas e so  a esta 

amostra.  
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4. Recolha de dados, apresentação e discussão dos 

resultados 

Õs primeiros dados para a investigaça o foram recolhidos durante o 

esta gio em 2º ciclo, na disciplina de Portugue s, ao longo de um me s, 

durante as segundas-feiras de manha . Implementa mos um exercí cio (com 

duas fases distintas) sobre a compreensa o e expressa o oral, numa turma 

do 5.º ano, com 20 alunos.  

 

4.1. Atividade 1 – Realização de uma apresentação oral 

Õs alunos estavam habituados a realizar (alguns) exercí cios no 

domí nio da oralidade que consistiam na apresentaça o da biografia de um 

autor. Õ que verifica mos, nestas aulas, foi que os alunos apoiavam-se no 

recurso a uma apresentaça o em power point e “limitavam-se” a ler o que 

tinham escrito. Propusemos aos alunos um desafio diferente que consistia 

na apresentaça o de um tema de que gostassem, que estivesse pro ximo das 

suas vive ncias, e que, sem qualquer recurso ao papel ou a uma 

apresentaça o digital, fossem expor essa tema tica, em frente a  turma. Nos 

primeiros anos de escolaridade (ensino ba sico) a exposiça o oral na o deve 

ser mais do que a transmissa o de uma informaça o diante da turma (Silva, 

1986). Na linha de pensamento de Silva, fomos ao encontro de um dos 

descritores de desempenho presentes no PMCPEB (2015), no que a  

oralidade diz respeito, e que tem por objetivo fazer uma apresentaça o oral 

(ma ximo 3 minutos) sobre um tema. 

Coloca mos em pra tica o exercí cio com os alunos. Foi pedido aos 

estudantes que, para a aula seguinte, (tre s dias depois) preparassem um 

tema, para apresentar, tambe m, durante tre s minutos, facultando algumas 

tema ticas possí veis: “Õ meu melhor amigo”; “Õ que mais gosto de fazer 
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nos tempos livres” e “Õ meu animal favorito/de estimaça o”, deixando, no 

entanto, que os discentes pudessem escolher outras tema ticas. Na o foi 

dada qualquer indicaça o para preparaça o da apresentaça o, em termos de 

estrutura, nesta 1ª fase, nem qualquer outra diretriz. Para avaliar este 

exercí cio, recorremos a uma tabela de registo – Tabela 1 – Resultados da 

expressão oral (1.º exercício) que nos pareceu abranger todos os itens 

relevantes para a nossa investigaça o e avalia mos os alunos, em relaça o aos 

seguintes aspetos: Adequaça o a  tema tica; encadeamento coerente de 

ideias; riqueza vocabular; construça o fra sica; tom de voz; postura 

corporal; mí mica/gestos e originalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados da expressão oral (1.º exercício) 

Õs alunos realizaram a atividade na aula que tinha sido definida 

para o efeito e, finda a apresentaça o, pergunta mos quais foram as 

dificuldades que tinham sentido, tendo discutido oralmente, na turma, o 

porque  das mesmas. A maioria dos alunos reconheceu que na o tinha 

conseguido falar durante os 3 minutos solicitados. Justificaram que na o 

sabiam o que “dizer mais” sobre o tema; reconheceram que estar em 

frente a  turma os deixou “envergonhados” e alguns acrescentaram que 
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eram tí midos e que isso os prejudicara naquela atividade de expressa o 

oral; outros alunos acrescentaram que na o tiveram uma boa postura 

corporal, porque falaram durante 3 minutos, com as ma os nos bolsos e 

alguns deles identificaram muitas dificuldades em conseguir ouvir o 

colega “x” ou “y”, alegando que falaram muito baixo. Depois desta reflexa o 

conjunta, foi-lhes lançado um novo desafio que consistia na realizaça o do 

mesmo exercí cio, mas desta vez com um Guião Orientador, ou seja, uma 

planificaça o do que iam expor oralmente ao longo dos 3 minutos.  

Guião Orientador 
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Salienta mos a importa ncia de estruturarmos o pensamento, e de tal 

como na escrita, em que se planifica o que se vai escrever, tambe m na 

oralidade e  de extrema releva ncia planificar o que se vai dizer. Foi feito um 

brainstorming com os alunos e eles pro prios deram contributos para a 

construça o do guia o. Pensamos que envolver os alunos nesta discussa o foi 

uma mais-valia para os mesmos, ja  que tomaram conscie ncia do que 

poderiam melhorar e como e  que o poderiam fazer.  

Procedemos depois a  2.ª fase do exercí cio e os resultados foram 

diferentes. A  semelhança da 1.ª fase da atividade, tambe m no final desta 

2.ª fase foi perguntado aos alunos a opinia o deles sobre os respetivos 

desempenhos. A maioria afirmou que ter um guia o orientador os tinha 

auxiliado a estruturar a expressa o oral. Na tabela de registo - Tabela 2 – 

Resultados da expressão oral (2.º exercício) que utiliza mos para avaliar esta 

2.ª fase do exercí cio (com os mesmos para metros da primeira), 

concluí mos que todos (ou quase todos) tiveram um desempenho bastante 

superior ao anterior, quer no encadeamento coerente de ideias; na riqueza 

vocabular; na construça o fra sica; no tom de voz, quer na postura corporal.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Resultados da expressão oral (2.º exercício) 

93



Uma das situaço es que surpreendeu, em muito, os alunos foi o facto 

de terem conseguido realizar o seu discurso, sem precisarem de o 

memorizar. Õ u nico aspeto que na o foi bem conseguido foi o facto de a 

maioria dos alunos na o ter conseguido desenvolver o tema durante os 3 

minutos, ocupando apenas cerca de 2 minutos e meio, contudo houve 

progressos considera veis, embora ainda longe do que seria deseja vel no 

2º ciclo.  

Se olharmos para os resultados obtidos, no primeiro exercí cio e no 

segundo exercí cio, verificamos, de imediato, que a quantidade de Fracos 

reduz drasticamente e que a quantidade de Bons aumenta 

significativamente. Alia s, no segundo exercí cio ate  ha  Muito Bons. 

No final dos dois exercí cios, foi pedido aos alunos que 

preenchessem um inque rito sobre os exercí cios que tinham desenvolvido, 

com o intuito de se perceber qual a opinia o dos mesmos sobre a 

importa ncia de preparar a apresentaça o oral, tendo neste caso utilizado o 

Guião.  

4.2. Atividade 2 – Inquérito 

Õ Inque rito por questiona rio teve como principal objetivo perceber 

se os estudantes consideravam que era importante planificar a oralidade, 

bem como se o guia o que tinha sido definido os tinha auxiliado na 

planificaça o do discurso oral. Com este inque rito tivemos, tambe m, como 

objetivo perceber se, depois das atividades que tí nhamos dinamizado em 

sala de aula, os alunos sentiam agora menos dificuldades em expressarem-

se oralmente.  

A primeira pergunta pedia aos alunos para definir expressa o oral 

ou oralidade, com o intuito de averiguar se estava claro para os mesmos o 

conceito que tí nhamos vindo a trabalhar nas u ltimas aulas. Nove alunos 
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descreveram a oralidade como sendo “a fala, em geral”, tal como podemos 

verificar na Figura 6 – Resposta do aluno A à pergunta 1. 

 

 

 

Figura 1 - Resposta do aluno A à pergunta 1 

 

A segunda pergunta do questiona rio inquiria os alunos sobre se 

costumavam realizar exercí cios de expressa o oral, em sala de aula, e em 

caso afirmativo, como? Õ objetivo era perceber se os alunos conseguiam 

entender a diferença entre exercí cios de expressa o oral sem recurso a 

planificaça o e exercí cios de expressa o oral realizados de forma 

planificada. Dezoito alunos responderam que sim (apenas um aluno disse 

que na o realizavam exercí cios de expressa o oral em sala de aula), 

justificando que conversavam sobre os textos. Podemos ver um exemplo 

na Figura 7 – Resposta da aluna B à pergunta 2. 

 

 

 

Figura 2 - Resposta da aluna B à pergunta 2 

 

Dos dezanove alunos que responderam ao inque rito (apenas um 

na o quis participar), todos consideraram que era importante planificar o 
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discurso oral, como se pode ver na Figura 8 - Resposta do aluno C à 

pergunta 3.1. 

 

 

 

 

 

Dos alunos que responderam ao inque rito, apenas 1 na o 

considerou que o guia o o tivesse ajudado (o aluno em causa considera que 

sabe expressar-se bem e na o precisa de estruturar ideias). Dezoito alunos 

consideraram que os ajudou a organizar as ideias, como podemos verificar 

na Figura 9 - Resposta da aluna D à pergunta 3.2.  

 

 

 

Figura 4 - Resposta da aluna D à pergunta 3.2 

A pro xima questa o pretendia que o aluno deixasse sugesto es na 

criaça o de um guia o que estruturasse o discurso oral e perguntava: Se 

fosses tu a criar um guia o como farias? As respostas foram diversas, mas 

todas apontaram no mesmo sentido: Fariam igual ao u ltimo guia o que 

elabora ramos em sala de aula, como se pode verificar na Figura 10 - 

Resposta da aluna E à pergunta 3.3., 

 

Figura 3 - Resposta do aluno C à pergunta 3.1 
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Figura 5 - Resposta da aluna E à pergunta 3.3 

A u ltima pergunta do questiona rio pretendia averiguar se os alunos 

consideravam que tinham dificuldades em realizar exercí cios de 

expressa o oral e porque . Sete alunos responderam que sim e os restantes 

doze responderam que na o. Dos que responderam afirmativamente, todos 

justificaram o mesmo: vergonha de se expressarem em frente a  turma, 

como se pode ver no exemplo da Figura 11 - Resposta do aluno F à pergunta 

4. 

 

 

 

Figura 6 - Resposta do aluno F à pergunta 4 

 

Quanto aos alunos que responderam que “na o”, dizendo que na o 

tinham dificuldades de realizar exercí cios de expressa o oral, justificaram 

que naquele momento, ja  sabiam organizar as ideias. Veja-se a Figura 12.  

 

 

 

 
Figura 7 - Resposta do aluno G à pergunta 4 
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4.3. Atividade 3 – o debate 

No ano letivo seguinte, foi lançado aos alunos um novo desafio que 

envolveu a realizaça o de dois debates, pois “o debate, que desempenha um 

papel importante em nossa sociedade, tende igualmente a tornar-se 

necessa rio na escola atual, na qual fazem parte dos objetivos priorita rios 

as capacidades dos alunos para defender oralmente ou por escrito um 

ponto de vista, uma escolha ou um procedimento de descoberta (Dolz; 

Schneuwly; De Pietro, 2004, p.214). 

A iniciativa foi implementada com a mesma turma (agora ja  no 6º 

ano), com o intuito de aferirmos, se tinha existido alguma evoluça o no 

desenvolvimento da expressa o e compreensa o oral. Uma vez mais, 

quisemos promover uma atividade que estivesse contemplada no 

PMCPEB (2015), do 2º ciclo, no qual se pode ler no objetivo 4. 

“Compreender e apresentar argumentos”: 1. Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinia o; 2. Justificar pontos de vista; 3. Construir uma 

argumentaça o em defesa de uma posiça o e outra argumentaça o em defesa 

do seu contra rio (dois argumentos por cada posiça o) sobre um tema 

proposto pelo professor (p.69).  

Õ debate e  uma atividade que implica uma participaça o ativa por 

parte dos alunos e deve incluir temas do conhecimento dos mesmos, sem 

que seja necessa rio um elevado grau de especializaça o na tema tica. (Silva, 

1986). Õ debate tem por objetivo desenvolver nos alunos, no que toca a  

oralidade, o ha bito de clarificar e argumentar as ideias que cada um 

defende.  

Em primeiro lugar definimos que iriam existir dois debates de 

opinia o, uma vez que “parece ser o menos dependente de programas (...) 
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e o menos ligado a  sala de aula” (Dolz, Scheuwly, De Pietro, 2004, p.216), 

pois a turma tinha 20 alunos e era incomporta vel realizar apenas um. Cada 

debate teria cerca de 20 minutos (tempo considerado suficiente para 

debater ideias sem se tornar mono tono) e terí amos de ter temas 

diferentes, na medida em que os segundos intervenientes, no debate, na o 

deveriam ser influenciados por aquilo que iriam ouvir com a participaça o 

dos primeiros. Escolhemos diversos temas que considera mos serem 

adequados e que possibilitassem “uma controve rsia” (Nascimento, 2015, 

p. 47) com o intuito de que “coexistissem opinio es diferentes e mesmo 

opostas e permitissem um progresso real aos alunos.” (Idem, ibidem), 

para alunos do 6.º ano e leva mos os temas a  votaça o da turma para que 

eles escolhessem as tema ticas que apreciassem mais. Õs dois temas mais 

votados foram “Õs Refugiados” e “As redes sociais – perigos e vantagens: 

usar ou na o usar?”. Explica mos aos alunos que o primeiro debate ia 

envolver metade da turma, sendo que essa metade ia ser dividida em dois 

grupos: de um lado iriam estar os alunos a favor da vinda de Refugiados 

para Portugal e do outro lado os alunos que seriam contra essa ideia.  

Posteriormente, escolhemos quem eram os alunos que iam 

construir argumentos contra e a favor dos temas. Para que tal escolha 

fosse o mais isenta possí vel, decidimos proceder do seguinte modo: 

pedimos a lista da turma e começa mos no aluno nu mero 1. Õs alunos com 

nu mero í mpar iam defender a tema tica, os alunos com nu mero par iam 

apresentar argumentos contra, ou seja, o nu mero 1 ia ser a favor, ja  o 

nu mero 2 ia ser contra, o nu mero 3 ia ser a favor e o nu mero 4 contra; e 

assim sucessivamente. Nesta fase, houve alunos que referiram que na o 

estavam a favor e tinham que ir defender exatamente o contra rio do que 

pensavam, aspeto que compreendemos perfeitamente. Mas explica mos 

aos alunos que elaborar argumentos para defender uma ideia com a qual 
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na o concordavam, seria ainda mais interessante, pois teriam que se 

colocar no lugar de outra pessoa e imaginar por que pensaria ela daquela 

maneira, tendo que criar argumentos coerentes e defensa veis. Era 

importante proporcionar “a construça o interativa de opinio es, de 

conhecimentos por meio de argumentos elaborados pelos participantes 

na tentativa de persuadir uns aos outros.” (Nascimento, 2015, p.47).  

Foi ainda explicitado aos alunos que na o iam participar ativamente 

no primeiro debate, que tambe m iriam ter um papel relevante no mesmo, 

visto que iam observar os colegas, tendo em conta va rios itens que estavam 

numa grelha de registo - Grelha 1 – Grelha de observação.  

Grelha 1 – Grelha de observação 

Depois haveria uma troca de tarefas, isto e , os alunos que tinham 

observado no primeiro debate iam ser os protagonistas do segundo 

debate e os protagonistas do primeiro debate seriam os “observadores” 

dos colegas. Esta estrate gia pretendeu que durante qualquer um dos 

debates, toda a turma estivesse sempre envolvida. Informa mos os alunos 

que, no final do debate, todos iam autoavaliar-se – Grelha 2 – Grelha de 

autoavaliação -, oralmente, tendo em conta os mesmos crite rios com que 
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tinham observado os colegas e que iria ser feito um cruzamento entre os 

registos dos observadores e os registos dos pro prios.  

 

 

 

 

Grelha 2 – Grelha de autoavaliação 

Foi tambe m solicitado, aos alunos, para prepararem os argumentos 

em casa, que podiam consultar jornais e informaça o online para se 

informarem melhor sobre o tema, ou esclarecerem du vidas, bem como 

lhes foi lembrado o quanto era importante que eles tivessem em conta o 

respeito por ouvir a opinia o dos outros, a postura corporal que iriam ter, 

que a projeça o de voz que era fundamental para se fazerem ouvir, ou seja, 

os itens que constavam na grelha de observaça o. Foram definidas as regras 

de intervença o, os objetivos do debate e a duraça o, de cada participante 

(Bakhtin, 2003). 

Posteriormente, foi dito aos alunos que o debate ia ser gravado em 

ví deo e que, uma semana depois, eles o iriam visualizar, a fim de 

perceberem se mantinham a mesma opinia o sobre o pro prio desempenho 

na atividade. Õ recurso a  gravaça o em ví deo teve como finalidade 

contribuir para a tomada de conscie ncia, dos alunos, sobre como era(m) 

de facto a(s) sua(s) expressa o(o es) oral(is), uma vez que “A ca mara regista 

pessoas ou grupos e depois observa-se o resultado com comenta rios de 

cada um sobre o seu desempenho e sobre o dos outros” (Ferreira, 2010, p. 

28). 
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Õs alunos aceitaram o desafio e no dia escolhido para a realizaça o 

do debate quase todos tinham preparado as suas prestaço es.  

No dia da realizaça o do debate tivemos em conta a disposiça o dos 

alunos na sala, pois o ambiente em que decorre a comunicaça o oral 

tambe m na o deve ser descurado, deve ser “tranquilo, sem que haja o 

perigo de interrupço es, com certo conforto e boa iluminaça o. Todos os 

participantes devem ver-se e ouvir-se.” (Silva, 1986, p. 32). 

No final dos debates, os alunos explicaram para a ca mara de filmar 

o que pensavam sobre a sua prestaça o nas atividades desse dia, tendo as 

suas “explicaço es” ficado registadas, em ví deo.  

Uma semana depois, volta mos a  escola para que os alunos 

visualizassem o debate e no final volta mos a perguntar aos alunos, se 

depois de se terem visualizado na gravaça o, mantinham a mesma opinia o 

sobre o desempenho que tinham tido. A maioria manteve a mesma 

opinia o, evocando que respeitaram a sua vez de intervir no debate, bem 

como souberam ouvir a opinia o dos colegas, sem interromper. No que 

respeita aos outros itens da Grelha, alguns alunos mantiveram as ideias 

que tinham defendido, mas houve exceço es. Houve dois alunos que 

consideraram que falaram demasiado baixo, que na o mostraram projeça o 

de voz e sublinharam que na o trouxeram novas ideias a  discussa o. 

Acrescentaram que essa situaça o se deveu ao facto de na o terem 

conseguido planificar as suas ideias, previamente, para que as pudessem 

discutir com os colegas. 

 De um modo geral, os alunos demonstraram empenho na 

participaça o do debate, prepararam em casa os seus argumentos, 

respeitaram a sua vez de falar e a opinia o dos colegas, mostraram boa 

projeça o de voz e uma boa postura fí sica. Cremos, pelo que observa mos, 
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que alguns destes aspetos que tinham sido “trabalhados” no ano letivo 

anterior na o foram esquecidos pelos alunos. Quanto a  visualizaça o do 

ví deo, a maioria na o mudou de ideias sobre a sua prestaça o no debate e 

mantiveram a mesma opinia o sobre o que ja  tinham dito anteriormente. 

No entanto, tambe m disseram que poderiam fazer melhor se alterassem 

“algumas coisas” que viram no ví deo. 

5. (Algumas) Considerações finais 

Com efeito, as crianças, desde pequenas que va o “sabendo 

argumentar”, em particular quando as suas intenço es sa o de convencer os 

seus pais/educadores a fazerem-lhes as ta o conhecidas “vontades “Desde 

um brinquedo que quer ou um passeio que quer fazer ela precisa reforçar 

argumentos para conseguir” o que pretende (Corre a, 2013, p.5). E este ato 

e  ta o natural que, com freque ncia se parte do pressuposto que os alunos, 

quando chegam a  escola, ja  te m um domí nio bastante razoa vel, neste 

a mbito. Mas e  inega vel que domí nio da oralidade “tem ficado sempre 

desvalorizado em relaça o a  escrita, leitura e grama tica”. (Lopes, 2014, 

p.9), tendo-se observado que a forma como era trabalhado em sala de aula 

na o potenciava, de modo adequado, o crescimento das compete ncias 

linguí sticas dos alunos, isto e , “Produzir textos orais em portugue s padra o 

(...) complexificando progressivamente as suas diferentes dimenso es e 

caracterizaço es” (PMCPEB, 2015, p.5). 

Sabemos que, em particular, depois da escola, e  essencial que os 

jovens possuam capacidade para se expressarem oralmente, para terem 

sucesso numa entrevista de trabalho, na realizaça o de uma apresentaça o 

perante um grupo de pessoas, ou ate  mesmo numa reclamaça o; por isso, 

desenvolver a expressa o oral em sala de aula e  “fundamental para o aluno 

desenvolver melhor a capacidade de se expressar” (Braga et al., 2008, p. 

4) A promoça o de atividades de expressa o oral em sala de aula desenvolve, 
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nos alunos, “capacidades como a memo ria, a observaça o e a imaginaça o.” 

(Silva,1986, p. 9).  

Cientes destas necessidades, procura mos responder ao tí tulo deste 

artigo, isto e , como potenciar o desenvolvimento da compreensa o e da 

expressa o oral?, quer com recurso a s TIC, quer com o recurso a um 

(simples) guia o orientador. Neste estudo, percebemos que, de facto, as TIC 

podem ter um papel fundamental no desenvolvimento da oralidade, 

servindo de recurso, para os alunos observarem a sua oralidade, seja no 

a mbito da compreensa o, seja no foro da expressa o; pois funcionam como 

um “reflexo”, um “espelho” do discurso oral produzido pelos alunos, 

podendo os mesmos autoavaliarem-se e regularem o(s) seu(s) 

trabalho(s). Para tanto, obviamente, e  fundamental que o professor 

continue a investir na sua formaça o, atualizando-se, tanto cientificamente, 

como em termos pedago gicos.  

Claro esta  que os resultados aqui apresentados na o pretendem ser 

representativos da forma como se considera que a oralidade deve ser 

trabalhada, na escola, em geral, e, no 2º ciclo, em particular. Este estudo 

pretende, isso sim, deixar alguns exemplos e, essencialmente, uma “porta 

aberta” a futuras pesquisas sobre as muitas possibilidades que existem 

para trabalhar a oralidade, no 2º ciclo. Nas Metas Curriculares de 

Portugue s, encontramos, por exemplo, os seguintes descritores de 

desempenho: a) Fazer perguntas sobre a apresentaça o de um trabalho de 

colegas; b) Explicitar o significado de expresso es de sentido figurado; c) 

Manifestar, justificando, a reaça o pessoal ao texto ouvido; d) Sistematizar 

enunciados ouvidos. Sa o apenas quatro exemplos de muitos outros que 

esta o definidos pelo Ministe rio da Educaça o para desenvolver a Õralidade 

nos 5º e 6º anos de escolaridade. Muitas atividades, estrate gias e formas 

de avaliaça o podera o ser pensadas e construí das a partir daqui.  
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Para terminar, esperamos ter contribuí do, ainda que 

modestamente, para que a oralidade na o continue a ser vista como um 

“parente pobre”, na sala de aula de Portugue s, e que se de  a  mesma, a 

importa ncia que se da  aos restantes domí nios compreendidos no 

curriculum. Queremos alunos com poder de argumentaça o, espí rito crí tico 

e sem receios de interagirem com os va rios interlocutores com os quais 

va o deparando ao longo da vida. 
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Introdução 

Ao ensinar um voca bulo numa lí ngua estrangeira (LE), da -se 

normalmente uma contrapartida direta na lí ngua materna (LM) do aluno. 

No entanto, esta pra tica do ensino de LE na o resulta muito bem quando o 

objeto de aprendizagem do aluno e  algo relacionado com a grama tica, 

nomeadamente no contexto em que um ponto gramatical da LE esta  

ausente na LM do aluno. Por exemplo, na aprendizagem dos artigos de 

portugue s como lí ngua estrangeira (PLE), uma categoria gramatical que 

na o existe na lí ngua chinesa (LC), encontram-se algumas dificuldades nos 

alunos chineses, as quais persistem ate  a uma fase muito avançada da sua 

aprendizagem. (Zhang, 2018). No processo de ensino de artigos a este 

grupo de alunos, geralmente recorre-se a  metalinguagem gramatical para 

os apresentar e explicar. Õ facto e  que os alunos frequentemente se sentem 

confusos ou te m du vidas na compreensa o de termos e explicaço es feitas 

na metalinguagem, o que diminui naturalmente a sua aprendizagem. Õ 

presente estudo tenta valer-se da LM dos alunos, visando encontrar 

“equivalentes” dos artigos no contexto chine s, a fim de ajudar os alunos a 

compreender melhor os significados e funço es dos artigos. Õ objetivo 

principal do estudo e  explorar algumas estrate gias de ensino mais 

apropriadas e eficazes para os alunos chineses. 
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1. Apresentaça o dos Artigos Portugueses em Grama ticas da Lí ngua 

Portuguesa e Manuais de Ensino de Portugue s 

 

Õ estudo começa por descrever, a tí tulo exemplificativo, como 

os artigos portugueses sa o apresentados em grama ticas da lí ngua 

portuguesa e manuais de ensino de portugue s.   

 A Nova Gramática do Português Contemporâneo (Cunha e Cintra, 

2002: 207-213) escreve que “da -se o nome de Artigo a s palavras o (com 

as variaço es a, os, as) e um (com as variaço es uma, uns, umas), que se 

antepo em aos substantivos para indicar: a) que se trata de um ser ja  

conhecido do leitor ou ouvinte, seja por ter sido mencionado antes seja 

por ser objeto de um conhecimento de experie ncia; b) que se trata de um 

simples representante de uma dada espe cie ao qual na o se fez mença o 

anterior. No primeiro caso dizemos que o artigo e  definido; no segundo, 

indefinido.” Quanto aos valores do artigo, “Õ artigo definido e , 

essencialmente, um sinal de notoriedade, de conhecimento pre vio, por 

parte dos interlocutores, do ser ou do objeto mencionado; o artigo 

indefinido, ao contra rio, e  por excele ncia um sinal da falta de notoriedade, 

de desconhecimento individualizado, por parte de um dos interlocutores 

(o ouvinte) do ser ou do objeto em causa.” Esta forma de apresentaça o dos 

artigos com uma metalinguagem, segundo Grosso (1999: 210), “na o e  de 

fa cil acesso para aos alunos que ainda na o atingiram um ní vel limiar de 

comunicaça o em PLE”.  

 A Gramática Ativa 1, muito usada por alunos de PLE, tem uma 

unidade dedicada aos artigos (Coimbra e Coimbra, 2011: 76), na qual se 

apresentam duas tabelas com os artigos definidos e indefinidos e uma 

explicaça o muito simples dos artigos: o artigo, definido e indefinido, 

precede o nome e concorda com ele em ge nero e nu mero. Usa-se o artigo 
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definido com nomes pro prios, estaço es do ano, datas festivas, continentes, 

nomes de paí ses, alguns nomes de cidade, possessivos. Na o se usa o artigo 

definido antes de meses, datas, vocativos, alguns nomes de paí ses, nomes 

de cidade.  

 Õutra grama tica a que os alunos de portugue s recorrem 

frequentemente e  a Gramática Aplicada 1 (Õliveira e Coelho, 2012), que 

apresenta os artigos de uma forma muito semelhante a  da grama tica 

mencionada no u ltimo para grafo. As variaço es dos artigos sa o 

apresentadas atrave s de duas tabelas, acompanhadas de explicaço es do 

uso como assim: “usa-se o determinante artigo indefinido antes de um 

nome que na o se mencionou anteriormente: Tenho um carro novo. 

(Falamos deste carro pela primeira vez); Emprestas-me o teu carro novo? 

(Falamos do carro que ja  conhecemos); Usa-se o(s)/a(s) para falar de uma 

pessoa ou coisa que o falante e o ouvinte ja  conhecem; eles ja  sabem de 

que pessoa ou objeto se esta  a falar. Nos outros casos usa-se um/uma. As 

formas do singular e, sobretudo, as formas do plural, uns/umas, podem ser 

suprimidas.” (2012: 54) 

Importa mencionar uma grama tica escrita em lí ngua chinesa, a 

Gramática da Língua Portuguesa (Lu e Wang, 1999), que, descreve as 

funço es do artigo assim: “os artigos sa o palavras funcionais cujo 

significado e  relativamente mais abstrato, mas desempenham um papel 

muito importante. Sa o geralmente colocados antes dum substantivo, 

determinando o significado do substantivo (singular ou plural, especí fico 

ou gene rico), pelo que sa o chamados Determinantes.” 18  (1999: 80) 

Embora a grama tica continue a seguir uma linha orientadora muito 

tradicional, “faz uma descriça o em chine s da lí ngua portuguesa; o 

                                                        
18 Sa o traduço es da pro pria autora.  
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aprendente visualiza e intelectualiza as regras da lí ngua-alvo, sendo mais 

fa cil a sua reutilizaça o a ní vel de comunicaça o.” (Grosso, 1999: 211). Ale m 

disso, e  detetado algo novo nessa grama tica, que e  a tende ncia de 

contrastar o uso dos artigos com os seus possí veis equivalentes chineses. 

Vejamos, no seguinte, dois exemplos constantes da grama tica: 

 E1 ta   wen wo: “pengyou lai le？” 

  (ele perguntar eu amigo vir PAP19)20 

  Ele perguntou-me: - Õ amigo chegou?                                                     

(Lu e Wang, 1999: 80-81) 

 E2 ta wen wo: “lai pengyou le？” 

  (ele perguntar eu vir amigo PAP) 

  Ele perguntou-me: - Chegou um amigo?                                               

(Lu e Wang, 1999: 80-81) 

  

A grama tica explica que o contexto do primeiro exemplo e : ele sabe 

que a pessoa de quem estou a  espera chegou; e o do segundo e : ele na o 

sabe quem e  que chegou. Trata-se da diferença entre “conhecido” e “na o 

conhecido”, “especí fico” e “na o especí fico”. Apesar da LC na o ter artigos, as 

noço es e distinço es deste ge nero tambe m existem21 (1999: 80-81) 

 Quanto a manuais de ensino de PLE, o “Aprender Português Níveis 

A1/A2” (Õliveira et al., 2006) conte m somente a Unidade 1 que inclui uma 

frase relacionada com os artigos: “Artigo definido singular: Quem é ele? Ele 

é o António. Quem é ela? Ela é a Teresa”. Ale m disso, na o ha  outras 

expresso es ou frases no que respeita a interpretaço es ou uso dos artigos.  

                                                        
19 PAP - partí cula aspeto perfectivo le. 
20  As frases entre pare nteses sa o traduço es literais para facilitar a compreensa o das 
explicaço es.  
21 Sa o traduço es da pro pria autora. 
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Õ manual bilingue chine s-portugue s publicado na China, Português 

para Ensino Universitário I (Ye, 2010), adota uma abordagem gradual para 

introduzir este sistema gramatical para os alunos chineses. Õ artigo 

definido e  introduzido na Unidade 2, “o qual tem flexa o em ge nero e o seu 

uso e  variado, por exemplo, e  usado antes de nomes de pessoa, O Paulo, A 

Ana, mas na o e  usado antes de nomes de grandes homens e personagens, 

Mao Zedong, Vasco da Gama; e  usado antes de substantivos referentes a 

pessoas ou coisas especí ficas, Como está o professor?” (2010: 24) Na 

Unidade 3, exemplificam-se mais casos do uso do artigo definido, por 

exemplo, antes de paí ses, lagos, localidades, a China, o Pacífico, mas e  

omisso antes duma parte de paí ses, Portugal, Angola.” (2010: 41) Na 

Unidade 6, “emprega-se o artigo definido antes do nu mero de telefone e 

para substituir a pessoa ou coisa mencionada anteriormente” (2010: 93) 

Por outro lado, apenas na Unidade 4 e  que se encontra a primeira 

introduça o do artigo indefinido, “que tem flexa o em ge nero e e  usado 

quando uma pessoa ou coisa e  mencionada pela primeira vez, Nós temos 

um leitor; Õ artigo definido e  empregado quando a mesma pessoa ou coisa 

volta a ser referida, O leitor é português.” (2010: 57) 

 Ao analisar o que foi transcrito das grama ticas e manuais, 

descobrimos que e  usada normalmente uma linguagem abstrata ligada a  

apresentaça o dos artigos, como “nome indeterminado”, “nome 

determinado”, “pessoa ou coisa especí fica”, “pessoa ou coisa gene rica”. A 

definiça o dos termos “determinado” e “indeterminado”, “especí fico” e 

“gene rico” e  abstrata e ambí gua, sendo assim difí cil de dominar. “As 

grama ticas que assentam numa aparelhagem teo rica abstrata e formal, 

com um pesado sistema de regras, dificilmente se adaptam ao ensino de 

LE; uma das objeço es tem a ver com a sua metalinguagem que exige uma 

iniciaça o especí fica e conhecimentos pre vios de linguí stica.” (Grosso, 1999: 

210)  
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Por outro lado, a apresentaça o do uso de artigos como 

“inicialmente mencionadas ”, “ja  mencionadas”, “determinado por outros 

elementos”, pode ser mais facilmente compreendida e dominada pelos 

alunos. Pore m, a realidade e  que essas expresso es facilmente 

compreensí veis na o sa o precisas. De acordo com as explicaço es 

tradicionais, o artigo indefinido e  usado no caso da primeira mença o, mas 

na pra tica, o artigo definido e  empregado tambe m em muitos casos deste 

tipo (E3); e o artigo indefinido pode ser usado antes de um substantivo 

que esta  a ser determinado por outros elementos (E4).  

E3 wo  de       qianbi  bujian       le. 

  (eu  GEN22  la pis desaparecer PAP) 

  Õ meu la pis desapareceu.                                                                       

(Zhang, 2014: 74) 

 E4 zhe  shi  wo   de   yi  ge pengyou song       gei  wo     de. 

  (isto ser eu GEN um Cl   amigo  oferecer  dar  eu  NÕM23) 

  Isto foi um amigo meu que me ofereceu.                                                   

(Zhang, 2014: 74) 

 

 E  este problema que enfrentamos: existem muitas exceço es quando 

se trata especificamente dos contextos de uso, enquanto as descriço es 

consideradas abstratas sa o difí ceis de entender e aplicar.  

2. Representaço es dos Artigos Portugueses no Contexto Chine s 

 Em geral, a LC e  diferente da LP em muitos aspetos, sendo o 

primeiro que a LP tem artigos para exercer a funça o de (in)determinaça o 

enquanto a LC na o tem. Ale m disso, a categoria de classificadores existe na 

                                                        
22 GEN - genitivo de 
23 NÕM - nominalizador de 
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LC e na o na LP. Ao comparar as duas lí nguas, e  descoberto que a ause ncia 

de artigos na LC, como a de classificadores na LP, se constituem como 

traços diferenciadores das duas lí nguas. (Gao, 2001: 16)  

 Uma locuça o nominal completa na LC aparece na ordem de 

Det(erminante)-Num(eral)-Cl(assificador)-N(ome). Embora esta ordem 

sequencial na o possa ser alterada, sa o comuns as locuço es nominais com 

uma ou mais posiço es na o preenchidas com qualquer item lexical. Na o ha  

marcador de flexa o para indicar ge nero, caso ou concorda ncia, mas os 

pronomes podem levar o sufixo -men para indicar a pluralidade, como 

podem os nomes humanos a s vezes. Ale m do sufixo -men para os 

pronomes e os nomes humanos, a pluralidade e  representada por 

numerais e classificadores numa locuça o nominal. (Huang e Shi, 2016: 199) 

Perante a ause ncia de artigos na LC, os classificadores constroem a 

categoria morfossinta tica que serve a funça o sema ntica da marcaça o das 

classes do substantivo. A funça o sema ntica prima ria dos classificadores e  

individualizar. (Huang e Shi, 2016: 169-170)  

A refere ncia de uma locuça o nominal e  dependente do contexto. 

Quando o falante espera que o ouvinte seja capaz de identificar o referente 

de uma locuça o nominal, ele usara  uma locuça o definida, a saber, uma com 

um demonstrativo na posiça o de Det. Õs determinantes ba sicos mais 

comuns sa o zhe (singular) e zhexie (plural), demonstrativos proximais, e 

na (singular) e naxie (plural), demonstrativos distais.  

E5 You yi ge lieren yang zhe yi zhi gou. Zhe zhi gou hen dongshi. 

 (haver um Cl caçador criar DUR24 um Cl ca o Zhe Cl ca o muito esperto) 

 Ha  um caçador que tem um ca o. Õ ca o e  muito esperto.                             
(Zhang, 2014: 73) 

                                                        
24 DUR - durativo zhe, zai 
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 Zhang (2014: 81) resume no seu estudo que, “sendo os maiores 

determinantes definidos em chine s, os demonstrativos zhe, zhexie, na, 

naxie, ale m de preservarem a sua força deí tica, desenvolvem funço es dos 

artigos definidos portugueses, marcando referentes cuja determinaça o e  

estabelecida atrave s da partilha de conhecimento, e do uso anafo rico e 

associativo.”  

 Sa o tambe m marcadores definidos os quantificadores universais 

chineses, incluindo quantificadores universais coletivos suoyou/yiqie 

“todo” e distributivos mei/ge “cada/todo”. 

E6 Yiqie yinsu dou yinggai kaolu jin qi. 

 (todo fator todo dever considerar entrar ir) 

 Todos os fatores devem ser considerados.                                    

(Zhang, 2014: 75) 

 Ale m disso, os nomes pro prios funcionam independentemente 

como locuço es nominais definidos. 

Na LC, quando o numeral Um ocorre antes de um classificador 

sortal ou de uma palavra de medida, pode referir-se a  quantidade Um (E7), 

ou pode ser uma refere ncia indeterminada (E8).  

E7 Wo zhi yao yi ge pingguo. 

 (eu so  querer um Cl   maça ) 

 Quero so  uma maça .                                                                                 

(Zhang, 2014: 75) 

E8 weile zhe jian shi, wo qing le (yi)25 ge gongchengshi lai. 

 (para este Cl assunto eu convidar PAP (um) Cl engenheiro vir 

                                                        
25 E  numeral “um” e pode ser omisso em determinadas situaço es. 
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 Para este assunto, convidei um engenheiro.                                       

(Zhang, 2014: 76) 

   

 Na o ha  determinantes indefinidos no chine s contempora neo. 

Quando o falante na o espera que o ouvinte seja capaz de identificar 

alguma coisa, ele usara  uma locuça o nominal indefinida, que 

predominantemente na o tem um determinante indefinido lexical na 

posiça o de Det. Nos raros casos em que tal palavra e  necessa ria, a palavra 

mou no chine s cla ssico e  usada. Uma locuça o nominal com mou na posiça o 

de Det e  a escolha predominante quando o falante na o deseja identificar o 

conjunto de entidades que esta o a ser discutidas. (Huang e Shi, 2016: 208) 

 Vale a pena salientar outro fator fundamental que influencia a 

interpretaça o da (in)determinaça o de locuça o nominal, que e  a sua 

posiça o fra sica, sobretudo quando a locuça o na o esta  a ser acompanhada 

de nenhum determinante ou modificador. Ao voltar a analisar os exemplos 

E1 e E2, identificamos que no E1, a locuça o amigo sem determinante e 

modificador, e  sujeito e ocupa a posiça o de to pico, por isso, e  assumida que 

e  conhecida pelo ouvinte. Neste caso, trata-se duma locuça o definida. No 

caso do E2, amigo que ocorre em posiça o po s-verbal, e  interpretado como 

indefinido, desconhecido pelo ouvinte.  

 Considerando que os substantivos chineses mostram uma forte 

inclinaça o para serem interpretados como definidos em posiço es 

propensas para a determinaça o e uma forte inclinaça o para serem 

indefinidos em posiço es propensas para a indeterminaça o, Chen (2004: 

1168) enumera as seguintes:  
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 Posiço es inclinadas para a determinaça o: sujeito, ba 26  + objeto, 

objeto + pre -verbal, e primeiro objeto do verbo bitransitivo.  

 Posiço es inclinadas para a indeterminaça o: objeto do verbo 

existencial you 27 , substantivo po s-verbal em frases introduto rias, 

substantivo po s-verbal em frases existenciais, e segundo objeto do verbo 

bitransitivo.   

 Resumindo, podemos concluir que o definido e o indefinido sa o 

bem marcados pelo artigo na LP, enquanto na LC os mesmos sa o 

fornecidos pela codificaça o lexical ou pela posiça o do substantivo na frase. 

Por isso, embora a categoria gramatical do artigo esteja ausenta na LC, 

podemos ainda encontrar algo normativo na LC que correspondem aos 

artigos portugueses. No entanto, esta abordagem envolve, na pra tica, 

colocar uma locuça o nominal dentro de toda frase para a ter em 

consideraça o, porque, a na o ser que na LC haja elementos lexicais o bvios 

((um) + Cl, zhe, zhexie, na, naxie), sera  possí vel inferir imediatamente o seu 

artigo portugue s equivalente.  Caso contra rio, seria necessa rio analisar a 

frase toda ate  mesmo o contexto para determinar a (in)determinaça o do 

substantivo. Ao julgar qual artigo deve ser usado, os alunos baseiam-se na 

ideia expressa na sua LM, na o prestando atença o ao facto de o nome ser 

mencionado pela primeira vez ou na o, ou determinado por outro elemento, 

como tambe m na o analisando se o nome e  especí fico ou gene rico.  

 

3. Aplicação no Ensino de PLE aos Alunos Chineses  

                                                        
26 ba, e  uma preposiça o que se liga a um nome, ou a um pronome, formando com eles uma 
locuça o preposicional, que funciona como modificador adverbial do verbo. (Zhao, 1996: 
164) 
27 You, quando e  o elemento principal do predicador da frase, denota posse ou existe ncia, 
e traz, frequentemente, um objeto (Zhao, 1996: 45) 
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 Nesta secça o, iremos discutir como e  que esta abordagem pode 

beneficiar o ensino-aprendizagem, com o objetivo de explorar estrate gias 

eficazes do ensino dos artigos de LP aos alunos chineses. 

 

- Libertar-se das limitaço es das regras gramaticais 

 

 A primeira coisa a fazer e  mudar noço es e perceço es sobre o 

conceito de grama tica. Õs alunos de background diferente te m o perfil 

variado, incluindo a atitude e o ha bito de aprendizagem. Quanto a  

grama tica, “o aprendente europeu quer saber como se usa, como se diz, o 

falante de chine s quer saber e decorar as regras, tal como decorou os 

caracteres da sua lí ngua materna.” (Grosso, 1999: 209). A grama tica, com 

o seu valor polisse mico, e  considerado por alunos chineses algo sagrado e 

deve ser cumprido com rigor. 

 A metalinguagem, que geralmente aparece em grama ticas e 

manuais, e na boca dos professores de LE, e  usada, segundo o que 

descobrimos, com natureza autorita ria para apresentar os artigos aos 

alunos chineses. A vantagem desta linguagem e  clara e fa cil de entender, 

mas e  possí vel levar os alunos a sentir que as regras sa o insupera veis. Õ 

me todo de ensino-aprendizagem (aprender uma lí ngua e  aprender regras 

e voca bulos) tem vindo a desenvolver esta ideia de autoritarismo 

gramatical. A grama tica sa o regras que devem ser cumpridas. Quando se 

trata de escolher um artigo, a decisa o e  feita com base nas regras 

convencionais.  

No entanto, sabemos que as regras da LM na o te m o mesmo efeito, 

porque as regras sa o adquiridas inconscientemente no uso da lí ngua, ou 

sa o ensinadas apenas depois que a lí ngua e  dominada, na o restringindo a 

formaça o de palavras ou frases. A escolha de artigos portugueses atrave s 

da compreensa o da LM, neste caso o chine s, ajudaria os alunos a 
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libertarem-se das restriço es de regras gramaticais. Mesmo que a 

grama tica seja exaustiva, na o conseguira  abranger todos os usos da lí ngua. 

Portanto, na o deve ser um obsta culo para o seu uso.  

 - Valer-se da LM para o ensino de PLE 

 

Na sala de aula, podemos fazer com que os alunos comparem os 

textos em chine s e as traduço es para o portugue s. Pedimos aos mesmos 

para se concentrarem na corresponde ncia entre o significado dos nomes 

em chine s e os artigos nos textos em portugue s, de modo a resumir algo 

normativo. Podemos ate  encorajar os alunos a procurarem 

conscientemente "palavras correspondentes" ou "sí mbolos ou estruturas" 

chineses dos artigos portugueses. E  possí vel que a descoberta na o seja 

"padra o". Mas pelo menos os alunos começaram a pensar sobre as 

relaço es entre as duas lí nguas, e as concluso es obtidas por eles podem 

servir como uma plataforma tempora ria para serem derrubadas e 

reconstruí das posteriormente… Este ciclo ira  aumentar continuamente o 

conhecimento dos alunos sobre os artigos e possibilitara  a capacidade 

deles para entender as funço es dos artigos tendo em conta a sua colocaça o 

num determinado contexto.  

Para se poder alcançar este ciclo virtuoso, e  tambe m necessa rio 

que os professores orientarem os alunos a ler mais textos em portugue s. 

A e nfase e  dada na orientaça o dos professores porque, devido a  influe ncia 

da LM, os alunos podem na o prestar atença o ao nu mero, ge nero e relaça o 

de determinaça o dos nomes nos textos, o que requer que os professores 

os alertem para o uso de artigos. Este me todo de utilizaça o da LM, ale m de 

ser aplicado nas fases iniciais da aprendizagem dos artigos, pode tambe m 

continuar a ser usado quando os alunos atingirem um certo ní vel mais alto. 

Por exemplo, exemplifica mos anteriormente que o sufixo-men denota a 

pluralidade. A relaça o de equivale ncia estabelecida entre o nu mero plural 
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da LP e esse marcador de pluralidade na LC favorece, por ser muito 

concreta, a interiorizaça o do conceito de flexa o em nu mero, especialmente 

para os alunos chineses iniciantes de PLE.    

Uma das concluso es do estudo de Zhang (2014) e  a importa ncia do 

fator de posiça o no julgamento de (in)determinaça o de uma locuça o 

nominal na LC, particularmente quando esta na o esta  a ser acompanhada 

de nenhum determinante ou modificador. Trata-se duma maneira pra tica 

se os alunos conseguirem estar conscientes quais posiço es inclinadas para 

a interpretaça o de determinaça o e quais para a indeterminaça o. As 

locuço es nominais chinesas deste ge nero na posiça o de to pico sa o 

definidas, sendo necessa rio levar um artigo definido no contexto 

portugue s. 

Uma vez que os alunos sa o sempre mais sensí veis a  LM, este 

me todo podera  ajudar a compreenderem melhor os significados dos 

artigos, como tambe m aprofundar o seu conhecimento em relaça o a  LM. Õ 

aprendente de uma lí ngua e cultura estrangeira continua a ser competente 

na sua LM e na cultura que lhe esta  associada. A nova compete ncia 

tambe m na o e  guardada de forma separada da antiga. “Õ aprendente da 

lí ngua torna-se plurilí ngue e desenvolve a interculturalidade. As 

compete ncias linguí sticas e culturais respeitantes a uma lí ngua sa o 

alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem para uma 

consciencializaça o, uma capacidade e uma compete ncia de realizaça o 

interculturais.” (Conselho da Europa, 2001: 73) 

A ocorre ncia dos artigos e  muito frequente em portugue s, pelo que 

temos muitas oportunidades para os explicar. No entanto, devido a 

limitaço es de tempo na sala de aula e se o objetivo da aula na o for o artigo, 

a explicaça o propositada dele podera  distrair os alunos, antes deixando-

os fazerem traduça o sem serem alertados. Õs professores e  que se 
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responsabilizara o por observar as traduço es relacionadas com os artigos, 

de modo a julgar se ha  problema na compreensa o dos alunos.  

 

- Dar flexibilidade a s respostas dos exercí cios 

 

 Fazer muitos exercí cios e  uma estrate gia que assegura que os 

alunos chineses consideram para poderem obter conhecimentos 

gramaticais da LP. Grosso (1999: 210) aponta que “os alunos investem 

muito na sua compete ncia linguí stica, preferindo os exercí cios com 

objetivos gramaticais definidos.”   

 Ao aplicar exercí cios gramaticais aos alunos, ha  muitos detalhes 

que merecem atença o, um dos quais esta  ligado a  preparaça o da resposta. 

Geralmente pensa-se que cada exercí cio tem uma resposta, ou uma 

"resposta certa", que e  o que os professores querem que os alunos 

respondam. Mas, muitas vezes, as respostas dos alunos na o prove m do 

conhecimento linguí stico que dominam, mas sim do seu entendimento das 

intenço es do professor. As escolas esta o a ser criticadas, hoje em dia na 

China, por apenas ensinarem os alunos a fazer exercí cios. Em particular, 

muitos estudantes universita rios da China, apo s muitos anos de 

experie ncia de aprendizagem e passagem do exame nacional, tornaram-se 

capazes de adivinhar o que os professores pretendem e de fornecer 

posteriormente o que os professores esperam. No entanto, e  prova vel, 

desta forma, esconder-se o que ainda na o e  compreendido. Neste contexto 

surgem alunos que sa o capazes de fazer exercí cios, na o conseguindo, 

pore m comunicar numa lí ngua estrangeira.  

Perante um exercí cio da escolha de artigo deste tipo, Em seguida, 

as duas crianças foram pedir ajuda a _ professor, em que o artigo definido 

um deve ser preenchido no caso de os alunos interpretarem a locuça o 

professor como um referente desconhecido; Por outro lado, o artigo 
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definido o pode ser aplicado se o referente da locuça o for conhecido, por 

exemplo, o u nico professor delas.  

Este exemplo que acaba de ser citado revela o facto de haver 

necessidade de dar oportunidade a que os alunos possam defender a sua 

resposta. Muitas vezes, a resposta diferente da chave dada pelo professor 

tambe m se considera correta, pois e  prova vel que o aluno se coloque num 

“contexto” linguí stico diferente daquele que o professor imaginava. Õ 

contexto concebido para exercí cios e  muitas vezes diferente do contexto 

real, tendo o segundo como refere ncia determinado tempo e espaço, em 

que tudo dito revela um nexo de causa e efeito. Por isso, o uso de artigos 

tem muitas possibilidades. Ao preparar-se exercí cios, tenta-se imitar o 

contexto real, mas de facto carecendo de refere ncia. Ale m disso, quando o 

objetivo e  facultar aos alunos a aprendizagem de certa funça o de artigos, 

a resposta proposta pelo professor torna-se a u nica correta. Quando os 

alunos fazem exercí cios, e  possí vel que na o estejam cientes do contexto 

em que se encontram, ou estejam inconsciente num contexto familiar, que 

provavelmente na o seja o contexto concebido do professor, isso fazendo 

com que a resposta seja diferente do que o professor esperava. Por isso, os 

professores devem evitar, neste momento, estabelecer a "resposta certa" 

em absoluto. Õutras respostas podem ser provenientes de diferentes 

posiço es dos alunos, por isso e  necessa rio que estes expliquem as 

circunsta ncias em que se encontram.  

Nesta circunsta ncia, e  aconselha vel que os professores encorajem 

os alunos chineses a explicar as suas respostas, colocando a si pro prios 

perguntas do tipo: Em que situaça o e  que isso ocorre? Porque e  que a 

resposta e  diferente da chave proposta pelo professor?  

 

4. Considerações Finais 
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Esta abordagem com o recurso a  LM encontra-se, na verdade, em 

algumas grama ticas e manuais. No entanto, devido a  falta de clareza, na o 

e  fa cil fazer os alunos refletirem. Ale m disso, os exercí cios aparecem em 

expresso es curtas e descontextualizadas, o que na o permite os alunos 

compreenderem o significado dos artigos num contexto linguí stico 

especí fico.  

Acho importante destacar que o texto na o visa po r em causa a 

importa ncia de grama ticas ou manuais para o ensino-aprendizagem de 

artigos. No ensino de LE, uma das tarefas do professor e  pensar, do ponto 

de vista dos alunos, sobre o porque  de isto ser uma barreira de 

aprendizagem. Da opacidade entre a LP e a LC surge esta necessidade de 

aplicaça o do que e  contruí do com base nos problemas concretos de ensino 

de PLE, adaptado a s suas dificuldades gerais. Para ale m disso, e  de 

salientar tambe m que no presente texto se incluem experie ncias e 

reflexo es da pro pria autora como professora de PLE de muitos anos, 

especificamente para alunos chineses. Õ objetivo principal do texto e  

tentar discutir e explorar me todos ou estrate gias mais via veis e eficazes 

do ensino de artigos portugueses a este grupo de alunos.  
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1. Para uma abordagem didática da ortografia no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Começa mos por delimitar o campo da dida tica da escrita, situando-

a no a mbito da Dida tica, uma a rea cientí fica que tem preocupaço es 

centradas no sujeito e na necessidade de nele desenvolver compete ncias 

(neste caso especí fico, que lhe permitam escrever de forma auto noma). 

Partindo da dimensa o investigativa da Dida tica, identifica mos alguns 

pressupostos que fundamentam o ensino e a aprendizagem da escrita, na 

qual se inclui a ortografia. Desde logo, destaca mos a importa ncia de uma 

abordagem transversal, que se justifica pela utilizaça o da lí ngua 

portuguesa (LP) em qualquer a rea do currí culo e na vida do sujeito e pelo 

facto de esta promover o desenvolvimento de outras compete ncias (Sa , 

2012). 

E  tambe m no 1.º Ciclo do Ensino Ba sico (1º CEB) que se da  o iní cio 

da aprendizagem formal da escrita, visto as crianças iniciarem essa 

                                                        
28  Este trabalho e  financiado por Fundos Nacionais atrave s da FCT – Fundaça o para a 
Cie ncia e a Tecnologia, I.P., no a mbito do projeto UID/CED/00194/2019. 
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aprendizagem de modo informal antes de entrar na escola. Ja  nesta, o 

professor devera  partir dessas aprendizagens (Mata, 1991; Ribera, 2013), 

para as levar a apropriarem-se do co digo ortogra fico. Õ seu domí nio 

implica o desenvolvimento da conscie ncia fonolo gica (Freitas, Alves & 

Costa, 2007; Morais & Teberosky, 1994; Sa , 2014), depois a apropriaça o 

do princí pio alfabe tico (Freitas, Alves & Costa, 2007; Morais, 2002; Silva, 

2004) e, por fim, o aparecimento da hipo tese ortogra fica (Pereira & 

Azevedo, 2005; Rebelo, Marques & Costa, 2000; Silva, 2007), cuja 

construça o se apoia num conjunto de princí pios e crite rios fundamentais 

para o desenvolvimento da compete ncia ortogra fica (Barbeiro, 2007).  

Esta compete ncia envolve o domí nio de convenço es ortogra ficas 

(Barbeiro & Pereira, 2007) e atua ao longo de todo o processo de escrita 

(Barbeiro, 2007), esperando-se que de forma automatizada (Pereira & 

Barbeiro, 2007). Ha  fatores que podem dificultar essa aprendizagem: 

complexidade do sistema ortogra fico da LP (Barbeiro, 2007; Delgado-

Martins et al., 1992; Morais, 2002), representaço es – que ora 

sobrevalorizam, ora desvalorizam a ortografia (Cassany, Luna & Sanz, 

2000; Cassany, 1999; Morais, 2002) – e pra ticas conservadoras de ensino 

da ortografia (Cassany, Luna & Sanz, 2000; Morais, 2002). 

Neste contexto, a formaça o inicial assume-se como um espaço de 

construça o de conhecimento dida tico (Alarca o, 1991; Sa -Chaves & 

Alarca o, 2000) por parte dos futuros professores, sendo fundamental 

forma -los em conteu dos cientí ficos, para uma intervença o dida tica e 

pedago gica pela escrita (Pereira, 2001). Nesse espaço, o futuro professor 

contacta com propostas dida ticas, cujos pressupostos servira o de base a  

planificaça o das suas pra ticas.  

Tendo ainda em conta a dimensa o formativa da Dida tica, mas agora 

incidindo na atuaça o do professor na sala de aula, a literatura propo e 

estrate gias e atividades diversificadas para diferentes contextos. 
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Destacamos a necessidade de se ver a ortografia integrada na escrita, cuja 

finalidade fundamental e  comunicar (Cassany, Luna & Sanz, 2000; Pereira 

& Azevedo, 2005). Logo, as estrate gias e as atividades que as 

operacionalizam podera o atuar numa vertente integradora (relaça o com 

outras compete ncias) ou numa vertente metalinguí stica (de descoberta de 

princí pios e crite rios atuantes no sistema ortogra fico) (Barbeiro, 2007; Sa , 

2015). Tambe m o ditado tradicional pode ser reinventado, inserindo-se 

numa abordagem mais inovadora, e ser integrado em atividades de 

ortografia, para fins especí ficos (Barbeiro, 2007; Cassany, Luna & Sanz, 

2000; Morais, 2002). Atividades que envolvam a transgressa o de regras 

ortogra ficas na produça o de um texto escrito, para que os alunos 

explicitem o conhecimento dessa natureza, sa o tambe m muito u teis 

(Morais & Teberosky, 1994). Esta reflexa o traz a  discussa o o papel 

desempenhado pelo erro, que na o deve ser desvalorizado, nem 

sobrevalorizado, mas antes considerado como parte do processo de 

aprendizagem, podendo o professor orientar a sua intervença o a partir 

dele (Barbeiro, 2007; Zorzi, 1998). Õ recurso a uma tipologia de erros 

podera  ser um instrumento de interesse para planificar essa intervença o 

(Barbeiro, 2007; Horta & Martins, 2004; Jaffre , 1989; Morais, 2002). 

Relativamente a  atuaça o polí tica da Dida tica, devemos refletir sobre 

documentos reguladores, estudos de desempenho e planos de aça o 

nacional que decorrem destes e dos resultados de investigaça o. Quanto 

aos documentos reguladores, o Programa e metas curriculares de 

Português do Ensino Básico (Buescu et al., 2015) e  fundamental para o 

pensamento construí do em dida tica da escrita.  

A Dida tica tem dimenso es que se informam e se complementam. Na 

formaça o de professores, esse princí pio esta  patente, quer porque a 

investigaça o informa a formaça o, quer pelo inverso. Õ contacto dos futuros 

professores com a dimensa o investigativa e com a dimensa o polí tica da 
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Dida tica promove a reflexa o e a discussa o sobre princí pios dida ticos, que, 

no caso da dimensa o polí tica, subjazem aos documentos reguladores. 

Portanto, e  na formaça o inicial que o futuro professor constro i 

conhecimento dida tico sustentado, que ira  informar a sua aça o futura. No 

caso do professor de LP, e  essencial um conhecimento profundo da lí ngua, 

da sua abordagem dida tica e do(s) seu(s) pu blico(s). 

Neste quadro, a formaça o inicial de professores constitui-se como 

um espaço fundamental na construça o do perfil do professor, enquanto 

especialista qualificado dos saberes que ensina. 

 

2. Descrição do estudo e da metodologia de investigação 

adotada 

Desenvolvemos um estudo de cara ter qualitativo com caracterí sticas 

de estudo de caso u nico, uma vez que tí nhamos uma u nica unidade de 

ana lise (os estudantes selecionados) e um u nico contexto (um curso de 

formaça o inicial de professores do 1.º CEB numa so  instituiça o de Ensino 

Superior).  

Õs objetivos do nosso estudo centravam-se em: i)descrever as 

representaço es sobre colaboraça o dos estudantes participantes no 

estudo; ii) compreender a influe ncia dessas representaço es na adoça o de 

pra ticas colaborativas num fo rum de discussa o online; iii) compreender o 

contributo da colaboraça o adotada num fo rum de discussa o online para a 

construça o de conhecimento dida tico sobre a abordagem da ortografia; iv) 

compreender o contributo desse conhecimento para a conceça o de 

instrumentos dida ticos sobre a abordagem da ortografia. No presente 

texto, focar-nos-emos nos objetivos 3 e 4. 

Numa primeira fase, este estudo centrou-se em estudantes que 

faziam parte de dois grupos de trabalho (GT), ambos com tre s elementos, 

que frequentaram a unidade curricular (UC) de Dida tica da Lí ngua 

129



Portuguesa (DLP) do Mestrado em Educaça o Pre -Escolar e Ensino no 1.º 

Ciclo do Ensino Ba sico, em anos letivos distintos (2009/2010 e 

2010/2011). Na segunda fase, no ano letivo de 2011/2012, o nosso estudo 

centrou-se numa professora estagia ria, que desenvolveu uma intervença o 

dida tica no a mbito da Pra tica Pedago gica Supervisionada (PPS), 

suportada pelo Semina rio de Investigaça o Educacional (SIE)29, e que tinha 

feito parte de um dos GT da fase anterior. 

Assim, recolhemos dados a partir: i) de um inque rito por 

questiona rio e uma reflexa o escrita individual final, para identificarmos 

respetivamente as representaço es iniciais e finais sobre colaboraça o 

(objetivos 1 e 2);  ii) do fo rum de discussa o online Ortografias, para 

compreendermos como a colaboraça o poderia influenciar a construça o de 

conhecimento dida tico sobre a abordagem da ortografia (objetivos 2 e 3); 

iii) dos instrumentos dida ticos elaborados pelos estudantes, para 

percebermos o contributo desse conhecimento para a conceça o de 

instrumentos dida ticos centrados na abordagem da ortografia (objetivos 

3 e 4). 

Uma vez que este artigo se centra no trabalho realizado no fo rum de 

discussa o online e nos instrumentos dida ticos elaborados pelos 

estudantes, e  importante descrever esses instrumentos de recolha de 

dados. 

 

 

A) Fórum de discussão online Ortografias 

Pretendia desenvolver trabalho colaborativo para a construça o de 

conhecimento dida tico sobre abordagem da ortografia, atrave s da vive ncia 

                                                        
29  Õ trabalho de Semina rio de Investigaça o Educacional contou com a orientaça o 
cientí fica da segunda signata ria deste texto, tambe m orientadora da tese de 
doutoramento no a mbito do qual foi desenvolvido este estudo. 
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de uma experie ncia educacional pelos futuros professores. Para descrever 

a sua conceça o e analisar os dados nele recolhidos, apoia mo-nos no 

modelo de Garrison, Anderson & Archer (2000).  

Õ guia o do fo rum foi estruturado em tre s partes: i) Sistema 

ortogra fico do Portugue s; ii) Processo de ensino e aprendizagem e 

desenvolvimento da compete ncia ortogra fica; iii) Estrate gias dida ticas 

centradas no desenvolvimento da compete ncia ortogra fica. Portanto, as 

duas primeiras partes serviam de enquadramento teo rico a  terceira, em 

que os GT deveriam refletir concretamente sobre estrate gias e atividades 

dida ticas.  

A construça o de conhecimento operou-se em quatro fases 

(desencadeamento da discussa o, exploraça o, integraça o e resoluça o), 

correspondendo aos quatro to picos de discussa o de cada (sub)tema do 

fo rum. 

 

B) Instrumentos didáticos 

Foram produzidos dois tipos de instrumentos dida ticos: i) 

planificaço es, durante a freque ncia da UC de DLP, e ii) um relato rio de 

esta gio, no a mbito da UC de PPS, que teve como suporte o SIE. 

Analisa mos as atividades concebidas pelos GT que tinham 

participado no fo rum Ortografias e a respetiva fundamentaça o teo rica, 

bem como o relato rio de esta gio de um membro de um deles, recorrendo 

a esta mesma perspetiva, para compreendermos a relaça o entre a sua 

conceça o e o conhecimento coconstruí do no Ortografias.  

 

3. Discussão dos resultados e o diálogo com a literatura 

A) Fórum de discussão Ortografias 
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A reflexa o sobre os resultados e a sua interpretaça o evidenciou 

algumas diferenças entre a colaboraça o desenvolvida no seio de cada GT, 

com repercusso es no conhecimento construí do. 

Nos primeiros to picos de cada (sub)tema do Ortografias – 

correspondentes a  fase inicial – notou-se que ambos os GT responderam 

ao desafio desencadeador da discussa o, pois todos os seus membros 

deixaram uma publicaça o no fo rum, em que reconheciam o problema em 

discussa o ou a sua pertine ncia.  

Ao abordarem os segundos to picos de cada (sub)tema – 

correspondentes a  fase interme dia – os GT concentraram-se na procura de 

informaça o relevante sobre o problema em questa o nas publicaço es da 

fase inicial. No entanto, a negociaça o e a procura de consenso, processos 

que estariam na base da coconstruça o de conhecimento (Garrison, 

Anderson & Archer, 2000, 2001; Garrison & Anderson, 2003), foram 

menos notados no GT1 do que no GT3. Este revelou ter colaborado mais, 

pois selecionou a informaça o reunida na fase inicial de discussa o que 

considerava relevante, partindo dela para criar um texto sí ntese, 

representativo de um consenso entre os seus elementos. Õ GT1, 

geralmente, escolhia (excertos de) uma publicaça o de um dos seus 

elementos na fase inicial, o que revelava na o ter havido uma discussa o e 

reflexa o conjuntas. 

Nos terceiro e quarto to picos – correspondentes a  fase final – ambos 

os GT responderam ao pedido de integraça o de informaça o ou 

conhecimento, identificando os aspetos relevantes do documento dos 

especialistas a integrar no seu texto e procurando articular as suas ideias 

e as desses especialistas, de modo a criar significado e possí veis soluço es 

para os desafios lançados (Garrison, Anderson & Archer, 2000, 2001; 

Garrison & Anderson, 2003). Mas isso notou-se mais no GT3 do que no 

GT1. A passagem para a fase de resoluça o tambe m se notou mais no GT3, 

132



que se apropriou da informaça o produzida pelos autores de refere ncia 

para reformular o seu texto inicial, enquanto o GT1 o substituiu por um 

novo texto, construí do a partir da co pia e colagem de partes do documento 

dos autores de refere ncia. 

Concluí mos que os GT atravessaram com sucesso as fases de 

desencadeamento da discussa o e de exploraça o, mas que o GT1 teve 

dificuldade em passar da fase de integraça o para a de resoluça o, problema 

que e  referido pelos autores do modelo que adota mos: “The tendency is to 

do the first two phases very well, the third phase less well, and the last 

phase hardly at all [...]” (Garrison & Anderson, 2003, p. 62). As duas 

u ltimas fases – de integraça o e resoluça o – que correspondiam a  fase final 

de cada parte do Ortografias, eram as mais exigentes e requeriam mais 

tempo para reflexa o (Akyol, Vaughan & Garrison, 2009).  

Este processo colaborativo teve, naturalmente, repercusso es no 

conhecimento sobre abordagem da ortografia construí do pelos dois GT.  

Reportando-nos a  fase final, no que concerne a s caraterí sticas que 

tornam complexo o sistema ortogra fico do Portugue s, com conseque ncias 

para o ensino e aprendizagem:  

- Õ GT1 mencionou alguma falta de corresponde ncia entre fonemas 

e grafemas, a presença de dí grafos, a existe ncia de consoantes mudas, 

acentos gra ficos e diacrí ticos e as variaço es, mas na o referiu que, embora 

o sistema ortogra fico fosse regido por regras, apresentava, tambe m, 

algumas exceço es; ja  na fase inicial da discussa o tinha referido que esta 

complexidade inerente ao sistema ortogra fico do Portugue s dificultava a 

apropriaça o por parte dos alunos, o que justificava uma aprendizagem 

formal e progressiva; 

- Õ GT3 referiu que o sistema ortogra fico tinha regras e exceço es e 

apresentava dí grafos, consoantes mudas, acentos gra ficos e diacrí ticos e 

que havia uma falta de corresponde ncia absoluta entre fonemas e 

133



grafemas e mencionou a presença de variaço es na lí ngua, que poderiam 

na o ter corresponde ncia na ortografia; na o refletiu sobre o facto de haver 

erros ortogra ficos que prove m da complexidade da ortografia portuguesa, 

mas defendeu a necessidade de uma aprendizagem formal e progressiva 

desta. 

Relativamente a s alteraço es do sistema ortogra fico do Portugue s 

decorrentes do Acordo Õrtogra fico (AÕ): 

- Õ GT1 conhecia os argumentos a favor (simplificaça o, unificaça o, 

facilitaça o do ensino e aprendizagem e evoluça o natural da lí ngua); como 

argumentos contra, referiu que este era fonte de despesas, que as 

dificuldades no ensino e aprendizagem se iriam agravar e que iria 

desvalorizar o Portugue s europeu;  

- Õ GT3 referiu alguns argumentos a favor – como a necessidade de 

unificaça o da lí ngua e a facilitaça o do ensino e aprendizagem – e, como 

argumento contra, mencionou que o AÕ poderia ser uma fonte de 

dificuldades. 

No que diz respeito a  natureza dos aspetos alterados pelo AÕ 

(Casteleiro & Correia, 2008): 

- Õ GT1 conhecia-os desde a fase inicial (uso de maiu sculas e 

minu sculas, hifenizaça o, aproximaça o ao crite rio fone tico, associaça o de 

tre s novas letras ao alfabeto e alteraço es ao subsistema de acentuaça o 

gra fica); 

- Õ GT3 tambe m os conhecia, a  exceça o das alteraço es no uso de 

maiu sculas e minu sculas, que passou a mencionar a partir da fase 

interme dia. 

Relativamente ao ensino e aprendizagem da ortografia e seu papel 

no desenvolvimento da compete ncia ortogra fica, o GT1 referiu que a 

ortografia fazia parte do processo de escrita, na o podendo ser vista de 

forma isolada – facto reconhecido por alguns especialistas (Barbeiro, 
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2007; Pereira & Barbeiro, 2007) – e mencionou o papel desempenhado 

pela compete ncia ortogra fica na tomada de deciso es relativamente a  

reparaça o de falhas ao longo do processo de escrita.  Referiu, desde a fase 

inicial, a importa ncia de valorizar os conhecimentos que as crianças 

adquirem antes de entrar na escola, reconhecendo que estas 

aprendizagens na o se iniciam apenas na escolarizaça o, como defendem 

va rios investigadores (Barbeiro, 2007; Carvalho, 1999; Ferreiro & 

Teberosky, 1986; Mata, 1991; Rebelo, Marques & Costa, 2000; Ribera, 

2013; Teberosky & Ribera, 2004) e que e  fundamental que o (futuro) 

professor do 1.º CEB tome conscie ncia desse facto. 

Este GT tambe m mencionou as fases da aprendizagem formal da 

ortografia, assim como a necessidade de automatizaça o. De facto, o 

desenvolvimento da compete ncia ortogra fica depende de alguns 

princí pios atuantes no processo de descoberta ou de conquista da escrita 

pela criança, que esta tera  de dominar o mais cedo possí vel, para que se 

possa concentrar prioritariamente nos aspetos mais difí ceis de gerir no 

processo de escrita (Barbeiro, 2007). Apesar disso, na o ha  lugar a uma 

sobrevalorizaça o da ortografia na aprendizagem da escrita nos primeiros 

anos de escolarizaça o (nem nos seguintes). 

Por u ltimo, o GT1 referiu tambe m que o erro deveria ser considerado 

como parte do processo de aprendizagem e meio para criar estrate gias de 

superaça o de dificuldades (Barbeiro, 2007; Morais & Teberosky, 1994; 

Zorzi, 1998) e defendeu que seria importante envolver o aluno neste 

processo e recorrer a uma tipologia de erros ortogra ficos para os 

compreender e refletir sobre a sua origem. 

Na fase final da discussa o, o GT3 reconheceu que a ortografia fazia 

parte do processo de escrita, a par de outras componentes. Na o sendo a 

mais exigente, cabe a  compete ncia compositiva atuar a ní veis mais 

profundos. Começou por considerar que o domí nio da ortografia era 
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relevante para a produça o de textos percetí veis, ideia que abandonou na 

fase final da discussa o. So  nessa fase reconheceu que a compete ncia 

ortogra fica atua nas tomadas de decisa o e na reparaça o de falhas ao longo 

do processo de escrita.  

Desde a fase inicial, considerou relevante que o professor tomasse 

conscie ncia do que as crianças ja  sabem antes de terem acesso ao ensino 

formal da escrita, usando essas aprendizagens como ponto de partida para 

novas aquisiço es. Tambe m desde a fase inicial que este GT referia as fases 

da aprendizagem formal da ortografia, cujo conhecimento pode ajudar o 

professor na preparaça o de estrate gias e atividades de ensino e 

aprendizagem (na linha do que defende, por exemplo, Barbeiro, 2007) e 

reconhecia que e  fundamental automatizar o domí nio ortogra fico o mais 

cedo possí vel, para que o aluno se detenha prioritariamente nos aspetos 

mais exigentes da produça o de um texto, ideia que abandonou na fase 

final.  

Defendia a necessidade de articular o que o aluno aprendeu e 

eventuais lacunas que tivesse na aprendizagem, envolvendo-o nesse 

processo, ja  que a identificaça o das suas dificuldades e  fundamental para 

se encontrarem estrate gias que permitam reforçar as compete ncias 

adquiridas e conquistar novas compete ncias. A reflexa o sobre a 

pertine ncia de adotar uma tipologia de erros ortogra ficos, para que alunos 

e professor pudessem identificar mais facilmente a origem dos mesmos, 

so  surgiu na fase final. 

No que diz respeito a s estrate gias e atividades dida ticas, Barbeiro 

(2007) distingue estrate gias de orientaça o preventiva – correspondentes 

a atividades que atuam antes de se detetarem dificuldades nos alunos – e 

estrate gias de orientaça o corretiva – correspondentes ao recurso ao 

me todo indutivo (apresentaça o de regras ortogra ficas para serem 

memorizadas). Propo e alternativamente estrate gias de atuaça o na 
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vertente integradora – ou seja, noutras dimenso es da escrita – e de 

atuaça o na vertente metalinguí stica – ou seja, para que o aluno descubra 

os crite rios linguí sticos associados ao sistema ortogra fico da lí ngua 

portuguesa –  e defende a articulaça o das duas vertentes.  

Partindo desta categorizaça o, percebemos que, apesar de, na fase 

inicial, o GT1 ter referido estrate gias de orientaça o corretiva, de atuaça o 

na vertente metalinguí stica e de atuaça o na vertente integradora, acabou 

por na o mencionar nem estas, nem outras, na fase interme dia, retomando-

as a todas na fase final.  

Ja  em relaça o a s atividades, na fase inicial, o GT1 mencionou as de 

orientaça o corretiva. As de atuaça o na vertente integradora tambe m 

foram mencionadas nessa fase, abandonadas na fase interme dia e 

retomadas na fase final. Esta vertente de atuaça o pressupo e que a 

ortografia deve ser integrada noutras componentes do processo de escrita 

e articulada com outras dimenso es da lí ngua, para que o aluno 

compreenda que esta na o atua isoladamente, antes concorre com outras 

para o objetivo primeiro da lí ngua: comunicar. As propostas de atividades 

de atuaça o na vertente metalinguí stica surgiram desde a fase inicial e 

mantiveram-se ate  a  fase final. Esta atuaça o permite que o aluno construa 

conhecimento sobre a lí ngua de forma consciente, compreendendo quais 

sa o os crite rios atuantes no sistema ortogra fico. Atribuí mos esta oscilaça o 

aos mesmos motivos apontados para o que pode ter sucedido para as 

estrate gias. 

Quanto a s estrate gias, o GT3 começou por propor as de atuaça o na 

vertente metalinguí stica, que favorecem a compreensa o pelo aluno dos 

crite rios subjacentes ao funcionamento do sistema ortogra fico. Na fase 

inicial, mencionou tambe m as estrate gias de atuaça o na vertente 

integradora, que favorecem a relaça o entre a ortografia e a escrita e as 

restantes dimenso es da lí ngua. Na fase final, constatou que existem 
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tambe m estrate gias de orientaça o preventiva e de orientaça o corretiva, 

umas atuando a priori e outras a posteriori na resoluça o das dificuldades.  

No que concerne a s atividades, as de orientaça o corretiva foram 

abandonadas a partir da fase final, mantendo-se as de atuaça o na vertente 

metalinguí stica e as de atuaça o na vertente integradora. 

 

B) Instrumentos didáticos 

Começa mos por analisar as planificaço es produzidas no a mbito da 

UC de DLP.  

Nas do GT1, notou-se uma preocupaça o em iniciar a sessa o num 

ní vel macro, com atividades de oralidade e de escrita, sendo a compete ncia 

ortogra fica convocada nesta u ltima, embora o grupo na o o tivesse 

explicitado. A abordagem da ortografia na o surgia isoladamente, mas 

integrada num domí nio mais abrangente: a escrita. Apesar da 

preocupaça o em ir afunilando as atividades, estas na o decorriam umas 

das outras, antes surgiam isoladamente. 

Õ GT1 situou a atividade de produça o escrita de uma histo ria numa 

vertente de atuaça o metalinguí stica, em que o aluno constro i ou descobre 

as (ir)regularidades ortogra ficas e o seu conhecimento. No entanto, na o 

mencionava a descoberta pelo aluno de crite rios linguí sticos associados 

ao sistema ortogra fico do portugue s.  

A atividade selecionada para o tratamento explí cito da ortografia era 

o ditado e o enfoque maior recaiu sobre a deteça o de erros ortogra ficos, 

com o intuito de avaliar o aluno. Atividades desta natureza esta o 

geralmente associadas a pra ticas de ensino tradicionais (Morais, 2002), 

que na o promovem a reflexa o sobre a ortografia, nem despertam a 

curiosidade sobre esta. Na fundamentaça o teo rica, o GT1 referiu que os 

ditados eram, muitas vezes, abordados com uma orientaça o corretiva, que 
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e  criticada por recorrer a  apresentaça o das regras ortogra ficas, para que o 

aluno as memorize (Barbeiro, 2007), questa o que o grupo desconhecia. 

A opça o por estas atividades foi fundamentada na complexidade do 

sistema ortogra fico do Portugue s, que dificulta a sua apropriaça o por 

parte da criança. De facto, este recorre a sinais gra ficos para representar 

fonemas ou segmentos mí nimos (Barbeiro, 2007), cuja relaça o e  

arbitra ria, e exige o conhecimento das convenço es que a regem. Apesar de 

ter mencionado caracterí sticas do co digo ortogra fico, o GT1 na o trabalhou 

nenhuma delas na sua planificaça o.  

Na fundamentaça o teo rica das atividades, na o abordou princí pios 

como as fases de aprendizagem da ortografia e a necessidade de 

automatizaça o da mesma, importantes para a adequaça o das atividades 

ao ní vel de ensino/desenvolvimento dos alunos. No entanto, reconheceu o 

papel do erro no ensino e aprendizagem da ortografia, como indí cio de 

uma aprendizagem que na o teve lugar, constituindo fonte de informaça o e 

instrumento de trabalho para o professor nortear a sua aça o junto do 

aluno com dificuldades. Õ grupo reconheceu que na o havia receitas 

infalí veis para ultrapassar as dificuldades, sendo necessa rio refletir sobre 

elas para resolver problemas detetados.  

Õ GT3 adotou uma abordagem transversal do ensino e 

aprendizagem da LP, pois convocava outras a reas curriculares 

(nomeadamente o Estudo do Meio), rentabilizando a monodoce ncia 

caracterí stica do 1.º CEB. Esta abordagem e  referida na literatura (Sa , 

2012; Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997): a lí ngua materna e  um 

instrumento de aprendizagem em todas as a reas, dentro como fora da 

escola. 

Na sua planificaça o, as atividades começavam num ní vel macro – de 

promoça o da oralidade, da leitura e da escrita – para depois se centrarem 

na produça o escrita e, dentro dela, em aspetos ortogra ficos.  
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As atividades mais focadas em aspetos ortogra ficos surgiam 

inequivocamente integradas nas anteriores e houve uma preocupaça o em 

tratar as alteraço es decorrentes do AÕ, que se justificava, pois eram 

destinadas a alunos do 3.º ano, que teriam iniciado a aprendizagem da 

escrita com a ortografia pre -acordo. Apesar da falta de refere ncia explí cita 

a  sua operacionalizaça o, houve preocupaça o em partir dos erros dos 

alunos para a sua categorizaça o, que pode constituir-se como um 

poderoso instrumento informativo sobre as causas desses mesmos erros 

e ponto de partida para a planificaça o de estrate gias e atividades para os 

superar. 

Ainda que este GT na o tenha fundamentado teoricamente as suas 

atividades nos conceitos-chave e princí pios dida ticos abordados no 

Ortografias, nota mos a sua presença na preocupaça o em integrar a 

ortografia noutras componentes da escrita e em a articular com outros 

domí nios da lí ngua, na consideraça o do papel do erro e na construça o de 

uma tipologia de erros ortogra ficos. 

Em suma, pareceu-nos que o GT1 se apoiou bastante nas reflexo es 

que fez ao percorrer o fo rum Ortografias e trouxe algum desse 

conhecimento construí do, quer para a planificaça o das atividades, quer 

para a sua justificaça o. No entanto, nota mos indí cios de que alguns 

aspetos na o teriam ficado inteiramente claros para os seus elementos e 

deveriam ter sido objeto de mais reflexa o. Essa reflexa o teria sido mais 

profunda, se o GT tivesse considerado de grande utilidade colaborar no 

Ortografias, para construir conhecimento dida tico, o que – a ter 

acontecido – foi pouco evidente. 

Õ GT3 na o justificou as suas opço es referindo conceitos-chave e 

princí pios dida ticos abordados no Ortografias, mas nota mos a presença 

(implí cita) de pelo menos dois: i) planificaça o de atividades que atuassem 

de forma integrada na escrita e a articulassem com outros domí nios da 
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lí ngua; ii) consideraça o do papel do erro, com recurso a uma tipologia de 

erros ortogra ficos. 

Centramo-nos agora na intervença o dida tica, no a mbito da PPS, 

realizada por uma professora estagia ria, que tinha feito parte do GT3. 

Na primeira atividade proposta, tornou-se clara a preocupaça o em 

integrar a ortografia numa atividade de produça o escrita. Õ seu 

tratamento explí cito aparecia, sobretudo, na revisa o do texto, feita pelos 

alunos com recurso a uma lista de verificaça o. A professora estagia ria 

parecia ter partido do princí pio de que a compete ncia ortogra fica na o 

pode ser isolada das restantes compete ncias convocadas no processo de 

escrita e atua ao longo de todo esse processo, quer na reparaça o de falhas, 

quer nas tomadas de decisa o, quer ainda na revisa o do texto. Ale m disso, 

a professora estagia ria procedeu a  ana lise das produço es dos alunos e 

identificou e categorizou os seus erros ortogra ficos, procurando 

compreender a sua origem dos erros ortogra ficos, tende ncia evidenciada 

pelo grupo de DLP a que tinha pertencido.  

Õ encadeamento entre as atividades notava-se logo a partir da 

segunda atividade, em que a professora estagia ria propo s aos alunos um 

ditado, que incidia sobre palavras e expresso es associadas aos tipos de 

erros ortogra ficos que tinham tido maior ocorre ncia na atividade anterior. 

Apesar de essas palavras e expresso es serem ja  do conhecimento dos 

alunos e decorrerem de uma atividade anterior, o que imprimia menor 

artificialidade ao ditado, poderiam ter sido integradas num texto novo, 

para que estes pudessem associar a sua representaça o ortogra fica ao(s) 

seu(s) sentido(s)/uso(s). Deste modo, os alunos poderiam te -las 

observado em contextos diferentes e aceder a outros significados, a outras 

utilizaço es das mesmas. A atividade atuaria, assim, numa vertente 

integradora, em que a ortografia interage com outros domí nios da lí ngua. 

Na tarefa de correça o do ditado, a preocupaça o em discutir com os alunos 
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a origem do erro e estrate gias para ultrapassar dificuldades estava bem 

patente, procurando leva -los a induzir regras e compreender paradigmas 

de palavras. 

Na atividade que se seguia, trabalhou-se o AÕ, atrave s da deteça o de 

palavras escritas com a grafia anterior, e identificaram-se as mesmas 

categorias de erros, tendo-se observado ainda outras. Estando estes 

alunos a frequentar o 3.º ano, a aprendizagem da ortografia teria sido pre -

acordo, pelo que era importante que pudessem contactar com as 

alteraço es por este introduzidas, preocupaça o tambe m revelada pelo 

grupo de DLP a que a professora estagia ria tinha pertencido.  

Na u ltima atividade, retomava-se a estrate gia presente na atividade 

de partida: produça o escrita de um texto e trabalhar a ortografia, de forma 

explí cita, atrave s da sua revisa o. A professora estagia ria verificou que os 

tipos de erros anteriormente detetados se mantinham e ainda identificou 

outros. 

Õ quadro teo rico que sustentava a conceça o e implementaça o desta 

intervença o dida tica mantinha uma relaça o muito estreita com o 

documento final do GT3 apresentado no Ortografias, revelando que a 

professora estagia ria se tinha apoiado nesse conhecimento coconstruí do, 

tendo aprofundado um conjunto de aspetos que considerou necessa rios 

ao desenvolvimento da sua intervença o dida tica. Õ processo de 

construça o de conhecimento foi, naturalmente, continuado com a 

intervença o dida tica e o esforço de revisa o de literatura.  

Õ quadro teo rico constituí do integrava va rios princí pios tambe m 

presentes na literatura da especialidade: 

- Lugar da ortografia no processo de escrita, associado i) a  releva ncia 

em dominar o sistema ortogra fico na produça o de textos escritos (pois, ao 

faze -lo, o aluno podera  centrar-se prioritariamente em aspetos mais 

exigentes, que atuam a ní veis mais profundos e a que a compete ncia 
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compositiva procurara  dar resposta), ii) a  relaça o entre o sistema 

ortogra fico e outros sistemas da lí ngua, que e  justificada na literatura 

(Cassany, Luna & Sanz, 2000) por a ortografia se enquadrar na escrita e 

pelo facto de esta estar em contacto com os restantes domí nios de uso da 

lí ngua, concorrendo todos para o princí pio essencial de qualquer lí ngua, 

que e  comunicar e iii) a  automatizaça o dos aspetos ortogra ficos por parte 

do aluno, que, a partir de um dado momento, deixa de se centrar apenas 

nos aspetos superficiais do texto, concentrando-se tambe m em aspetos 

mais profundos, o que e  indí cio de que a compete ncia ortogra fica se 

encontra desenvolvida (Carvalho, 1999); 

- Complexidade do sistema ortogra fico do Portugue s, associada a 

caracterí sticas largamente enunciadas na literatura (Barbeiro, 2007; 

Delgado-Martins et al., 1992; Morais, 2002; Rebelo, Marques & Costa, 

2000), para justificar o cara ter convencional do co digo ortogra fico 

(Barbeiro, 2007; Cassany, Luna & Sanz, 2000; Cassany, 1999; Jaffre , 1989), 

que exige a compreensa o consciente dos seus princí pios, regras e 

exceço es; 

- Principais alteraço es introduzidas pelo AÕ, associadas i) a  sua 

histo ria e ii) a s principais alteraço es por ele introduzidas na ortografia do 

Portugue s, que sa o de va ria ordem (Casteleiro & Correia, 2008); 

- Desenvolvimento da compete ncia ortogra fica, associada i) a  

apresentaça o da tipologia de erros proposta por Barbeiro (2007) e ii) a  

refere ncia a algumas estrate gias para ultrapassar as dificuldades dos 

alunos (por exemplo, Morais e Teberosky, 1994); 

- Estrate gias de ensino da ortografia, associadas i) a s orientaço es 

preventiva e corretiva, que encontram enquadramento na literatura 

(Barbeiro, 2007; Godoy, 2000), mas sa o objeto de algumas crí ticas por 

atuarem de modo a evitar o erro ou apenas para o detetar e corrigir 

(Barbeiro, 2007), e ii) a  atuaça o na vertente integradora e na vertente 
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metalinguí stica, que favorecem a interaça o entre a ortografia e outras 

dimenso es da lí ngua e a construça o do conhecimento pelo aluno 

(Barbeiro, 2007); 

- Desafios associados a  aprendizagem da ortografia, relacionados 

com i) a releva ncia do que as crianças aprenderam antes da escolarizaça o, 

que tem vindo a ser defendido como essencial, pois essas aprendizagens 

servira o de base a outras na educaça o formal (Barbeiro, 2007; Mata, 1991; 

Rebelo, Marques & Costa, 2000; Ribera, 2013; Teberosky & Ribera, 2004), 

ii) a relaça o oralidade-escrita, que encontra propostas de atividades na 

literatura (Barbeiro, 2007), iii) a perceça o do princí pio fone tico, que, na 

literatura (Freitas, Alves & Costa, 2007; Sa , 2014; Zorzi, 2003), e  

considerado como uma etapa fundamental antes da apropriaça o do 

princí pio ortogra fico, iv) a importa ncia de compreender o modo como o 

aluno se apropria da ortografia, que encontra paralelo na literatura 

(Ferreiro & Teberosky, 1986) na defesa da ideia de que o professor devera  

conhecer as diversas fases da aprendizagem da escrita – e, mais 

especificamente, da ortografia – de modo a planificar o seu ensino e 

aprendizagem de forma estruturada, sistematizada e fundamentada 

(Ribera, 2013). 

Mediante estes resultados, apresentamos algumas consideraço es 

finais. 

4. Considerações finais 

Recordamos que, neste estudo, nos propusemos compreender o 

contributo da colaboraça o adotada num fo rum de discussa o online para a 

construça o de conhecimento dida tico sobre a abordagem da ortografia 

(objetivo 3). 

A exploraça o desse fo rum de discussa o online, em que os grupos – 

auto noma e colaborativamente, ainda que de forma dirigida – 
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contactavam com os princí pios dida ticos em questa o, revelou-se muito 

positiva, quer para o processo de construça o de conhecimento, quer para 

o seu produto, como nos revela esta citaça o : Na o ha  du vida de que a 

participaça o em fo runs [...] nos ajudou a consolidar conhecimentos, que, 

de forma expositiva, muito provavelmente na o teriam ficado ta o 

presentes, nem teriam sido questionados por no s como foram, ao terem 

sido discutidos pelo grupo. (B3/GT3, Reflexa o escrita individual). No 

entanto, encontra mos indí cios de que o envolvimento na discussa o foi 

diferente nos dois GT tidos em conta no nosso estudo: o GT3 teria sido 

mais colaborativo do que o GT1.  

Se os grupos tinham contactado com os princí pios dida ticos e 

tinham demonstrado que identificavam a informaça o nova, apenas 

poderí amos perceber se teria havido apropriaça o efetiva no momento de 

estes conceberem episo dios dida ticos, como aconteceu atrave s das 

planificaço es. Efetivamente, como referem Õliveira, Tinoca & Pereira 

(2011) – a propo sito do estudo que desenvolveram centrado em dois 

grupos de estudantes que trabalharam num projeto num fo rum de 

discussa o online – na o basta organizar os estudantes em grupo para que 

ocorra colaboraça o: “Group work revealed to be a powerful tool to develop 

collaborative learning. However, giving the students the opportunity to 

engage in online group work is clearly not sufficient to assure that they 

will work collaboratively [...]” (p. 1355). A  semelhança dos resultados que 

este nosso estudo permitiu alcançar, esta equipa de investigaça o (Õliveira, 

Tinoca & Pereira, 2011) percebeu que o grupo mais colaborativo foi 

tambe m o grupo que teve mais sucesso no desenvolvimento do trabalho 

proposto. 

Neste nosso trabalho, tambe m nos propusemos compreender o 

contributo do conhecimento didático coconstruído no Ortografias para a 
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conceção de instrumentos didáticos sobre a abordagem da ortografia. Para 

isso, procura mos identificar, nas planificaço es elaboradas no a mbito da UC 

de DLP, aspetos trabalhados pelos GT no Ortografias.  

Apesar de o GT1 ter terminado com (aparente) sucesso o fo rum – 

pois respondeu a todas as solicitaço es – nota mos que teria havido 

distribuiça o de tarefas pelos membros, gerando trabalho cooperativo ao 

inve s de colaboraça o. As nossas suspeitas vieram a confirmar-se, pois, 

efetivamente, este GT partiu do trabalho produzido no Ortografias (cujo 

valor nunca questiona mos, ja  que o empenho do grupo foi sempre visí vel), 

mas revelou dificuldade em o operacionalizar. A falta de colaboraça o fazia 

antever algumas fragilidades ao ní vel do conhecimento construí do, como 

se revelou na planificaça o. Õs resultados da sua ana lise mostraram que 

alguns desses princí pios necessitavam de mais reflexa o conjunta sobre 

formas de os operacionalizar. 

Apesar de, em va rios momentos, nas fases iniciais de discussa o, o 

GT3 ter partido de menos informaça o que o GT1, aprofundou-a em 

colaboraça o. Daí  resultou uma planificaça o, em que, efetivamente, foram 

postos em aça o os princí pios dida ticos tratados no fo rum. 

A valorizaça o do trabalho realizado em DLP pelo GT3 ficou patente, 

quando um dos seus elementos quis abordar a ortografia no seu relato rio 

de esta gio, partindo de princí pios trabalhados no fo rum e 

operacionalizados na planificaça o elaborada pelo grupo, nomeadamente 

a integraça o da ortografia no processo de escrita e a necessidade de a fazer 

interagir com outros domí nios da lí ngua. Na o so  po s em aça o o 

conhecimento dida tico construí do em colaboraça o na conceça o de 

propostas de operacionalizaça o desses princí pios, como ainda po de 

avaliar a sua aça o, pois recolheu dados, analisou-os e daí  tirou concluso es.  
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Na verdade, o pressuposto subjacente ao fo rum de discussa o online 

Ortografias residia no entendimento de que o futuro profissional de 

Educaça o contacta com princí pios dida ticos que lhe permitira o encontrar, 

por si, respostas adequadas a situaço es concretas. Nessa medida, o 

conhecimento que querí amos que construí ssem na o se enquadrava no que 

Sa -Chaves (2002) definia como conhecimentos de tipo standard: 

[...] cuja inadequaça o e inoportunidade sa o 
inegavelmente evidentes e frustrantes, revelando esses 
mesmos profissionais na o estarem preparados para a 
construção de respostas situadas, reactivas e 
apropriadas, mas apenas para a reproduça o acrí tica de 
alguns saberes-fazer a cujas implicaço es sa o 
inconscientemente alheios e, perante as quais, 
permanecem perplexos. [negritos e ita lico da autora]. (p. 
100). 

 

Pelo contra rio, pretendia-se que estes estudantes refletissem 

colaborativamente sobre estrate gias e atividades que pudessem ser 

adaptadas a situaço es ou problemas concretos, podendo tirar deles, 

tambe m, futuramente, conhecimentos. 
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“as ondas eram muito grandes, e vinham de 

longe encapelando e quebrando a muita 

distância da terra (...) Parecia neste trabalho 

que não havia mais que fazer, que cruzarem 

os braços e entregarem-se de todo à morte.”            

(Nau Santiago) 

 

“vendo  o estado em que estavam, fêz a todos 

os da nau uma breve fala, nascida de ânimo 

(...) dizendo-lhes: 'Senhores fidalgos e 

cavaleiros, amigos e companheiros, não 

deveis de vos entristecer e melancolizar com 

irmos demandar a terra onde levamos posta 

a proa, porque pode ser que nos leve Deus a 

terra onde possamos conquistar outro novo 

mundo, e descobrir outra India maior que a 

que está descoberta.                                                    

(Nau Águia) 
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1. Os relatos de naufrágios no programa de Português do 

Ensino Básico 

Como tivemos oportunidade de vincar num breve estudo sobre esta 

mate ria e que aguarda publicaça o, em que esboçamos um sucinto friso 

cronolo gico das u ltimas de cadas da nossa recente histo ria curricular de 

Portugue s, pudemos observar que os relatos de naufra gios foram 

incluí dos como textos de leitura nos documentos programa ticos na de cada 

de 50, aquando das alteraço es curriculares ao programa que vigorava 

desde 1948.  

Õs autores do referido documento realçam o “interesse histo rico”, 

mas tambe m o valor artí stico da compilaça o, o que nos faz adivinhar que 

a inserça o dos relatos ultrapassa a mera contextualizaça o histo rica e 

cultural pro pria do perí odo em causa, uma vez que e  intença o fazer 

ressaltar a qualidade estilí stica e litera ria destes textos. 

Nesses documentos, a História Trágico-Marítima figurava atrave s de 

excertos considerados mais significativos e exemplares. Foram diversas as 

remodelaço es curriculares, de entre as quais se destacaram as realizadas 

em 1905, 1919, 1926, 1931, 1936, 1948 ou 1954. Depois de 1974 tambe m 

assistimos a diversas alteraço es, nomeadamente a legislada pelo 

Despacho Nº 124/ME/91 de 31 de Julho, publicado no DR, IIª Se rie, nº 

188, de 17/8/1991. 

Assim, os relatos de naufra gios estiveram presentes ao longo de 

va rios anos de ensino, tendo desparecido dos documentos curriculares 

portugueses nas reformas po s-revoluça o de abril. Como referimos a este 

propo sito (Custo dio, 2004, p.205), “No dealbar dos anos 80, a disciplina 

de Português, apresentava um programa conjunto que incluí a o Curso 
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Geral e o Curso Complementar, terminologia que so  viria a ser abandonada 

com a chegada da reforma educativa.”  

Apo s um breve desaparecimento dos textos curriculares na 

reformulaça o de 1976, eis que em 2009, com a ediça o do novo Programa 

de Português para o Ensino Básico, (2009, p. 159) ressurge a mença o a 

estes textos. Assim, na lista de trechos e autores anteriores ao se culo XX, 

encontramos os relatos da História Trágico-Marítima, na adaptaça o de 

Anto nio Se rgio. Posteriormente, os programas de Portugue s para o ensino 

secunda rio (anos letivos 10º, 11º e 12º) conhecem uma nova 

reformulaça o em 2014; e  o conhecido Programa de Português e Metas 

Curriculares – Ensino Secundário. Neste documento, podemos encontrar 

explicitamente nos conteu dos para o 10º ano (Ministe rio da Educaça o, 

2014, p. 14), imediatamente apo s o estudo de Os Lusíadas, um item (nº6) 

consagrado a  “História Trágico-Marítima, Capí tulo V, “As terrí veis 

aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho (1565)”.   

Atualmente, e como notamos no breve estudo que se encontra no 

prelo, “os relatos de naufra gios  

“esta o presentes nos documentos curriculares do nosso 
sistema de ensino secunda rio, tendo sobrevivido a  dura 
prova do tempo e a s sucessivas vicissitudes de 
recontextualizaço es curriculares. De uma forma ou de 
outra, em formato adaptado ou no seu original (opço es 
que sa o posteriormente tomadas pelos manuais 
escolares), acabaram por sobrevir a copiosas reformas 
educativas, tendo hoje um lugar cativo na sala de aula e, 
sobretudo, na formaça o prescrita no domí nio da 
educaça o litera ria para estes jovens leitores.” 

Certo e  que, ao longo destas u ltimas de cadas, a História Trágico-

Marítima constituiu um lugar textual pouco frequentado. Umas vezes 

cumpriu a funça o de leitura supletiva, coadjuvando o texto da epopeia 

lusí ada; em outras ocasio es, emoldurou o contexto histo rico e cultural do 
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texto camoniano.  Independentemente das razo es pelas quais estes relatos 

foram lidos e/ou estudados, conseguiram resistir a s andanças sucessivas 

das reformulaço es programa ticas que nortearam o programa de 

Portugue s para o Ensino Ba sico.  

Nestas sucintas observaço es de cara cter dida tico, usaremos a 

compilaça o de Bernardo Gomes de Brito, publicada por Damia o Peres. Em 

va rias bibliotecas nacionais e estrangeiras, bem como em algumas 

coleço es privadas, podemos encontrar diferentes exemplares de relatos de 

naufra gios, impressos ou manuscritos, redigidos entre a segunda metade 

do se culo XVI e os finais do se culo XVII. Sa o estes relatos que, compilados 

em dois volumes, ja  quase em meados do se culo XVIII por Bernardo Gomes 

de Brito, sa o dados a  estampa em Lisboa, com o tí tulo  História Tragico-

Marítima. Em que se escrevem chronologicamente os Naufragios que tiverão 

as Naos de Portugal, depois que se poz em exercicio a Navegação da India.  

Com sucessivas reediço es, nomeadamente em 1904-1909, em doze 

volumes, em conjunto com outras notí cias de naufra gios; em 1942 

adaptados por Anto nio Se rgio, ate  a  ediça o em dois volumes em 1971-72, 

passando pela publicaça o, em seis volumes, sob a direça o de Damia o 

Peres, estas relaço es de naufra gios te m cativado a atença o de alguns 

estudiosos e de muitos leitores apaixonados pelas façanhas lusí adas de 

ale m-mar. 

Nestes relatos da História Trágico-Marítima, podemos observar a 

fisionomia lusitana lacerada pelo sofrimento e pelas agonias e flagelos de 

uma vida no mar. Aqui sa o visí veis as rugas da alma portuguesa, acusando 

o envelhecimento e o cansaço, juntamente com o esgotamento que marca 

este perí odo histo rico, onde confluem ja  muitos anos de navegaço es e ta o 

grandes perigos e enganos. Õs narradores destes relatos de naufra gios, em 

lugar de exaltarem falsamente um heroí smo que (ja ) na o existe, 
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enveredam pela verdade, descrevendo os espaços da trage dia e da 

excruciante realidade das suas experie ncias de vida. De facto, sa o esses 

lugares de perdiça o do reino, "ta o conformes nos desejos de nossa 

destruí ça o, e passando por tantas brigas, por tantas fomes, calmas, frios e 

se des, nas serras, vales e barrancos, (...) onde tantos homens, mancebos, 

rijos e robustos, acabaram seus dias, deixando os ossos insepultos pelos 

campos (...)."  (Nau S. Bento). Estes retratos de homens e de lugares de 

descoberta desmistificam a tradicional imagem gloriosa e temera ria dos 

marinheiros que, nestas narrativas, fazem da desgraça a sua bandeira, e da 

mise ria o seu destino. Deles sai reforçada a imagem de um homem 

portugue s, mártir da vida.  

Podem estes textos constituir, ainda hoje, propostas dida ticas de 

interesse e de relevo para os alunos do ensino ba sico? De que modo? Essas 

sa o as duas primordiais questo es sobre as quais importaria debruçarmo-

nos, com o objetivo de compreender em que medida podem estes relatos 

constituir aliciantes sugesto es dida ticas de leitura para os alunos do 

Ensino Ba sico.  

Somos de opinia o que esta coleta nea de relatos de naufra gios, 

ocorridos nos se culos XVI e XVII na carreira da India ou nas travessias 

atla nticas, e coligida por Bernardo Gomes de Brito, entre 1735 e 1736, 

durante o reinado de D. Joa o V, te m um triplo interesse dida tico.  

Por um lado, sa o um testemunho histo rico-litera rio de 

extraordina ria qualidade e salie ncia, na o apenas pelo cariz testemunhal, 

mas tambe m pelo fresco vivo e colorido do outro lado das descobertas 

portuguesas. Õs alunos que leem estes textos compreendem, de forma 

mais inteligí vel, as causas de muitos dos naufra gios, uma vez que elas sa o 

mencionadas nos relatos. Aí  se aponta o dedo a  incu ria: a largada fora de 

e poca, o desrespeito por normas de navegaça o, as excessivas dimenso es e 
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ma  construça o de algumas embarcaço es, a perigosí ssima distribuiça o das 

cargas pelas naus, os carregamentos excessivos, ou os equipamentos 

deficientes, como eram os casos das bombas de a gua ou das velas. Mas o 

leitor atento pode observar, ainda, a chocante inexperie ncia dos pilotos, a 

falta de cooperaça o entre as embarcaço es, para ale m dos habituais 

ataques de corsa rios e piratas. 

Assim, e sob va rios pontos de vista, o leitor pode observar um 

reta bulo que expo e a decade ncia do impe rio portugue s, o lado negro e 

dorido da expansa o, feito de trage dias, gana ncias e infortu nios, 

coexistindo com outros tantos atos de bravura, de amor a  pa tria e de 

inabala vel fe . 

Por outro lado, na o tica da qualidade do texto litera rio, a vivacidade 

dos dia logos, o realismo visual das descriço es dos naufra gios e dos 

padecimentos das gentes do mar, ou o dramatismo das narraço es sa o de 

uma invulgar expressividade e despertam sempre o interesse e a 

motivaça o dos alunos. 

Por u ltimo, a leitura destas pa ginas permite um dia logo muito 

estreito com as questo es relacionadas com a reflexa o sobre a fragilidade e 

efemeridade da vida, a religiosidade da e poca e o perfil do homem 

portugue s deste quartel.  

Neste a mbito, e  possí vel explorar a leitura como fonte de informaça o 

histo rica e cultural, salientando as caracterí sticas humanas que afloram 

da leitura dos relatos, e de onde ressaltam a condiça o psicolo gica dos 

tripulantes e dos passageiros, a desorientaça o e o desespero nos 

momentos de naufra gio ou de agonia, ou a reaça o a  trage dia iminente. Mas 

podemos tambe m observar as respostas de cupidez, de irracionalidade 

prima ria em momentos de crise, ou a falta de solidariedade e o 

oportunismo ganancioso dos homens do mar, numa demostraça o da 
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paleta completa dos valores do marinheiro quando posto em situaça o de 

perigo. Sa o tambe m muito visí veis as manifestaço es de fe , os apelos a Deus 

nos momentos-limite e as atitudes de entrega ou de luta perante o 

implaca vel destino.  

Na verdade, os textos permitem um interessante e u til cruzamento 

entre as diferentes categorias da narrativa, num jogo muito orquestrado 

entre aça o, personagens, tempo, espaço e as intromisso es do narrador 

heterodiege tico, omnisciente (mas claramente subjetivo), ora pungentes 

ora condenato rias, contudo sempre ví vidas na linguagem e expressivas no 

estilo. E, neste capí tulo em especí fico, sa o por demais visí veis as marcas 

de oralidade, as interjeiço es eloquentes, o cuidado do narrador em 

reportar as trage dias com assinala vel precisa o te cnica e conhecimento das 

coisas do mar. 

Infelizmente, no caso da História Trágico-Marítima, na o existem 

muitos materiais dida ticos destinados a alunos e/ou a professores, apesar 

de os textos serem uma inesgota vel fonte de informaça o que nos chega 

pelas vozes tantas vezes ano nimas dos homens que descreveram os mil 

infortu nios das aventuras ale m-mar.  

Do ponto de vista dida tico, a leitura destes relatos ajuda a dar corpo 

a  imagem do marinheiro portugue s, um homem exausto por anos de 

navegaço es, ataques e procelas violentí ssimas.  Desmaiando de fadiga e 

tormentos, este marinheiro do se culo XVI revela-se em toda a sua 

grandeza e insignifica ncia. Este aspeto justificaria, so  por si, a leitura 

escolar dos relatos, pois a figura do hero i e  uma constante nos textos 

litera rios, e ainda em outras narrativas que o aluno conhece e aprecia. Sa o 

as perigosas / Cousas do mar, que os homens não entendem, / Súbitas 

trovoadas temerosas / (...) Negros chuveiros, noites tenebrosas (Os Lusíadas, 

Canto V, 16-25). Apesar da valentia destes rudos marinheiros, todos 
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tremem perante a gravidade das forças da natureza, na tromba marí tima, 

na hediondez de uma roxa sanguessuga que, varrendo as naus, a todos 

impregna de terror. 

Õra, a figura de hero i que o aluno conhece e , normalmente, o herói 

lusíada: homem de nota vel invulnerabilidade, uma vez que chega 

inco lume ao seu destino, apesar dos perigos por que passa.   

2.Algumas linhas didáticas para a aula de Português 

E  muito complexo definir com exatida o quais as melhores vias de 

trabalho dida tico com os textos dos naufra gios, uma vez que sabemos que 

cada um dos relatos traduz um episo dio singular e onde se podem 

observar caracterí sticas u nicas e diferenciadoras. Por outro lado, temos 

noça o de que, no ensino ba sico e secunda rio, os textos que podemos 

sugerir para leitura na o devem ser quantiosos, sob pena de ofuscar o 

principal objetivo da tarefa. 

Ainda assim, poderí amos enunciar com brevidade, sete pistas 

dida ticas capazes de estruturar o trabalho do professor neste a mbito 

particular. Sa o eles: 

a) Exploraça o da habilidade seminal destes textos, uma vez que 

sa o capazes de reproduzir uma realidade histo rica do 

Portugal das Descobertas e do reverso da medalha gloriosa 

das aventuras ultramarinas. Sa o tantos os exemplos que os 

relatos encerram, que na o se torna difí cil escolher excertos 

que o comprovem. Vejam-se alguns excertos que podem 

servir para transmitir aos alunos os inu meros perigos do mar, 

a violentí ssima fu ria das ondas a que os portugueses 

soçobram, a identidade e o rosto real das ví timas: 
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Excerto 1: Caminhando pelo conve s, observa “o mar muito grosso 

(...) e o vento e o mar eram tamanhos que lhes não consentiam fazer obra 

nenhuma, nem havia homem que se pudesse ter em pé.” (Nau S.Paulo) 

Excerto 2: Sa o o vento e o mar aqueles que primeiro atormentam o 

homem na sua viagem, vergando-o pela força e “levando-o pelos ares, 

desfazendo-lhe a cabeça em pedaços (...) nas vêrgas, que tôdas ficaram 

tintas do seu sangue.” (Nau S.Paulo) 

Excerto 3: “a nau deu três pancadas, uma após outra, grandíssimas e 

de muito temor e espanto, sem fazer nada, nem abrir (...) E assim caíu e se 

encostou, e ficou sentada no fundo para a banda de estibordo (...) e logo se 

encheu to da de a gua, ficando to da a proa debaixo dela.”  (Nau S.Paulo) 

 

Excerto 4: “Por esta parte, em baixamar, se podia passar a outra terra com 

água pelos peitos (...) que era cousa mui perigosa e de muito risco da vida 

(...) pela braveza e fúria com que quebravam e davam nelas as doudas e 

inquietas ondas (...) aonde não aproveitava o saber nadar, pelo grande 

penedio e pedregulho onde se encapelavam e faziam em migalhas. (...) 

morreram logo dos primeiros, afogados e feitos nos rochedos em pedaços, 

doze ou treze, e outros encapelados do mar, com que iam dar por êsses 

recifes feridos e inchados, e muito mal tratados, do que despois morreram 

alguns (...).”      (Nau S.Paulo) 

 

Excerto 5: “Neste comenos se levantou um mar muito mais alto que o 

outro primeiro, e se veio direito à nau, tão negro e escuro por baixo e tão 

alvo por cima, que muito bem entenderam os que o viram que seria causa de 

em muito breve espaço vermos todos o fim de nossas vidas, o qual, dando 

pela proa com um borbotão de vento, caíu sobre a nau de maneira, que levou 

consigo o mastro do traquete com a vela e verga (...)  e os castelos de proa 
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(...) e cinco homens que estavam dentro neles (...) O mar e o vento faziam 

tamanho estrondo que quási nos não ouvíamos nem entendíamos uns aos 

outros.”    (Nau S.Anto nio) 

 

Excerto 6: “Desenganados os nossos, que ardia a nau, absoluta e 

irremissivelmente, começaram muitos de se lançar ao mar em jangadas e 

paus, e os que não sabiam nadar a entrar em desespêro e temor da morte; 

outros (...) abraçando o lugar em que estavam com suspiros e gemidos 

arrancados da alma, perguntando uns aos outros por remédio, clamavam 

ao céu por misericórdia (...) não sabiam se se lançassem ao mar ou se se 

deixassem abrasar do fogo.”   (Nau Chagas) 

 

Excerto 7: “...assim por algumas culpas ocultas poderia ter lançado outra 

maldição a esta nau, tão derrotada e tão acossada de todos os elementos - 

Terra, Mar, Ar e Fogo - para que não servisse nem aproveitasse mais a 

ninguém, nem se colhesse outro fruto dela mais que perda de todos os que 

nela o buscassem (...).”     (Nau S.Francisco) 

 

Excerto 8: “Também se diz que o capitão vinha naquele tempo 

maltratado do miolo, da muita vigia e muito trabalho, que carregou sempre 

nêle mais que todos os outros.E por vir já desta maneira, e cuidar que lhe 

queriam os negros fazer alguma traição, lançou mão à espada, e arrancou 

dela para os negros que iam remando, dizendo: «Perros, aonde me levais?» 

(...) Em verdade, quem conhecera Manoel de Sousa (...) bem poderia dizer 

que já não ia em seu perfeito juízo (...) dali por diante ficou de maneira, que 

nunca mais governou a sua gente (...) e se queixou muito da cabeça, e nela 

lhe ataram toalhas (...).”       (Nau S.Joa o) 
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Excerto 9: “E, entre tantas pessoas que nestas naus viajavam, não 

ficaram senão só quinze imunes a todas estas enfermidades. Como afirma o 

autor, houve muitos dias juntos trezentos e cincoenta doentes, fazendo-se, 

ao longo de toda a viagem, mil cento e trinta e tantas sangrias.”   (Nau 

S.Joa o) 

 

Excerto 10:  “desempenhou durante a viagem as funções de médico, 

sem nesta ciência ter profissão nenhuma, pois era boticário. E é assim que 

prepara remédios, sangrias, linimentos e esfregações, gargarejos e pitiniar”, 

“Cedo (...) se esgotam estas mezinhas, porque as boticas que os do almazém 

em Lisboa dão a estas naus são quatro unguentos, e êsses muito pouco 

necessários.”    (Nau S. Paulo)  

 

Assim se ve  qua o desapetrechadas partiam estas naus da ocidental 

praia lusitana, carecentes dos reme dios imprescindí veis ao eficaz 

tratamento dos males dos navegantes. 

 

Excerto 11: “Partimos de Belém a vinte de Abril de 1560, um sábado 

pela manhã (...) Era esta nossa nau feita na Índia, rija, e muito forte, que a 

todo o vento do mundo era uma firme rocha, singular em pôpa, e fugia ao 

mar; mas por ser pesada, algum tanto má de bolina, e de duro e áspero 

gôverno. Partimos tão tarde (...) que foi em parte a principal causa da nossa 

ruim viagem e nossa perdição.”    (Nau S.Paulo)  

 

Excerto 12: “Tal foi a perdição desta nau Santo Alberto (...) causado não das 

tormentas do Cabo de Boa Esperança (...) mas da querena e sobrecarga, que 

como a esta nau, assim a outras muitas no fundo do mar hão sepultado. 
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Ambas pôs em prática a cobiça dos contratadores e navegantes.”    (Nau S. 

Alberto) 

 

Excerto 14:  “Acrescentam a êste dano os oficiais que as fazem ou 

consertam de empreitada, (...) os quais por apouparem o tempo, já que não 

podem as matérias, não acabam cousa alguma como convém. Por isso se 

tornam ta o visí veis, quanto fatais, as imperfeiço es da sua construça o. 

Mesmo quando “descobrindo na nau vélha eivas e faltas que se não 

remendaram bem (...) dissimulam com elas e enfeitam o dano de maneira 

que pareça bem consertado, e debaixo dele fica a perdição escondida e 

certa.”  (Nau S. Alberto) 

  

Excerto 15:  “se aquela noite que o marinheiro disse que vira terra (...) 

o piloto não se desviara de noite dela, em nenhuma forma pudera perecer 

aquela gente” (...)porque têm [os marinheiros] conta consigo e com o que 

sabem, sem lançar pé além da mão, passando muito do tempo em 

contemplação dos movimentos dos céus e cursos dos Planetas, tudo filosofia 

mera (...) até que veio dar connosco à costa, causa de tantos infortúnios, 

males e mortes.”  (Nau S. Alberto) 

 

Excerto 16: “Aos vinte e sete de Agosto, uma manhã, havendo vinte 

dias que dobrámos a Linha, vimos a terra do Brasil (...) e o prazer foi em 

todos tão geral, como se aqui fôsse o fim de sua viagem e repouso dos seus 

trabalhos (...).”         (Nau S.Paulo ) 

 

Excerto 17: “Aos dezassete de Julho (...) vimos uma vela redonda (...) e 

se chegaram tanto para nós (...) e os conhecemos serem portugueses e irem 
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para o Brasil, para S.Vicente (...) e deram-nos novas em como havia dois 

meses que andavam no mesmo trabalho que nós, sem poderem dobrar a 

Linha, (...) do que todos ficámos muito contentes, por nos parecer não 

éramos nós sós os mal navegados, nem mal afortunados, porque assaz de 

consolação é aos míseros e desaventurados, (...) ter companheiros em suas 

dores e penas (...).”   (Nau S.Paulo ) 

 

b) Muitos destes relatos na o descrevem as dores ano nimas do 

navegante portugue s. As trage dias te m um rosto, uma 

filiaça o; atingem pessoas, famí lias inteiras, e esses dramas 

esta o narrados com particular acuidade e rigor, constituindo 

insuspeitos testemunhos desta trage dia que ultrapassa as 

barreiras imprecisas do anonimato e toca mais 

profundamente os dramas humanos, com um rosto e um 

nome, como partes de um grande tecido humano nacional. As 

verdades recontadas pelos narradores funcionam como um 

extenso relica rio das memo rias de todos aqueles que 

pagaram o sonho com a pro pria vida, e para quem aquelas 

linhas sera o um merecido epita fio. Emergem, pois, 

semblantes e genealogias, identidades reais que reforçam a 

materialidade de tantos infortu nios. Esta preocupaça o com a 

verosimilhança indicia uma forte tende ncia de representaça o 

da realidade, contribuindo para perspetivar esta trage dia em 

toda a sua dimensa o nacional, mas tambe m pessoal. Sa o 

famí lias perecendo conjuntamente, ou invocando os entes 

queridos que deixaram em Portugal. Sa o os lamentos que 

ganham individualidade pro pria, constituindo os mais 

sentidos fre mitos que trespassam as narrativas de 

naufra gios.  
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Aqui, ganham relevo as trage dias privadas de cada um, assumindo o 

seu pro prio rosto de desgraças. E na o e  so  o episo dio do naufra gio do 

Galeão Grande de S. João, e as desventuras de Manoel de Sousa Sepúlveda 

que merecem a atença o e a compaixa o do autor e do leitor. Õs relatos esta o 

semeados de pequenos episo dios que comprovam o interesse do narrador 

em focar, exclusivamente, determinados episo dios drama ticos. 

Atente-se, por exemplo, no caso passado com a menina de D. Joana 

de Mendonça que, apo s ter caí do ao mar, consegue sobreviver durante 

mais de uma hora, agitando as ma ozinhas sobre as ondas, enquanto os 

marinheiros se recusam a voltar para tra s, para a salvar; o que fara o 

depois, irremediavelmente tarde. Vejam-se esses exemplos em que os 

rostos da trage dia expressam toda a paleta de infortu nios: 

 

 

Excerto 18: “Os marinheiros se recolheram sem trazerem a menina 

de D.Joana (...) E pôsto que este espectáculo foi mui temeroso a todos, à 

desconsolada de D.Joana de Mendonça foi de maior dor e paixão, porque via 

sua filha, tão tenra e mimosa sua, manjar de algum monstro do mar, que 

pôde ser que ainda bracejando a tragasse (...).”     (Nau S.Tome  ) 

 

 

Excerto 19: “...e, se prouvesse a Nosso Senhor lembrar-se deles e levá-los a 

terra de cristãos, esta só cousa lhes pedia: que não dissessem como 

acabáramos, mas que nos afogáramos ao desembarcar da nau, por não 

lastimar mais a uma triste e desconsolada mãi, que, trespassada com tais 

mortes de marido e filhos, nos neste reino ficava.”    (Nau S.Bento)                      
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Excerto 20: “E vendo Manoel de Sousa como o galeão se lhe ia ao 

fundo sem nenhum remédio, chamou o mestre e pilôto (...) E por se desfazer 

a nau em tantas migalhas, não pôde o capitão Manoel de Sousa fazer a 

embarcação que tinha determinado, que não ficou batel nem cousa sôbre 

que se pudesse armar o caravelão, nem de que o fazer, por onde lhe foi 

necessário tomar outro conselho.”     (Galea o Grande S.Joa o) 

 

Excerto 21: “...morreram cinco ou seis companheiros, da péssima 

água que acharam, (...) e entre estes foi também (...) Gaspar Gonçalves, que 

escapou da perdição da Nau Santiago nos Baixos da Judia para vir a morrer 

nestas partes com a maior desconsolação que se podia imaginar.”    (Nau 

S.Tome ) 

 

Excerto 22:  “Começou  D.Luísa de Melo (...) dizendo: 

«-Ah, cruel, que me enganaste no naufrágio da nau Santo Alberto, para me 

pôres neste apêrto; se nêle me afogara, não me vira nesta aflição (...) », e se 

atou D. Luísa de Melo com sua mãi, com um cordão de S.Francisco, com que 

ambas liadas e afogadas saíram à terra na Ilha do Faial, onde foram 

sepultadas.”         (Nau Chagas) 

 

 

Õ aproveitamento interdisciplinar.  Õ interesse destes relatos 

ultrapassa as questo es linguí sticas e litera rias, transpondo as fronteiras 

das aulas de Histo ria ou de Geografia, por exemplo. Esta perspetiva 

interdisciplinar e , como sabemos, uma das atuais diretivas curriculares. E, 

nestes relatos, ha  inu meras refere ncias a aspetos como a impreparaça o 

dos navegantes, a incu ria dos marinheiros, a incapacidade de chefiar as 
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tripulaço es, a perda de liderança, os motins a bordo, etc. Tomem-se como 

exemplos:  

 

Excerto 23: “E como já não levavam figura de homens, nem quem os 

governasse, iam sem ordem, por desvairados caminhos (...) e já então cada 

um não curava mais que fazer aquilo em quem lhe parecia que podia salvar 

a vida, quer entre cafres, quer entre mouros, porque já não tinham conselho, 

nem quem os juntasse para isso.”       (Galea o Grande S.Joa o) 

 

Excerto 24: “...não tinham conta com Fernão d'Álvares, antes tôdas as 

vezes que os êle repreendia de suas desordens (que não eram poucas) lhe 

diziam que não ousasse de os emendar, porque não era já seu capitão nem 

lhe deviam obediência, ajuntando a isto outras muitas palavras sôltas, que 

a miséria daquêle tempo fazia ser muito mais escandalosas, de modo que 

nenhuma conta tinham com o que lhes êle mandava.”    (Nau S.Bento) 

 

Excerto 25:  “O Capitão-mor, que contra a forma do seu regimento as 

deixava já de tomar, pelo que se tinha assentado, temeu aquela voz pública 

e parecendo-lhe que de não tomar as Ilhas, sucedendo-lhe algum mau 

sucesso, podia ser repreendido de Sua Magestade, pacificou a turva 

motinada e fêz segunda junta, desejoso de acertar com o melhor conselho 

(que nunca no mar é certo se não desce do céu); (...) não pôde o Capitão-mor 

fazer outra cousa senão pôr a proa no Corvo (...). "     (Nau Chagas) 

 

 

c) A intertextualidade com outras narrativas textuais, gra ficas 

(BD), fí lmicas ou musicais. Õs relatos possibilitam uma 
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considera vel ampliaça o dos horizontes de leitura dos alunos 

destas faixas eta rias. Tenhamos sempre presente que eles sa o 

particularmente sensí veis a narrativas de aventuras que 

conhecem, por exemplo, do cinema, da BD, dos jogos digitais 

ou de se ries televisivas. No plano das aventuras marí timas, ha  

imensos exemplos que atraem os alunos, pois constituem 

histo rias muito vivas. Este dia logo interdiscursivo e  muito 

interessante do ponto de vista dida tico, e e  geralmente muito 

do agrado dos alunos. Se lhe juntarmos, ainda, a 

intemporalidade dos dramas marí timos – a que os alunos 

certamente adicionara o os hodiernos dramas dos migrantes 

do mediterra neo – certamente teremos mais uma via de 

trabalho para explorar e, sobretudo, mais uma raza o para 

revivificar e atualizar estes textos do se culo XVII.  

 

d) A exploraça o do conceito de anti-herói. A leitura destes 

fatí dicos naufra gios possibilita um trabalho de reflexa o e 

debate em torno de uma conceça o muito cara a alunos destas 

idades: a de herói. Esta figura, umas vezes hero i, outras anti-

hero i, pode chegar a ser desconcertante para o leitor, uma vez 

que revela as feiço es mais indulgentes, mas tambe m as mais 

obscuras e so rdidas de um navegante que perde as forças ao 

lutar contra o mar e a natureza irada.  

Na verdade, os relatos reproduzem a imagem de um homem que 

perde o autodomí nio e a confiança nas suas forças. A coragem abandona-

o, fazendo-o transitar de um estado de ousadia e de desafio para outro de 

submissa o humilde e amargurada. Verga-se sob o peso da dor e do medo 

que lhe inspira o adversa rio, seja ele a natureza lu gubre e irada, ou a 

heresia dos corsa rios franceses ou holandeses. Cada vez mais se agudiza o 
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seu sentimento de ser um bicho da terra tão pequeno (Os Lusíadas, Canto 

I, 105-106), envolto em a rduos trabalhos e renhidas lutas que a sua 

condiça o humana na o lhe permite superar. Do porte e pico, hero ico e 

sublime observa vel n' Os Lusíadas, e traduzido na afirmaça o obstinada e 

orgulhosa da coragem e da ousadia, na o conserva sena o fra geis resí duos.  

 

Excerto 26: “É por certo cousa muito miserável, e de contar, a 

diversidade das condições humanas, e muito mais para chorar suas cobiças 

e misérias, porque indo a nau caindo sôbre o ilhéu, em que apenas havia 

tocado, quando já a gente do mar andava escalando arcas e arrombando 

câmaras e fazendo fardos e trouxas, como se estiveram em terra habitada e 

de muitos amigos, comarcãos e vizinhos, de sua pátria e natureza, e tivessem 

mui seguros e certos caminhos e direitas estradas, por onde caminhassem, e 

embarcações boas em que navegassem. Desta maneira, andavam uns 

roubando e destruindo tudo, assim os que estavam na nau, como outros que 

estavam em terra, abrindo barris, arcas e caixões, que o mar já de si deitava.”       

(Nau S.Paulo) 

 

Excerto 27: “[Perdidos os sobreviventes em terras estranhas], 

deixavam muitos da tripulação ao capitão e a êsses que o seguíamos naquela 

praia erma, entregues aos cafres, em quem acharíamos menos piedade que 

em todos os tigres da Hircânia.”   (Nau S.Paulo) 

 

Excerto 28: “Mas são os homens do mar mui semelhantes às mulheres 

nos tempos de seus partos, em suas mui estranhas e grandíssimas dores, que 

juram, se daquela escapam, não terem mais cópula nem ajuntamento nunca 

com varão.”      (Nau S.Paulo) 
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Excerto 29: “[despejados pelo mar em praias estranhas], e porque 

logo que lhes dizem como éramos portugueses e nos perdêramos (...) e disse-

lhes  (...) que tínhamos dinheiro (...) e que fôssem à terra, que lá lho daríamos 

(...)  e êles não queriam ir, com mêdo de sermos ladrões (...) abraçando-os a 

todos com grande chôro e pranto por vermos o que tanto desejávamos (...)   

e porque  a magreza, junta com o pouco ornamento de (...) enfarrapados 

atavios,  e imundícia de que o trabalho e a míngua nos faziam vir cobertos, 

era tanta, a ponto de causar tamanho nôjo na gente da terra, que ali onde 

estávamos nos vinham perseguir com mil maneiras e escárnios.”   (Nau 

S.Paulo) 

 

e) Õ debate sobre a extensa paleta de sentimentos humanos que 

va o desde a solidariedade a  cupidez, passando pelo medo, 

pela solida o ou pela soberba. Ha  variados exemplos que 

podem servir para ilustrar esta variedade de valores, ou da 

ause ncia deles: 

 

Excerto 30: “convinha na o ir mais por diante, mas entregar-nos ao 

rei daquela comarca (...) que presumí amos ter algum conhecimento de 

portugueses, (...) pelo intere sse do resgate que por e les esperavam, o que 

confia vamos (pois mais na o podí amos) ...”      (Nau S.Bento) 

 

Excerto 31: “o piloto (...) na o prestou mais para cousa alguma e logo 

lhe morreu o coraça o.”;   “e pela nau, se andava chamando que dessem a  

bomba, porque na o havia quem o fizesse, pois uns se metiam nos 

camarotes, outros se escondiam e estavam rezando, e, se os chamavam, 
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diziam que se estavam encomendando a Deus, e ja  que haviam de morrer 

ta o cedo, como esperavam, que os deixassem.” (Nau S.Bento) 

 

Excerto 32: “Estando Joa o Rodrigues de Carvalho, capita o da 

infortunada Garça, aquela noite seguinte (...) na cama em casa de Pero 

Mendes Moreira (...) começou a gemer e dar muitos ais. Inquirido por dois 

filhos de Pero Mendes Moreira, nestes termos: «Tio (porque assim lhe 

chamavam os meninos) - vo s na o dormis e gemeis porque perdestes a 

vossa nau?», na o lhes respondeu, porque de tal maneira sentiu e o 

entraram as lembranças que os inocentes lhe fizeram, que foi a causa de 

sua morte;  que amanheceu morto na cama, sem haver outra cousa a que 

a morte se lhe pudesse atribuir. Õ  narrador  conclui que,  tanta fo rça  e 

efica cia te m a paixa o e tristeza, que foi bastante para se lhe cerrarem os 

espí ritos vitais e morrer.”   (Nau A guia)        

             

Excerto 33: “E assim caminharam obra de dois meses e meio, e tanta 

era a fome e a se de que tinham, que os mais dos dias, aconteciam cousas 

de grande admiraça o (...) Havia (...) dias que se na o mantinham  sena o de 

frutos (...) e de ossos torrados; e aconteceu muitas vezes vender-se no 

arraial uma pele de uma cobra por quinze cruzados; e ainda que fo sse se ca 

a lançavam na a gua, e assim a comiam.”      (Galea o Grande S.Joa o) 

 

Excerto 34:  “cresceu tanto a necessidade (...) que nos constrangeu 

a comer os sapatos e embraçamentos das rodelas, e a deglutir, ainda vivos, 

os caranguejos brancos que iam bolindo pelo papo abaixo”,  “veio a 

necessidade a ser tanta, que nos forçava a comer umas favas (...) maior e 

mais arrebatada peçonha de quantas neste caminho comemos, porque, 

170



logo apo s a ingesta o, davam no cha o (...) com todos os acidentes mortais 

(...) e ficavam fazendo torceduras e geitos com a dor e afrontamentos.”    (S. 

Bento)  

 

Excerto 35:  “Fazia isto tamanha ma gua, ver ficar o parente e o amigo 

sem lhe poder valer, sabendo que dali  a pouco espaço havia de ser comido 

de feras alima rias, que pois faz tanta ma gua a quem o ouve, quanta mais 

fara  a quem o viu e passou.”      (Galea o Grande S.Joa o) 

 

Excerto 36: “...uns pediam uma gota de a gua, outros pelas chagas de 

Cristo que lhes dessem alguma cousa para comer (...) que pedí amos a 

Nosso Senhor que houvesse por seu serviço levar-nos para si que ver-nos 

em tanta pena e tribulaça o (...) e o primeiro que falecia se achava por 

ditoso, pois tinha quem o sepultasse.”    (Nau Conceiça o) 

 

Excerto 37: “Ver nisto a gente que andava debaixo levantar um 

cho ro de maneira, que uns abraçados com outros caí am para uma banda e 

para outra, começando a sentir seu mal, do que se lhes oferecia, causava 

assaz la stima.”      (Nau Santa Maria da Barca) 

 

Excerto 38: “Filhos e irma os, bem sabeis que na o temos com que haver de 

comer (...) e vos rogo, e  que alguns de vo s-outros, que te m camisas e 

ceroulas, as deem, para comermos todos igualmente (...) e todos deram as 

que tinham (...) ver-se em tanta mí ngua, que camisas velhas estava 

pedindo com as la grimas que lhe corriam pelo rosto abaixo; e isto digo 

porque lhas vi cair muitas vezes nesta nossa desventura.”     (Nau Santa 

Maria da Barca) 
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Excerto 39: “Estavam estes penedos cheios de gente, que da nau a e les se 

recolheu, com intento de acabar antes ne les que na a gua. (...) Aqui se viu o 

mais horrendo especta culo de todos os do naufra gio, porque, assim os das 

jangadas como os que estavam nos penedos, esperando ter algum refu gio 

no batel, se saí ram deles e vinham, nus, com a gua pelos peitos, estando 

to da a noite em um perpe tuo grito por raza o da frieza da a gua e (...) 

bradavam pelos do batel, que lhes valessem, nomeando a muitos por seus 

nomes (...).”       (Nau Santiago) 

 

Excerto 40: “Aqui se viu um terrí vel especta culo, porque, vendo os 

portugueses a presteza com que os inimigos largavam a pre sa por na o 

perderem com ela a vida, entraram em grande e desesperado temor, e, 

largando os gamotes e serviço que faziam, uns se despiam, outros vestidos 

arremetiam aos bordos do galea o  (...) pondo os olhos no ce u, o rasgavam 

com gritos, pedindo a Deus miserico rdia, e acrescentando com la grimas as 

a guas do naufra gio em que se viam.”      (Galea o Santiago) 

 

 

f) As narrativas tra gico-marí timas descrevem-nos um conjunto 

significativo de acidentes, cujos embrio es sa o os Elementos 

da Natureza: o Ar, a Terra, o Fogo e a A gua. Sa o essas as forças 

que constroem e encenam uma atmosfera tra gica, polarizada 

na fu ria dos ventos, nas vagas alterosas, no fogo destruidor, 

na hostilidade da terra aliení gena, nas chuvas devastadoras, 

etc. Esta natureza imprevisí vel revolta-se contra o 

marinheiro, traindo-o nos seus saberes adquiridos, 

revolucionando toda a sua visa o e entendimento das coisas. A 
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surpresa e  o fator decisivo para destituir este homem dos 

poderes que julgava inabala veis. Daí  que, reflexo es doridas 

dos narradores  refiram situaço es como esta: “nos deu uma 

trovoada cega (...) de tamanho vento e tão rijo, qual nunca 

nesta paragem até agora se viu; porque, com haver passado o 

nosso mestre por aqui trinta e duas vezes, afirmava nunca tal 

lhe acontecera, e assim muitos homens do mar, cursados nesta 

carreira (...).”  (Nau S. Paulo) 

Mesmo a confiança e a sabedoria do homem parecem 

insuficientes e redundam em estrondosos e lamenta veis 

fracassos. Õ entendimento da natureza, das rotas, do mar na 

sua vastida o, escapa ao controlo e domí nio do homem, que 

acaba por se perder, correndo “por esta altura outros tantos 

dias com ventos frescos, sem poder haver vista dela [terra] ; o 

qual caminho foi tanto fora de tôda a ordem e navegação 

costumada”. (Nau S. Paulo) 

Estes episo dios deixam atra s de si o rasto de um homem 

ludibriado pela experie ncia que julgou firmemente alcançada 

e fortalecida pelos longos anos de navegaça o. Sa o alguns 

exemplos: 

 

Excerto 41:  “nos deu uma trovoada cega (...) de tamanho vento e ta o 

rijo, qual nunca nesta paragem ate  agora se viu; porque, com haver 

passado o nosso mestre por aqui trinta e duas vezes, afirmava nunca tal 

lhe acontecera, e assim muitos homens do mar, cursados nesta carreira 

(...).”   (Nau S.Paulo) 
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Excerto 42:  “por esta altura outros tantos dias com ventos frescos, 

sem poder haver vista dela [terra]; o qual caminho foi tanto fora de to da a 

ordem e navegaça o costumada.”   (Nau S.Paulo) 

 

Excerto 43: “Desenganados os nossos, que ardia a nau, absoluta e 

irremissí velmente, começaram muitos de se lançar ao mar em jangadas e 

paus, e os que na o sabiam nadar a entrar em desespe ro e temor da morte; 

outros (...) abraçando o lugar em que estavam com suspiros e gemidos 

arrancados da alma, perguntando uns aos outros por reme dio, clamavam 

ao ce u por miserico rdia (...) na o sabiam se se lançassem ao mar ou se se 

deixassem abrasar do fogo.” (Nau Chagas) 

 

Excerto 44: “...assim por algumas culpas ocultas poderia ter lançado 

outra maldiça o a esta nau, ta o derrotada e ta o acossada de todos os 

elementos - Terra, Mar, Ar e Fogo - para que na o servisse nem aproveitasse 

mais a ningue m, nem se colhesse outro fruto dela mais que perda de todos 

os que nela o buscassem (...).”  (Nau S.Francisco) 

 

Excerto 45: “Õ gasalhado da noite era incompatí vel (...) e por ser 

ainda inverno nesta terra o frio era grande; valiam-se nesta ocasia o do 

fogo to da a noite, porque nesta terra havia muita lenha, e ta o boa que a 

verde ardia melhor que a se ca em Portugal; mas como traziam o frio nas 

medulas e ossos, se de uma parte se aquentavam, da outra se sentiam 

enregelados; onde se experimentou qua o errados va o os que dizem: “Na 

Zona torrida na o ha  frio.”        (Nau Santiago) 

 

Breves conclusões 
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Como pudemos verificar, estes textos de naufra gios te m inu meras 

potencialidades dida ticas, das quais apenas abordamos as mais evidentes 

e mais simples para a faixa eta ria entre o 3º ciclo e o ensino secunda rio, 

conforme os objetivos do professor e o perfil da turma, se bem que este 

trabalho possa ser realizado, ainda no ciclo de ensino anterior, mediante 

um apurado trabalho de seleça o e de orquestraça o dida tica dos excertos 

de leitura. 

 Do ponto de vista do ensino e da maturidade leitora, estas sugesto es 

colhera o mais se eventualmente tiverem como palco o 3º ciclo ou anos 

posteriores, mas a aparente dificuldade destes textos na o constitui um real 

impedimento a que possam ser lidos no ciclo anterior, como comprovam 

va rias experie ncias que levamos a cabo neste contexto. 

Estes excertos que aqui reproduzimos sa o, apenas, e como temos 

vindo a vincar, uma forma de abertura destes relatos a  leitura em sala de 

aula (ou fora dela). Na o sa o os u nicos, nem talvez os melhores; constituem 

apenas algumas sugesto es capazes de desencadear atividades de leitura 

litera ria. 

Eles te m a vantagem acrescida de legarem ao leitor um retrato fiel 

do homem portugue s que, cansado da vida pobre no reino, e em busca de 

riqueza e de melhor sorte, persegue o seu sonho atrave s dos mares e da 

aventura pelo desconhecido. Õs alunos começam a entender melhor as 

outras faces dos descobrimentos portugueses: a pimenta pagava-se, pois, 

a um preço muito elevado. As naus que saí am do Tejo nem sempre 

chegavam a bom porto. De entre as que conseguiram, grande parte na o 

regressou a Lisboa. Vindas da I ndia com carregamentos excessivos, na o 

resistiam a  fu ria dos mares e afundavam-se com toda a carga que traziam. 

A somar a s mortes na I ndia, provocadas sobretudo pela inadaptaça o do 

portugue s a um clima difí cil e doentio, juntava-se ainda a perigosidade da 
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viagem de regresso, marcada por inu meros naufra gios. Este e  um homem 

que, ambicionando ser um empreendedor de grandes feitos e picos, se ve  

seriamente fustigado pelos ventos tra gicos. E assim o observamos nestes 

textos: desprotegido, lendo os avisos do ce u, estendendo a ma o a Deus em 

su plica, buscando consolaça o para as fatalidades do corpo e da alma, 

tentando angariar resiste ncia e força necessa rias para enfrentar este 

modo tra gico e sofrido de navegar na vida. A natureza, na sua inconsta ncia, 

nem sempre corresponde aos anseios de bonança expressos por este 

navegante; ela revolta-se contra o marinheiro, traindo-o. 

Mesmo a confiança e a sabedoria do homem parecem insuficientes e 

redundam em estrondosos e lamenta veis fracassos. Õ entendimento da 

natureza, das rotas, do mar na sua vastida o, escapa ao controlo e domí nio 

do homem, que acaba por se perder, correndo “por esta altura outros 

tantos dias com ventos frescos, sem poder haver vista dela [terra] ; o qual 

caminho foi tanto fora de tôda a ordem e navegação costumada”, como 

refere o narrador do naufra gio da Nau S. Paulo.  

Õs breves excertos que enumeramos constituem, pois, e somente, breves 

lampejos das enormes potencialidades que estes textos encerram, na o 

como objetos de estudo, mas outrossim, como sugesto es de leitura no 

a mbito das narrativas de viagens ultramarinas. Õs alunos te m a 

oportunidade de contactar com os hero is, os anti-hero is, as glo rias, mas 

sobretudo as derrotas. Tal como nos filmes, nas se ries ou nas narrativas 

dos jogos digitais, este (anti)herói tem a singularidade de ser portugue s, e 

e  nesse cena rio de procelas que o veem a digladiar-se com a natureza 

impiedosa, a maior parte das vezes de forma extremamente vulnera vel, 

outras ocasio es de modo corajoso, outras ainda, de forma vil e cobarde. 

Mas sempre temeroso e la bil perante as forças esmagadoras da natureza. 
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Contrariamente aos hero is das narrativas fí lmicas e/ou digitais aos 

quais esta  habituado, este guerreiro dos mares aparece-lhe exausto, 

naturalmente fra gil, configurando um homem real e mais pro ximo de si do 

que dos super-hero is. Assim, estes excertos dos episo dios devem ser tidos 

como convites à leitura, na o dos relatos integrais, mas pelo contra rio, como 

incentivo a  (re)leitura de um texto em particular que o aluno considere 

mais apelativo.  

Õ importante e  que a experie ncia de leitura destes textos dialogue 

com este jovem leitor; que o deixe entrever o marinheiro portugue s como 

um homem ludibriado pela experie ncia que julgou firmemente 

sedimentada pelos longos anos de navegaça o. Õs alunos começam a 

estudar este perí odo da Histo ria de Portugal e associam sempre a esta fase 

a urea da expansa o portuguesa, um homem ousado e autoconfiante, 

convicto da majestade das suas forças. E  este que, seduzido pela vertente 

da experimentalidade e da aventura, se deixa envolver em todas as 

proezas e valentias.  

Esta prova a que as viagens marí timas o submetem, vai permitir-lhe 

rasgar os horizontes de novos mundos, deixando-o simultaneamente sentir 

a pequenez pro pria do seu estatuto humano. Experimentando o mar, o 

marinheiro portugue s convence-se da finitude da sua magia humana, 

afinal na o ta o poderosa que consiga domar as portentosas forças que tem 

de enfrentar. Õ epicentro dessas resiste ncias converge na natureza, pois e  

ela que anuncia os primeiros sinais da trage dia: os ventos orquestram-se, 

levantando as a guas; as chuvas diluviais invadem o pora o e o conve s, e as 

quilhas das embarcaço es, sujeitas a tantas e ta o diferentes intempe ries, 

rasgam-se na a gua ou sobre os baixios.  A trage dia deflagra. E, se os que se 

salvam, julgam ter melhor sorte, cedo se desenganam de tais esperanças. 

A esses esta o-lhes reservados ainda maiores sacrifí cios e mais longas 
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tormentas. Verdadeiramente, o naufra gio acabara  por ser, apenas, o limiar 

de novas provaço es. 

Se a leitura de excertos destes relatos conseguir passar para os 

alunos, na o apenas o gosto pela leitura de narrativas fanta sticas quanto 

aute nticas, e permitir consubstanciar alguns conhecimentos que te m 

sobre a histo ria de Portugal e o enquadramento do feno meno 

expansionista portugue s de Quinhentos, para ale m de lhe darem um fresco 

da e poca e contribuí rem para a sua formaça o cultural e litera ria, enta o tera  

valido o esforço de fazer regressar estes textos ao palco dida tico das aulas 

de Portugue s. Por u ltimo, se este objetivo se concretizar, poderemos ainda 

concluir que e  possí vel, apesar das dificuldades, quebrar o moderno e 

dominante feitiço do canto da sereia cujo chamamento e  ta o apelativo para 

alunos destas idades e que o afastam da leitura em geral, e do texto 

litera rio em particular. 
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Õ perí odo medieval e , na atualidade, objeto, simultaneamente, de 

rejeiça o e de fascí nio. Por um lado, e  comum apelidar de “medieval” toda 

e qualquer ideia ou aça o que se considere retro grada. E  ainda neste 

perí odo temporal que sa o projetadas algumas ideias feitas, como a de ter 

sido um perí odo de trevas, quando, na realidade, se ha  elemento que que 

foi valorizado na Idade Me dia, foi a luz e a cor, desde o seu entendimento 

como elemento transcendental e de elevaça o espiritual 30 , ate  ao uso 

pra tico da policromia nos mais variados objetos de arte, das iluminuras 

dos manuscritos a monumentos, como igrejas e tu mulos31. Por outro lado, 

existe um fascí nio decorrente de ideias relacionadas com ambientes 

fee ricos e maravilhosos, resultado, em grande parte, de projeço es 

ficcionais de muitos contos de fadas e da literatura produzida no perí odo, 

com destaque para a mate ria arturiana e para os romances de cavalarias. 

Esta linha tem sido amplamente divulgada graças a  produça o mais ou 

                                                        
30 Sobre este assunto, ver a obra de pensadores como: Pseudo-Dioní sio, o Areopagita 
(provavelmente de finais do se c. V – iní cios do VI) que articula filosofia, arte e mí stica 
crista ; ja  no se c. XII, Suger, abade de Saint-Denis, foi o ideo logo da arquitetura go tica e 
da arte do vitral como projeça o de luz e de cor capaz de refletir conceitos divinos; ou 
ainda, no se c. XIII, Roberto Grosseteste, fundador da escola franciscana de Õxford, que 
escreveu um tratado sobre a luz. 
31  Graças a s possibilidades te cnicas atualmente disponí veis, tem sido possí vel 
identificar traços da policromia anteriormente existente em alguns monumentos e 
reproduzi-la, nomeadamente com recurso a projeço es de luz, experie ncias que alteram 
radicalmente a perceça o destes monumentos. A catedral de Amiens foi objeto de um 
trabalho pioneiro a este ní vel e que deu origem a um espeta culo de luz e cor que 
constitui um dos atrativos turí sticos desta cidade francesa. Em Portugal encontra-se em 
curso um projeto de investigaça o que visa identificar as cores que em tempos tera o 
ornamentado a pedra, atualmente nua, da capela principal do Mosteiro da Batalha - 
“Policromia monumental: a cor na Capela do Fundador” (IEM).  
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menos intensiva de livros e de filmes de grande sucesso que recorrem ao 

que consideram ser o imagina rio da e poca, caso dos referentes ao universo 

arturiano e ao mito do Graal, bem como sagas cinematogra ficas, como a 

Guerra das Estelas ou O Senhor dos Anéis (baseado na obra de J. R. R. 

Tolkien), entre outros exemplos possí veis. 

A existe ncia destas viso es parcelares e extremas sobre o perí odo 

medieval pode prejudicar o ensino da Histo ria e da Literatura deste 

perí odo, uma vez que nem sempre e  fa cil combater ideias feitas 

amplamente divulgadas e sedimentadas. Nestes casos, uma estrate gia 

possí vel, a que frequentemente se recorre, consiste em partir do que se 

sabe que fascina o pu blico estudantil para seguidamente valorizar o que 

foi a produça o efetiva deste perí odo, com destaque, naturalmente, para a 

mate ria arturiana que, a  e poca, tambe m tera  constituí do o que atualmente 

se designa como best-seller a ní vel europeu. Menos afortunada sera  a lí rica 

medieval uma vez que pouco tem de aça o ou de aventura. Para ale m disto, 

a poesia e  frequentemente o reduto de acesso mais difí cil na a rea da 

Literatura, dado o seu cara ter elisivo (que pode criar dificuldades ao ní vel 

do entendimento do texto) e introspetivo (que dificulta a separaça o entre 

as noço es de autor e de sujeito lí rico). A estas duas dificuldades, a poesia 

medieval acrescenta ainda dificuldades linguí sticas decorrentes do estado 

mais arcaico da lí ngua, tanto ao ní vel das construço es sinta ticas, como ao 

do vocabula rio, ja  em desuso. Assim, veicular conhecimentos e gosto pela 

poesia trovadoresca medieval constitui um desafio acrescido, mas 

tambe m um campo fe rtil para alguma experimentaça o dida tica, sobretudo 

se recorrermos aos meios informa ticos que temos a  disposiça o e que 

podem constituir vias de acesso mais familiares a domí nios menos 

pro ximos. 
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Para ale m do ja  referido, ha  que ponderar ainda a grande questa o 

teo rica que se coloca a qualquer proposta dida tica de um texto litera rio: o 

que e  que o ensino da literatura ensina? Qual e  o seu objetivo? Uma 

resposta ja  cla ssica e  a de Jacinto do Prado Coelho que, em 1976, escreveu 

“A literatura na o se fez para ensinar: e  a reflexa o sobre a literatura que nos 

ensina.” 32 . Em sentido contra rio, existe uma tende ncia que procura 

valorizar o estudo de textos de cara ter mais utilita rio, reduzindo a atença o 

sobre o texto litera rio. Sem diminuir a importa ncia pragma tica de 

familiarizar os jovens com formas textuais de utilidade quotidiana e 

imediata, consideramos que esta pra tica na o pode excluir os ní veis mais 

elevados da produça o textual humana, ou seja, a literatura e, neste 

domí nio, mesmo os considerados mais complexos e difí ceis. Assim, 

coincidimos com algumas posiço es que te m vindo a ser tomadas por 

diversos acade micos portugueses que refletiram e publicaram sobre estas 

questo es 33 , refutando o escamotear da ana lise de algumas obras 

                                                        
32 Jacinto do Prado Coelho, “Como Ensinar Literatura”, Ao Contrário de Penélope, Lisboa, 
Bertrand, 1976, p. 45-71 – p. 46. Para uma reflexa o breve, mas profunda sobre esta 
questa o, veja-se tambe m o verbete de Carlos Ceia, “Dida ctica da Literatura”, datado de 30 
de dezembro de 2009, no E-Dicionário de Termos Literários - 
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/didactica-da-literatura/ [consultado em abril de 
2019]. 
33  Veja-se a seguinte afirmaça o de Jose  Cardoso Bernardes e Rui Afonso Mateus: “Õ 
caminho que aqui advogamos na o e  o da facilidade. Pelo contra rio. Em nossa opinia o, o 
descre dito que hoje atinge o ensino da literatura e o ensino das humanidades em geral 
deriva do facto de, no passado recente, se terem feito demasiadas concesso es e 
simplificaço es. Õs textos litera rios distinguem-se de outros por motivos va rios, entre os 
quais se encontra o de serem mais difí ceis de ler. Se um texto litera rio do se culo XVI, ou 
mesmo do se culo XIX, custar tanto a entender como um texto de opinia o publicado num 
jornal de hoje, na o vale a pena perder tempo com ele na escola. E  necessa rio ensinar mais 
a partir dos textos litera rios. Lendo-os, tentando compreende -los, falando e escrevendo 
a partir deles, os alunos devem aperceber-se de que podem descobrir o que na o e  visí vel, 
experimentar sensaço es que de outro modo na o alcançariam, conhecer mundos 
construí dos que alargam horizontes e servem de compensaça o para a estreiteza de 
outras realidades. Atrave s da literatura, os alunos (passiva e ativamente) aprendem, 
enfim, a usar a lí ngua nos seus diferentes matizes e na o apenas a servir-se dela como 
instrumento de comunicaça o imediata e funcional.” (Jose  Cardoso Bernardes e Rui 
Afonso Mateus,  Literatura e Ensino do Português, Lisboa: Fundaça o Francisco Manuel dos 
Santos, 2013, p. 16-17). Veja-se tambe m: Carlos Reis, “Dida ctica da Literatura” in Jose  
Victor Adraga o e Carlos Reis, Didáctica do Português, Lisboa: Universidade Aberta, 1992, 
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culturalmente importantes, por mero facilitismo, e sublinhando a 

importa ncia de alargar horizontes, dando a conhecer e valorizando as 

obras mais importantes da lí ngua e da cultura. E , por isso, conveniente que 

os jovens contactem o mais cedo possí vel com o texto litera rio e, por 

maioria de raza o, com a poesia, a fim de se familiarizarem com este tipo 

de produça o este tica, evitando estranhamentos e eventuais fraturas que 

uma exposiça o mais tardia a  obra de arte podera  potenciar. Ale m disto, se 

os estudantes na o forem confrontados com uma primeira aproximaça o ao 

patrimo nio litera rio mais complexo, no qual se inclui a produça o lí rica 

medieval, so  podera o ter acesso a estes domí nios mais tarde, em contexto 

universita rio, e so  no caso de terem escolhido esta via de formaça o. Caso 

contra rio, fica um vazio, uma lacuna grave de conhecimento.  

Paralelamente, outra linha fundamental de preparaça o dos estudantes, 

desde os primeiros anos de escolaridade, consiste no estí mulo a  leitura, 

missa o para a qual a boa dinamizaça o das bibliotecas escolares tem um 

papel fundamental, aprofundando a curiosidade, ajudando os jovens 

leitores a reagir quando interpelados pelos textos litera rios e 

introduzindo-os nos caminhos do apreço e da fruiça o da obra de arte 

escrita. Sa o atualmente muitas as publicaço es que apontam e escalpelizam 

as vantagens decorrentes da leitura e do estí mulo a  sua pra tica34. A esta 

frutuosa linha acrescem estudos de cara ter mais pra tico que fornecem 

ideias relativamente aos modos como os serviços prestados por 

bibliotecas, em especial bibliotecas escolares, podem integrar e potenciar 

esta dina mica35. 

                                                        
p.113-157; Carlos Ceia, A literatura ensina-se?, Lisboa: Colibri, 1999; bem como os artigos 
de Ví tor Aguiar e Silva, “Dez teses sobre o ensino do texto litera rio na aula de Portugue s”, 
Diacrítica, 13-14, 1998-1999, p. 23-31 e de Helena Carvalha o Buescu, “Literatura, ca none 
e ensino”, Revista de Estudos Literários, 1, 2011, p. 59-83.  
34  Para este tema, ler: I talo Calvino, Porquê ler os clássicos?, Lisboa: Teorema, 1993; 
Alberto Manguel, Uma história da leitura, Lisboa: Presença, 1998; Harold Bloom, Como 
ler e Porquê, Lisboa: Caminho, 2001; George Steiner, O silêncio dos livros, Lisboa: Gradiva, 
2007...  
35  Para o aprofundamento desta linha, remetemos para as propostas publicadas no 
quadro da Rede de Bibliotecas Escolares e disponí veis online em: 
http://www.rbe.mec.pt/np4/394.html [consultado em abril de 2019]. 
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A proposta que agora se apresenta assenta nos pressupostos que 

acabamos de referir, dirigindo-se a um pu blico alargado de jovens / jovens 

adultos / adultos, sendo suscetí vel de adaptaço es (sensatas) consoante o 

ní vel eta rio e de maturidade predominante em situaço es de ensino-

aprendizagem com pu blicos mais especí ficos. Tambe m sera  valorizado o 

contexto educacional a dista ncia, em regime de elearning, uma vez que se 

trata de um domí nio em franca expansa o, mas ainda carente de propostas 

concretas de didatizaço es direcionadas para mate rias cientí ficas mais 

especí ficas. Subjacente a esta proposta esta  um modelo de ensino 

especí fico, o Modelo Pedago gico Virtual teorizado e praticado na 

Universidade Aberta de Portugal, e respetivas atualizaço es36.  

 

O conjunto de poemas propostos para análise e estudo 

Existem diversas ediço es muito boas da lí rica trovadoresca 

medieval, inclusivamente ediço es monumentais e facsimiladas37. Tambe m 

                                                        
36  Alda Pereira, Anto nio Quintas Mendes, Lina Morgado, Lu cia Amante e Jose  Bidarra, 
Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta. Para uma Universidade do Futuro, 
Lisboa: Universidade Aberta, 2007 – disponí vel em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1295/1/Modelo%20Pedagogico
%20Virtual.pdf  e Anto nio Quintas Mendes, Glo ria Bastos, Lu cia Amante, Luí sa Lebres 
Aires e Teresa Cardoso, Modelo Pedagógico Virtual | Cenários de Desenvolvimento, Lisboa: 
Universidade Aberta, 2018 – disponí vel em: https://portal.uab.pt/wp-
content/uploads/2019/03/MPV_01.pdf [consultado em abril de 2019]. 
37 A ediça o em papel mais completa e mais recente da produça o trovadoresca e : Lírica 
Profana Galego-Portuguesa: corpus completo das cantigas medievais (coord. Mercedes 
Brea), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia / Centro de Investigacio ns Lingu í sticas e 
Literarias Ramo n Pin eiro, 1996 (2 vols.). Existem, tambe m, va rias outras ediço es, seja de 
cancioneiros concretos, seja de conjuntos de poesias de ge neros textuais especí ficos, 
nomeadamente: Cancioneiro da Ajuda (ed. Carolina Michae lis de Vasconcelos, pref. de Ivo 
Castro), Lisboa: IN-CM, 1990 - 2 vol.; Cancioneiro da Biblioteca Nacional (pref. Joa o Palma-
Ferreira, apresentaça o Luí s F. Lindley Cintra), Lisboa: Biblioteca Nacional / IN-CM, 1982; 
Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (cód. 4803) ([colab.] Jose  Gomes Branco, 
introd. Luí s F. Lindley Cintra), Lisboa: Centro de Estudos Filolo gicos, 1973; Afonso X, o 
Sa bio, Cantigas de Santa Maria, (ed. de Walter Mettmann), Coimbra: Universidade, 1959 
(reimp. 1997), 4 volumes; Cantigas de amor dos trovadores galego-portugueses (compil. 
Jose  Joaquim Nunes), Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1972; Cantigas de amigo dos 
trovadores galego-portugueses (compil. Jose  Joaquim Nunes), Lisboa: Centro do Livro 
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existem algumas ediço es disponí veis na Internet38 , sendo estas as que 

mais facilmente se adequam ao ensino online, dada a sua facilidade de 

acesso. De entre estas, a que consideramos que pode ter uma utilidade 

mais ampla em situaça o de ensino-aprendizagem (questa o a que 

voltaremos no ponto seguinte) e  a da base de dados disponibilizada pela 

FCSH-NÕVA, “Cantigas Medievais Galego-Portuguesas” (Projeto Littera, 

com coordenaça o cientí fica de Graça Videira Lopes, Manuel Pedro Ferreira 

e Nuno Ju dice) 39 

De entre a produça o trovadoresca medieval, mu ltiplos conjuntos de 

textos podem ser identificados e agregados por inu meras razo es. Para o 

presente caso, o corpus textual cujo estudo e ana lise propomos consiste 

num conjunto de seis poemas de D. Dinis que retratam outros tantos tipos 

humanos, identifica veis em situaço es sociais (cantiga nº 1), e de relaça o 

amorosa (Cantigas n.º 2 a 6). Sendo intemporal o fio condutor que une 

estas composiço es, a dista ncia relativamente ao leitor e  reduzida, o que 

podera  funcionar como um elemento de atraça o a explorar. Pelo outro 

                                                        
Brasileiro, 1973 – 3 vol.; 500 cantigas d’amigo (ed. Rip Cohen, trad. Isabel Rodrigues), 
Porto: Campo das Letras, 2003; Cantigas d'escarnho e de mal dizer: dos cancioneiros 
medievais galego- portugueses (ediça o crí tica e vocabula rio M. Rodrigues Lapa), Lisboa: 
Ediço es Joa o Sa  da Costa, 1995; Cantigas de escárnio e maldizer dos trovadores e jograis 
galego-portugueses (ed. Graça Videira Lopes), Lisboa: Estampa, 2002; sem esquecer a 
produça o teo rica coeva: Arte de trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa 
(introd., ed. crí tica e facsimile Giuseppe Tavani), Lisboa, Colibri, 1999. 
38  Nomeadamente as disponibilizadas pela Universidade de Õxford (Cantigas de Santa 
María Database - http://csm.mml.ox.ac.uk, dedicada a s cantigas marianas de Afonso X); 
pelo Centro Ramo n Pin eiro para a Investigacio n en Humanidades (Base de dados da 
Lí rica Profana Galego-Portuguesa - http://www.cirp.es/pls/bdo2/f?p=MEDDB2 com 
acesso mediante inscriça o); e pela Faculdade de Cie ncias Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa (Projeto Littera - Cantigas Medievais Galego-Portuguesas – 
disponí vel em: http://cantigas.fcsh.unl.pt/apresentacao.asp) [Consultados em abril de 
2019].  
39 Lopes, Graça Videira; Ferreira, Manuel Pedro et al. (2011-), Cantigas Medievais Galego 
Portuguesas [base de dados online]. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NÕVA. 
Disponí vel em: http://cantigas.fcsh.unl.pt [Consultada em abril de 2019]. 
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lado, verifica-se diversidade suficiente para permitir a exploraça o de um 

conjunto de linhas de ana lise bastante lato. 

 

Cantiga n.º1 – crí tica satí rica a um maçador que promete ir-se embora, 

para deixar o seu interlocutor ir dormir, mas na o o faz... 

 

U noutro dia seve Dom Foam, 
a mi começou gram noj’a crecer 
de muitas cousas que lh’oí  dizer. 
Diss’el: “Ir-m’ei, ca ja se deitar ham”. 

E dix’eu: “- Bo a ventura hajades,  5 
porque vos ides e me leixades”. 

 
E muit’enfadado de seu parlar, 
sevi gram peça, se mi valha Deus, 
e tosquiavam estes olhos meus. 
e quand’el disse: “Ir-me quer’eu deitar”,  10 

[lh]e dix’eu: “Boa ventura hajades, 
porque vos ides e me leixades.” 

 
El seve muit’e diss’e parfiou, 
e a mim creceu gram nojo por en, 
e nom soub’el se x’era mal se bem.   15 
E quand’el disse: “Ja me deitar vou”, 

dixi-lh’eu: “- Bo a ventura hajades, 
porque vos ides e me leixades”. 

 

D. Dinis (B.1539) – disponí vel em: 

https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant

=1572&pv=sim  

 

Cantiga n.º2 – Discurso de uma “estratega” que procura gerir a situaça o 

amorosa e o interesse do apaixonado por ela: 
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Õ meu amig’, amiga, non quer’ eu 

que haja gram pesar nem gram prazer, 

e quer’ eu este preit’assi trager, 

ca m’ atrevo tanto no feito seu: 

non’o quero guarir nen’o matar,    5 

nen’o quero de mi desasperar. 

 

Ca se lh’ eu amor mostrasse, bem sei 

que lhi seria end’atam gram bem 

que lh’haveriam d’entender por en 

qual bem mi quer; e por end’esto farei:    10 

non’o quero guarir nen’o matar,  

nen’o quero de mi desasperar. 

 

E, se lhi mostrass’algum desamor, 

nom se podia guardar de morte, 

tant’haveria em coita forte;      15 

mais, por eu nom errar end’o melhor, 

non’o quero guarir nen’o matar,  

nen’o quero de mi desasperar. 

 

E assi se pode seu tempo passar, 

quando con prazer, quando con pesar.    20 

 

D. Dinis (B. 559, V. 162) – disponí vel em: 

https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcan

t=583&pv=sim  
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Cantiga n.º3 – em contraposiça o com a cantiga anterior, temos a 

expressa o de uma jovem que se engana a si mesma, procurando desculpar 

o amigo que a magoou e acreditando que ainda tem poder sobre ele... 

 

Pesar mi fez meu amigo, 

amiga, mais sei eu que nom 

cuidou el no seu coraçom 

de mi pesar, ca vos digo 

que ant’el querria morrer   5 

ca mi sol um pesar fazer. 

 

Nom cuidou que mi pesasse 

do que fez, ca sei eu mui bem 

que do que foi nom fora rem; 

por en sei, se en cuidasse,    10 

que ant’el querria morrer 

c’a mi sol um pesar fazer. 

 

Feze-o por encoberta; 

ca sei que se fora matar 

ante ca mi fazer pesar,    15 

e por esto so o certa 

que ant’el querria morrer 

ca mi sol um pesar fazer. 

 

Ca, de morrer ou de viver, 

sab’el ca x’e  no meu poder.    20 

 

D. Dinis (B. 563, V. 166) – disponí vel em: 

https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcan

t=587&pv=sim  
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Cantiga n.º4 – retrato de uma “convencida” que se considera superior e 

senhora da situaça o amorosa, na o hesitando em rebaixar o seu 

apaixonado: 

 

De morrerdes por mi gram dereit’e , 

amigo, ca tanto paresc’eu bem, 

que desto mal grad’hajades vo s en, 

e Deus bom grado, ca, per bo a fe , 

nom e  sem guisa de por mi morrer   5 

quem mui bem vir este meu parecer. 

 

De morrerdes por mi nom vos dev’eu 

bom grado poer, ca esto fara  quem quer 

que bem cousir parecer de molher; 

e, pois mi Deus este parecer deu,    10 

nom e  sem guisa de por mi morrer 

quem mui bem vir este meu parecer. 

 

De vos por mi Amor assi matar, 

nunca vos d’esto bom grado direi 

e, meu amigo, mais vos en direi:    15 

pois me Deus quis este parecer dar, 

nom e  sem guisa de por mi morrer 

quem mui bem vir este meu parecer 

 

que mi Deus deu, e podedes creer 

que nom ei rem que vos i gradecer.   20 
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D. Dinis (B. 591, V. 194) – disponí vel em: 

https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcan

t=615&pv=sim  

 

Cantiga n.º5 – situaça o em que o apaixonado joga, conseguindo conversar 

com a sua amada, que pensa que ele esta  apaixonado por outra: 

 

Nostro senhor, hajades bom grado 

por quanto m’hoje mia senhor falou; 

e tod'esto foi porque se cuidou 

que andava doutra namorado; 

ca sei eu bem que mi nom falara ,  5 

se de qual bem lh’eu quero cuidara. 

 

Porque mi falou hoj’este dia, 

hajades bom grado, Nostro Senhor; 

e tod'esto foi porque mia senhor 

cuidou que eu por outra morria;   10 

ca sei eu bem que mi nom falara, 

se de qual bem lh’eu quero cuidara. 

 

Por quanto m’hoje falou, haja Deus 

bom grado, mais desto nom fora rem 

senon porque mia senhor cuidou bem  15 

que doutra eram os desejos meus; 

ca sei eu bem que mi nom falara, 

se de qual bem lh’eu quero cuidara. 

 

Ca tal e  que ante se matara 

ca mi falar, se o sol cuidara.    20 
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D. Dinis (B. 522, V. 105) – disponí vel em: 

https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant

=526&pv=sim  

 

Cantiga n.º6 – finalmente, mais um jogo amoroso, desta feita, 

protagonizado por uma intriguista que procura envenenar a relaça o 

amorosa de uma sua “amiga”: 

 

Õ voss’amig’, ai amiga, 

de que vos muito fiades, 

tanto quer’eu que sabiades: 

que u a, que Deus maldiga, 

vo-lo tem louc’e tolheito,    5 

e moir’end’eu com despeito. 

 

Nom hei rem que vos asconda 

nem vos sera  encoberto, 

mais sabede bem por certo 

que u a, que Deus cofonda,     10 

vo-lo ten louc’e tolheito, 

e moir’end’eu com despeito. 

 

Nom sei molher que se pague 

de lh’outras o seu amigo 

filhar, e por en vos digo     15 

que u a, que Deus estrague, 

vo-lo tem louc’e tolheito, 

e moir’end’eu com despeito. 
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E faço mui gram dereito, 

pois quero vosso proveito.     20 

 

D. Dinis (B. 594, V. 197) – disponí vel em: 

https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant

=618&pv=sim  

 

1º nível de trabalho: identificar possíveis problemas ou bloqueios e 

encontrar soluções  

Õ primeiro ní vel de trabalho a realizar com este tipo de poesia 

consiste na descodificaça o dos textos com vista a  sua compreensa o, na o so  

a ní vel linguí stico, mas tambe m no que se refere ao seu aspecto formal e 

conceptual. Podendo estes conteu dos perfilar-se como potenciais sesso es 

expositivas intraga veis ate  para quem as profere, alguma imaginaça o pode 

transformar estes “drago es” em momentos de aprendizagem salutar. 

Voltamos aqui a s razo es que nos levaram a optar pela ediça o das 

Cantigas disponibilizada pela FCSH-NÕVA, no quadro do Projeto Littera, e 

que consistem nos apoios que esta base de dados integra. Com efeito, a 

ediça o dos diferentes poemas e  pontuada por janelas com anotaço es de 

va ria ordem: explicativas, de leitura, marginais, toponí micas, 

antroponí micas, e lexicais (Glossa rio). Assim, a linguagem mais arcaizante 

da lí rica medieval torna-se um problema ultrapassa vel, de forma 

relativamente fa cil, permitindo a compreensa o de termos e expresso es 

menos evidentes (como, por exemplo, Fua o, no poema n.º 1, como forma 

arcaica de “fulano”). Este trabalho de descodificaça o pode constituir um 

percurso de descoberta que desperte ou acentue o gosto pela Histo ria da 

Lí ngua, e estimule a sensibilidade para a descodificaça o etimolo gica das 

palavras e respetiva amplitude e evoluça o sema nticas. Acresce que no final 

de cada poema e  disponibilizada uma “Nota geral” que resume o teor da 
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cantiga, permitindo desfazer eventuais du vidas que possam subsistir 

relativamente a  leitura do texto. Deste modo, o recurso a materiais 

disponí veis online revela-se como uma soluça o, na o so  via vel, mas tambe m 

deseja vel, dada a sua facilidade de acesso, o seu cara ter gratuito, e as 

informaço es complementares que faculta.  

Para ale m do ja  referido, cada poema e  qualificado a ní vel formal, em 

articulaça o com uma pa gina onde va rios termos da terminologia da 

poe tica trovadoresca sa o sinteticamente explicados, o que pode constituir 

pretexto para a identificaça o de algumas caracterí sticas formais menos 

estudadas e um estí mulo para a pesquisa de eventuais elementos em 

falta40. Sendo os poemas propostos de tipos diversificados, tal permitira  

explorar e consolidar mu ltiplas noço es como a da diferenciaça o entre 

autor e sujeito lí rico (caso das cantigas de amigo, nas quais a expressa o e  

assumida por sujeitos femininos), ou como os ní veis da sa tira (o que esta  

na base da diferenciaça o entre poemas de esca rnio e de maldizer). Com 

efeito, e uma vez que a poesia trovadoresca se diferencia bastante da 

produça o po s-renascentista, cujas regras sa o as que perduraram no 

ensino, sera  importante identificar traços mais especí ficos como, por 

exemplo, a valorizaça o melo dica e rima tica que ocorre entre estrofes, em 

detrimento da rima entre os versos que se encontram numa mesma 

estrofe41 . A remissa o para o texto normativo coevo da Arte de Trovar 

(tambe m disponibilizado na mesma base de dados) permite a 

                                                        
40  Sugere-se o recurso a enciclope dias e diciona rios, preferencialmente especí ficos 
(como: Guiseppe Tavani & Julia Lanciani (org.), Diciona rio da Literatura Medieval Galega 
e Portuguesa, Lisboa, Caminho, 1993), sem excluir a pesquisa na Internet (uma 
possibilidade sera  o E-Dicionário de Termos Literários, de Carlos Ceia - 
http://www.edtl.com.pt [Consultado em abril de 2019]). 
41 Com efeito, na poesia trovadoresca, as repetiço es rima ticas que se verificam entre as 
estrofes caracterizam o poema formalmente: coblas ou cobras singulares, doblas ou 
uní ssonas, na seque ncia da influe ncia da cansó provençal. Õutras particularidades na o 
sa o menos importantes, como o paralelismo, o leixa-pren, o dobre, o mozdobre... muitas 
associadas ao fundo tradicional auto ctone. 
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consideraça o, em paralelo, de descriço es ou definiço es da e poca e de 

especificaço es posteriores. Igualmente fundamental e  a identificaça o das 

grandes linhas tema ticas deste tipo de poesia 42 , bem como notar as 

evoluço es e continuidades que se verificaram ao longo do tempo 43 . 

Mediante algum trabalho de planificaça o e de organizaça o, as 

singularidades formais da lí rica medieval podem ser abordadas, “em 

modo de jogo”, como sugerido por um dos primeiros pedagogos da nossa 

histo ria44. Para tal, sera  de considerar o recurso a meios informa ticos mais 

lu dicos, de complexidade varia vel, consoante a idade e maturidade dos 

estudantes em causa. E  o caso dos exercí cios realiza veis no software 

educacional Hot Potatoes, ou, de forma mais elaborada, a construça o de 

um Glossa rio, com base na ferramenta disponí vel em softwares 

educacionais mais complexos, como a plataforma de ensino Moodle, 

correntemente usada em contexto universita rio. Este tipo de Glossa rio e  

construí do de forma colaborativa45, graças aos contributos dos diversos 

                                                        
42 Veja-se a nomenclatura especí fica que divide a poesia trovadoresca, primeiro em dois 
(religiosas ou profanas) e depois em tre s grandes grupos (cantigas de amor, de amigo e 
de esca rnio e maldizer), sem esquecer outras designaço es como tença o, alba, serena, 
marinha, lais, desacordo, pranto, pastorela, bailia...  
43  Sera  importante estabelecer diferenças e continuidades relativamente a  poesia 
cancioneiril mais tardia, como a existente no Cancioneiro geral, coligido por Garcia de 
Resende (1470-1536), momento em que surgem algumas formas novas, como o 
vilancete, a esparsa ou as trovas, contempora neas das primeiras manifestaço es poe ticas 
do Renascimento, nomeadamente do soneto, forma que marcara  indelevelmente a 
produça o poe tica posterior.  
44 Fazendo coincidir uma refere ncia com a indicaça o de um reposito rio importantí ssimo 
para o estudo da literatura mais antiga, veja-se a digitalizaça o disponibilizada pela 
Biblioteca Nacional de Portugal da obra de Joa o de Barros, Dialogos de preceitos Moraes 
co[m] prática deles, em modo de iogo, Lisboa: per Luis Rodriguez, livreiro delrey nosso 
senhor, 1540 - http://purl.pt/12149 [Consultado em abril de 2019].  
45 Veja-se o Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta de Portugal, e respetivas 
atualizaço es, ja  referidos, que pressupo em estudantes ativos, capazes de construir os 
seus pro prios conhecimentos e aptos a trabalharem tanto de forma auto noma como 
colaborativa (Modelo Pedagógico Virtual, p. 10-11). Recorde-se ainda a teoria das 
situaço es dida ticas, formulada por Guy Brousseau, a partir da da epistemologia gene tica 
de Jean Piaget, que preconiza o incentivo ao trabalho de pesquisa como forma de 
estimular os estudantes a criar os seus pro prios conhecimentos, funcionando o professor 
como um mediador | observador | facilitador das aprendizagens - Guy Brousseau, 
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estudantes, incentivados a realizar pesquisa a fim de identificar termos 

especí ficos, neste caso, da nomenclatura caracterí stica da lí rica 

trovadoresca galego-portuguesa, e respetivas definiço es ou explicaço es. 

Deste modo, e  igualmente via vel trabalhar conceitos como as noço es de 

Amigo, Senhor, coita, entre outros possí veis e que ocorrem nos poemas em 

estudo. 

Uma vez compreendidos os poemas, sera  possí vel explorar os 

elementos intemporais que veiculam, nomeadamente no que respeita a  

condiça o e a s relaço es humanas, aos seus sentimentos e jogos de poder e 

de seduça o, brilhantemente representados nos perfis desenhados pelo 

rei-poeta D. Dinis. Este patamar de identidade pode constituir igualmente 

o ponto de partida para, em seguida, se explorar o que estas composiço es 

tambe m apresentam de diferente relativamente a  atualidade, o que nos 

conduz a um segundo patamar de trabalho, que remetera  para a promoça o 

da reflexa o sobre o feno meno litera rio enquanto expressa o integrada em 

contextos histo ricos, geogra ficos, culturais e artí sticos especí ficos.  

 

2º nível de trabalho: o alargar de horizontes. Algumas propostas de 

exploração.   

Para o segundo patamar de trabalho que aqui preconizamos, quando 

em ambiente de ensino online, a ferramenta que se afigura mais adequada 

e  o fo rum de debate, que permite que todos os estudantes, de forma 

assí ncrona, e independentemente do local em que se situem, possam 

contribuir para a construça o comum do saber, mediante a supervisa o do 

docente responsa vel (que gere as linhas do debate e, se necessa rio, lança 

os temas que considerar mais pertinentes). Recordando uma coleça o de 

                                                        
Introdução ao estudo das situações didáticas. Conteúdos e métodos de ensino, Sa o Paulo: 
A tica, 2009. 
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propostas dida ticas que ha  alguns anos teve um sucesso considera vel46, 

apresentaremos a seguir algumas “linhas de leitura” possí veis para a 

exploraça o aprofundada e multidisciplinar deste conjunto de textos 

litera rios. 

1. Uma primeira sugesta o parte das informaço es disponibilizadas na 

base de dados das “Cantigas Medievais Galego-Portuguesas” do Projeto 

Littera: a imagens dos manuscritos onde cada cantiga se encontra 

registada e que pode constituir uma base importante para uma 

conversaça o sobre a materialidade da escrita no perí odo medieval, 

possibilidades de decifraça o de manuscritos, sem esquecer a noça o de 

variante textual que pode ser articulada com eventuais conhecimentos de 

literatura tradicional. 

2. Uma segunda possibilidade tambe m decorre de uma informaça o 

disponibilizada na mesma base de dados: as verso es musicadas, 

distinguindo-se “originais” de “contrafactum” e ainda de recriaço es 

modernas. Neste contexto, seria deseja vel estimular a pesquisa 

relativamente a  mu sica medieval, com destaque para a revoluça o melo dica 

e rí tmica que ocorreu no se c. XIV com a sobreposiça o de vozes na polifonia 

da denominada ars nova, relativamente ao anterior cantocha o ou canto 

gregoriano (ars antiqua), sendo as diferenças facilmente percetí veis 

mediante a audiça o de exemplos dos dois estilos musicais. Ainda neste 

ponto, seria de salientar as qualidades rí tmicas dos refro es dos poemas 

em ana lise, o que leva a que sejam muito facilmente memoriza veis. Um 

debate sobre estas questo es desembocara  facilmente na consideraça o da 

necessidade de bem compreender um texto para o poder ler 

                                                        
46 Trata-se da coleça o “Textos Litera rios”, dirigida e coordenada por Maria Alzira Seixo, e 
que floresceu nos anos 80 do se c. XX. Estes livros consistiam na ediça o de uma antologia 
de textos, a que se somavam comenta rios e linhas de leitura. Õ volume dedicado a  lí rica 
medieval foi o seguinte: Elsa Gonçalves e Maria Ana Ramos, A Lírica Galego-portuguesa, 
Lisboa: Comunicaça o, 1985. 
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convenientemente em voz alta e na apreciaça o da este tica do ritmo e da 

palavra (falada ou cantada), em articulaça o com a força vital da respiraça o.  

3. Uma ligaça o com a imagem pode ser estabelecida a partir da 

ana lise das iluminuras existentes nos manuscritos das cantigas. Esta 

informaça o encontra-se na base de dados das “Cantigas Medievais Galego-

Portuguesas”, mas a pesquisa dos estudantes neste domí nio devera  ir mais 

ale m, uma vez que se encontram, disponí veis na Internet, muitas outras 

iluminuras de cancioneiros medievais, com destaque para as dos dois 

manuscritos iluminados das Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, 

pertencentes a  Biblioteca de El Escorial, um onde as imagens reproduzem 

(nem sempre em total sintonia) os milagres narrados na poesia, em 

conjuntos de seis quadros semelhantes a banda desenhada, e outro que 

ostenta um extenso conjunto de imagens relacionadas com o espeta culo 

trovadoresco. Em especial estas u ltimas imagens foram de grande 

importa ncia para a pesquisa levada a cabo por musico logos com vista a  

construça o de re plicas dos instrumentos medievais, atualmente em uso 

por alguns grupos musicais. 

4. As iluminuras que ornam os co dices permitem ainda uma 

aproximaça o a s atividades quotidianas e festivas da e poca. Algumas 

iluminuras mostram o modo como as pessoas se vestiam ou o tipo de casas 

onde viviam. Õutras incluem crista os, mouros e judeus tocando em 

conjunto, o que pode dar origem a uma reflexa o sobre o cara ter 

multie tnico de algumas cortes medievais. Estes va rios elementos 

possibilitam a articulaça o com a a rea cientí fica da Histo ria, o que pode ser 

aprofundado mediante a pesquisa dos estudantes, em bibliotecas ou 

online, sem desvalorizar o recurso a alguns dos mu ltiplos recursos 

existentes, seja em espaços de grande divulgaça o, como o youtube, onde, 

mediante verificaça o, e  possí vel encontrar materiais cientificamente 
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va lidos, seja em reposito rios institucionais, validados pela natureza da 

instituiça o, e onde e  possí vel encontrar documentos, em diferentes 

suportes47.  

5. Õ elemento geogra fico e a arquitetura podera o ser igualmente 

convocados, sendo esta linha exemplifica vel graças a dois projetos 

atualmente em desenvolvimento na Universidade de Santiago de 

Compostela. Õ projeto Roteiro Virtual da Lírica Galego-Portuguesa, 

desenvolvido por Yara Frateschi Vieira (Universidade Estadual de 

Campinas), Marí a Isabel Mora n Cabanas e Janaí na Marques Ferreira Rocha 

(ambas da Universidade de Santiago de Compostela) visa promover 

atividades dida tico-turí sticas articulando poesia e geografia na paisagem 

da sua produça o sempre que esta se relacionou com a cidade de Santiago 

de Compostela. Õ projeto Cultura trobadoresca-Cistercium experientia 

(LI RICA), Piloto I do macroprojeto GEÕARPAD - Patrimonio cultural da 

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación, no qual 

te m vindo a trabalhar Marin a Arbor Aldea e Carmen de Santiago Go mez, 

ambas da Universidade de Santiago de Compostela, visa identificar o 

protagonismo que algumas famí lias nobres e abadias cistercienses, 

                                                        
47  Õs reposito rios institucionais configuram-se como espaços de grande importa ncia 
para o ensino-aprendizagem, de visita obrigato ria para professores e estudantes, uma 
vez que e  possí vel encontrar aí  documentaça o de outro modo dificilmente acessí vel, caso 
de dissertaço es e teses, ou produça o cientí fica publicada em volumes de circulaça o 
limitada ou mais antiga, como o artigo de Jorge A. Õso rio, “D. Dinis: o Rei, a Lí ngua e o 
Reino”, Máthesis 2, 1993, p. 17-36 – disponí vel no reposito rio da Universidade do Porto -
> https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/20003. Para um exemplo de um 
recurso em formato ví deo, veja-se o programa da se rie “Entre No s” nº 1218, dedicado a 
D. Dinis e emitido a 30 de janeiro de 2007, atualmente no Reposito rio da Universidade 
Aberta:  http://hdl.handle.net/10400.2/8095 ou, para outro exemplo, agora do arquivo 
da RTP, veja-se o programa de Nata lia Correia sobre os trovadores (disponí vel em: 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-poesia-dos-trovadores/) e que podera  dar origem 
a uma profí cua conversa sobre esta autora e a sua relaça o com a poesia galego-
portuguesa mais antiga. 
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radicadas na Galiza e no norte de Portugal, tiveram na criaça o e promoça o 

de textos lí ricos galego-portugueses48.  

6. “last, but not least”, os contextos litera rio e ideolo gico podem ser 

debatidos graças a um retorno aos textos tendo em conta, por exemplo, os 

traços corteses que aí  se manifestam, o que permitira  o estabelecimento 

de relaço es com outros tipos de literatura da e poca, como os romances de 

cavalaria, e com a respetiva influe ncia na mentalidade medieval.  

Recordando os pressupostos referidos no iní cio da presente 

proposta, assume-se que o estabelecimento de pontes com disciplinas e 

artes diversas permitira  um melhor entendimento da complexidade dos 

textos litera rios que, tanto veiculam aspetos intemporais (porque 

inerentes ao ser humano), como tambe m sa o produto de uma e poca 

especí fica e idiossincra tica que simultaneamente espelham e ajudam a 

formar, ainda com a vantagem de o fazem de modo esteticamente feliz. 

Assim, o desenvolvimento da capacidade para pensar o texto litera rio, 

enquanto caleidosco pio, constitui-se tambe m como exercí cio de 

capacidades cognitivas amplas, que permitem pensar conceitos e ideias de 

forma complexa, articulando lo gica e este tica, o que contribui 

necessariamente para a formaça o de cidada os mais aptos para enfrentar 

os desafios da contemporaneidade.  

  

                                                        
48 Estes dois projetos foram apresentados, pelas investigadoras referidas, no XII Colo quio 
da Secça o Portuguesa da Associaça o Hispa nica de Literatura Medieval, que se debruçou 
sobre o tema “Õ Medievalismo no se culo XXI” e que teve lugar no convento de Sa o 
Francisco, em Santare m, nos dias 21 e 22 de junho de 2018. Estas duas comunicaço es 
sera o brevemente publicadas num volume da editora Peter Lang. 
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A OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA COMO 

ABORDAGEM À DIDÁTICA DA LITERATURA 

PORTUGUESA 

 

Patrí cia Rodrigues,49  
tischa.rodrigues@gmail.com  

Manuela Sofia Silva 50 

nelaintep@gmail.com 
 

“Um clássico é um livro que nunca acabou de 

dizer o que tem a dizer” (Ítalo Calvino) 

 

Õ ensino tem garantido a transmissa o do patrimo nio nacional e 

universal, nomeadamente da cultura litera ria. Neste contexto, o estudo e 

o ensino da literatura revelam-se essenciais, remetendo-nos tanto para o 

domí nio disciplinar dos estudos litera rios, como para o domí nio da 

dida tica, isto e , do ensino-aprendizagem, o enfoque do presente artigo. 

Reconhecendo a importa ncia que as obras litera rias cla ssicas assumem no 

contexto de cada cultura, neste caso, a portuguesa, e  nosso propo sito 

discutir os resultados de uma Õficina de Escrita Criativa, intitulada 

“Revisitar os Cla ssicos da Literatura Portuguesa”, que decorreu no 

enquadramento de uma Unidade Curricular de Literatura Portuguesa 

                                                        
49 Instituto Polite cnico de Santare m | Centro de Estudos Anglí sticos da Universidade de 
Lisboa 
50 Instituto Polite cnico de Santare m | Instituto Polite cnico de Tomar 
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Contempora nea (Licenciatura em Educaça o Ba sica, 3º ano). A escrita 

criativa abarca “uma se rie de exercí cios que te m, como principal objetivo, 

levar algue m a escrever de forma mais desenvolta, mais livre, 

mais…criativa” (SERRA & SANTÕS, 2007, p.178), capitalizando, portanto, 

o potencial pedago gico-dida tico de oficinas de escrita criativa no contexto 

de aulas de literatura portuguesa. 

No que diz respeito aos objetivos de ensino-aprendizagem desta 

abordagem pedago gico-dida tica, na o sera  despiciendo recordar “as 

compete ncias a serem desenvolvidas pelos alunos [-] [e] a especificidade 

cognitiva e pragma tica dos processos de compreensa o do texto litera rio” 

(MELLÕ, 1998, p.269). Como refere Carlos Ceia, a Dida tica da Literatura e  

a “[d]isciplina que se ocupa do ensino do modo de ser da literatura”, 

acrescentando que “esta disciplina [se] concentra[-] em problemas 

aprioristicamente pragma ticos da literatura, que envolvem tanto a 

definiça o daquilo que se ensina como de quem ensina e, sobretudo, como 

e  que se ensina”  (CEIA, 2009, s.p.).  

Esta problema tica remete-nos para o uso particular da lí ngua 

litera ria na sua relaça o com os valores este ticos e culturais de cada 

contexto (REIS & ADRAGA Õ, 1992), uma vez que “a obra litera ria e  sempre 

um artefa[-]to, um obje[-]to produzido no espaço e no tempo” (AGUIAR & 

SILVA, 1997, p.34). Assim sendo, o termo literatura e  mais uma categoria 

funcional do que ontológica, porque se reporta ao que fazemos e na o ao 

estado permanente das coisas (EAGLETÕN, 2008). Efetivamente, “[u]ma 

obra litera ria e  uma criaça o humana que po e em movimento ideias, 

sentimentos, vive ncias, experie ncias do mundo que nos falam de um lugar 

u nico, mas que connosco constantemente dialogam no espaço comum da 

experie ncia da vida. (MARTINS, 1993, p.56). 
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Neste a mbito, importa igualmente definir o que se considera 

literatura e, neste sentido, selecionar e escolher os textos da literatura 

portuguesa a serem estudados e que devem fazer parte do nosso ca none 

litera rio. Inicialmente usado num contexto religioso, para designar os 

textos bí blicos e as leis divinas, reveladores da autoridade e da palavra de 

Deus, o conceito de ca none alarga-se ao contexto litera rio e passa a 

reportar-se aos textos que devem ser tidos como modelos dignos de serem 

lidos e imitados. 

Pore m, e tendo em consideraça o que existe um manancial de textos 

para ler, importa saber que crite rios esta o na base da formaça o do ca none 

litera rio para podermos escolher o que estudar. De acordo com Carlos 

Reis, o ca none obedece a tre s princí pios ba sicos: a seletividade, que 

estabelece o leque de autores e obras que correspondem a  identidade e a  

herança cultural e litera ria de um determinado povo ou paí s, 

representativa da sua identidade coletiva; a continuidade, isto e , o objeto 

litera rio deve permanecer no tempo e a autoridade cultural e litera ria do 

autor/texto deve perdurar num tempo histo rico alargado; por fim, a 

formatividade, dito de outro modo, os textos integrados no ca none 

litera rio de uma paí s devem, do ponto de vista pedago gico e ideolo gico, 

ser representativos de uma determinada ordem social e cultural, 

adequada a  instituiça o de ensino (REIS, 1998).  

Infere-se, assim, que parece ser inega vel o poder e a influe ncia da 

instituiça o de ensino na escolha do ca none, frequentemente associada ao 

poder polí tico instituí do e ao controle da interpretaça o textual, atrave s da 

observa ncia de normas e regras impostas, como defende Frank Kermode 

(1983). E  neste sentido que o mesmo autor considera que o ca none pode 

ser entendido como elitista e conservador, sujeito a  manipulaça o do poder 
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e da autoridade e, por isso, demasiado seletivo para os textos que na o 

correspondam a determinadas regras de este tica previamente impostas. 

Ao contra rio de Frank Kermode, Harold Bloom sublinha que “nada e  

mais essencial ao Ca none Õcidental que os seus crite rios de sele[-

]tividade, que sa o elitistas unicamente na medida em que se fundam em 

rigorosos crite rios artí sticos” (BLÕÕM, 2002, p.33). Ale m disso, o mesmo 

autor acrescenta que o ca none na o e  nenhum programa de salvaça o 

nacional e na o se deve “ler ao serviço de quaisquer fins sociais, por mais 

moralmente admira veis que eles possam ser”, uma vez que “[s]o  se 

irrompe no ca none graças a  força este tica” (BLÕÕM, 2002, p.39).  Assim 

sendo, sa o estes “crite rios artí sticos”, referidos por Harold Bloom, que 

correspondem a um certo valor este tico e a um determinado modo de 

originalidade que tornam uma obra num cla ssico e na o os crite rios de 

natureza ideolo gica.  

Se a força este tica e a originalidade garantem a uma obra o lugar no 

ca none litera rio, entre os textos dignos de serem tidos e lidos como 

cla ssicos, tambe m e  certo que essa originalidade nunca e  inteiramente 

nova, nem ine dita, comportando em si toda uma herança cultural e 

litera ria, ou seja, transportando consigo marcas de outros autores, traços 

de outras obras e influe ncias de outras culturas. Nesta seque ncia, 

podemos considerar que cada escrita e , na realidade, uma reescrita, em 

que o autor sabe “como pedir emprestado” (BLÕÕM, 2002, p.23), 

conferindo valor este tico e garantindo a grandeza litera ria das obras. 

Seguindo esta linha de pensamento, Joa o Barrento tambe m acredita que a 

originalidade litera ria na o existe, na medida em que “todos vivemos de 

todos, da tradiça o pro pria e alheia, repetindo temas e assuntos e variando 

formas” (BARRENTÕ, 2002, p.74), daí  que todo o novo texto seja o 
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resultado manipulado de um texto ja  existente, variando as interpretaço es 

e com sentidos mu ltiplos, fruto da criatividade do seu autor. 

Posto isto, e a par do conceito de ca none e de originalidade, escrita e 

reescrita, no a mbito do ensino da literatura portuguesa e da oficina de 

escrita criativa, salienta-se tambe m o conceito de hipertextualidade e das 

relaço es entre o hipertexto e o hipotexto, como definidos por Ge rard 

Genette. A hipertextualidade diz respeito a s relaço es que se estabelecem 

entre o hipertexto (designado por texto B ou texto segundo) e o hipotexto 

(designado por texto A ou texto primeiro) que lhe e  anterior e lhe serviu 

de base. Dito de outro modo, o hipertexto constitui-se como um texto 

derivado de outro, resultado da transformaça o do primeiro, sem o citar 

diretamente (GENETTE, 1982). Assim, o hipertexto comporta marcas de 

um texto anterior e influe ncias de outros textos e de outras culturas que, 

por um lado, cabe ao leitor descortinar e compreender, mobilizando a sua 

memo ria litera ria de textos lidos e histo rias conhecidas. Por outro lado, 

tambe m o autor de textos, em particular no processo de escrita criativa, 

em contexto de oficina, que nos propomos apresentar em seguida, 

mobiliza um conjunto de autores e de textos da literatura portuguesa para 

a construça o das suas pro prias histo rias. 

Na o sera  despiciendo, nesta linha de pensamento, recordar que 

qualquer abordagem no a mbito da Dida tica da Literatura e  sempre 

condicionada por fatores culturais e histo ricos (REIS & ADRAGA Õ, 1992), 

quer por parte de docentes, quer de estudantes.  

Assim, o presente estudo, cujo principal objetivo consistiu em 

verificar se a Õficina de Escrita Criativa “Revisitar os Cla ssicos da 

Literatura Portuguesa” potenciou a ampliaça o de conhecimentos no 

a mbito da Literatura Portuguesa e, simultaneamente, o desenvolvimento 

das compete ncias de escrita dos estudantes, procurando ter em conta as 
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referidas condicionantes, partindo do pressuposto que os estudantes que 

participaram nesta Õficina sa o leitores “cuja memo ria esteja pontilhada 

na o so  de experie ncia da cultura e dos respetivos esmeros mas tambe m da 

sociedade e das respetivas ma culas” (MARTINS, 2014, p.176). De facto, 

“[a] criatividade enquanto experie ncia de escrita pressupo e uma abertura 

para a diversidade e para a multiplicidade de possibilidades de fazer 

diferente [...]” (SILVA, 2016, p. 45). 

Uma vez que a Escrita Criativa “consiste no estudo crí tico, na 

transmissa o e no exercí cio de te cnicas utilizadas por escritores e ensaí stas 

de diversas e pocas e culturas, para a elaboraça o de textos litera rios [...] ou 

na o litera rios (MANCELÕS, 2010, p.13)”, pareceu-nos que esta Õficina 

seria a atividade ideal para mobilizar os conhecimentos dos estudantes, 

tanto ao ní vel da leitura, como da escrita. Assim, “[o] exercí cio da escrita 

com cariz criativo na o e  apenas uma experie ncia pessoal relevante, mas 

tambe m uma aplicaça o da pro pria experie ncia pessoal dos alunos reda[-

]tores” (LEITA Õ, 2008, p.33). Ser criativo implica [...] fazer uso da 

imaginaça o e da fantasia no sentido de gerar o novo a partir da linguagem” 

(SILVA, 2016, p.45). 

No caso em ma os, optou-se por uma metodologia de estudo de 

caso, delineando as caracterí sticas e potencialidades deste estudo, 

procurando estabelecer infere ncias relativamente a  utilizaça o de Õficinas 

de Escrita Criativa no a mbito da Dida tica da Literatura. Essencialmente, 

pretendeu-se “apreender a totalidade de uma situaça o e, criativamente, 

descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso 

concreto, mediante um mergulho profundo e exaustivo de um obje[-]to 

delimitado” (PESCADA, 2016, p.147).  

A escolha desta metodologia prende-se com o facto de, grosso 

modo, estudos deste ge nero representarem “a estrate gia preferida quando 
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se colocam questo es do tipo ‘como’ e por que’, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fen[o ]menos contempora neos inseridos em algum contexto da vida real” 

(YIN, 2001, p.19).  

Como mencionado anteriormente, a Õficina de Escrita Criativa 

“Revisitar os Cla ssicos da Literatura Portuguesa” decorreu em contexto 

real, no enquadramento da Unidade Curricular de Literatura Portuguesa 

Contempora nea de uma Licenciatura em Ensino Ba sico. 

Sendo o ca none da literatura portuguesa composto por um 

conjunto alargado de textos e autores cla ssicos que fazem parte dos 

programas curriculares do Ensino Ba sico e Secunda rio e que podem (e 

devem) ser explorados em qualquer contexto de ensino, ado tamos esta 

premissa como ponto de partida para a nossa oficina de escrita criativa. 

Deste modo, e para estimular a criatividade e a imaginaça o, foi criado um 

constrangimento inicial, que os estudantes tiveram de resolver e que dizia 

respeito a s personagens, ao tempo e ao espaço. Perante os obsta culos 

criados, os alunos tiveram de se desviar do percurso conhecido e habitual 

e traçar novos caminhos no sentido de resolver o problema, superando 

esse mundo conhecido, cruzando personagens, motivos, espaços e 

histo rias diversas do universo litera rio portugue s.  

Quanto a  implementaça o da atividade, por ser uma turma 

relativamente grande, apo s a fundamentaça o teo rica, em que foram 

abordados os conceitos de base, procedeu-se a  divisa o da turma em nove 

grupos, sendo-lhes aleatoriamente atribuí dos carto es com informaça o 

relativa a: i) protagonista; ii) adjuvante; iii) oponente; iv) tempo; e v) 

espaço, sendo que a tarefa proposta consistia na criaça o de uma histo ria a 

partir da informaça o contida nos carto es. Ressalva-se que os carto es eram 
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todos diferentes e que as personagens, tempo e espaço foram todos 

inspirados em obras cla ssicas da Literatura Portuguesa.  

Note-se que o crite rio de escolha de personagens e contextos 

constantes nos carto es seguiu, na sua generalidade, a seleça o de obras 

definidas pelos programas dos va rios ní veis de escolaridade do Ensino 

Nacional Portugue s e pelo Plano Nacional de Leitura, em vigor em 

Portugal.  

Tabela 1 - Distribuição dos cartões pelos 9 grupos. 

GRUPOS PROTAGONISTA ADJUVANTE OPONENTE TEMPO ESPAÇO 

Grupo 1 A lvaro de 
Campos 

Joa o da Ega Da maso 
Salcede 

Hoje em Dia Ramalhete 

Grupo 2 Carlos da Maia Ju piter Adamastor No tempo dos 
Descobrimentos 

Comboio 

Grupo 3 Telmo Pais Madalena 
Adelaide 
Mesquita 

Ju lio 
Dantas 

No tempo do 
Marque s de 
Pombal 

Fonte dos 
Amores 

Grupo 4 D. Sebastia o Florbela 
Espanca 

D. Afonso 
IV 

Daqui a 100 
anos 

Convento 

Grupo 5 Mariana 
Alcoforado 

Ninfa do Tejo Baco Durante um 
Baile de 
Ma scaras 

Leiria 

Grupo 6 Padre Amaro Matilde de 
Melo 

Brí zida 
Vaz 

No Tempo dos 
Reis 

Caravela 

Grupo 7 Ine s de Castro Peixe de Tobias D. Leonor 
Teles 

No Tempo do 
Estado Novo 

Alca cer 
Quibir 

Grupo 8 Blimunda Vasco da Gama D. Dinis No Tempo dos 
Piratas 

Ilha dos 
Amores 

Grupo 9 Rainha Santa 
Isabel 

Fada Õriana Romeiro Durante uma 
Guerra 

Lisboa 

 

Apo s a distribuiça o dos carto es, e por forma a auxiliar os 

estudantes da gesta o do tempo, estabeleceram-se os seguintes momentos 
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de construça o da histo ria com base na proposta de Luí s Filipe Barbeiro e 

Luí sa A lvares Pereira (2007, pp. 17-18.): Momento 1: Planificaça o (15 

minutos); Momento 2: Textualizaça o (40 minutos); Momento 3: Revisa o 

(15 minutos); e Momento 4: Apresentaça o aos colegas (15 minutos)Esta 

delimitaça o de momentos vai ao encontro do preconizado por Leita o: “a 

pra tica da escrita criativa deve portanto estar ancorada numa 

metodologia que privilegie um tratamento global de texto escrito” e 

simultaneamente permita aos estudantes “a adoça o de um percurso 

faseado e hierarquizado na sua atividade continuada de produça o de 

textos” (LEITA Õ, 2008, p. 31). 

A Tabela “Grelha de observaça o” (elaboraça o da histo ria) resultou 

da observaça o dos estudantes aquando da realizaça o da histo ria, bem 

como da ana lise posterior desses textos. 

Grupos

 
Itens de    observação 

G
1 

G
2 

G
3 

G
4 

 
G
5 

 
G
6 

 
G
7 

 
G
8 

 
G
9 

Conhecimento Pre vio (P)    S  S  S S
F  

 Õ  Õ  Õ  S  S 

Mobilizaça o do Conhecimento 
(P) 

 S  S  S  F Õ
Õ  

 Õ  Õ  S  S 

Conhecimento Pre vio (A)  S  F  S  F  Õ  F  Õ  S  S 

Mobilizaça o do Conhecimento 
(A) 

 S  Õ  S  F Õ
Õ  

FF   Õ  S  S 

Conhecimento Pre vio (Õ)  S  F  Õ  S  F  F  F  S  F 

Mobilizaça o do Conhecimento 
(Õ) 

 S  Õ  Õ  S  F  F  F  S  F 

Conhecimento Pre vio (E) SS  S  S  Õ  Õ  Õ  Õ  S  F 
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Tabela 2 - Grelha de observação (elaboração da história) 

S- Sim; N- Não; F- Frequentemente; O-Ocasionalmente; N/A - não aplicável 

P – Protagonista; A- Adjuvante; O – Oponente; E- Espaço; T - Tempo 

Entenda-se por “Conhecimento Pre vio” a memo ria cultural e 

litera ria dos estudantes no que diz respeito a s personagens, ao tempo e ao 

espaço. “Mobilizaça o de Conhecimento pre vio reporta-se a  capacidade 

demonstrada pelos estudantes em adequar esse “conhecimento pre vio” ao 

contexto da oficina de escrita criativa. A “Capacidade de Pesquisa” refere-

se a  iniciativa, por parte dos estudantes, de consultar quaisquer recursos 

a  sua disposiça o para completar os seus “Conhecimentos Pre vios”. Por 

“Criatividade” entende-se a capacidade criativa como a capacidade de 

engendrar novas as ideias recorrendo a  imaginaça o. Finalmente, a 

“Flexibilidade” refere-se a  aptida o para adequar personagens e situaço es 

a diversos contextos. 

No que concerne ao u ltimo item da grelha, “Capacidade de trabalhar 

em equipa”, destaca-se que e  uma turma de 3º ano, portanto, ja  com uma 

dina mica de trabalho de grupo perfeitamente estabelecida, pelo que todos 

os grupos funcionaram harmoniosamente no momento de construça o da 

Mobilizaça o do Conhecimento 
(E) 

 S  S  S  Õ Õ
Õ  

 Õ  Õ  S  F 

Conhecimento Pre vio (T) SS  Õ  S  F  F  Õ  F  S  S 

Mobilizaça o do Conhecimento 
(T) 

 S  Õ  S  F  F Õ
Õ 

 F  S  S 

Capacidade de Pesquisa  S  F  S  S  Õ  F  F  S  S 

Criatividade  F Õ
Õ  

 S  F  F  Õ  F  S  S 

Flexibilidade  F  Õ  S  S  F  Õ  Õ  S  S 

Capacidade de trabalhar em 
equipa 

 S  S SS  S  S  S  S  S  S 
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histo ria, o que foi um fator determinante para o sucesso da atividade: 

“para que a criatividade se desenvolva, o ambiente tem de ser favora vel”, 

i.e. “o clima tem de ser de confiança para que haja desenvolvimento da 

criatividade ” (BACH, 1991, p.20). Para ale m disso, e  importante, neste 

a mbito, enfatizar a importa ncia do trabalho colaborativo, o qual “na o 

depende so  da existe ncia de um objetivo geral comum. As formas de 

trabalho e de relacionamento entre os membros da equipa te m, 

igualmente, que ser propiciadoras de trabalho conjunto” (PÕNTE & 

BÕAVIDA, 2002, p.47). 

O Grupo 1 demonstrou bons conhecimentos pre vios acerca das 

personagens que lhe foram atribuí das, bem como do contexto espa cio-

temporal. A escolha do tí tulo “Desconforto da alma mal-entendida” 

evidencia uma preocupaça o este tico-litera ria que e  consonante com as 

personagens, as quais fazem parte do universo erudito da literatura 

portuguesa, no caso de A lvaro de Campos e Joa o da Ega, e do universo 

pseudo-erudito, no caso de Da maso Salcede. Ale m disso, a caracterizaça o 

que esboçaram das personagens revela um conhecimento concreto 

(apesar de, em algumas insta ncias, fruto de pesquisa durante a pro pria 

construça o da histo ria), espelhando a representaça o original dos sujeitos. 

Para mais, o facto de protagonista e adjuvante se alinharem no lado do 

“Bem”, por oposiça o ao lado do “Mal” do oponente, tambe m concorre para 

a coere ncia da histo ria, tendo em conta as caracterí sticas originais de cada 

personagem. De notar que o estilo da linguagem da redaça o e  

reminiscente do pro prio estilo das pro prias personagens originais, o que 

evidencia a flexibilidade do grupo em adaptar o seu estilo de linguagem ao 

contexto da histo ria. 

Ao usarem o Twitter, uma forma de comunicaça o muito em voga, e 

por vezes ate  propiciadora de pole mica, como aconteceu na histo ria 

213



construí da, os estudantes demonstraram um espí rito assinala vel de 

observaça o e ate  de crí tica a  sociedade contempora nea. A maneira como 

transportaram a histo ria para a atualidade e  igualmente reveladora dessa 

flexibilidade. Tambe m o modo como articularam a narrativa revelou a sua 

capacidade criativa, uma vez que todo o enredo evidencia uma imaginaça o 

bastante apurada, nunca descurando a coere ncia narrativa. 

Õ Grupo 2 evidenciou conhecimentos razoa veis no respeitante ao 

protagonista, nomeadamente ao atribuir-lhe um objeto (relo gio de bolso) 

indicativo da sua posiça o social; no entanto, no final da histo ria, aparece 

uma informaça o contradito ria quanto a  ocupaça o de Carlos da Maia. No 

que que concerne ao oponente, Adamastor, e ao Adjuvante, Ju piter, fica a 

sensaça o de que o grupo na o estava completamente familiarizado com 

essas personagens litera rias, parecendo ter-lhes atribuí das caracterí sticas 

e aço es resultantes de uma pesquisa muito superficial.  

Relativamente ao Tempo (Descobrimentos), este aspeto foi apenas 

escassamente abordado quando mencionam as especiarias trazidas de 

uma qualquer parte do mundo. No entanto, quanto ao Espaço, fizeram 

uma mobilizaça o bastante competente dos seus conhecimentos pre vios. 

Parece-nos que o grupo na o revelou grande flexibilidade nem criatividade 

porque na o conseguiu construir a histo ria em funça o dos carto es. A na o 

atribuiça o de um tí tulo ao seu texto tambe m denota ou distraça o ou falta 

de criatividade. No entanto, e  de ressalvar o estilo de prosa claro e fluido. 

Õ Grupo 3 revelou conhecimentos satisfato rios no que concerne ao 

protagonista, Telmo Pais, e a  adjuvante, Maria Adelaide de Mesquita, 

mobilizando esses conhecimentos de forma bastante criativa, 

demonstrando flexibilidade, ao criarem uma histo ria de amor com duas 

personagens de tempos distantes, mas cujo conflito foi resolvido. Quanto 

ao oponente, Ju lio Dantas, pareceu-nos que a sua caracterizaça o foi fruto 
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de uma pesquisa superficial. No entanto, voltaram a manifestar 

flexibilidade e criatividade ao criar um tria ngulo amoroso, visto que a 

protagonista era casada com o oponente. 

Relativamente ao tempo (Tempo do Marque s de Pombal), e  noto rio 

que tentaram conjugar as dificuldades criadas pelos carto es que lhes 

foram atribuí dos, imaginando um qualquer decreto, emitido pelo pro prio 

Marque s de Pombal, que permitisse a resoluça o cabal do conflito amoroso, 

criando uma narrativa perfeitamente verosí mil.  

Ao colocarem a resoluça o desse conflito amoroso na Fonte dos 

Amores, com um desfecho tra gico para o oponente, subvertem 

criativamente o contexto litera rio do episo dio da Fonte dos Amores, em 

que a ví tima e  a sacrificada. Ale m disso, o facto de terem incluí do uma cena 

de viole ncia dome stica, em que Ju lio Dantas agride Madalena Adelaide de 

Mesquita, demonstra, novamente, a flexibilidade e criatividade do grupo, 

ao trazerem para o seu texto uma problema tica cada vez mais atual. Assim. 

compreende-se a subversa o do episo dio da morte na Fonte dos Amores, 

em que o vila o e  castigado. 

E  de referir, ainda, que o tí tulo atribuí do ao texto, “A desgraça na 

Fonte”, incide exclusivamente sobre os acontecimentos finais, em que o 

oponente morre a s ma os do protagonista, e na o sobre o que nos parece 

ser a tema tica principal da histo ria, o triunfo do amor. 

Õ Grupo 4 demonstrou bons conhecimentos pre vios, apesar de se 

suspeitar que tais conhecimentos foram complementados recorrendo a 

ferramentas de pesquisa. A na o atribuiça o de um tí tulo ao seu texto sugere 

ou distraça o ou falta de criatividade. No respeitante ao protagonista, 

parece-nos que o conhecimento da personagem histo rica ofusca o 

conhecimento da personagem litera ria. Ao colocarem D. Sebastia o daí  a 

100 anos, como requerido pelo carta o do Tempo, demonstraram 
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flexibilidade, tentando apresentar um contexto coerente para o seu 

regresso, que ocorre num dia de nevoeiro, o que indicia a familiaridade 

com a lenda dessa personagem. Uma vez que o tempo remete para um 

momento relativamente distante no futuro, fica a sensaça o de que esse 

momento na o se distingue particularmente da atualidade, nomeadamente 

a ní vel tecnolo gico. 

Õ protagonista parece remetido para um papel secunda rio, dirí amos 

mesmo passivo, enquanto a adjuvante, Florbela Espanca, adquire 

centralidade na narrativa. Esta personagem e -nos descrita em termos 

antago nicos relativamente ao que dele conhecemos, o que parece 

evidenciar flexibilidade e criatividade, no sentido em que o grupo faz essa 

caracterizaça o para emprestar coere ncia ao enredo, por forma a ficar mais 

verosí mil.  Õ oponente, D. Afonso IV, e  descrito em termos quase satí ricos, 

ficando a suspeiça o de que sofreria de deme ncia. No entanto, a sua 

caracterizaça o confere com a personagem, tanto histo rica, como litera ria, 

conhecida, na o se revelando, portanto, grande dose de criatividade ou 

flexibilidade, ao contra rio do que aconteceu com a personagem de 

Florbela Espanca. 

No respeitante ao espaço, pensamos que sera  o u nico ponto em que 

histo ria na o revela consiste ncia, ja  que na o se percebe de que forma o 

espaço, o Convento, pode ser significativo no contexto da histo ria, ate  

porque na o se compreende por que motivo todas as personagens se 

encontram nesse espaço. 

Õ Grupo 5 demonstrou conhecimentos razoa veis relativamente a 

todos os itens da lista. Relativamente a  protagonista, Mariana Alcoforado, 

a caracterizaça o revela-se muito geral e com pouca criatividade na 

construça o da personagem, uma vez que na o se verifica grande inovaça o 

relativamente a s narrativas conhecidas. A adjuvante, a Ninfa do Tejo, 
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aparece surpreendentemente num rio em Leiria, o que indicia algum 

descuido com as regras estipuladas no iní cio da atividade (usar as 

informaço es contidas nos carto es). Tambe m a caracterizaça o dessa 

personagem se revela desinspirada e parca em pormenores. Õ oponente, 

o deus Baco, aparece-nos caracterizado quase como a mí tica serpente do 

Paraí so, que desvia a personagem da virtude. No entanto, tambe m 

relativamente a esta personagem, os pormenores sa o muito escassos.  

Constata-se que a adjuvante e o oponente te m menos destaque na 

histo ria do que a personagem do sargento, inserido no texto quiça  pelas 

informaço es histo ricas recolhidas sobre o romance de Mariana.  

A organizaça o espa cio-temporal tambe m evidencia algum 

descuido na fidelidade a s informaço es dos respetivos carto es, na medida 

em que, no respeitante ao espaço, a cidade de Leiria e  completamente 

remetida para segundo plano, sendo apenas mencionado um convento 

nessa cidade, e parece que a aça o poderia estar localizada em qualquer 

outro convento, noutro lugar. Õ Tempo, durante um Baile de Ma scaras, 

tambe m e  remetido para uma informaça o quase secunda ria, sendo 

mencionado apenas no final do texto, sem qualquer explicaça o quanto a  

releva ncia desse evento na histo ria. 

Õ tí tulo do texto, “Õ Amor de Mariana” na o traduz fielmente o 

enredo apresentado, visto se sugerem mais laivos de atraça o ou de paixa o 

do que propriamente de amor e o desfecho pareceu-nos apressado. As 

compete ncias de flexibilidade e criatividade ficam comprometidas por 

todos os fatores acima enunciados. 

Õ Grupo 6 na o demonstrou conhecimento abundante de nenhum 

dos itens da lista, na o evidenciando grande conhecimento pre vio de todas 

as personagens. A ideia que transparece e  que a histo ria foi construí da 
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apenas tendo em conta a pesquisa feita no momento, na o tendo sido alvo 

de ponderaça o. Õ protagonista, o Padre Amaro, na o suscita emoço es 

fortes, nem positivas, nem negativas, parecendo reagir ao inve s de agir, 

eliminando a hipo tese de flexibilidade na construça o desta personagem. A 

adjuvante, Matilde de Melo, e  relegada para um papel insignificante, 

mencionada apenas fugazmente em duas linhas do texto. A oponente, 

Brí zida Vaz, assume maior releva ncia, apesar de na o se traduzir em 

substa ncia.  

Quanto a  localizaça o espacial, Caravela, esse espaço na o tem 

grande destaque na histo ria, sendo que metade da aça o se passa em Leiria, 

o que, de certo modo, pode apontar para uma coere ncia ao ní vel da 

personagem principal. A Caravela aparece como um espaço quase 

insignificante, na o abundando as justificaço es para esse meio de 

transporte, o que evidencia alguma falta de criatividade. Do mesmo modo, 

o Tempo (Tempo dos Reis) na o foi convenientemente abordado, dado que 

a u nica refere ncia se centra na mença o a um Rei. Teria sido interessante 

entrecruzar as refere ncias de espaço e de tempo, por forma a criar um 

texto mais coeso e verosí mil, evidenciando, desta forma, maior 

criatividade. 

Adicionalmente, o tí tulo, “A Censura”, parece desajustado, 

considerando o enredo criado. Apesar de a histo ria, na sua globalidade, 

na o apresentar marcas abundantes de uso da criatividade ou flexibilidade, 

destaca-se a construça o de um texto com escrita clara e fluida. 

Õ Grupo 7 manifestou conhecimento escasso da maioria dos itens 

da lista. A protagonista, Ine s de Castro, na o apresenta qualquer 

reminisce ncia da personagem litera ria. Tambe m na o ha  qualquer sugesta o 

de que seja ela a protagonista, tendo em conta todo o texto, na o suscitando 

qualquer tipo de emoça o no leitor. Õ facto de colocarem o Adjuvante, o 
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Peixe Tobias, e a oponente, D. Leonor Teles, nas figuras de anjo da guarda 

e demo nio, respetivamente, demonstra alguma criatividade. No entanto, 

transparece a ideia de que na o conheciam adequadamente qualquer 

dessas personagens, mesmo depois de realizarem uma pesquisa sobre as 

mesmas.  

Õ Espaço, Alca cer-Quibir na o tem qualquer influe ncia na histo ria, 

sendo apenas referido nas duas primeiras palavras do texto, nem dele se 

faz qualquer caracterizaça o cabal, que permita emprestar coere ncia ao 

contexto. No que concerne ao Tempo, Estado Novo, apenas e  percetí vel na 

refere ncia inicial e quando mencionam a falta de liberdade de expressa o, 

no entanto, sem qualquer contextualizaça o que torne o desenrolar da 

histo ria coerente. Õ facto de o texto na o apresentar qualquer tí tulo 

tambe m concorre para o sentimento geral de falta de criatividade. 

Destaca-se, todavia, que o texto manifesta alguma coere ncia e apresenta 

um estilo relativamente cuidado, na o evidenciando, contudo, marcas de 

flexibilidade. 

Õ Grupo 8 exibiu um conhecimento muito competente de todos os 

para metros constantes nos carto es, mobilizando conhecimentos de uma 

pano plia de saberes litera rios. Apesar de o protagonismo parecer estar 

dividido entre a Protagonista, Blimunda, e o Adjuvante, Vasco da Gama, o 

enredo constro i-se harmoniosamente. A soluça o encontrada para 

conciliar personagens de contextos histo ricos diferentes revela 

intelige ncia, criatividade e flexibilidade. Õs moldes em que a 

caracterizaça o das personagens e  feita evidenciam um cuidado quase 

litera rio, com uma prosa rica e profí cua em recursos expressivos. 

Õ Espaço, a Ilha dos Amores, apenas figura na situaça o inicial, 

merce  dos constrangimentos apresentados pela junça o de personagens de 

tempos e espaços diferentes. Ressalva-se a utilizaça o cuidadosa de cada 
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detalhe, seja de caracterizaça o das personagens, do tempo ou do espaço, 

para elaborar um texto com uma coere ncia quase perfeita, em que a 

verossimilhança e  uma constante. Pese embora a refere ncia ao tempo seja, 

por vezes velada, esta parece ter obedecido a  lo gica de toda a histo ria, 

contribuindo igualmente para a coere ncia e coesa o da narrativa. Tambe m 

e  de notar o uso de conectores e outras marcas linguí sticas que concorrem 

para uma coesa o assinala vel.  

Ale m disso, o tí tulo “Viagem ao desconhecido” adequa-se a  histo ria 

desenvolvida, remetendo tambe m para uma aura de miste rio e fantasia 

que perpassa todo o texto. 

Õ Grupo 9 evidenciou um bom conhecimento de todas as 

personagens, apesar de, no caso, da Rainha Santa Isabel, o conhecimento 

incidir mais sobre a personagem histo rica do que sobre a personagem 

litera ria. A construça o desta personagem pautou-se pela adaptaça o ao 

tempo da histo ria, o que demonstra flexibilidade, porque, na o obstante 

terem transformado a Rainha Santa Isabel em me dica, isso e  

demonstrativo da fidelidade que tentarem manter a  caracterizaça o da 

personagem original, sempre com o bem-estar dos outros em mente. No 

que concerne ao oponente, o Romeiro, afigura-se que o conhecimento da 

personagem foi adquirido atrave s de pesquisa feita na altura da 

construça o da histo ria. Na o obstante, esta personagem, pela sua atuaça o 

durante toda a histo ria, adquire caracterí sticas de verossimilhança 

relativamente a  personagem original. 

A adjuvante, a Fada Õriana, quiça  por ser a protagonista de um 

texto mais pro ximo dos estudantes, apresenta caracterí sticas 

remanescentes da obra de Sophia de Mello Breyner Andresen.  
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No relativo ao Tempo, destaca-se a criatividade dos estudantes, ao 

imaginarem um contexto de guerra daí  a 100 anos, introduzindo 

elementos do fanta stico e do terror, manifestando, deste modo, 

flexibilidade na adaptaça o das personagens ao contexto histo rico. Quanto 

ao Espaço, Lisboa, as refere ncias a diversos pontos da cidade permeiam 

todo o texto. 

Por fim, a ause ncia de tí tulo revela-se desapontante, dada a 

criatividade evidenciada na narrativa, que tem um estilo evocativo de 

alguns textos go ticos. A prosa da histo ria e  coerente e coesa, como 

evidenciado pela abunda ncia de recursos expressivos e uma linguagem 

pro pria dos textos mais “obscuros”, nas palavras do grupo. 

Fazendo uma apreciaça o global das histo rias, torna-se evidente que 

houve prestaço es de diferente qualidade. Um fator que podera  estar na 

origem desta disparidade relaciona-se, eventualmente, com ní veis de 

conhecimento pre vios acerca dos cla ssicos da literatura portuguesa 

tambe m eles dí spares. A possibilidade de os estudantes fazerem pesquisa 

durante a elaboraça o da histo ria podera  ter colmatado, ate  certo ponto, 

estes constrangimentos, mas que, de alguma forma, podera o mascarar o 

desconhecimento dos itens contemplados nos carto es (personagens, 

espaço e tempo) na histo ria produzida. 

No entanto, afigura-se que a memo ria litera ria de cada estudante, 

complementada pelos conhecimentos de cada elemento do grupo e pela 

pesquisa realizada, contribuí ram para uma ampliaça o da cultura litera ria 

portuguesa de toda a turma. Independentemente do conhecimento pre vio 

que os estudantes tinham de cada item, acabaram todos, de forma mais ou 

menos competente, por mobilizar esses conhecimentos. 
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Õ ní vel de criatividade que cada grupo imprimiu ao seu texto 

tambe m se revelou bastante distinto, sendo que os textos mais criativos, 

paradoxalmente, ou talvez na o, foram construí dos pelos grupos cujos 

carto es eram mais difí ceis de conciliar. Houve grupos que ficaram 

demasiadamente presos a s personagens e aos contextos litera rios 

originais, na o se aventurando muito por caminhos mais ine ditos e 

arrojados. No entanto, sentiu-se que os estudantes com ha bitos mais 

regulares de leitura, quer litera ria, quer na o litera ria, exibiram uma maior 

desenvoltura e criatividade na construça o da sua histo ria. 

Entendendo-se por flexibilidade a capacidade demonstrada pelos 

estudantes em adaptar personagens e contextos a novas situaço es, como 

requerido na tarefa, verificou-se, igualmente que os estudantes com maior 

literacia litera ria evidenciaram uma maior capacidade em adaptar essas 

mesmas personagens e contextos a  medida que iam construindo o enredo. 

Õ facto de terem sido propostos diferentes momentos na 

construça o da histo ria contribuiu de sobremaneira para a organizaça o do 

texto e respetivos elementos, o que tornou o processo de escrita mais 

significativo, tanto mais que a maioria dos estudantes na o exibia ha bitos 

de estruturaça o de textos escritos interiorizados, o que, naturalmente, 

tambe m se  repercute em qualquer produça o textual. 

Para ale m disso, destaca-se o momento final da atividade, com a 

apresentaça o do texto de cada grupo a toda a turma, seguindo o 

preconizado por Cristina Norton: “cada texto escrito devera  ser lido em 

voz alta e criticado pelos outros participantes, orientados [pelas 

docentes], para aprenderem a ouvir diferentes pontos de vista e se 

aperceberem se aquilo que quiseram transmitir foi suficientemente claro 

para os ouvintes [...]” (NÕRTÕN, 2011, p. 11). E, de facto, verificou-se que,  

“[a]o prazer de escrever, de se ouvir e de ouvir o que os colegas 
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escreveram, juntar[am-se] o prazer de ler, a curiosidade pelo que outros, 

com o mesmo esforço e energia, [tinham]  para dizer” (NÕRTÕN, 2011, p. 

11). 

Em jeito de balanço da atividade e, tendo em conta as opinio es que 

foram expressas por todos os estudantes, destaca-se o entusiasmo geral 

na construça o da histo ria. Para mais, e  ainda de assinalar o empenho que 

os estudantes manifestaram em melhorar a histo ria depois do terminus da 

Õficina, ja  em casa e com maior ponderaça o e folga temporal. As sugesto es 

apresentadas pelos estudantes foram todas no sentido de alargar o escopo 

temporal de realizaça o da Õficina, mesmo considerando que a mesma teve 

a duraça o de 4 horas. 

Acreditamos que a realizaça o desta oficina de escrita criativa 

contribuiu, de forma significativa, para o enriquecimento do percurso 

acade mico dos estudantes, tanto mais que a sua grande maioria pretende 

ingressar num Mestrado que habilita para a Doce ncia no 1º e 2º ciclos do 

Ensino Ba sico, pelo que o contacto com abordagens deste ge nero se 

perspetiva como uma ferramenta essencial para o seu futuro profissional, 

visto que “[o] a[-]to de escrita e a relaça o com o escrito pode educar-nos a 

reflexa o e acordar a sensibilidade, permitindo que se cumpra melhor o 

potencial criativo que habita em no s” (PEÇAS, 1993, p. 56). 

Ale m disso, parece-nos que facto de estes estudantes terem 

experienciado em primeira ma o uma atividade deste ge nero permitiu-lhes 

compreender mais consubstancialmente que “a descoberta da escrita tera  

como conseque ncia a descoberta da leitura (NÕRTÕN, 2001, p. 11). Nesta 

seque ncia, e  fulcral motivar estes estudantes, futuros professores, para a 

leitura (e escrita), tendo conscie ncia de que um professor que na o se sinta 

motivado para a leitura (e escrita) dificilmente podera  motivar os seus 
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alunos para um aspeto ta o importante do seu desenvolvimento a todos os 

ní veis.  
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1. Contextualização 

A crescente internacionalizaça o do ensino superior e  um feno meno 

que se faz sentir em diferentes partes do mundo e que tem levado a que as 

instituiço es de ensino se adaptem a desafios e necessidades que no 

passado na o existiam ou na o eram ta o prementes. Um desses desafios e  o 

aumento dos programas de mobilidade de estudantes internacionais, que 

fazem a sua formaça o percorrendo universidades de paí ses diferentes. As 

instituiço es de ensino superior esta o assim implicadas num complexo 

processo administrativo e acade mico que preve  a saí da e o acolhimento de 

estudantes, o que se reflete numa necessidade de maior articulaça o e 

flexibilizaça o dos planos de estudos, dos processos de equivale ncia, de 

reconhecimento acade mico e de certificaça o em lí nguas estrangeiras.  

Como refere Beall (2013):  

The global education market is changing rapidly. The 
number of students choosing an overseas education 
continues to increase, but there are now many more 
destinations and modes of delivery from which to 
choose. The differences between educational sectors, 
institutions and the landscape of particular countries 
are increasingly blurred: countries which traditionally 
held a role as a source of international students have 
become study destinations and play host to 
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international students; new alliances both international 
and national are being formed; and private and 
corporate sectors are increasingly active as providers. 

 

Embora existam diferenças significativas entre os contextos e 

desafios que se colocam em relaça o ao ensino/aprendizagem do ingle s 

como lí ngua estrangeira, pode considerar-se que a lí ngua portuguesa 

como lí ngua estrangeira tambe m esta  cada vez mais ligada a uma ideia de 

“ensino transnacional” (Knight 2005: 5-6). Ao antigo panorama de 

parcerias entre instituiço es universita rias de paí ses de lí ngua portuguesa, 

juntam-se outros tipos de ofertas, direcionadas para pu blicos acade micos 

de paí ses fora da CPLP e que resultam do aumento das parcerias e 

protocolos de cooperaça o entre instituiço es do ensino superior de paí ses 

diferentes. Este tipo de oferta esta  articulado com outro feno meno, que e  

noto rio, por exemplo, na Repu blica Popular da China (RPC), onde se tem 

assistido ao aumento do nu mero de cursos de licenciatura e de po s-

graduaça o, na a rea de PLE, na o apenas na Regia o Administrativa Especial 

de Macau (RAEM) e em cidades como Pequim e Xangai, mas tambe m em 

universidades em outras cidades na China Continental.  

Este contexto tem proporcionado alteraça o significativa do pu blico-

alvo da oferta acade mica do ensino superior portugue s e, em particular, 

do MPLE/PL2 da FLUL. Õs atuais alunos internacionais, especialmente os 

provenientes da China, iniciam a sua formaça o durante a licenciatura, em 

cursos que ja  incluem na sua estrutura curricular uma possibilidade de 

mobilidade de um ou mais semestres, numa universidade parceira, no 

Brasil ou em Portugal. Deste modo, quando estes estudantes ponderam 

fazer uma formaça o no a mbito dos estudos po s-graduados, o seu 

horizonte esta  ale m-fronteiras, num desses paí ses, em especial quando 
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pretendem tornar-se professores de portugue s como lí ngua estrangeira, 

trabalhar na a rea da traduça o e interpretaça o, e afins. 

Apesar do incremento desses interca mbios, o perfil linguí stico dos 

candidatos ao MPLE/L2 encontrava-se longe se ser homoge neo, com 

graves prejuí zos para o funcionamento do curso e o sucesso dos 

estudantes. Para obviar a essa situaça o, a Comissa o Cientí fica do Programa 

em Portugue s como Lí ngua Estrangeira / Lí ngua Segunda, que tutela o 

curso, decidiu implementar, desde o ano 2016/2017, como requisito 

obrigato rio de acesso ao curso a obrigatoriedade de terem a aprovaça o no 

diploma de certificaça o em lí ngua portuguesa (C1 do CAPLE ou Avançado 

do Celpe-Bras), para os estudantes que na o te m a lí ngua portuguesa como 

lí ngua materna ou lí ngua segunda. Com a adoça o desta medida, os cursos 

do Programa de PLE/PL2 tornaram-se os u nicos em Portugal a exigir 

como crite rio de admissa o dos seus alunos estrangeiros uma certificaça o 

internacional de PLE. Tornaram-se, ainda, tanto quanto nos e  dado saber, 

os u nicos, no espaço da CPLP, a aceitar indistintamente ambos os 

certificados internacionais existentes, CAPLE e Celpe-Bras, indo, assim, ao 

encontro das polí ticas linguí sticas de gesta o internacional da lí ngua 

portuguesa enquanto lí ngua plurice ntrica (cf. Correia, 2019), 

impulsionadas sobretudo pela aplicaça o do Plano de Aça o de Brasí lia 

(CPLP, 2010). 

 

2. Os sistemas de avaliação e certificação internacional de 

PLE  

No que diz respeito a  avaliaça o e certificaça o internacional de PLE 

existem dois sistemas de avaliaça o: um criado e operacionalizado a partir 

do Brasil, o sistema do Celpe-Bras (Certificado de Proficie ncia em Lí ngua 

Portuguesa para Estrangeiros), e outro, de matriz europeia, criado e 
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operacionalizado a partir de Portugal, na FLUL, pelo CAPLE (Centro de 

Avaliaça o de Portugue s Lí ngua Estrangeira).  

Õ sistema Celpe-Bras e  da responsabilidade do Ministe rio da 

Educaça o (MEC) do Brasil e e  aplicado no paí s e no estrangeiro, com o 

apoio do Ministe rio das Relaço es Exteriores (MRE).  

Õ Celpe-Bras fundamenta-se na ideia de proficie ncia 
como uso adequado da lí ngua para desempenhar aço es 
no mundo. Õ Exame considera aspectos textuais e, 
principalmente, aspectos discursivos: contexto, 
propo sito e interlocutores envolvidos na interaça o. Para 
certificar diferentes ní veis de proficie ncia, o Celpe-Bras 
baseia-se na premissa de que participantes de todos os 
ní veis certificados sa o capazes de desempenhar aço es 
em Lí ngua Portuguesa. Õ que pode variar e  a qualidade 
do desempenho, dependendo do ní vel de proficie ncia. 
Por ser de natureza comunicativa, o Exame tem e nfase 
no uso da lí ngua e conta com avaliaço es integradas que 
envolvem compreensa o e produça o oral e escrita. Õ 
Exame, portanto, na o afere conhecimentos de Lí ngua 
Portuguesa por meio de questo es sobre grama tica e 
vocabula rio. Õ Celpe-Bras avalia a capacidade de uso 
dessa lí ngua, independentemente das circunsta ncias em 
que o participante aprendeu. (Fonte: 
http://inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-bras - 
u lima consulta em 11-05-2019)  

 

Õ nu mero de candidatos a  obtença o deste certificado tem vindo a 

crescer nos u ltimos anos, o que destaca a importa ncia deste exame de PLE 

no contexto brasileiro e internacional e, em particular, o seu impacto no 

reconhecimento de graus para o acesso a s universidades brasileiras e para 

o contexto profissional.  

Õ CAPLE e  membro da ALTE (Associaça o de Avaliadores de Lí nguas 

da Europa)51 , cujos objetivos sa o estabelecer normas que promovam a 

                                                        
51 Cf. https://alte.wildapricot.org (pa gina consultada em 11.05.2019). 
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qualidade dos sistemas de certificaça o, promover a diversidade linguí stica 

na Europa e maximizar o impacto positivo da certificaça o 

(https://www.alte.org/). A pertença a  ALTE reforça, assim, o 

reconhecimento internacional da avaliaça o e da certificaça o em PLE. Õ 

sistema CAPLE e  reconhecido pelo Ministe rio dos Nego cios Estrangeiros, 

atrave s do Camo es, Instituto da Cooperaça o e Lí ngua, pelo Ministe rio da 

Educaça o, atrave s da Direça o-Geral da Educaça o e pelo Ministe rio da 

Administraça o Interna, atrave s do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Õ referencial teo rico dos exames dos membros da ALTE e  o Quadro 

Europeu Comum de Refere ncia para as Lí nguas (QECR), cujas utilizaço es 

incluem: 

 A planificaça o da certificaça o linguí stica em termos de: 

• conteu do dos programas dos exames; 

• crite rios de avaliaça o, construí dos mais em termos 

de resultados positivos do que com o intuito de 

sublinhar as insuficie ncias. 

 (Conselho da Europa, 2001: 25-26), 

Õ QECR descreve qualquer forma de aprendizagem e de uso da 

lí ngua, grosso modo a proficie ncia linguí stica, do seguinte modo: 

Õ uso de uma lí ngua abrangendo a sua aprendizagem 
inclui as acço es realizadas pelas pessoas que, como 
indiví duos e como actores sociais, desenvolvem um 
conjunto de competências gerais e, particularmente, 
competências comunicativas em língua. As pessoas 
utilizam as compete ncias a  sua disposiça o em va rios 
contextos, em diferentes condições, sujeitas a diversas 
limitações, com o fim de realizarem actividades 
linguísticas que implicam processos linguísticos para 
produzirem e/ou receberem textos relacionados com 
temas pertencentes a domínios especí ficos. Para tal, 
activam as estratégias que lhes parecem mais 
apropriadas para o desempenho das tarefas a realizar. 
Õ controlo destas acço es pelos interlocutores conduz ao 
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reforço ou a  modificaça o das suas compete ncias. 
(Conselho da Europa, 2001: 29) 

 

Ao contra rio do Celpe-Bras, o CAPLE disponibiliza exames diferentes 

para os diversos ní veis de proficie ncia determinados pelo QECR – de A2 a 

C2. A rede de locais de aplicaça o dos exames do CAPLE tem vindo a crescer, 

dando resposta ao crescente nu mero de candidatos, no contexto de 

internacionalizaça o do ensino superior, de mobilidade profissional e, a 

ní vel nacional, de fluxos migrato rios que Portugal tem acolhido. Õ 

aumento do nu mero de candidatos aos exames e o crescimento da rede 

que os aplica implicam um aumento do impacto e do efeito retroativo dos 

exames de PLE do CAPLE.  

Õ diferente fundamento teo rico justifica a diferença significativa 

entre o sistema do Celpe-Bras e o do CAPLE, em particular, na forma como 

se constro i o instrumento de avaliaça o, como se avalia o conhecimento e o 

uso da lí ngua estrangeira, e, sobretudo no sistema de comunicaça o e 

informaça o a todos os interessados (stakeholders).  

Õs dois sistemas diferenciam-se tambe m no interesse que te m 

suscitado a  comunidade acade mica. Contrariamente ao interesse que se 

verifica no Brasil em relaça o ao Celpe-Bras (Scaramucci, 2004 e 2012; 

Schlatter et alii, 2009; Schoffen et alii, 2017, entre outros)52, em Portugal, 

surpreendentemente, verifica-se uma total ause ncia de estudos sobre o 

impacto do sistema portugue s de certificaça o no ensino de PLE, na 

formaça o de professores e na produça o de materiais de ensino.  

 

                                                        
52  Consulte-se o elenco de estudos dedicados ao exame CELPE-Bras em 
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/pesquisas/textos-publicados-sobre-o-exame-
celpe-bras (pa gina consultada em 11.05.2019). 
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3. Impacto e efeito retroativo dos certificados de línguas 

estrangeiras  

Este estudo incide sobre o impacto, entendido como o efeito de 

a mbito social e acade mico da aplicaça o da certificaça o em lí nguas 

estrangeiras, sob um ponto de vista macrocontextual. A avaliaça o do 

impacto inclui, por sua vez, o efeito retroativo (washback), que se 

perspetiva a ní vel microcontextual. Efeito retroativo designa a influe ncia 

de um exame e de um sistema de certificaça o e avaliaça o no processo de 

ensino-aprendizagem de lí nguas estrangeiras. Segundo Bachman & 

Palmer (2010, p. 105), “we must always consider the consequences both 

of using an assessment and of the decisions made, realizing that the use of 

a language assessment is likely to affect not only individual stakeholders 

(…), but also the educational system and society”. Por seu turno, Messick 

(1996:241) considera que: “Washback [efeito retroativo] refers to the 

extent to which the introduction and use of a test influences language 

teachers and learners to do things that they would not otherwise do that 

promote or inhibit language learning”. 

Dada a existe ncia, ha  mais de duas de cadas, de sistemas de 

certificaça o em PLE, tem-se verificado no Brasil, um grande investimento 

no estudo quer do impacto, quer do efeito retroativo, como ja  referido, 

pelo que a estabilizaça o da terminologia da a rea em portugue s e  tambe m 

proveniente desse paí s. Assim, adota mos o termo “efeito retroativo”, 

seguindo Scaramucci (2004: 205), para quem “Na designaça o [efeito 

retroativo] em portugue s, a aça o no passado (no caso, da avaliaça o, que 

ocorre geralmente no final do processo, no ensino) parece ser mais 

enfatizada, ale m de na o se observar a conotaça o negativa nem de efeitos 

colaterais do termo em ingle s” [washback].  
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Em termos gerais, importa investigar e analisar todo o processo de 

certificaça o, como forma de o avaliar do ponto de vista teo rico e pra tico, 

por forma a incrementar a qualidade, a validade e a fiabilidade dos 

exames. Por exemplo, um certificado que na o tem uso social (ou seja, que 

na o e  usado como crite rio de seleça o por empresas e/ou instituiço es) tem 

pouco ou nenhum impacto e carece de ser repensado.  

Uma possí vel linha de investigaça o sobre impacto diz respeito a  

avaliaça o da adequaça o dos exames ao uso real da lí ngua, isto e , importa 

verificar, entre outras questo es, se os conteu dos aprendidos para a 

prestaça o do exame sa o aplica veis na vida dos candidatos e correspondem 

aos objetivos para os quais ele foi pensado. Num plano mais gene rico, a 

apreciaça o de aspetos como o anterior conduz necessariamente a uma 

reflexa o sobre o tipo de ensino de lí ngua estrangeira que esta  a ser levado 

a cabo. Esta reflexa o tem sido desenvolvida de forma muito pra tica pelas 

equipas que trabalham com o Celpe-Bras, numa metodologia de 

aproximaça o a s circunsta ncias reais. Mais uma vez, o sistema de 

certificaça o do CAPLE distingue-se do do Celpe-Bras, por ter subjacente 

uma matriz de apendizagem formal da lí ngua, muitas vezes desfasada da 

realidade, na o obstante alguma diversificaça o nos u ltimos anos dos 

certificados para pu blicos especí ficos (Gaspar et alii, 2016). 

Por fim, um exame de certificaça o tem conseque ncias no plano do 

indiví duo, assim como no social e no institucional. Õ resultado do exame 

pode ser um fator de inclusa o ou exclusa o do indiví duo (e.g. no curso a que 

se candidata, no emprego a que concorre), pelo que e  indispensa vel a 

aferiça o dos princí pios de e tica aplicados nos processos de seleça o de 

candidaturas, conferindo maior transpare ncia a  atuaça o das instituiço es.  
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Neste estudo de caso, focaremos alguns aspetos do impacto e do 

efeito retroativo da certificaça o internacional em PLE decorrente da 

exige ncia dessa certificaça o no a mbito do MPLE/L2.  

 

4. Quais são o impacto e o efeito retroativo da avaliação e 

certificação em PLE no curso de mestrado? 

Ao ní vel do impacto, uma primeira conseque ncia da adoça o da 

certificaça o internacional como crite rio de admissa o ao MPLE/L2 e  o 

incremento da internacionalizaça o da lí ngua portuguesa apoiada num 

sistema de reconhecimento da formaça o em PLE dada por diferentes 

universidades e certificada por dois sistemas de certificaça o reconhecidos 

internacionalmente. Ao estabelecer esta exige ncia o curso contribui para 

o reconhecimento e reforço da importa ncia deste tipo de certificaça o 

oficial numa lo gica de educaça o transnacional e de mobilidade de alunos. 

Conseque ncia ou na o desta medida, a verdade e  que se tem assistido 

ao aumento de inscriço es para a realizaça o do exame DAPLE (Diploma 

Avançado de PLE, sistema CAPLE), que em 2015 registava 487 candidatos 

e em 2017 registava 654.53 

 

                                                        
53  Em 2018, foram realizados 572 exames DAPLE, dado gentilmente fornecido pela 
Doutora Maria Anto nia Mota, diretora do CAPLE. 
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Fonte pa gina do CAPLE – www.caple.letras.ulisboa.pt (consultada a 11-05-2019) 

 

Na o estabelecemos neste trabalho qualquer relaça o com o nu mero 

de inscritos no Celpe-Bras no mesmo perí odo, devido a s proporço es 

incompara veis entre o nu mero de inscritos nos dois sistemas de 

certificaça o.  

Apesar destes dados, temos conscie ncia de que a avaliaça o do 

impacto da medida carece de ana lise sobre um lapso temporal mais 

alargado, por exemplo, decorridos cinco anos da sua adoça o. Ja  o efeito 

retroativo e  desde ja  mais evidente. 

Inicialmente, temeu-se que a introduça o da certificaça o 

internacional em PLE como requisito de acesso ao curso provocasse uma 

reduça o significativa do nu mero de candidatos, especialmente num 

contexto em que cada vez mais universidades portuguesas oferecem 

mestrados na a rea sem qualquer exige ncia ao ní vel da certificaça o em PLE. 
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Contrariamente a s expectativas, o nu mero de candidatos ao MPLE/L2 na o 

so  na o desceu, como quase duplicou: de 29 candidatos em 2015-2016 

passou-se a 52 candidaturas em 2016-17 e a 51 em 2017-2018.  

Atentando no trabalho de Hanzi, poder-se-a  ainda explicar esta 

prefere ncia pela po s-graduaça o na FLUL pelos percursos de interca mbio 

de alunos chineses de PLE durante a licenciatura, que maioritariamente se 

deslocam para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com 

grande tradiça o de formaça o em PLE ha  mais de 70 anos, e para o Instituto 

Polite cnico de Leiria (Hanzi, 2019: 183, figura V-2). 

A aplicaça o da obrigatoriedade de certificaça o internacional em PLE 

permitiu tambe m levar a cabo uma seriaça o muito mais fundamentada e 

fa cil dos candidatos ao mestrado, baseada em crite rios objetivos e 

internacionalmente fia veis, permitindo o preenchimento da totalidade das 

vagas do curso (20) por pessoas com elevadas compete ncias 

comunicativas em PLE. 

Õ perfil linguí stico que estes estudantes apresentam vem 

acompanhado  de um maior domí nio de aptido es de natureza acade mica 

(domí nio de estrate gias de estudo, capacidade de ana lise e sí ntese, 

metodologias de pesquisa e de organizaça o de pensamento, escrita 

acade mica), que se te m refletido no menor esforço dispendido na 

orientaça o dos trabalhos finais, como sobretudo na sua qualidade. Pore m, 

os dados de que dispomos na o permitem, ainda, considerar de forma 

inequí voca o ligeiro aumento de dissertaço es concluí das um efeito 

retroativo da medida adotada. 

Uma vez que o pu blico-alvo deste curso e  muito heteroge neo 

(diversas provenie ncias, diversos percursos acade micos, diversos 

me todos de ensino-aprendizagem e diversas culturas de aprendizagem), 

o certificado acaba por ter um efeito nivelador das compete ncias dos 
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alunos: se todos fazem os mesmos exames, logo as suas compete ncias sa o 

compara veis. Por outro lado, a inspiraça o comunicativa de ambos os 

certificados, com valorizaça o das componentes na o so  escritas, mas 

tambe m orais, tem trazido a  sala de aula do MPLE/L2, desde 2016-2017, 

alunos mais capazes de comunicar e de interagir de forma proveitosa. 

 

Conclusões 

Neste estudo propusemo-nos levar a cabo uma ana lise dos dados 

conhecidos dos ní veis de impacto e do efeito retroativo da obrigatoriedade 

de certificaça o internacional em PLE no ingresso ao MPLE/L2. Como 

referimos, e  claro que esta medida contribui para um reforço da 

internacionalizaça o da lí ngua portuguesa. Verifica mos, tambe m, que o 

impacto (macrocontextual) da medida podera  estar associado a uma 

maior valorizaça o do diploma DAPLE, mas temos conscie ncia de que esse 

impacto tera  de ser medido num lapso temporal mais alargado e 

recorrendo a instrumentos especí ficos.  

Ao ní vel do efeito retroativo (microcontextual) e  que os dados 

disponí veis, ainda que maioritariamente qualitativos por enquanto, sa o 

mais relevantes.  

Õ aumento consistente do nu mero de candidatos ao MPLE/L2 veio 

acompanhado de um incremento significativo das compete ncias iniciais 

dos estudantes, na o apenas ao ní vel do PLE, mas tambe m do domí nio de 

compete ncias individuais gerais, especialmente a compete ncia de 

aprendizagem (saber-aprender) (Conselho da Europa, 2001: 31-34). 

A opça o pela exige ncia de um certificado de PLE de ní vel C1 ou de 

ní vel Avançado (Celpe-Bras) obtido num dos sistemas internacionais veio 

garantir uma maior uniformizaça o do ní vel de domí nio da lí ngua 
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portuguesa por parte dos alunos falantes de outras lí nguas. Verificou-se, 

ainda, uma melhoria significativa na forma como se desenvolve o trabalho 

em sala de aula, com envolvimento e participaça o de todos os alunos, 

independentemente da sua nacionalidade e lí ngua materna. Por fim, mas 

na o menos importante, as relaço es interpessoais desenvolvidas entre os 

estudantes sa o mais fortes, o que cria um sentimento de coesa o muito 

positivo e bene fico para a sua integraça o social. 

Globalmente, apesar da escassez de dados estatí sticos claros ate  ao 

momento, podemos afirmar que o balanço desta medida e  francamente 

positivo e que este estudo de caso pode contribuir para uma reflexa o mais 

documentada sobre a formaça o avançada na a rea de PLE, bem como sobre 

a formaça o dos professores e outros profissionais da a rea. Pelo menos ao 

ní vel do Programa de Portugue s como Lí ngua Estrangeira / Lí ngua 

Segunda esta reflexa o esta  na ordem do dia. 

Em conclusa o, sublinhamos a importa ncia dos estudos sobre 

impacto e efeito retroativo para a conceça o de planos de estudo e ate  de 

polí ticas linguí sticas a ní vel nacional e da CPLP. 
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Introdução 
 

Em 2017 foram divulgados os resultados da avaliaça o da literacia em 

leitura de uma amostragem em larga escala, constituí da por 319 405 

alunos com quatro anos de escolaridade formal, oriundos de 50 

paí ses/regio es, entre os quais Portugal, realizada no a mbito do projeto 

internacional Progress in International Reading Literacy Study de 201655, 

(doravante PIRLS 2016), promovido pela International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA). Sendo o PIRLS, na 

atualidade, um dos principais estudos internacionais de literacia em 

leitura de crianças - levado a cabo, ciclicamente, de cinco em cinco anos, 

desde 2001-, quando se reflete sobre essa tema tica na o se devem ignorar 

os resultados que o de 2016 apresenta, tanto mais que  uma amostra 

aleato ria constituí da por 4642 alunos portugueses, provenientes de 218 

escolas (Maro co, 2018: 117), tambe m foi avaliada no mencionado estudo.  

Portugal integrou esta avaliaça o internacional pela primeira vez na 

sua 3.ª ediça o, em 2011, pelo que os resultados obtidos em 2016 

permitem comparar a evoluça o do ní vel dos desempenhos em literacia dos 

alunos portugueses ao longo deste perí odo intercalar de cinco anos e 

permitem tambe m comparar o desempenho nacional com o de cerca de 

meia centena de diferentes paí ses ou regio es participantes no projeto. 

                                                        
54 Docente da Escola Superior de Educaça o do Instituto Polite cnico de Castelo Branco.  
55 https://www.iea.nl/pirls-2016-release  
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Especificamente, o PIRLS 2016 avaliou a literacia de leitura com os 

objetivos de experie ncia litera ria e aquisiça o e utilizaça o da informaça o 

lida, e os processos de compreensa o usados: (i) localizar e retirar 

informaça o explí cita; (ii)) fazer infere ncias diretas; (iii) interpretar e 

relacionar ideias e informaça o e (iv) analisar e avaliar conteu do e 

elementos textuais 56 . Nesta u ltima avaliaça o, os alunos portugueses 

obtiveram uma pontuaça o me dia - 528 pontos - superior ao ponto central 

da escala PIRLS - 500 pontos -, pore m verificou-se uma descida 

significativa de 13 pontos, relativamente a 2011, tendo passado do 19.º 

para o 30.º lugar, na escala ordenada dos resultados dos paí ses 

participantes. Assim, contrariando as expetativas mais otimistas - 

alicerçadas nos bons resultados obtidos na a rea da leitura pelos jovens 

portugueses de 15 anos participantes no projeto PISA 2015 57  -, os 

resultados do PIRLS 2016 vieram demonstrar que o desempenho dos 

alunos portugueses do 4.º ano de escolaridade piorou, significativamente, 

em relaça o a  u ltima avaliaça o.  

Esta situaça o causa, naturalmente, preocupaça o e apreensa o, na o so  

junto das entidades nacionais ligadas ao setor educativo com poder de 

decisa o, como a todos os profissionais envolvidos e empenhados no 

processo de contribuir para melhorar as compete ncias de compreensa o 

leitora dos alunos que frequentam a escolaridade obrigato ria, tendo, de 

imediato, a pro pria comunicaça o social portuguesa feito eco deste 

sentimento geral de inquietude 58  face a este problema. Perante este 

                                                        
56 Equipa de Estudos Internacionais, 2017b.: p.12. Consultado em 20/04/2019. 
Disponí vel em: 
http://www.iave.pt/images/FicheirosPDF/Estudos_Internacionais/Relat__PIRLS_2016_
Metodologia.pdf  
57 http://www.oecd.org/pisa/  
58  Por exemplo, os jornais O Observador e Público noticiaram os maus resultados nas 
compete ncias de leitura obtidos pelos alunos portugueses na avaliaça o do projeto PIRLS 
2016. https://observador.pt/2017/12/05/4-o-ano-alunos-portugueses-foram-os-que-
mais-pioraram-resultados-na-leitura-em-cinco-anos-na-europa/  
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cena rio menos positivo, torna-se o bvia a conclusa o de que e  

imprescindí vel uma intervença o pedago gica mais incisiva, para ajudar a 

melhorar a compreensa o leitora dos portugueses e, no que a esta reflexa o 

em particular diz respeito, para ajudar a automatizar a capacidade de 

realizar infere ncias. 

O processo de inferência enquanto estratégia de compreensão 
leitora 

 

Desde finais da de cada de 70 do se culo passado que, com o 

aparecimento de modelos explicativos do processamento humano da 

informaça o, em particular os modelos ascendentes e os interativos, se 

deixou de considerar a leitura como mero processo de corresponde ncia de  

sons a letras  para se passar a focar a atença o sobre os processos de 

compreensa o usados na determinaça o dos sentidos de um texto (Sim-Sim 

e Micaelo, 2006: 37). Para muitos autores, como, Giasson (1993), Sim-Sim, 

Duarte e Micaelo (2007), com destaque para Sole  (2017: 17-18) - porque 

refere ncia incontorna vel sobre esta tema tica 59  - e Mullis, Martin e 

Sainsbury (2015: 12) - porque responsa veis pela fundamentaça o teo rica 

do PIRLS, que deu o mote a esta reflexa o -, a compreensa o de um texto e  

um processo de construça o pessoal de sentido que passa pelo cruzamento 

de mu ltiplas varia veis. E  um processo construtivista porque, ao ler, cada 

leitor em particular vai estabelecendo relaço es entre as partes 

constitutivas do texto e vai lançando hipo teses sobre o sentido daquilo que 

le , podendo a interpretaça o do mesmo texto variar de leitor para leitor, 

embora nem todas as interpretaço es sejam igualmente lo gicas e aceita veis 

porque se deparam com os limites que o pro prio texto impo e. E  um 

                                                        
https://www.publico.pt/2017/12/05/sociedade/noticia/avaliacao-internacional-
mostra-que-alunos-do-4-ano-estao-pior-a-leitura-1794888  
https://www.publico.pt/2017/12/06/sociedade/noticia/falhas-na-formacao-de-
professores-ajudaram-a-descida-de-resultados-os-alunos-1795041  
59 Em 2017, o seu livro Estrategias de Lectura ia ja  na 25.ª reimpressa o. 
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processo interativo porque a construça o de sentido resulta da interaça o 

entre leitor (condiço es psicolo gicas, sociais e fí sicas, motivaça o, objetivos 

e autorregulaça o), texto (conteu do, estrutura global e local, vocabula rio e 

legibilidade) e contexto de leitura (leitura esponta nea ou orientada e 

natureza da tarefa) (Giasson, 1993; Viana et al., 2010, Ribeiro et al., 2010, 

e Silva et al., 2011). Segundo esta o tica, e  plausí vel e natural que ate  o 

mesmo leitor atribua diferentes sentidos ao mesmo texto, em funça o dos 

variados contextos de leitura e dos objetivos de leitura estipulados para 

cada um desses contextos - para aprender, para participar numa 

comunidade de leitores, pelo mero prazer de ler, entre muitos outros 

possí veis.  

Assim, assumindo que o ní vel de compreensa o de um texto variara  

de leitura para leitura, Sim-Sim e Micaelo (2006: 43), citando Herber 

(1978), distinguem tre s ní veis de compreensa o de um texto, compreensa o 

literal, compreensa o interpretativa e compreensa o aplicada. Õ primeiro 

ní vel implica a compreensa o da informaça o explí cita; o segundo e  

determinado por infere ncias e concluso es pessoais e o terceiro consiste 

em estabelecer relaço es com conhecimento anterior do leitor e aplicaça o 

da informaça o processada na resoluça o de novos problemas. Para 

conseguir atingir estes tre s ní veis, o leitor tera  de acionar determinadas 

estrate gias de compreensa o leitora, a saber, como especificado por Sole  

(2017), (i) definir os objetivos da leitura; (ii) usar conhecimento pre vio 

relevante; (iii) antecipar; (iv) inferir; (v) questionar-se sobre e (vi) 

resumir o que se acabou de ler, estrate gias que os leitores treinados, com 

muita experie ncia de leitura, usam, automaticamente. Para estes, a tomada 

de conscie ncia e a necessidade da utilizaça o destas estrate gias so  ocorre 

quando surge um obsta culo durante a leitura e o lido deixa, 

momentaneamente, de fazer sentido. 
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Õra, no conjunto das seis estrate gias de compreensa o leitora 

referidas atra s, a infere ncia assume um lugar de relevo, porque pode 

dizer-se que, na generalidade, a compreensa o de qualquer enunciado 

escrito, e tambe m oral, esta  dependente do seu uso, uma vez que 

muití ssimos textos, ale m da informaça o explí cita, conte m tambe m 

informaça o implí cita. A primeira e  expressa de forma direta e pode ser 

interpretada literalmente por qualquer leitor que lhe tenha prestado 

atença o; a segunda consiste em fazer suposiço es a partir de indí cios e 

pistas textuais e esta  subjacente, so  podendo ser deduzida/inferida a 

partir da primeira se o recetor possuir conhecimento pre vio pertinente e 

relevante que alavanque e sustente as infere ncias lo gicas possí veis. Em 

suma, e  atrave s da compreensa o conjunta das informaço es explí citas e das 

implí citas que o leitor acede ao significado mais profundo do texto (Sim-

Sim, Duarte e Micaelo, 2007: 36). 

No a mbito restrito da compreensa o de textos escritos, a capacidade 

de infere ncia e  definida no glossa rio 60  da International Literacy 

Association nos seguintes termos: 

“A conclusion reached, or a claim made based on earlier 
evidence interpreted with logic or insight. Inferences 
can be overturned, modified, or accepted even more 
resolutely when additional evidence or different 
reasoning becomes available.” 

Duas premissas basilares - na o expressas, mas implí citas - desta 

conceça o de infere ncia merecem ser destacadas, a de que nem todas as 

infere ncias sa o possí veis e aceita veis, pois uma infere ncia lo gica e 

coerente  e  a que se faz a partir de dados concretos presentes no texto que 

a possam corroborar, e a de que a infere ncia e  um processo em construça o 

                                                        
60  Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: https://literacyworldwide.org/get-
resources/literacy-glossary   
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ao longo da leitura de todo o texto, podendo assentar em informaça o 

localizada neste a ní vel local ou global ou em ambos, o que significa que as 

infere ncias se podem ir modificando ao longo de todo o processo, a  

medida que vai surgindo nova informaça o. 

Viana, Ribeiro, Santos e Cadime (2012: 456) definem a compreensa o 

inferencial como a “ativaça o do conhecimento pre vio do leitor e 

formulaça o de antecipaço es ou suposiço es sobre o conteu do do texto a 

partir dos indí cios que proporciona a leitura” e nela incluem as deduço es 

que se listam de seguida: de ideia principal, de uma seque ncia, de detalhes, 

de comparaço es, de relaço es de causa-efeito, de traços de cara ter de 

personagens, de caracterí sticas e aplicaça o a uma situaça o nova, de 

prediça o de resultados, de hipo teses de continuidade de uma narrativa e 

de interpretaça o de linguagem figurativa. 

Portanto, parafraseando Hall e Barnes (2017), podemos dizer que a 

capacidade de infere ncia consiste, pois, em deduzir das palavras 

proferidas, e da linguagem na o-verbal usada pelo emissor (de forma 

consciente ou inconsciente), informaça o que na o e  dita, mas que ajuda a 

atribuir sentido ao texto, a ní vel local, como, por exemplo, relacionar um 

pronome com o nome que o antecede, ou global, como compreender quais 

as motivaço es por detra s de uma aça o de uma personagem.  

“A reader makes inferences by establishing appropriate, 
meaningful connections between separate pieces of 
information literally stated in the text (i.e., “text-
connecting” inferences) and between information 
literally stated in the text and the reader’s background 
knowledge (i.e., “knowledge-based” or “gap-filling” 
inferences). A text-connecting inference might connect a 
pronoun with the person or thing it refers to. A 
knowledge-based inference might draw on what the 
reader knows about people’s motivations to infer why a 
character performed a given action.” Hall e Barnes 
(2017: 279). 
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Em qualquer situaça o discursiva, e em particular nos textos escritos, 

o sujeito discursivo na o verbaliza toda a informaça o porque, 

tendencialmente, respeita o princí pio da quantidade, e tende a na o 

sobrecarregar o texto com informaça o dispensa vel, e porque cre  que o 

recetor a na o necessita, uma vez que e  capaz de a associar, acrescentar, 

integrar ou substituir (Ramí rez, 2017) naquele enunciado linguí stico e 

naquele contexto especí fico; outras vezes, a sua na o explicitaça o resulta 

de uma estrate gia deliberada, por motivos este ticos (por exemplo, para 

desafiar o leitor a se envolver de forma mais ativa na produça o de sentido) 

ou outros (quando ha  restriço es a  liberdade de expressa o, por exemplo), 

de na o a veicular explicitamente. 

Marcos (2017: 365), refletindo sobre o conceito de pressuposiça o, 

recupera a interessante ideia de que certas infere ncias sa o disparadas por 

determinados itens lexicais, expresso es ou estruturas fra sicas, que ele 

designa como ‘gatilhos pressuposicionais’, conceito este que se interliga 

com o conceito de ‘text-connecting inferences’ de Hall e Barnes (2017). 

Especificando, a ideia de Marcos (2017) e  a de que, frequentemente, (i) 

determinados verbos, como, por exemplo, ‘vencer’ e ‘perder’ disparam a 

infere ncia de que ‘o sujeito participou’; (ii) que outros tipos de verbos, 

como os factivos ‘lamentar’, ‘saber’, ‘compreender’ e ‘perceber’ disparam a 

infere ncia de que o emissor se compromete com a ma xima da qualidade; 

ao passo que os verbos na o-factivos, como ‘achar’, ‘crer’, ‘julgar’ disparam 

uma infere ncia de du vida/incerteza sobre a veracidade daquilo que o 

emissor afirma; (iii) que verbos aspectuais, como ‘parar’, ‘começar’, 

‘continuar’ disparam infere ncias temporais; e (iv) determinadas 

expresso es iterativas, como ‘de novo’, ‘novamente’, ‘mais uma vez’, 

‘habitualmente’ disparam infere ncias de repetiça o regular da aça o. 

Segundo o mesmo autor, elementos linguí sticos com estas caracterí sticas 
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desencadeiam associaço es relativamente esta veis e infere ncias bastante 

consensuais, pelo que seria muito u til a sua automatizaça o. 

Resumindo, o desenvolvimento da capacidade de inferir implica 

trabalhar, por um lado, a compreensa o de processos de coesa o local dos 

textos, nomeadamente, o sentido de expresso es referenciais anafo ricas, 

conetores e ‘gatilhos pressuposicionais’, isto e , articulando pedaços de 

informaça o dispersos no texto, de forma a produzir sentido. Por outro 

lado, implica tambe m trabalhar processos de coesa o global, como 

identificaça o do tema e das ideias principais e das estruturas e finalidades 

dos textos, isto e , articulando as informaço es fornecidas pelos mesmos 

com o conhecimento pre vio dos leitores, com o objetivo de lhes atribuir 

sentido.  

No contexto especí fico da necessidade de trabalhar a capacidade de 

infere ncia de crianças com dificuldades de aprendizagem, Hall e Barnes 

(2017: 280-281) isolam os tipos de infere ncias de coesa o local que 

consideram mais determinantes na compreensa o de textos, que na 

opinia o destes autores sera o as infere ncias anafo ricas (ligaça o de um 

pronome ao seu antecedente); as infere ncias lexicais (grupos de palavras 

que podem ser agrupadas e que, em conjunto, ajudam a construir uma 

categoria, por exemplo, ‘nuvens negras’, ‘escurida o’, ‘chuva torrencial’ e 

‘vento forte’ apontam para a categoria ‘tempestade’); e as  infere ncias do 

sentido das palavras em funça o do contexto especí fico em que surgem no 

texto. Relativamente aos tipos de infere ncias de coesa o global dos textos, 

os mesmos autores concedem particular releva ncia a s infere ncias causais 

(estabelecer nexos de causa-efeito ou vice-versa), espaciais, temporais e 

de intenço es, motivaço es, emoço es e caracterí sticas das personagens. 

Apo s o levantamento dos aspetos mais ba sicos a equacionar numa 

reflexa o sobre o processo de inferir, interessa, agora, direcionar o 
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raciocí nio para a tipologia de infere ncias que os leitores mais jovens e 

menos treinados podera o conseguir realizar. 

Ribeiro et al. (2010: 20) consideram que durante os primeiros seis 

anos de escolaridade, os objetivos especí ficos da compreensa o 

interpretativa/inferencial devera o ser os seguintes:  

“reconhecer os objetivos do autor; compreender 
infere ncias simples, baseadas no contexto; relacionar a 
informaça o lida com conhecimentos exteriores ao texto; 
compreender infere ncias, mobilizando informaço es 
textuais implí citas e explí citas e conhecimentos 
exteriores ao texto e extrair concluso es do que foi lido”. 

Alicerçados, claramente, em suporte teo rico similar, os documentos 

curriculares de refere ncia para o Portugue s nacionais estipulam as 

diretivas oficiais relativamente ao desenvolvimento da capacidade de 

infere ncia em contexto escolar. Passa-se, agora, a  ana lise do teor dessas 

diretivas nos normativos legais atualmente em vigor, relativamente aos 

primeiros seis anos de escolaridade formal. 

No documento Aprendizagens Essenciais – Ensino Básico 61 , na 

disciplina de Portugue s (organizada em quatro domí nios – oralidade, 

leitura e escrita (LE), educaça o litera ria (EL) e grama tica), considera-se 

que o 1.º ano e  consagrado a  automatizaça o da leitura atrave s da via 

fonolo gica (decifraça o) e da via lexical (identificaça o), partindo ja  de 

textos muito simples e de reduzidas dimenso es, com vista a  compreensa o 

literal de informaça o explí cita, na o se fazendo sequer refere ncia ao 

processo de infere ncia. Nos restantes documentos citados a seguir, esta 

perspetiva mante m-se, pelo que a ana lise se segue apenas se centrara  nas 

diretivas dadas a partir do 2.º ano de escolaridade, que e  quando surge 

                                                        
61 As Aprendizagens Essenciais (AE) referentes ao Ensino Básico foram homologadas 
pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho.  Consultado em 20/04/2019. Disponível 
em: http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico  
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pela primeira vez a indicaça o de trabalho de compreensa o de informaça o 

textual implí cita. Portanto, para o 2.º ano, nos domí nios conjuntos da LE e 

da EL, sa o sugeridas atividades de compreensão de textos orientadas para 

inferências baseadas em informação explícita e atividades direcionadas 

para a mobilização de conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para 

interpretar expressões e segmentos de texto e para justificar as 

interpretações 62 . No mesmo documento, para o 3.º ano, nos mesmos 

domí nios, sa o aconselhadas atividades com os objetivos de extrair 

informação implícita a partir de pistas linguísticas e inferir, deduzir 

informação a partir do texto63 e ainda mobilizar conhecimento pre vio para 

interpretar, justificando as interpretaço es. Para o 4.º ano sa o aconselhadas 

atividades semelhantes e com os mesmos objetivos64 . Estes primeiros 

quatro anos de escolaridade constituem o 1.º ciclo do ensino ba sico. Para 

os 5.º e 6.º anos, que constituem o 2.º ciclo do ensino ba sico, e  reiterada a 

necessidade de dar continuidade a atividades conge neres com objetivos 

similares65.  

                                                        
62  Aprendizagens Essenciais – Ensino Ba sico, 2.º ano, p.8 e 10. Consultado em 
20/04/2019. Disponí vel em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_cicl
o/portugues_1c_2a_ff.pdf  
63 Aprendizagens Essenciais – Ensino Ba sico, 3.º ano, p.8. Consultado em 20/04/2019. 
Disponí vel em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_cicl
o/portugues_1c_3a_ff.pdf  
64 Aprendizagens Essenciais – Ensino Ba sico, 4.º ano, p.8 e 9. Consultado em 20/04/2019. 
Disponí vel em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_cicl
o/portugues_1c_4a_ff.pdf  
65 Aprendizagens Essenciais – Ensino Ba sico, 5.º e 6.º anos, p.8-9 e 8-9, respetivamente. 
Consultados em 20/04/2019. Disponí veis em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_cicl
o/5_portugues.pdf e 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/2_cicl
o/6_portugues.pdf  
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Em sintonia com o documento anterior, o Programa e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico66  (PMCPEB), para o 2.º ano, 

inclui nos conteu dos a trabalhar no domí nio da LE a infere ncia do sentido 

de palavras desconhecidas atrave s de pistas dadas pelo contexto 

[objetivos referenciados com os nu meros 11.1] e, no domí nio EL, as 

inferências de sentimento e atitude [20.4]. Para o 3.º ano, nos conteu dos do 

domí nio da EL, surgem as inferências de tempo (mais adiante, na secça o 

das metas curriculares, especifica-se que se trata de infere ncias de tempo 

atmosférico e de estações do ano67), de instrumento e de objeto. Para o 4.º 

ano, surgem as inferências de agente – ação, causa – efeito, problema – 

solução, lugar e tempo. No mesmo programa, nos domí nios da LE e da EL, 

de 5.º e 6.º anos, continuam a estar incluí dos os conteu dos de inferências 

de sentidos contextuais68. Especificamente para o 5.º ano, no domí nio da 

LE, o objetivo geral e  ‘fazer infere ncias a partir do sentido geral contido no 

texto’ e sa o definidas as metas de “1. Identificar pelo contexto o sentido de 

palavras, expresso es ou fraseologias desconhecidas, incluindo prove rbios. 

2. Po r em relaça o duas informaço es para inferir delas uma terceira. 3. Po r 

em evide ncia relaço es intratextuais de semelhança ou de oposiça o entre 

acontecimentos e entre sentimentos.” [referenciados com os nu meros 8.1., 

8.2. e 8.3] e, no domí nio da EL, o objetivo geral e , genericamente, ‘ler e 

interpretar textos litera rios’ e o especí fico ‘fazer infere ncias’ [20.7]. Para o 

6.º ano e  acrescentada a meta opcional de “Extrair o pressuposto de um 

enunciado.” (Buescu et al., 2015: 65 e 70, respetivamente). 

                                                        
66  Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Portugues/pmcpeb_julho_20
15.pdf 
67 Buescu et al., 2015: 56. 
68 In Buescu et al., 2015: 12, 15, 17, 21, 22, 24 e 25. 
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Nos Materiais de Apoio à Implementação das Metas Curriculares de 

Português – Educação Literária (MAIMCP – EL) 69  - dois conjuntos de 

diapositivos com informaça o complementar sobre os objetivos relativos a  

compreensa o de textos litera rios, informaça o essa reunida para facilitar o 

trabalho a levar a cabo pelos professores dos seis primeiros anos de 

escolaridade - tambe m surge uma reflexa o sobre o desenvolvimento da 

capacidade de infere ncia. Nestes materiais de apoio e  definida a infere ncia 

como sendo “um ato de interpretaça o que leva a  obtença o de informaça o 

na o explí cita no texto”70; sa o novamente elencados os mesmos tipos de 

infere ncias que constam nos documentos anteriormente citados para 

ambos os ciclos de ensino e sa o acrescentados informaça o adicional e 

exemplos concretos para cada tipologia. 

Finalmente, no documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória71, o menos detalhado de todos os documentos programa ticos 

referenciados ate  ao momento, na a rea de compete ncias das Linguagens e 

Textos, estipula-se apenas que os alunos ao terminarem a sua escolaridade 

obrigato ria devera o dominar capacidades nucleares de compreensão e de 

expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal. 

Partindo, enta o, das diretivas veiculadas nos normativos legais em 

vigor sobre o desenvolvimento da capacidade de inferir, claramente 

                                                        
69   Documentos consultados em 20/04/2019. Disponí veis em: 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Portugues/1_ciclo_educacao

_literaria.pdf 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Portugues/2_ciclo_educacao

_literaria.pdf 

70  Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Portugues/1_ciclo_educacao
_literaria.pdf  
71  Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: 
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/p
erfil_dos_alunos.pdf 
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decalcadas da proposta de classificaça o de tipos de infere ncias de Johnson 

e Johnson (1986), citada por Giasson (1993: 97-98), enumeram-se, na 

tabela seguinte (tabela 1) as tipologias de infere ncias a trabalhar durante 

o 1.º e 2.º ciclos da educaça o ba sica. 

 
Tabela 1 – Tipos de inferência a trabalhar nos seis primeiros anos de 

escolaridade. 
 

infere ncias de… 

lugar agente tempo aça o instru
-
mento
/ 
utensí 
-lio/ 
ferra-
menta 

catego-
ria 

objeto 
ou de 
caracte-
rí sticas 
do 
mesmo 

cau
sa-
efei
to 

proble
-ma -
solu-
ça o 

senti-
mento 
e 
atitud
e 

 

Nesta reflexa o sobre o desenvolvimento da leitura inferencial, 

conferiu-se particular atença o a s tipologias de infere ncia preconizadas 

nos documentos programa ticos basilares do currí culo nacional, 

analisados nos para grafos anteriores, porque se considera que estes 

devera o ser o ponto de partida para a planificaça o do trabalho de 

desenvolvimento da capacidade de inferir no contexto educativo formal 

das escolas portuguesas, pelo que os professores deles devem ter um 

conhecimento consciente e fundamentado, porque sa o os documentos 

reguladores das suas pra ticas (Teixeira e Santos, 2011: 13). 

Complementarmente, pore m, ainda que com menor releva ncia, neste 

contexto na o se deve menosprezar o papel de um recurso dida tico como o 

manual escolar, que, com freque ncia, orquestra muito do trabalho que se 

faz na sala de aula. Por esta raza o e pelo lugar primacial que muitos 

professores lhe atribuem, afigurou-se pertinente uma breve ana lise do 
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peso que neste e  atribuí do ao desenvolvimento de infere ncias no processo 

de interpretaça o de texto, em particular, o litera rio. 

 
O peso da leitura inferencial no manual escolar e nas provas de 

aferição nacionais de Português 

Para se ter uma vaga ideia sobre a importa ncia concedida nos 

manuais escolares de Portugue s ao desenvolvimento da capacidade de 

inferir, enquanto estrate gia de compreensa o leitora, decidiu-se avaliar em 

dois destes recursos, de recente publicaça o, o volume de trabalho neles 

proposto com esse objetivo.  

A delimitaça o do corpus foi feita com base em tre s crite rios. Õ 

primeiro foi o de somente analisar manuais de Portugue s recentes para 

dois dos anos de escolaridade, o 2.º e o 5.º Isto, por duas razo es:  porque e  

apenas a partir do 2.º ano que, formalmente e em contexto escolar, em 

particular nos domí nios da LE e da EL, se começa a desenvolver a 

capacidade de inferir e porque, no final do ano letivo dos 2.º e 5.º anos, os 

alunos realizam uma avaliaça o externa de compete ncias, coordenada pela 

Direça o-Geral da Educaça o, que consiste numa prova nacional de aferiça o 

de conhecimentos a Portugue s, igual para todos os alunos a frequentarem 

cada um desses anos. Õ segundo crite rio foi o de apenas fazer a seleça o a 

partir de tí tulos referenciados nas listas oficiais de manuais avaliados e 

certificados, porque era necessa rio ter garantia institucional de qualidade 

e de que se trataria de tí tulos recentes e construí dos de acordo com as 

atuais diretivas programa ticas nacionais. Õ terceiro e u ltimo crite rio foi o 

da facilidade de acesso a estes manuais, em suporte digital ou em suporte 

de papel. 

Õbedecendo a estes crite rios, a escolha recaiu sobre dois tí tulos: 

Plim – Português. 2.º ano e Ás das Letras – Português. 5.º ano. A escolha do 
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primeiro foi feita, aleatoriamente, entre os cinco tí tulos que constam da 

lista dos manuais escolares avaliados e certificados do ano letivo de 

2017/2018 72 , disponibilizada na pa gina web da Direça o-Geral da 

Educaça o73.  Õ segundo foi selecionado, tambe m aleatoriamente, entre os 

onze que constam da lista do ano letivo de 2016/201774, isto porque na 

lista anterior, a mais recente, na o consta nenhum manual de Portugue s 

para o ano de escolaridade em causa. A ideia foi que estes dois manuais 

funcionassem como meros exemplos. 

Õ manual de 2.º ano, Plim – Português, e  constituí do por dez 

unidades, estando indicados explicitamente em cada unidade os domí nios 

a trabalhar e os objetivos gerais e os especí ficos a atingir, pelo que, 

inicialmente, esse foi o procedimento adotado para determinar se estavam 

previstas atividades ou questo es (tarefas) direcionadas para os objetivos 

referenciados no documento PMCPEB com os nu meros 11.1 e 20.4, 

conforme explicado atra s.  

Quanto a  pesquisa de tarefas direcionadas para os objetivos 11.1, 

efetivamente, foi esse o procedimento adotado e o mesmo se revelou 

eficaz. Pore m, o mesmo na o aconteceu relativamente aos objetivos 20.4. 

Ale m da indicaça o explí cita de tarefas direcionadas para estes objetivos, 

constatou-se que, por vezes, na o havia qualquer refere ncia e, na o obstante, 

surgiam tarefas direcionadas para a infere ncia de sentimentos e atitudes; 

outras vezes, surgiam questo es de interpretaça o cuja resposta esta  

dependente de outras tipologias de infere ncias, ainda na o contempladas 

                                                        
72  Nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, do Decreto-Lei n.º 
5/2014, de 14 de janeiro e do Despacho n.º 11421/2014, de 11 de setembro, na sua 
redaça o atual e do Despacho n.º 13331-A/2016, de 8 de novembro. 
73  Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: http://www.dge.mec.pt/listas-dos-
manuais-escolares-avaliados-e-certificados 
74  Nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto, do Decreto-Lei n.º 
5/2014, de 14 de janeiro e do Despacho n.º 11421/2014, de 11 de setembro, na sua 
redaça o atual e do Despacho n.º 10590/2015, de 23 de setembro. 
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nas metas curriculares de Portugue s para este ano de escolaridade e que, 

talvez por isso, tambe m na o eram referenciadas explicitamente como 

tarefas desta natureza. Perante esta constataça o, inferiu-se que, 

eventualmente, nem sempre havera  conscie ncia explí cita (na o so  dos 

autores, mas tambe m dos professores) sobre a natureza das tarefas de 

interpretaça o de texto que esta o a propor, pelo que, no caso especí fico 

deste manual se optou por fazer uma leitura meticulosa de cada texto e de 

todas as tarefas de interpretaça o de cada um deles, para se conseguir 

preencher a tabela 2 (tabela 2), onde se registou o nu mero de tarefas de 

infere ncia por unidade e a sua abrange ncia,  se tarefas principais 

(coincidentes com as que surgem no manual dos alunos) ou se tarefas 

complementares (exclusivas do manual do professor, com a designaça o 

‘outras tarefas de compreensa o leitora’). 
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Tabela 2. Número e tipologia de tarefas de inferência no manual Plim – Português, 
de 2.º ano. 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

- - 1 + 
2* 

1** 2 + 
4* 

- 1* - 2 + 
1** + 
3* 

 

Unidade 6 Unidade 7 Unidade 8 Unidade 9 Unidade 10 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

Tarefas 
princip
ais 

Tar
efas 
opc
ion
ais 

2 + 
1* 

- 2 - 2* + 
3 

- 1**+ 
2 + 
1* 

- 2 + 
1* 

- 

Nota: * Assinaladas explicitamente no manual como tarefas para atingir os objetivos 
11.1. 

** Assinaladas explicitamente no manual como tarefas para atingir os objetivos 20.4. 

 

Da ana lise global do manual selecionado, cujos resultados sa o 

apresentados na tabela em cima, ressaltam as concluso es que se 

apresentam a seguir. 

Neste manual, surgem quinze tarefas para desenvolver, globalmente, 

a capacidade de relacionar o texto com conhecimentos anteriores e 

compreende -lo e, especificamente, a capacidade de inferir o sentido de 

uma palavra desconhecida a partir do contexto fra sico ou textual 

(11.1). Sendo que e  recorrente o aparecimento nos textos escritos de um 

grande nu mero de palavras desconhecidas e que a incapacidade de 

atribuir significado a s mesmas pode por em causa a compreensa o local ou 

global do sentido do que se le , talvez fosse de se reforçar o trabalho 

proposto nos manuais para ajudar os alunos a desenvolver de forma mais 

premente esta capacidade. 
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Apenas existem tre s tarefas explicitamente associadas pelas autoras 

deste recurso aos objetivos compreender o essencial dos textos escutados 

e lidos e, especificamente, a s infere ncias de sentimentos e atitudes (20.4). 

Num manual constituí do por dez unidades, contendo todas elas va rios 

textos litera rios para ler e compreender, com questiona rios de 

interpretaça o com mais de meia du zia de perguntas sobre cada um dos 

textos, na o se pode dizer que haja um nu mero suficiente e expressivo de 

tarefas para desenvolver esta infere ncia especí fica. Contudo, e para 

compensar, ale m destas, foram encontradas outras perguntas de 

interpretaça o desta natureza. E  o que sucede no exemplo seguinte. Apo s a 

leitura de um excerto do conto A Galinha Medrosa, de Anto nio Mota, surge 

a pergunta ‘Que sentimento teve o galo ao começar a correr atrás da 

galinha?’, cuja resposta esta  dependente de informaça o inferida a partir da 

seguinte informaça o que consta no excerto do conto em ana lise ‘- Que 

desgraça, que desgraça! – disse o galo. E desatou a correr atrás da galinha.’ 

No mesmo manual, foram tambe m encontradas tarefas direcionadas 

para o desenvolvimento da capacidade de realizar infere ncias de outras 

tipologias, na o contempladas, no entanto, nos documentos programa ticos 

para o 2.º ano de escolaridade e, talvez por isso, na o assinaladas pelas 

autoras. Exemplifica-se esta situaça o com duas tarefas. A primeira e  feita 

a partir de tre s adivinhas. Õra, descobrir a soluça o de uma adivinha supo e 

que os alunos tera o de inferir qual e  o objeto a partir das caracterí sticas 

mencionadas no texto da mesma. A segunda ocorre numa secça o 

intitulada Aprendo a compreender textos, com um excerto de um conto 

para ler (excerto de A Princesa Baixinha, Beatrice Masini), cujo objetivo e  

desencadear reflexa o explí cita sobre a importa ncia da capacidade de 

relacionar entre si as pistas que o texto da  com o conhecimento que o 

leitor ja  possui para descobrir informaço es na o descritas no texto 

(processo de infere ncia), seguindo-se tre s questo es, cada uma direcionada 
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para a infere ncia de sentimentos e atitudes (na o se fazendo refere ncia aos 

objetivos 20.4), de tempo e de aça o. Toda esta pa gina propo e, pois 

tambe m, tarefas de infere ncia. 

Para concluir, acrescentar que todas as tarefas para desenvolver a 

capacidade de inferir encontradas neste manual sa o perguntas de 

interpretaça o e sublinhar que na totalidade do manual foram 

contabilizadas 34  perguntas cuja resposta depende de realizaça o de 

infere ncias (sendo que referenciadas pelas autoras como tal apenas 

constam dezoito), como se ve  na tabela 2. Todavia, apesar do nu mero total 

ser um pouco mais tranquilizador que os parciais, torna-se, ainda, 

evidente que o volume de trabalho para desenvolver a capacidade de 

inferir, enquanto estrate gia de compreensa o leitora, poderia ter mais 

expressa o neste recurso. Ribeiro (2010: p.15), citando Rocha (2007), 

refere que ide ntica situaça o ocorre noutros manuais de outros ní veis, nos 

quais costuma ser muito mais valorizada a compreensa o literal. 

Õ manual Ás das Letras – Português. 5.º ano, a  semelhança do manual 

anterior, tambe m esta  organizado em dez unidades, consagrando as 

primeiras cinco ao texto na o- -litera rio e as restantes ao texto litera rio 

(uma a cada forma natural da literatura - texto poe tico, drama tico e 

narrativo -, uma aos ge neros lenda e conto e a u ltima ao texto narrativo de 

autor). Tambe m em cada unidade sa o indicados explicitamente os 

domí nios a trabalhar e os objetivos gerais e os especí ficos a atingir, por 

isso, no caso deste manual, o procedimento foi o de usar unicamente essa 

informaça o como guia para contabilizar o nu mero de tarefas de infere ncia, 

objetivamente indicadas como tal. No documento PMCPEB os objetivos 

gerais e especí ficos/descritores de desempenho relativos a  infere ncia, 

enquanto estrate gia de compreensa o de textos sa o referenciados com os 

nu meros 8.1, 8.2 e 8.3 (inseridos no domí nio da LE) e 20.7 (domí nio da 
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EL). Na tabela seguinte (tabela 3) registou-se o nu mero de tarefas de 

infere ncia direcionadas para estes mesmos objetivos. 

 
Tabela 3. Manual Ás das Letras – Português, 5.º ano: número de tarefas de 

inferência, na interpretação do texto literário. 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade4 Unidade 5 

n.º de tarefas n.º de tarefas n.º de tarefas n.º de tarefas n.º de tarefas 

2* 3* - 3* - 

Unidade 6 Unidade 7 Unidade 8 Unidade 9 Unidade 10 

n.º de tarefas n.º de tarefas n.º de tarefas n.º de tarefas n.º de tarefas 

7* + 4** 1* 2* + 3** 3* + 2** 2** 

Nota: * Assinaladas explicitamente no manual como tarefas para atingir os objetivos 
8.1, 8.2 e 8.3. 

** Assinaladas explicitamente no manual como tarefas para atingir os objetivos 20.7. 

 

Da leitura dos resultados apresentados na tabela 3 se conclui que as 

autoras deste manual introduziram consciente e deliberadamente 32 

tarefas de interpretaça o cuja execuça o depende da realizaça o de 

infere ncias. Encontraram-se 21 tarefas referenciadas explicitamente no 

manual com os nu meros 8.1, 8.2, 8.3, preponderantemente nas primeiras 

cinco unidades, no domí nio conjunto da LE, dado que estas sa o as 

unidades dedicadas ao texto na o-litera rio. Naturalmente, como as 

restantes sa o dedicadas aos textos litera rios, surgem aqui as onze tarefas 

referenciadas com os nu meros 20.7. 

Tendo em conta que, segundo as diretivas programa ticas nacionais, 

as infere ncias a treinar durante o 2.º ano de escolaridade sa o ainda ba sicas 

e que as previstas para o 5.º ano sa o incomparavelmente mais complexas, 

mais diversificadas e em muito maior nu mero, na o parece haver neste 

manual, comparativamente ao de 2.º, um volume de trabalho muito 

superior e suficiente com vista ao desenvolvimento efetivo da capacidade 

de realizar as dez tipologias de infere ncias enumeradas na tabela 1. 
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Enfim, relativizando, sendo que apenas foram alvo de reflexa o dois 

manuais escolares e que cada um deles na o foi analisado com um mesmo 

ní vel de profundidade e minu cia, e  o bvio que os mesmos so  podem ser 

encarados a tí tulo exemplificativo. Na o obstante, o levantamento em cada 

manual do nu mero de tarefas direcionadas para o desenvolvimento da 

capacidade de infere ncia foi u til para determinar a importa ncia que em 

ambos os casos se atribuiu a esta estrate gia de compreensa o. E  claro que 

os professores realizara o muito mais tarefas inferenciais com os seus 

alunos na sala de aula para ale m daquelas que sa o sugeridas no manual 

escolar adotado (recurso dida tico-pedago gico ‘relevante, ainda que na o 

exclusivo’, como vem definido na p. 6213 da legislaça o que o 

regulamenta 75 ). Apesar de tudo, isso na o obsta a que paire a du vida 

inco moda sobre se, eventualmente, se estara  a realizar trabalho suficiente 

com as crianças para as ajudar a desenvolver a capacidade de inferir e se 

os resultados obtidos nas respostas a s perguntas de infere ncias que 

constam nas provas de aferiça o confirmara o ou na o esta suspeiça o. 

Consequentemente, com esse intuito, analisaram-se provas de aferiça o 

nacionais de Portugue s, para determinar o nu mero de questo es desta 

natureza. 

Atualmente, os alunos que frequentam a escolaridade obrigato ria 

sa o submetidos a avaliaça o interna dos conhecimentos adquiridos, levada 

a cabo pelos professores e o rga os de gesta o pedago gica da escola, e a 

avaliaça o externa, cuja responsabilidade recai nos serviços e organismos 

do Ministe rio da Educaça o nacional. Nos documentos Decreto-Lei n.º 

17/2016, de 4 de abril, e Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril, 

estabelecem-se os princí pios orientadores da avaliaça o das aprendizagens 

dos alunos e neles se refere que a avaliaça o externa tem como objetivos a 

                                                        
75  Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto. Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ManuaisEscolares/2006_lei_47.pdf 
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monitorizaça o do sistema e a recolha de informaça o sobre o desempenho 

dos alunos e que a ana lise dos resultados deve servir para potenciar a 

melhoria da qualidade de ensino.  

Na mesma legislaça o se institui que a avaliaça o externa das 

aprendizagens inclui provas de aferiça o; provas finais de ciclo de ensino e 

exames finais nacionais. As primeiras sa o de aplicaça o universal e 

realizadas obrigatoriamente por todos os alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos de 

escolaridade, no final do ano letivo. No 2.º ano de escolaridade, os alunos 

realizam provas de aferiça o a va rias disciplinas, nomeadamente, a 

Portugue s. Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, os alunos realizam prova a s 

disciplinas de Portugue s ou de Matema tica e, rotativamente, a uma das 

outras disciplinas do currí culo. 

Para operacionalizar a tarefa de determinar o peso da avaliaça o da 

capacidade de infere ncia nas provas de aferiça o nos seis primeiros anos 

de escolaridade, apenas foram tidas em conta provas dos 2.º e 5.º anos. Do 

mesmo modo, como a data de publicaça o do PMCPEB e  2015 e como o 

Decreto-Lei e o Despacho Normativo  referidos em cima datam do ano 

seguinte, apenas foram tidas em conta as provas realizadas entre 2016-

2018, sendo que, para o 5.º ano, na o foi realizada prova de aferiça o em 

2017, por decisa o ministerial. Assim, foram analisadas tre s provas de 

aferiça o de Portugue s de 2.º ano e duas de 5.º, perfazendo um total de 

cinco. No corpo das provas de 2.º e 5.º anos, foram apenas analisadas as 

perguntas de interpretaça o dos textos litera rios que nelas constavam. 

Apo s o levantamento do nu mero total de questo es de interpretaça o do 

texto litera rio de cada prova (nu mero a  esquerda) e da contabilizaça o do 

nu mero de perguntas direcionadas para a avaliaça o da capacidade de 

inferir (nu mero a  direita), procedeu-se ao seu registo na tabela em baixo 

(tabela 4). 
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Tabela 4. Número total de questões incluídas nos questionários de interpretação 

das provas de aferição de Português 2016-2018 e número de questões para 
avaliar a inferência. 

Provas de aferiça o de Portugue s de 2.º ano. Provas de aferiça o de 

Portugue s de 5.º ano. 

2016 2017 2018 2016 2018 

6 - 3 7 - 3 7 - 4 6 - 3 8 - 4 

50% 42,9% 57,1% 50% 50% 

 

Apo s a ana lise do nu mero de questo es de infere ncia inseridas nestas 

provas, concluiu--se que nas provas de aferiça o de Portugue s, quer de 2.º 

ano quer de 5.º, aplicadas em territo rio nacional entre 2016-2018, o 

nu mero de perguntas de interpretaça o do texto litera rio cuja resposta 

supunha a realizaça o de infere ncias foi muito elevado, com um peso 

mí nimo de 42,9% e um peso ma ximo de 57,1%. 

Cruzando os dados das tabelas 2 e 3 com os da tabela 4, verificou-se 

que nos dois manuais analisados o nu mero pouco expressivo de perguntas 

de interpretaça o de textos litera rios consagradas ao desenvolvimento da 

infere ncia na o e  equilibradamente proporcional ao elevado nu mero de 

questo es de interpretaça o inferencial que constaram nas provas de 

aferiça o de Portugue s. 

Para avaliar como este desequilí brio proporcional entre o trabalho 

de desenvolvimento (indiciado no indicador manual escolar) e a avaliaça o 

de desempenho da capacidade inferencial (nas provas de aferiça o) se 

reflete nos resultados obtidos pelos alunos, analisou-se o Relatório 

Nacional Provas de Aferição 2016-2017 – Provas de Aferição – Ensino 
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Básico76 (doravante RNPA 16-18) (de momento, na o esta  ainda disponí vel 

o de 2018). Esse relato rio demonstra que, no geral, o desempenho dos 

alunos de 2.º e 5.º anos nas respostas a questo es que envolveram leitura 

inferencial foi bastante fraco (documento citado, p.19). Uma das 

constataço es do relato rio de 2016, relativamente ao desempenho dos 

alunos de 2.º ano corrobora essa tende ncia generalizada e cita-se a seguir 

(documento citado: 8): 

“Quando se exigiu uma infere ncia implí cita a partir da 
leitura do texto, os resultados mostram que apenas 19% 
dos alunos responderam de forma completamente 
correta e completa (…), e apenas 19% responderam de 
forma parcialmente correta (…). A maioria dos alunos 
(58%) deu uma resposta incorreta.” 

Õ mesmo aconteceu relativamente ao desempenho dos alunos de 5.º 

ano, pois no mesmo relato rio concluiu-se que ‘os itens que visam a 

localizaça o de informaça o explí cita sem exigir leitura inferencial ou o 

estabelecimento de relaço es intratextuais tendem a ser mais fa ceis para 

os alunos’ (RNPA 16-1877: 18). 

As concluso es do relato rio que se acabou de citar na o dissipam a 

du vida que continua a pairar sobre se a capacidade de infere ncia enquanto 

estrate gia de compreensa o do texto litera rio estara  a ser suficientemente 

trabalhada nos primeiros seis anos da escolaridade ba sica em Portugal, 

pois os mesmos alunos na o so  na o melhoraram como, inclusive, pioraram 

o ní vel de literacia em leitura na u ltima avaliaça o internacional da IEA. 

Consequentemente, na secça o seguinte, tecem-se algumas consideraço es 

sobre o ensino deste processo de compreensa o leitora e apresentam-se 

                                                        
76  Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: 
http://www.iave.pt/images/FicheirosPDF/Docs_Avalia%C3%A7%C3%A3o_Alunos/Rel
at%C3%B3rios/RESULTS_Relatorio_PA_2016-2017_form.pdf 
77  Consultado em 20/04/2019. Disponí vel em: 
http://www.iave.pt/images/FicheirosPDF/Docs_Avalia%C3%A7%C3%A3o_Alunos/Rel
at%C3%B3rios/RESULTS_Relatorio_PA_2016-2017_form.pdf 
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sugesto es de tarefas direcionadas para a leitura inferencial do texto 

litera rio. 

 
O ensino do processo inferencial 
 

Durante o perí odo que abrange a educaça o formal, certamente, 

mu ltiplas e de diferente natureza sera o as varia veis de contexto que 

podera o ser consideradas como preditores da variaça o dos desempenhos 

em literacia de leitura, sendo as mais consensuais relativas aos alunos, a s 

famí lias (Rodrigues et al., 2017: 16), aos professores (Viana, 2017) e a s 

escolas. Maro co (2018), tendo por base os  resultados do PIRLS 2016, 

isolou um conjunto significativo de varia veis e embora o empenho que a 

escola coloca no sucesso acade mico dos alunos na o seja considerado pelo 

autor como uma varia vel determinante, certamente, que todo o trabalho 

desenvolvido pelos professores no sentido de potenciar o 

desenvolvimento das compete ncias de compreensa o leitora das crianças, 

que incluem o raciocí nio inferencial e a exploraça o do significado mais 

profundo do texto (Sim-Sim, Duarte e Micaelo, 2007: 35-36), interferira  

positivamente no desempenho em literacia das mesmas e, de forma global, 

no seu sucesso escolar.  

De igual modo, o RNPA 16-18, nas suas concluso es, alerta os 

professores para a necessidade de maior insiste ncia na realizaça o de 

trabalho de interpretaça o que conduza o aluno “a construir um raciocí nio 

de compreensa o que ultrapasse as refere ncias explí citas” (doc. cit.: 8).  

Tambe m o PIRLS 2016 concedeu lugar de relevo a  capacidade de 

‘fazer infere ncias diretas’ e atribuiu a elevada percentagem de 30% 

(Equipa de Estudos Internacionais, 2017b: 17) ao conjunto dos itens de 
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avaliaça o deste processo, o maior peso percentual parcial78, no conjunto 

dos quatro avaliados. Todavia, os resultados desta avaliaça o 

demonstraram que os leitores com pouca experie ncia de leitura, como sa o 

os do 4.º ano de escolaridade, nem sempre conseguem acionar esta 

estrate gia de compreensa o leitora e muito menos te m automatizado o seu 

uso.  

Todos estes argumentos sustentam a ideia de que a capacidade de 

infere ncia, porque determinante para compreender informaça o implí cita, 

deve começar a ser desenvolvida o mais cedo possí vel, começando, 

preferencialmente, durante a educaça o pre -escolar (Gonçalves, 2016) e 

continuando ao longo da restante escolaridade. Nunca negligenciando a 

funça o e a tipologia de texto, o objetivo de leitura, o conhecimento pre vio 

relevante e a familiarizaça o do leitor com a tema tica do mesmo, o ensino 

desta estrate gia deve passar por processos de construça o conjunta de 

sentido, em que aos alunos e ao professor e  conferido o mesmo grau de 

protagonismo, dando a oportunidade a todos de contribuí rem na medida 

das suas possibilidades para uma interpretaça o possí vel. 

Naturalmente, em virtude da sua experie ncia de vida e de leitura, o 

professor desempenha um papel importante, pois deve funcionar como 

modelo de questionaça o do texto e de explicitaça o das estrate gias de 

compreensa o usadas; como guia, como orientador da reflexa o sobre a 

leitura partilhada; como apoio (scaffolding/andamiaje) dos alunos no 

lançamento das hipo teses e confirmaça o das mesmas; de modo a ajuda -

los a, progressivamente, usarem e dominarem essa estrate gia para 

construir um sentido lo gico e coerente, autorizado pelo pro prio texto. 

Ferreira e Dias (2004: 442) acrescentam que o professor devera  ser um 

                                                        
78 As restantes percentagens foram as seguintes: localizar e retirar informaça o explí cita 
(29%); interpretar e relacionar ideias e informaça o (27%) e analisar e avaliar conteu do 
e elementos textuais (14%). 
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mediador entre o “conhecimento que a criança ja  possui e a relaça o deste 

com a nova informaça o trazida pelo texto, explicitando para ela a 

releva ncia desta atividade, tanto em situaça o de aprendizagem informal 

como formal.”   

Adaptando de Mullis, Martin e Sainsbury, a Equipa dos Estudos 

Internacionais do IAVE (2017b: 15) exemplifica tarefas que ilustram o 

processo de infere ncia, nomeadamente, responder a questo es que 

obriguem a estabelecer relaço es de causa-            -efeito, a elaborar 

concluso es a partir de argumentos, a identificar generalizaço es contidas 

no texto e a deduzir relaço es entre personagens. Acresce que, num 

ambiente educativo construtivista e interativo, igual importa ncia tera  a 

formulaça o de perguntas com os mesmos objetivos por parte dos alunos. 

Hall e Barnes (2017: 281) consideram que o ensino do processo de 

infere ncia deve, fundamentalmente, ajudar os alunos a identificar as 

palavras-chave a partir das quais se pode realizar a infere ncia; a ativar o 

seu conhecimento pre vio relevante sobre o tema ou sobre a ideia principal 

e a preencher os espaços vazios ou de indeterminaça o de sentido que va o 

surgindo durante a leitura, atrave s de questo es concretas lançadas pelo 

professor e, posteriormente, incentivando os alunos a serem eles pro prios 

a fazerem perguntas relativas a infere ncias.  

Na opinia o destes autores, o processo do ensino da infere ncia a 

alunos a partir dos doze anos de idade deve ser organizado da seguinte 

forma: (i) começar por escolher, preferencialmente, textos narrativos, 

porque mais propí cios a  realizaça o de infere ncias; (ii) fazer a leitura 

conjuntamente com os alunos, de modo a faze -los parar em pontos 

estrate gicos do texto onde seja necessa rio fazer infere ncias e ajuda -los 

nessa tarefa; (iii) definir explicitamente o conceito de infere ncia e 

introduzir rotinas de leitura e de resposta a questo es de interpretaça o 
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direcionadas para a realizaça o de infere ncias; (iv) ativar o conhecimento 

pre vio dos alunos, relevante para a compreensa o do tema do texto; (v) 

ensinar explicitamente os alunos a inferirem, realizando em voz alta o 

raciocí nio que foi feito para chegar a uma infere ncia; (vi) organizar 

mu ltiplas e variadas situaço es de leitura orientada e (vii) proporcionar 

atividades de leitura independente, seguidas de feedback sobre 

interpretaço es possí veis e fundamentadas (Hall e Barnes, 2017: 285). 

Nos primeiros anos de escolaridade, a nosso ver, o desenvolvimento 

do processo inferencial pode, com ligeiras alteraço es, ser decalcado da 

mesma seque ncia de procedimentos que Hall e Barnes (2017) consideram 

adequados para o trabalho com alunos mais velhos.  Se e  admissí vel que 

se possa problematizar a necessidade de definir explicitamente o conceito 

de infere ncia quando se trabalha com crianças de 2.º ano, todos os 

restantes procedimentos parecem igualmente adequados no contexto do 

trabalho com crianças dos sete aos doze anos de idade. 

Assim, assumindo que esta abordagem pedago gica do ensino do 

processo inferencial e  consistente com a fundamentaça o teo rica que 

alicerça esta reflexa o, com a filosofia dos normativos legais em vigor em 

territo rio nacional e adequada a  faixa eta ria aqui visada, sintetizam-se, 

seguidamente, em estreita sintonia com os MAIMCP – EL, os aspetos 

ba sicos a trabalhar nos textos lidos, em particular os litera rios, para ajudar 

os jovens leitores a automatizarem a realizaça o das tipologias de 

infere ncias indicadas na tabela 1. 

Õ trabalho relativo a inferências de lugar deve contemplar a ana lise 

de pistas textuais que apontem para uma tipologia de espaço ou de lugar, 

tais como, sensaço es visuais; olfativas; elementos do espaço ou decoraça o 

do mesmo; as pessoas que aí  se movimentam ou que nele trabalham e 

aço es que aí  esta o a decorrer (aula, concerto, filme, exposiça o, etc.).  
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No que concerne a inferências de agente, podem explorar-se indí cios 

que permitam identificar a personagem que realizou a aça o: instrumentos 

relacionados com uma profissa o usados pela personagem; local em que se 

encontra; aspetos fí sicos caracterí sticos da mesma que a denunciem 

(coxear, arrastar uma perna, usar uma bengala, etc.) e rotinas da 

personagem. 

Em relaça o a inferências de tempo, e  de ter em conta pistas que 

referenciem acontecimentos/eventos relativos a determinadas e pocas 

(fazer um boneco de neve, fazer a a rvore de Natal, etc.); atividades 

sazonais (as vindimas, matricular-se na escola, ir a  praia, etc.); aço es 

dia rias (tomar o pequeno almoço, ir para o trabalho, etc.); tipo de 

vestua rio/acesso rios usados pelas personagens (ter o culos de sol, ter o 

pijama vestido); conseque ncias de condiço es atmosfe ricas (se a aça o 

ocorre quando a personagem esta  fechada em casa porque ha  um grande 

neva o la  fora, provavelmente a aça o ocorre no inverno, por exemplo) e 

recursos, instrumentos ou objetos utilizados em determinados momentos 

do dia (se a personagem esta  na cantina e tem na ma o o tabuleiro da 

comida, eventualmente podera  ser a hora de almoço). 

Para trabalhar as inferências de ação, centrar-se sobre os 

intervenientes e as aço es que estes habitualmente praticam; sobre as 

caracterí sticas da aça o (se a ma e se atarefa em volta do foga o, talvez esteja 

a preparar uma refeiça o) e sobre os procedimentos usados (se se vai ao 

so ta o buscar a caixa com as iluminaço es e as bolas coloridas e  porque, 

talvez, se pretenda fazer a seguir uma decoraça o de Natal).  

A pra tica da realizaça o de inferências de instrumento/ utensílio/ 

ferramenta esta  dependente de se focar a atença o sobre a funça o do 

mesmo; sobre quem o utiliza; sobre as suas caracterí sticas ou sobre as 

conseque ncias da sua utilizaça o (ruí dos que provoca, por exemplo). 
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A capacidade de realizar inferências de categoria intensifica-se e 

consolida-se fazendo generalizaço es a partir dos elementos particulares 

presentes no texto para se chegar a uma categoria mais global, por 

exemplo, se a personagem gosta muito de maça s, peras, morangos, 

laranjas, etc., podemos inferir que a mesma gosta muito de fruta. Esta 

capacidade tambe m facilita a reflexa o sobre os elementos presentes no 

texto que conduzem a uma conclusa o e/ou a uma moralidade. 

Para trabalhar as inferências de objeto ou de caracterí sticas do 

mesmo, bastante pro ximas das de instrumento, a ana lise devera  recair 

sobre detalhes mencionados, relativos ao aspeto, a s caracterí sticas e a s 

funço es do mesmo, bem como a aço es por ele desencadeadas. 

As inferências de causa e efeito decorrem da reflexa o sobre as 

relaço es entre as aço es narradas; por exemplo, se no texto e  dito que esta  

uma panela ao lume e que a personagem saiu de casa sem desligar o foga o, 

questionar os alunos sobre quais tera o sido as conseque ncias dessa 

situaça o. Tambe m, perante um efeito, conduzir o raciocí nio para chegar a s 

causas que podera o ter estado na origem daquele. 

No que diz respeito a inferências de problema/solução, estas sa o 

facilitadas quando os alunos sa o instados a pensar sobre qual podera  ser 

o problema decorrente de uma atitude ou de uma aça o ou sobre uma 

possí vel soluça o para uma situaça o-problema referida no texto. 

Finalmente, para ajudar a realizar inferências de sentimento, pode ser 

muito produtiva a exploraça o de pistas e indí cios textuais relativos a  

linguagem na o-verbal usada pela personagem. Por exemplo, um sussurro 

pode disparar uma infere ncia de cumplicidade entre as personagens ou de 

um sentimento de medo e de temor; um grito pode significar ira ou um 

pedido de socorro; uma voz que treme pode indiciar nervosismo ou uma 

mentira; um soluço reprimido pode denunciar um estado emocional de 
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grande tristeza e desalento; um esgar pode significar sofrimento ou 

deceça o. Tambe m ajuda a determinar os sentimentos da personagem se 

se relacionarem os indí cios com as aço es vividas pela personagem ate  

a quele momento. Para terminar, infere ncias sobre a atitude das 

personagens podem ser facilitadas a partir da ana lise do conjunto das 

aço es levadas a cabo pelas mesmas, por exemplo, se a personagem-adulta 

recusa pedidos razoa veis e exequí veis da personagem-criança, pode 

inferir-se que o adulto inspira antipatia e demonstra uma atitude 

autorita ria. 

Viana et al. (2010) e Ribeiro et al. (2010), no a mbito dos dois 

importantes projetos pedago gicos de desenvolvimento da literacia em 

leitura (direcionados para o 1.º e 2.º ciclos do ensino ba sico)  que 

coordenaram  e implementaram, incluí ram va rias tipologias de tarefas, 

nomeadamente, perguntas com resposta de escolha mu ltipla, com ou sem 

pedido de justificaça o; transcriça o de palavras, frases ou expresso es; 

elaboraça o de respostas curtas; seleça o de opço es entre va rias fornecidas; 

perguntas de verdadeiro/falso; completamento de frases; justificaça o das 

respostas, explicitando o raciocí nio levado a cabo (perguntas orientadas 

para o processo); ordenaça o de frases e associaça o de frases atrave s de 

conectores; esquemas; tabelas; resumos; perguntas de resposta aberta;  

perguntas de tipo verdadeiro/falso. Em suma, trata-se de todo um leque 

de opço es pedago gicas diversificadas, motivadoras e via veis a ter em conta 

para o pu blico aqui visado, algumas das quais foram usadas no trabalho 

da interpretaça o dos textos litera rios aos quais se vai fazer refere ncia a 

seguir. 

Com o intuito de sugerir algumas tarefas ilustrativas direcionadas 

para a leitura inferencial do texto litera rio, foram selecionados tre s textos, 

a partir da lista de obras e textos para a educaça o litera ria, anexa ao 
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PMCPEB, nomeadamente, dois poemas da coleta nea  Fala Bicho – Õ raposo 

e Pombo-torcaz, de Violeta Figueiredo, para o 2.º ano, e um conto 

tradicional france s – Õ melro branco – da coleta nea Contos e Lendas de 

Portugal e do Mundo, de Joa o Pedro Me sseder e Isabel Ramalhete, para o 

5.º ano de escolaridade. 

Antes da indicaça o das tarefas propriamente ditas, clarificam-se 

desde ja  alguns princí pios orientadores do trabalho pra tico realizado, a 

saber: (i) como o foco desta reflexa o incidiu no desenvolvimento da 

capacidade de realizar infere ncias, as tarefas propostas tiveram todas elas, 

direta ou indiretamente, este mesmo objetivo; (ii) partiu-se do 

pressuposto que o professor tem na aula o original de cada uma das obras, 

mesmo que os textos selecionados estejam reproduzidos no manual dos 

alunos, pelo que se pede aos alunos que descrevam o que veem na 

ilustraça o original da coleta nea; (iii) no caso dos poemas, sa o apenas 

sugeridas atividades para antes e depois de ler, porque se considerou que 

a reduzida dimensa o de cada um permite uma primeira leitura integral; 

(iv) no caso do conto, esta o contempladas tarefas para antes, durante e 

depois da leitura, uma vez que a dimensa o do texto escolhido justifica 

pausas na leitura; (v) todas as tarefas propostas sa o para realizar 

oralmente, porque o intuito e  que o professor ajude os alunos a 

relacionarem o seu conhecimento do mundo com o conteu do veiculado 

explí cita ou implicitamente pelo texto, os auxilie na relacionaça o de 

elementos singulares entre si e os oriente na busca do significado  dessa 

relaça o; (vi) como as tarefas sa o para realizar oralmente, 

maioritariamente, optou-se por questo es abertas, porque permitem que 

cada aluno emita a sua pro pria opinia o e que a mesma seja corroborada 

ou contestada; (vii) quando as tarefas consistem em perguntas, ou a 

pergunta e  preparato ria para uma questa o de infere ncia ou e , 

efetivamente, uma questa o de infere ncia, que Giasson (1993: p.288) 
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define como aquela que “requer que o aluno faça uso de uma sí ntese da 

sua compreensa o literal, dos seus conhecimentos pessoais e da sua 

imaginaça o, a fim de formular uma hipo tese”; (viii) no caso das tarefas que 

se propo em para o 2.º ano, na o houve uma preocupaça o rí gida de apenas 

as direcionar para as infere ncias sobre o sentido de palavras e de 

sentimentos e atitudes, porque se considerou que, eventualmente, nas 

diferentes turmas havera  alunos que ja  consigam realizar muitas outras, o 

que influenciara  positivamente a todos; (ix) cabera  ao professor adaptar 

as tarefas propostas em funça o do grau de desenvolvimento inferencial 

dos alunos que tiver, porque, naturalmente, algumas das tarefas sa o mais 

simples e outras mais complexas, pelo que nem todos os alunos 

conseguira o completa -las com e xito. 

Fala Bicho e  uma coleta nea de vinte poemas curtos e auto nomos, 

cujo fio condutor, como o pro prio tí tulo ja  deixa antecipar, e  o de cada 

poema ser sobre um determinado animal. Desta coleta nea foram 

escolhidos os poemas O raposo e Pombo-torcaz. Nas tabelas 5 e 6 

apresentam-se as tarefas de interpretaça o direcionadas para o 

desenvolvimento da capacidade de inferir, propostas para cada um dos 

poemas. Na coluna do lado esquerdo da tabela foram inseridas todas as 

perguntas a colocar antes da leitura dos poemas; na coluna do lado direito, 

as perguntas a fazer depois da leitura dos textos, pelo que se aconselha 

uma leitura vertical das tabelas. 

 

Tabela 5. Tarefas para ensinar a realizar inferências a partir do poema O raposo. 

Fala Bicho: O raposo 
Antes de ler 

(Nota: Os alunos 
apenas devem 

poder ver a 
imagem; o texto 

Depois de ler 
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deve estar 
tapado.) 

O que observam 
na imagem que 
ilustra o poema? 

- Qual é o título do poema? Estavam à espera de o 
poema ser sobre um raposo e não sobre uma raposa? 
Porquê?  
- Será que este raposo tem alguma coisa de diferente 
das raposas das outras histórias? O quê? 

Na imagem, 
temos duas 
espécies 
diferentes de 
animais e um 
fruto. Quem 
come o quê? 

- Õ que significa ‘pavoroso’?  
• Leiam a seguinte lista de palavras: 

pavoroso, terror, famoso, pavor, aterrado, vaidoso, 
apavorado, medo, cuidadoso 

• Agrupem-nas em três colunas. Digam as 
palavras que colocaram na primeira, na 
segunda e na terceira colunas. Por que as 
agruparam dessa forma? 

• Digam uma frase com cada uma das palavras. 
• Õ que significa ‘pavoroso’? 

- Õ que significa a expressão ‘Está um tempo 
pavoroso’?  

Por que será 
que só se vê 
uma parte do 
corpo da 
raposa? 

- (Pedir a um aluno para ler em voz alta a primeira 
frase.) Nesta primeira frase encontramos alguma 
explicação possível para a felicidade do raposo? 
Qual? 

Em que lugar do 
desenho se 
encontra a 
raposa? Em que 
lugar do 
desenho se 
encontram os 
coelhos e as 
maçãs? Por que 
parece que os 
coelhos e as 
maçãs andam a 
rodopiar no ar? 

- No poema, fala-se sobre o estado do tempo 
atmosférico.  

• Sublinhem no texto toda a informação 
relativa ao estado do tempo.  

• A partir do que sublinharam, descrevam 
como estava o tempo. 

- Temos no texto alguma informação sobre a 
intensidade da chuva (se chovia muito ou pouco)?  

• Que informações temos sobre o som 
produzido pela chuva a cair?  

• A partir do som produzido pela chuva a cair, 
podemos deduzir se chovia muito ou pouco? 
Por quê? 

- Õ que significa ‘ampliar’? Se apenas pudessem usar 
as mãos e os braços, como explicariam o significado 
de ampliar? 
- Já viram notícias na televisão sobre tornados? O que 
é um tornado?  
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• Reproduzam com o braço e a mão o 
movimento de deslocação de um tornado. 

- No pomar, a chuva tão intensa e a passagem de um 
vento tão forte tiveram algumas consequências? 
Quais? 
- Õ que significa ‘ir à tosquia’? Que animais 
costumam ser tosquiados? O que significa a 
expressão ‘vai à tosquia o folhedo’?  

• Façam com a vossa mão o movimento de 
tosquiar uma árvore. 

O que significa 
rodopiar? 
Façam o 
movimento com 
o vosso braço. 
O que é que 
habitualmente 
rodopia no ar? 
Por quê? 

- “Quem diz “Amanhã quando for dia e eu subir…?” 
- O raposo imagina que no dia seguinte vai encontrar 
muitos coelhinhos no pomar a roer as maçãs que 
caíram ao chão e imagina também que vai falar com 
eles. Podem dizer quais são as palavras do texto que 
nos mostram que ele está a imaginar? 
- O raposo imagina que vai cumprimentar os 
coelhinhos da seguinte forma: ‘Bom dia, lindos 
coelhinhos, tão tenrinhos…’. 

• Esta forma de cumprimentar os coelhinhos é 
simpática e normal? Por quê? 

• A última parte da frase permite-nos adivinhar 
qual será a intenção do raposo em relação aos 
coelhos? Por quê? 

• O que comem as raposas? 
- No final do poema, o raposo pensa novamente que 
o mau tempo lhe dá muito prazer. O que estará na 
origem deste prazer? 
- Completa as duas frases seguintes. 

• No início do poema, o raposo está feliz com o 
mau tempo porque… 

• No final do poema, o raposo está cheio de 
gozo com o mau tempo porque… 

 
Tabela 6. Tarefas para ensinar a realizar inferências a partir do poema Pombo-

torcaz. 

Fala Bicho: Pombo-torcaz 
Antes de ler (Nota: Os alunos 

apenas devem poder ver a 
imagem; o texto deve estar 

tapado.) 

Depois de ler 
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- Conversa introdutória para 
contextualizar os alunos sobre 
conteúdos veiculados no poema: 
* Já viram algum pombo? *Viram 
só um ou um bando? *Onde?  
*Podem dizer algumas 
características dos pombos? 
*Como se deslocam? *Voam baixo 
ou voam alto?  
*Quando voam muito alto e há 
vento muito forte como se 
orientam? 
*Onde têm os ninhos? *Já viram 
algum ninho de ave? *De que são 
feitos os ninhos dos pombos? 
*Sabem o que é um pombal?  
*O que comem os pombos? 
*Os cães são todos da mesma raça? 
*E os gatos? *Podem dizer o nome 
de algumas raças de cães? *As aves 
também podem pertencer a 
espécies diferentes? *Sabem como 
se chama a espécie de pombos 
mais comum em Portugal? 

- Sublinhem no texto as palavras 
que remetem para o estado do 
tempo atmosférico. Como está o 
estado do tempo? 
- A tempestade afeta os pombos? 
Por quê? 
 

O que veem na imagem? - O vento quer levar o pombo para 
longe e faz-    -lhe uma proposta. O 
que lhe oferece?  
- Parece vantajosa a proposta que 
o vento faz ao pombo? 
Justifiquem. 

Quais são as cores predominantes? - Como imaginam que será a 
pomba odalisca turca que o vento 
promete ao pombo? 

O que serão as construções em 
baixo, à direita? 

- O pombo aceita a proposta do 
vento? Justifiquem com palavras 
do texto. 

Nessas construções, há algum 
pormenor que chame a atenção? 
Qual? 

- O que significarão as expressões 
‘amainou o temporal’ e ‘já perdi a 
pedalada’?  

• Substituam estas 
expressões por outras que 
signifiquem o mesmo. 
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- Por que razão acham que o 
pombo recusou o palácio onde 
vive a pomba odalisca? 
Justifiquem. 

 

Contos e Lendas de Portugal e do Mundo e  uma seleça o de dezoito 

textos, adaptados e recontados por Me sseder e Ramalhete (2016). Desta 

seleça o foi escolhido um conto tradicional france s, O melro branco. Na 

tabela 7 apresentam-se as tarefas de interpretaça o deste conto 

direcionadas para o desenvolvimento da capacidade de inferir. Aconselha-

se a leitura da tabela coluna a coluna. 

 
Tabela 7. Tarefas para ensinar a realizar inferências a partir do conto O melro 
branco. 

 
 

Antes de ler 
(exploração da 

imagem que ilustra o 
texto) 

Durante a leitura 
(Nota: A leitura do 

conto foi dividida em 
três momentos.) 

Depois de ler 

- Descrevam o que 
veem na imagem. 
- Se atentarmos no 
vestuário, qual parece 
ser a origem social das 
personagens 
humanas? Justifiquem. 
- Observem com 
atenção as expressões 
faciais e a gestualidade 
das personagens. 
Acham que ambas 
podem fornecer 
algumas pistas para a 
caracterização das 
mesmas? Que 
características 
conseguem 

 (i) pedido do pai e 
partida dos três filhos 
- Dois dos irmãos têm 
personalidades 
idênticas e são 
vítimas do mesmo 
destino. O mais novo 
é diferente dos 
outros dois. Tem 
alguma característica 
que permita deduzir 
que o seu destino vai 
ser diferente do dos 
irmãos? Qual? Por 
quê? 
- Expliquem por 
palavras vossas o que 
significa ‘ser simples 
de espírito’. 

- Que importância 
atribui o rei à 
recuperação da sua 
juventude? 
Justifiquem. 
- Podemos considerar 
os dois filhos mais 
velhos ‘bons filhos’ e 
‘bons irmãos’? Por 
quê? 
- Podemos considerar 
que o irmão do meio é 
particularmente 
inteligente? Em que 
pistas se baseiam 
para responder? 
- Agora que já leram o 
conto todo, que 
opinião têm 
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depreender? 
Justifiquem. 
- Observando as duas 
personagens 
transportadas pela ave, 
diriam que existe 
alguma afinidade entre 
elas? Em que pistas se 
basearam para formar 
a vossa opinião? 

- Ser simples de 
espírito será uma 
vantagem ou uma 
desvantagem? Por 
quê? 
- O rei tem três filhos. 
O primeiro a falar foi 
o primogénito. O que 
significará 
‘primogénito’? 
- Por que é que o pai 
terá tido alguma 
resistência em deixar 
partir o filho mais 
novo? 

relativamente à 
inteligência do filho 
mais novo? 
Justifiquem. 
- Como recompensa o 
rei deu a coroa ao seu 
filho mais novo. A 
coroa poderá ser um 
símbolo de alguma 
coisa? O quê? 
Justifiquem. 
- O rei pode ser 
considerado um 
homem prudente e 
um ‘bom pai’? 
Expliquem porquê. 
- Poderemos encarar 
a viagem do irmão 
mais novo como uma 
prova do destino ao 
seu caráter e à sua 
coragem? Em que 
pistas se baseiam 
para responder? 
- Que lição podemos 
tirar desta história? 
- Que títulos 
alternativos propõem 
para esta história? 
 

- A dimensão da ave, 
proporcionalmente ao 
tamanho dos seres 
humanos, é normal? 
Que características 
sobre o animal 
poderão ser inferidas a 
partir do seu tamanho 
descomunal?  
- Atentem na cor 
branca das suas penas. 
Partindo das 
associações que cada 
um de vocês faz em 
relação à cor branca, 
diriam que esta ave 
desempenhará na 
história um papel 
positivo ou negativo? 
Por quê? 

(ii) até ao resgate dos 
dois irmãos mais 
velhos pelo irmão 
mais novo 
- O filho mais novo 
teve pena de uma 
raposa que foi 
apanhada numa 
armadilha e usou 
tempo e esforço para 
a libertar. O facto de 
ter pena de um 
animal e de ter gasto 
tempo e energia para 
o libertar pode dar 
alguma pista sobre o 
caráter da 
personagem? Que 
pista(s)? 
- Podemos dizer que a 
raposa deste conto é 
uma raposa vulgar ou 
que é um animal 
como outro 
qualquer? Em que 
pistas se baseiam 
para responder? 
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- A raposa aconselha 
o irmão mais novo a 
ensopar os pães em 
aguardente. Qual o 
objetivo disto? 
- Depois de encontrar 
o melro branco, a 
primeira 
preocupação do 
irmão mais novo foi 
salvar os seus irmãos. 
Consideram que esta 
atitude foi correta? 
Justifiquem. 
(iii) até ao final do 
conto 
- Os irmãos mais 
velhos empurraram o 
irmão mais novo para 
dentro de uma mina. 
Podemos depreender 
que queriam matá-
lo? Que pistas 
textuais podemos 
usar para determinar 
a intenção dos 
primeiros? 
- Quando chegou ao 
palácio do rei porque 
não contou, de 
imediato, o filho mais 
novo a verdade dos 
factos? 
- O que significará 
‘embustes’? Digam 
outras frases em que 
usem esta palavra. 
 

 

As tarefas elencadas nestas tre s u ltimas tabelas devem ser encaradas 

como meras propostas de trabalho direcionado para o ensino da 

capacidade de inferir e como exemplos concretos de questo es possí veis 
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para os tre s textos selecionados. A finalidade destas tarefas e  unicamente 

a de ajudar os alunos a prestarem atença o a  informaça o implí cita 

veiculada pelo texto a partir das pistas disponí veis e a atribuí rem sentido 

a  mesma e a de os ajudar a, paulatinamente, conseguirem ir para ale m da 

interpretaça o literal do que leem. 

 
Conclusão 
 

Õ ní vel de literacia em leitura dos alunos portugueses de 4.º ano de 

escolaridade baixou nos u ltimos anos (PIRLS 2016).  Isto significa que e  

necessa rio continuar a apostar no contexto da educaça o formal em 

estrate gias dida ticas que promovam a aquisiça o e o desenvolvimento de 

processos de compreensa o leitora, que permitira o ao leitor ler e atribuir 

significado ao que le , condiça o determinante e decisiva para a 

compreensa o de textos e, transversalmente, para o sucesso escolar 

(Rodrigues et al., 2017: 20). 

As infere ncias sa o determinantes no processo construtivo e 

interativo da compreensa o de textos, na medida em que permitem ao 

leitor a possibilidade de ir para ale m da interpretaça o literal e adentrar-se 

na compreensa o interpretativa (ler nas entrelinhas79 ), preenchendo os 

espaços de indeterminaça o que os textos litera rios ta o frequentemente 

criam. Ser capaz de fazer leitura inferencial e , igualmente, decisivo para 

perceber os mecanismos do humor, da ironia, da linguagem metafo rica e 

do sentido figurado. Assim, e  determinante para o desenvolvimento da 

literacia em leitura que a mesma capacidade seja intensa e reiteradamente 

trabalhada no contexto da educaça o formal e, em particular, nos primeiros 

                                                        
79 Carvalho e Sousa, 2011: p.121. 
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anos de escolaridade, como corroborado em todos documentos 

programa ticos nacionais. 

As provas de aferiça o de Portugue s 2016-2018, efetivamente, 

integraram um nu mero muito significativo de perguntas de interpretaça o 

cuja resposta esteve dependente de infere ncias; os resultados obtidos 

pelos alunos de 2.º e 5.º anos nas respostas a estas questo es na o foram 

suficientemente satisfato rios; no entanto e apesar disto, os dois exemplos 

de manuais destes anos de escolaridade analisados na o mostraram um 

volume de trabalho noto rio e expressivo no a mbito do ensino do processo 

inferencial.  

Neste contexto, o desafio foi o de delinear uma abordagem 

pedago gica simples e via vel para o ensino deste processo a alunos dos 

primeiros seis anos de escolaridade; pegar em tre s textos litera rios 

recomendados no PMCPEB, dois poemas para o 2.º ano e um conto para o 

5.º, e construir uma bateria de questo es de interpretaça o direcionadas 

para a leitura inferencial, com o objetivo de que as mesmas sejam apenas 

o mote para muitas outras mais, para os mesmos textos ou para outros 

tí tulos. Õ fundamental e  que o professor tenha conscie ncia de que a leitura 

orientada que aqui se propo e visa abrir caminho, apontar pistas, levantar 

uma ponta do ve u, com o objetivo final de encaminhar os alunos para uma 

crescente autonomia de leitura inferencial e para uma automatizaça o 

gradual dos processos a ela subjacentes. Tambe m os professores na o 

devera o nunca perder de vista que mergulhar nos sentidos implí citos de 

um texto devera  ser para os alunos fonte de descoberta, de encantamento, 

de deleite, de prazer intelectual, e que, sem du vida, conduzira  a 

descobertas fascinantes e surpreendentes, interditas a uma leitura 

desmotivada, apressada, desatenta e superficial. 
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Dulce Mela o (Instituto Polite cnico de Viseu - ESEV, Portugal) 

Ana Isabel Silva (Instituto Polite cnico de Viseu – ESEV, Portugal) 

 

1. Introdução 

A importa ncia estrate gica do investimento na educaça o e na 

formaça o e  consensualmente defendida, ha  va rios anos, uma vez que 

“innovation and growth will be weak without a broad foundation of 

knowledge, skills and competences which promotes talent and creativity 

from an early age and is updated throughout adulthood” (Commission of 

the European Communities, 2009, p. 10). 

No entanto, a transiça o da Sociedade da Informaça o para a 

Sociedade do Conhecimento tem sido marcada por bastantes dificuldades. 

A informaça o pode obter-se fa cil e rapidamente, mas perde a importa ncia 

se as pessoas na o forem capazes de a selecionar e de a processar. Por outro 

lado, o conhecimento relaciona-se com a intelige ncia, constro i-se 

lentamente e conduz a  aça o. Por isso, na o e  suficiente o acesso a  

informaça o. E  necessa ria a sua apreensa o, compreensa o e transformaça o 

em conhecimento. 

Õ e xito da Sociedade do Conhecimento e  um objetivo atual e, por 

isso, e  imprescindí vel a aquisiça o da capacidade de leitura por parte dos 

cidada os. Neste tempo, dominado pelo avanço das novas tecnologias, e  

cada vez mais necessa rio formar cidada os leitores, competentes e crí ticos, 

capazes de compreender diferentes tipologias textuais e de processar a 
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informaça o que lhes e  disponibilizada diariamente em diversos suportes, 

acedendo a ideias passadas e presentes a partir das Tecnologias de 

Informaça o e Comunicaça o ou compartilhar emoço es, sentimentos e 

esperanças com pessoas pro ximas ou de outras culturas e outros 

territo rios. As exige ncias ao ní vel da melhoria da literacia de todos os 

cidada os e das suas compete ncias de compreensa o na leitura devem ser 

uma preocupaça o constante para toda a sociedade. Õ ní vel de literacia 

deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade. 

A formaça o de leitores leva-nos assim a abraçar o desafio do 

complexo. E como afirma Morin (2008), “a complexidade e  uma palavra 

problema e na o uma palavra soluça o” (p. 8). 

Assim, neste texto, propomo-nos analisar a problema tica da 

formaça o de leitores, tendo em conta aspetos relacionados com os 

processos relacionados com o leitor, mas tambe m refletindo sobre o papel 

do texto e do contexto. 

Ao longo deste capítulo, após o enquadramento teórico relativo à 

formação de leitores num contexto de incerteza e de rápida mudança (na 

e para a complexidade), procuramos, com base na análise dos dados 

obtidos através da aplicação de um questionário a uma amostra de 

estudantes, futuros profissionais da Educação, refletir sobre motivação 

para a leitura, desempenho em compreensão na leitura e fatores que os 

influenciam, procurando pistas para responder aos desafios da formação 

de leitores numa sociedade cada vez mais caracterizada pela 

complexidade. 

 

2. Enquadramento teórico 

As diversas modalidades de comunicaça o, na lí ngua materna e nas 

lí nguas estrangeiras, sa o reconhecidas como tendo uma importa ncia 

fundamental. Ainda no se culo XX, a Escola transformou o domí nio da 
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escrita no seu grande desafio. Segundo Linuesa (2007), “a escola ensina a 

ler e a escrever como principal objetivo e obrigaça o porque a transmissa o 

cultural que dela emana realiza-se basicamente a partir de textos escritos, 

enciclope dias, livros de textos, cadernos de trabalho, etc.” (p. 27). No 

entanto, a autora refere tambe m que a importa ncia da escrita se liga a 

muitas outras dimenso es da vida social. 

Perante este contexto, “The European Framework of Key Competences 

for Lifelong Learning” (European Commission, 2018), no iní cio do se culo 

XXI, identifica e define oito compete ncias-chave necessa rias para a 

realizaça o pessoal, a cidadania ativa, a inclusa o social e a empregabilidade 

na Sociedade do Conhecimento: “communication in the mother tongue”; 

“communication in foreign languages”; “Mathematical competence and 

basic competences in science and technology”; “digital competence”; 

“learning to learn”; “social and civic competences”; “Sense of initiative and 

entrepreneurship”; e “cultural awareness and expression” (European 

Commission, 2018, p. 7). Pretende-se que a educaça o e a formaça o inicial 

promovam o desenvolvimento destas compete ncias-chave, preparando 

todos os cidada os para o trabalho e para a aprendizagem ao longo da vida. 

Por outro lado, “critical thinking, creativity, initiative, problem-solving, risk 

assessment, decision-taking, and constructive management of feelings play” 

(European Commission, 2018, p. 7) sa o aspetos relevantes em todas as 

compete ncias-chave. Como afirma Morin (2008), “e  preciso reconhecer 

feno menos, como liberdade ou criatividade, inexplica veis fora do quadro 

complexo, o u nico que permite a sua apariça o” (p. 53). 

A leitura que, no passado, foi uma atividade minorita ria e 

circunscrita a um nu mero reduzido de pessoas, e  hoje um bem de primeira 

necessidade e um direito de todos os cidada os de todas as sociedades, 

porque a leitura permitira  aos cidada os participar, auto noma e livremente, 

na Sociedade do Conhecimento. Como dizem Martins e Sa  (2008),  
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a leitura, a par da escrita, e  uma das atividades mais importantes do 
universo social e escolar dos indiví duos. A sociedade atual e as suas 
constantes mutaço es exigem uma profunda reflexa o sobre o que e  a 
leitura, o papel que ocupa no currí culo e a forma como e  ensinada e 
avaliada (p. 238). 
 

Õs formatos e suportes em que aparecem os textos que podem ser 

lidos te m sofrido grandes alteraço es ao longo dos tempos. A formaça o de 

leitores, nos nossos dias, exige o trabalho com os formatos e suportes 

cla ssicos, mas inclui tambe m a preparaça o dos leitores para os novos 

suportes (Mela o & Balula, 2012). Utilizar as novas tecnologias como 

suporte para a leitura e para o seu ensino implica ter presente um 

conjunto de princí pios que permitam ao leitor refletir criticamente sobre 

a relaça o e coere ncia dos dados com que e  confrontado, bem como sobre 

a contextualizaça o, pertine ncia e validade da informaça o que tem ao seu 

dispor em grandes quantidades. 

Da Escola espera-se que cumpra as expectativas sociais no que se 

refere a s pra ticas de leitura dos cidada os. Cabe-lhe iniciar e promover 

essas pra ticas de leitura. Pore m, quer as pra ticas de leitura, quer o pro prio 

conceito de leitura foram evoluindo e criaram uma dimensa o diferente 

relativamente ao leitor. Hoje, ler e  uma atividade que implica uma 

multiplicidade de compete ncias que exigem uma atitude de constante 

exploraça o e de construça o de sentido. A leitura e  fundamental para 

aceder ao conhecimento, mas nem sempre e  mobilizada por todos de 

forma adequada. 

As necessidades comunicativas variam e sa o cada vez mais 

sofisticadas. Por isso, o sujeito vai ter necessidade de estar sempre a 

aprender a ler, a falar e a escrever, porque e  constantemente confrontado 

com processos e feno menos sociais novos. Segundo Nyssen, Terwagne e 

Godemir (2001), 

Apprendre à lire, c’est donc prendre en considération les différentes 
composantes du processus de lecture, que ce soient les microprocessus, 
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les processus d’intégration, les macroprocessus, les processus 
d’élaboration et les processus métacognitifs, mais également réfléchir 
à leur intégration. Tout apprentissage qui se limite à l’une ou l’autre 
de ces composantes apparait forcément lacunaire. (p. 27). 
 
A leitura e , assim, uma atividade mental complexa que pode ser 

analisada sob duas perspetivas complementares. Em primeiro lugar, le -se 

para compreender, independentemente da motivaça o posterior dessa 

compreensa o: informaça o, distraça o, aprendizagem, etc. A dimensa o da 

compreensa o e  indispensa vel e, na o sendo, todavia, especí fica a  leitura, e  

preexistente a  sua aprendizagem e e  exercida ao longo e fora desta 

aprendizagem. Em segundo lugar, a leitura e  uma atividade durante a qual 

o leitor deve coordenar diferentes processos: reconhecer os termos, 

construir o significado das frases e dos textos, reter o que ja  leu, entre 

outros. 

Uma grande parte destes processos esta  ja  disponí vel e e  exercitada 

regularmente na expressa o oral. Õ que e  novo com a leitura e  que as 

condiço es para estabelecer estes diferentes processos diferem daquelas 

que prevalecem na expressa o oral: o texto permanece disponí vel sob os 

olhos, o que permite adaptar a velocidade do tratamento das palavras ou 

mesmo reler, o que na o acontece normalmente no oral. Quer a capacidade 

de identificaça o dos termos escritos quer as capacidades de compreensa o 

da lí ngua constituem condiço es necessa rias, mas na o suficientes, para a 

compreensa o da escrita. Õs leitores devem geri-las de forma simulta nea 

aquando da leitura em si. A compreensa o precisa de atença o associada a 

um importante esforço para processar a informaça o e para a integrar 

numa representaça o coerente. 

Verifica-se assim que ha  um conjunto de fatores que afeta o processo 

de compreensa o na leitura, tais como a construça o e o contexto das tarefas 

de leitura, a condiça o social e o ní vel cultural do aluno, a sua capacidade 
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intelectual, o texto que lhe e  proposto e as atividades criadas em volta da 

respetiva leitura. 

Nesta perspetiva, formar leitores e  ensinar a compreender um texto, 

e  ensinar a reconhecer e a dar sentido e interesse ao texto, o que supo e 

necessariamente o trabalho, o prazer e a emoça o da leitura. Segundo 

Martins e Sa  (2008), tudo isto  

exige da escola, e dos va rios intervenientes do processo educativo, 
atitudes que estimulem o pensamento, o sentido crí tico, que 
respondam a desafios, apostando em objetivos de leitura ricos e 
diversificados e numa postura de dia logo e cooperaça o, desde o 
iní cio da escolaridade. (p. 236) 

 

Compete, assim, a  Escola,  

em grande parte, a formaça o do leitor do se culo XXI, que se confronta 
com desafios cada vez mais complexos. Assim, esta tera  que adequar 
as suas estrate gias a s necessidades do mundo atual, para poder 
ultrapassar os problemas detetados e contribuir para a melhoria do 
desempenho dos alunos, futuros cidada os. (Martins & Sa , 2008, pp. 
238-239) 
 

Devemos considerar tambe m um conjunto de orientaço es a seguir 

sempre que na Escola se trabalha, como e  esperado, para formar leitores. 

Em primeiro lugar, a formaça o de leitores deve ser uma atividade regular 

e continuada, provocada, abundante, variada e sem ser muito centrada nas 

questo es da dificuldade. A formaça o de leitores deve ser um (longo) 

processo e deve investir na leitura de textos de qualidade comprovada, de 

va rios tipos, de crescente grau de dificuldade e beleza, de modo a 

constituir-se como um desafio a ir mais longe e mais fundo na 

compreensa o e na fruiça o este tica. A Escola deve, ainda, associar a leitura 

a todo o tipo de aprendizagens, promovendo o contacto individual e visual 

com o texto de modo a poder-se concretizar uma apropriaça o 

simultaneamente pessoal e integral desse texto como um todo. Por outro 

lado, devem ser trabalhadas abordagens progressivamente mais 

complexas no sentido de potenciar diferentes dimenso es (lu dica, criativa, 
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social e fruiça o este tica) que podem incluir a relaça o do texto com outras 

linguagens artí sticas. 

A leitura deve ser pensada como parte integrante da aprendizagem 

em todas as a reas e a Escola na o pode estar sozinha na formaça o de 

leitores. Precisa da famí lia e de toda a sociedade para formar leitores 

capazes de ler o mundo cada vez mais complexo. Contudo, quando as 

outras instituiço es na o da o a resposta que seria esperada, a Escola tem 

que saber reinventar-se e ser capaz de colmatar o que as outras insta ncias 

na o souberam ou na o quiseram fazer. A leitura, outrora instrumento de 

exclusa o, pode hoje, se for bem trabalhada, ser instrumento de inclusa o e 

uma estrate gia para o sucesso educativo e civilizacional. 

Considerando a importa ncia atribuí da a  leitura no se culo XXI, 

conclui-se assim que deve ser reforçada a aposta na articulaça o entre as 

instituiço es de Ensino Superior e os centros de investigaça o, por um lado, 

e, por outro, os agrupamentos de escolas e as escolas na o agrupadas. Esta 

articulaça o deve assentar na realizaça o de protocolos que permitam a 

investigaça o das pra ticas e o acompanhamento do desenvolvimento 

profissional dos docentes, procurando dar continuidade a s boas 

experie ncias de aplicaça o dos resultados da investigaça o na pra tica 

docente nos diferentes ní veis da atuaça o dos educadores (Jardim-de-

infa ncia) e dos professores (Ensino Ba sico, Ensino Secunda rio e Ensino 

Superior). 

Dos educadores e dos professores espera-se que estejam abertos 

a  mudança, aos novos desafios, a s novas pra ticas discursivas, 

permanentemente atualizados, que vejam a leitura como condiça o 

priorita ria do sucesso escolar e como instrumento de integraça o social. 

Espera-se que sejam bons leitores, capazes de motivar para a leitura, o que 

sera  possí vel se aceitarmos as vantagens e a necessidade da aprendizagem 

ao longo da vida.  
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3. Estudo empírico: notas metodológicas 

O estudo empírico realizado foi norteado pela seguinte questão de 

investigação: Que representações evidenciam estudantes, futuros 

profissionais da Educação, a frequentar um primeiro ciclo de estudos de 

Bolonha sobre: i) a sua motivação para a leitura? ii) o seu desempenho em 

compreensão na leitura? iii) os fatores que os influenciam? 

No intuito de dar resposta a estas questões, utilizamos como 

instrumento o inquérito por questionário. Para a sua elaboração foram 

tidos em consideração: i) a literatura de especialidade, contemplando as 

representações da leitura de estudantes, futuros profissionais da 

Educação (Melão, 2016; Yubero, Larrañaga & Pires, 2014); ii) investigação 

realizada no âmbito dos constructos da motivação para a leitura e do 

desenvolvimento da compreensão na leitura (por exemplo, Sá, 2009; 

2014; Schiefele, Schaffner, Möller & Wigfield, 2012); iii) outros 

questionários previamente elaborados focando múltiplas dimensões da 

leitura (Baleiro, 2011; Leite,1980).  

A aplicação do questionário às 10 estudantes que frequentavam o 

3.º ano da licenciatura em Educação Básica, numa instituição de ensino 

superior politécnico (Portugal), foi realizada no 1.º semestre do ano letivo 

2016/2017, em local e horário previamente agendados, sem que existisse 

um tempo de duração pré-estabelecido. 

O questionário era constituído por vinte e sete questões, 

distribuídas por duas partes: i) dados pessoais (oito questões); ii) leitura 

(dezanove questões). A parte consagrada à caracterização dos estudantes, 

contemplou os seguintes parâmetros: i) sexo; ii) idade; iii) residência; iv) 

estatuto sociocultural (nível de escolaridade e profissão dos 

progenitores); v) atividades habituais nos tempos livres (com particular 

destaque para a leitura e outras atividades que com ela se pudessem 
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entrelaçar). Na segunda parte, foram colocadas questões relativamente a: 

i) motivação para a leitura e razões que lhe poderiam subjazer; ii) 

incentivos à leitura; iii) hábitos de leitura; iv) desempenho no que 

concerne ao desenvolvimento da compreensão na leitura. 

Optamos por privilegiar as questões fechadas; no entanto, na 

segunda parte do questionário foram incluídas seis questões abertas, por 

entendermos que possibilitariam uma compreensão mais detalhada do 

tópico sobre o qual incidiam, procurando lançar luz sobre as 

representações da leitura que os estudantes evidenciariam, face à sua 

reconhecida complexidade, pautada por distintos ritmos e movimentos 

(Ribeiro & Antunes-Rocha, 2018). Para a análise das questões abertas 

privilegiamos a técnica da análise de conteúdo, na esteira de Bardin 

(2004), estando as respostas das estudantes codificadas de E1 a E10. 

Apesar das vantagens conhecidas relativamente à aplicação dos 

questionários em suporte digital, neste caso optamos pela sua aplicação 

em suporte impresso, dado termos conhecimento que as estudantes 

manifestavam preferência por tal suporte, aspeto considerado relevante 

na literatura de especialidade (Fink & Kosecoff, 1998; Zhang, 1999). 

 

4. Análise dos resultados 

4.1. Caracterização dos participantes 

As dez participantes do nosso estudo eram do sexo feminino, com 

idades compreendidas, sobretudo, entre os 20 e os 21 anos de idade 

(correspondendo, respetivamente a 40% e a 30%). A idades das restantes 

participantes oscilava entre os 23 (10%), os 24 (10%) e os 31 anos de 

idade (10%). A maioria declarou ter residido sempre em Portugal (80%), 

tendo uma estudante afirmado ter vivido em Angola (10 anos, entre os 0-

10 anos) e em Espanha (6 meses, entre os 23 e os 24 anos) e outra 

294



declarado ter vivido na Alemanha, durante os primeiros dez anos da sua 

vida. 

No que respeita ao nível de escolaridade dos pais, foi possível 

inferirmos que se registavam algumas diferenças relativamente ao nível 

de escolaridade do pai e da mãe. Assim, no primeiro caso, a maioria dos 

pais teria, sobretudo, como habilitações literárias o 6.º ano de 

escolaridade (40%) ou o 9.º ano (30%). Apenas dois teriam completado o 

12º ano de escolaridade (20%), tendo um deles finalizado o 4.º ano de 

escolaridade (10%). No caso das mães, as habilitações literárias eram, 

globalmente, mais elevadas, tendo 60% concluído o 12.º ano de 

escolaridade e 40% o 6.º ano de escolaridade. 

Compreendemos, igualmente, que existiriam algumas diferenças, no 

que respeitava à profissão do pai e da mãe destas estudantes. 

Relativamente ao pai, a sua profissão situar-se-ia, maioritariamente, no 

setor terciário (50%), enquadrando-se algumas das suas profissões nos 

setores primário (20%), secundário (10%) ou “outros” (20%). As mães 

trabalhariam, sobretudo, no setor terciário (90%) – apenas uma (10%) 

desempenharia uma profissão enquadrada no setor primário. 

Na oitava questão, inquirimos as estudantes sobre a frequência com 

que realizariam, nos seus tempos livres, um conjunto de atividades que 

predefinimos. As estudantes declararam, preferencialmente, “navegar na 

Internet” (70% afirmou fazê-lo “muitas vezes”), seguindo-se “Ver 

televisão” e “Conversar com os amigos” (60% referiu realizar estas 

atividades “muitas vezes”), resultados que vão ao encontro de outros 

estudos contemplando o perfil de leitor de estudantes futuros 

profissionais da Educação, bem como de estudantes do ensino superior 

em geral (Caride, Caballo & Gradaílle, 2018; Fernandes & Maia, 2013). 

Destacou-se o facto de 60% declarar “nunca” “Ir ao teatro” e de 50% 

afirmar “nunca” “ir à biblioteca” nos seus tempos livres. Relativamente à 
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atividade “Ler”, 50% das estudantes afirmou preferir realizá-la “poucas 

vezes” ou “algumas vezes”, não sendo, pois, a sua prática de eleição, por 

prazer.  

Embora se refiram à navegação na Internet enquanto prática 

comummente realizada, as estudantes declaram, como menos frequência, 

levar a cabo atividades como “interagir em chats e fóruns” (50% realiza 

tal atividade “poucas vezes” e 30% “algumas vezes”) e “postar em 

ferramentas web 2.0” (40% fá-lo “poucas vezes” ou “algumas vezes”). 

 

4.2.  Leitura 

Na segunda parte do questionário começamos por colocar a seguinte 

questão, de forma muito direta, aos estudantes: “Gosta de ler?” (Questão 

9), solicitando-lhes que justificassem a sua resposta (Questão 9.1). A 

maioria das estudantes declarou gostar de ler (90%); apenas uma das 

estudantes afirmou não gostar (10%). No quadro abaixo apresentamos a 

análise dos resultados relativa à questão 9.1, à qual não responderam 

duas estudantes. 

 

Quadro 1 – Razões pelas quais as estudantes afirmavam gostar de ler 

Categorias Ocorrências % 

Possibilidade de evasão 5 27,8% 

Requisito de cidadania 3 16,7% 

Aumento de conhecimentos/vocabulário 3 16,7% 

Enriquecimento pessoal 2 11,0% 

Passatempo 2 11,0% 

Motivação intrínseca 1 5,6% 

Diversão 1 5,6% 

Promoção da calma 1 5,6% 

Total 18 100% 
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Da análise do Quadro 1, é possível inferir que a categoria “Evasão” 

(5 ocorrências) sobressai, seguindo-se as categorias “Requisito de 

cidadania” (3 ocorrências) e “Aumento de conhecimentos/vocabulário” (3 

ocorrências). As restantes categorias, apesar do menor número de 

ocorrências, permitem-nos inferir algumas das nuances diversificadas do 

perfil de leitor destas estudantes. 

A possibilidade de evasão, quando lemos, é muitas vezes apontada 

como uma das razões para realizar tal atividade, por prazer (Bustos, 2009; 

Proust, 2011). Os resultados parecem, pois, corroborar, a relevância da 

fruição na leitura, sem imperativos de obrigação, aspeto que 

consideramos muito positivo. 

No que respeita à categoria “Requisito de cidadania”, foi frisado, por 

exemplo, o seguinte: “Ler é um requisito que é básico na sociedade em que 

vivemos e quem não souber ler, não terá nenhum sucesso na nossa 

sociedade, em pleno século XXI”. O estatuto de relevo atribuído à leitura 

poderá ter repercussões positivas nas estudantes, quer a nível pessoal, 

quer no futuro desempenho da sua profissão, no qual a leitura terá um 

caráter fulcral. O facto de algumas estudantes terem apontado o 

“Enriquecimento pessoal” (2 ocorrências) enquanto razão pela qual 

gostam de ler corrobora, também, as inferências realizadas. 

O “Aumento de conhecimentos/vocabulário” é, porventura, um dos 

aspetos mais mencionados quando nos referimos aos benefícios da leitura 

(Balula, 2011; Tomás & Díaz, 2012), sendo também um dos parâmetros 

salientados no Programa e metas curriculares de Português do ensino 

básico, em alguns dos seus domínios (Buescu, Morais, Rocha & Magalhães, 

2015). 

Alguns estudantes associaram a justificação do gosto pela leitura ao 

facto de fazer “(…) passar o tempo” (E6), sendo uma forma de lazer 

297



apreciada. À semelhança da evasão, embora com contornos distintos, tal 

aponta, também, para a valorização da leitura. 

Apenas uma estudante afirmou “Gosto de ler por iniciativa própria, 

por gosto…” (E9), enunciado que associamos à categoria “Motivação 

intrínseca”, no entendimento de que, como sublinham Viana e Martins 

(2009, p. 22), “um indivíduo está intrinsecamente motivado para ler 

quando realiza esta atividade pelo prazer que, por si só, ela lhe 

proporciona.” 

A “Diversão” recebeu, igualmente, pouca atenção por parte das 

estudantes (1 ocorrência). Tal poderá ter sucedido pelo facto de, ao longo 

do seu percurso académico, tal importante dimensão lúdica de que pode 

revestir-se a leitura não tenha merecido a devida atenção quer em 

contexto escolar, quer em práticas de literacia familiar. 

Importa, ainda, vincar, que uma estudante afirmou gostar de ler pelo 

seu contributo para a “acalmar” (E3), o que nos merece particular reparo, 

numa época marcada por ritmos extraordinariamente acelerados. Para tal 

aponta a recente mensagem relativa às comemorações do Dia Mundial do 

Livro, em 2019, mensagem da responsabilidade do escritor e ilustrador 

lituano Kęstutis Kasparavičius, intitulada “Õs livros convidam a uma 

pausa”:  

(…) quando pegamos num livro, sentimo-nos logo diferentes. É como 
se os livros tivessem uma característica maravilhosa: ajudam-nos a 
relaxar. Abrimos um livro, mergulhamos nas suas profundezas 
tranquilas, e esquecemos o medo de que tudo passe ao nosso lado a 
uma velocidade vertiginosa, não nos permitindo ver o que quer que 
seja (Kasparavičius, 2019, s/p) 

Inquiridas sobre se teriam sido incentivadas a ler, 90% das 

estudantes respondeu de forma afirmativa, tendo apenas uma estudante 

(10%) declarado não ter recebido qualquer incentivo. Os responsáveis 

maiores do incentivo à leitura teriam sido, de acordo com as opções 

assinaladas pelas estudantes, os “professores” (50% refere que o teriam 
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feito “muitas vezes” e 30% “algumas vezes”) e a “mãe” (afirmando 38% 

das estudantes que tal teria acontecido “muitas vezes” e 50% “algumas 

vezes”). Os “amigos” também teriam tido um papel importante, dado que 

75% indica que as teria incentivado “algumas vezes”. As estudantes não 

atribuíram aos avós grande relevância no que aos incentivos à leitura diz 

respeito (29% assinalou a resposta “nunca” e 43% “poucas vezes”, 

valorizando mais os irmãos (50% indicou que este incentivo ocorrera 

“algumas vezes e 13% “muitas vezes”). 

No que respeita à frequência das formas de incentivo à leitura 

recebidas, estas estariam, maioritariamente, relacionadas com 

“Atividades de leitura promovidas por professores” (88% declarou que 

teriam tido lugar “algumas vezes”) e “Atividades de leitura realizadas em 

contexto extraescolar” (alcançando semelhante percentagem). A “Õferta 

de livros” também se destacou, tendo 75% das estudantes dado indicação 

que teria ocorrido “algumas vezes” e 25% “muitas vezes”. As “Idas à 

biblioteca” e a “Partilha de livros” receberam quase idêntica valorização 

(50% optou pela resposta “algumas vezes”), alcançando, ambas, menor 

relevância que as restantes. A “Leitura em voz alta com/pelos pais” 

recebeu semelhante valorização; apenas 20% assinalou que tal prática 

teira ocorrido “muitas vezes”. 

No Quadro 2 apresentamos a análise dos resultados relativos à 

questão “Por iniciativa sua, o que costuma ler?”. 

 

Quadro 2 – Tipos/géneros textuais lidos por iniciativa própria pelas 
estudantes 

Categorias Ocorrências % 

Romances 6 43,0% 

Obras de ficção e aventura / Todo o tipo de 
livros / Livros com temáticas do seu interesse 

3 21,5% 
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Policiais 
1 

7,1% 

Ficção científica 
1 

7,1% 

Banda desenhada 
1 

7,1% 

Novelas 
1 

7,1% 

Textos dramáticos 
1 

7,1% 

Total 14 100% 

 

O Quadro 2 permite-nos inferir que as estudantes declararam 

preferir “Romances”, resultado em linha com investigação realizada quer 

sobre os hábitos de leitura dos estudantes do ensino superior em geral 

(por exemplo, Yubero, Larrañaga & Pires, 2014), quer sobre as 

preferências dos estudantes futuros profissionais da Educação em 

particular (por exemplo, Granado & Puig, 2014). A heterogeneidade é a 

característica mais marcante no que se refere à análise dos resultados, 

destacando-se os textos literários e primando pela ausência a referência à 

poesia, aspeto também já identificado em outros estudos tendo como 

participantes estudantes futuros profissionais da Educação (por exemplo, 

Melão, 2016). Parece-nos que tal merece muita atenção, não só pela 

relevância da poesia enquanto itinerário de redescoberta de mundos, por 

parte dos leitores, mas também por indiciar falta de motivação para a ler, 

com possíveis consequências nefastas para o futuro público destas 

estudantes. 

Quanto ao seu suporte de leitura preferido, 100% manifestou a sua 

preferência pelo impresso, em detrimento do suporte digital. No Quadro 

3, apresentamos a análise dos resultados relativos às razões que 
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fundamentaram tal preferência, não tendo respondido apenas uma 

estudante. 

 

Quadro 3 – Razões da preferência pelo suporte impresso 

Categorias Ocorrências % 

Sensações associadas ao livro 4 26,7% 

Materialidade do livro 4 26,7% 

Caráter apelativo do livro 4 26,7% 

Caráter prático do livro 1 6,6% 

Conforto visual 2 13,3% 

Total 15 100% 

 

Da leitura do Quadro 3 é possível inferir o destaque conferido às 

“Sensações associadas ao livro” e à “Materialidade do livro” (4 ocorrências 

cada), bem como ao seu “Caráter apelativo” (4 ocorrências) enquanto 

razões que consubstanciariam a preferências destas estudantes pelo 

suporte impresso. No primeiro caso, as estudantes mencionaram as 

sensações olfativas – por exemplo, “(…) gosto de sentir o cheiro das 

folhas…” (E6); “(…) Gosto do cheiro do livro” (E7) – e tácteis – por exemplo 

“(…) gosto (…) de o folhear…”. No segundo caso, a ênfase foi colocada no 

manuseamento do livro enquanto objeto palpável, sendo explicitamente 

referido o “(…) gosto pelo material…” (E7), bem como por um “(…) livro 

palpável” (E8). O “Caráter apelativo do livro,” que se entrecruza com os 

dois aspetos anteriormente mencionados também foi entendido enquanto 

característica de relevo por estas estudantes.  

Os resultados alcançados vão ao encontro das conclusões obtidas 

através de um inquérito por questionário online, aplicado em 2013, 

envolvendo participantes de 16 países de vários continentes, no âmbito 
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do qual se apurou que “(…) comparando com a leitura em ecrã ou digital, 

são mais os indivíduos que reconhecem na leitura em papel uma forma de 

nos envolvermos com o mundo que nos rodeia” (Cardoso, 2015, p. 107). 

No que se refere à materialidade do livro e às sensações a ele 

associadas, ambas têm sido crescentemente entendidas enquanto 

dimensões de relevo no âmbito de experiências de leitura significativas, 

pelas repercussões positivas no estabelecimento de relações muito 

cúmplices com os leitores (Mangen & Kuiken, 2014; Melão & Balula, 

2018). 

Inquirimos, de seguida, as estudantes sobre a frequência com que 

preferiam ler num conjunto de locais por nós elencados (casa; escola; 

biblioteca da escola; transportes públicos; no parque/no jardim; outro(s) 

local/locais). O local que declararam preferir “muitas vezes” foi a sua casa 

(56% selecionaram a opção “muitas vezes”), seguindo-se, “algumas vezes” 

(67%) a escola, a biblioteca da escola (56%) e o parque/o jardim (56%). 

Como menos escolhido destacaram-se os transportes públicos (56% 

referiram “nunca” o fazer). Uma estudante declarou, ainda, preferir ler 

“muitas vezes” na praia, rio e piscinas. Tais preferências apontam, 

possivelmente, para o cruzamento de práticas de leitura com fins 

recreativos com práticas de leitura com fins académicos, com particular 

destaque para a casa enquanto lugar que mais poderá favorecer tais 

práticas, porventura por dar privilegiado abrigo a livros que acolhem a 

preferência destas estudantes. 

Quando questionadas sobre a leitura com fins recreativos, metade 

das estudantes deixa-a para o fim de semana, enquanto que 20% refere 

que o faz apenas uma ou duas vezes por ano e as restantes 30%, 

distribuídas equitativamente duas a três vezes por semana, uma ou duas 

vez por mês e diariamente.  
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Já no que diz respeito à leitura para fins informativos, 70% das 

estudantes refere que o faz diariamente e os restantes 30% lê, com essa 

finalidade, duas a três vezes por semana (10%), ao fim de semana (10%) 

e ainda diariamente, durante o período de férias (10%). É a leitura com 

fins académicos que ocupa mais tempo das nossas inquiridas: 80% refere 

que o faz diariamente e os restantes 20%, de forma equitativa fá-lo duas a 

três vezes por semana e ao fim de semana. A leitura recreativa parece 

ocupar um lugar menos destacado, face às leituras de natureza 

informativa e académica, com especial incidência na última, corroborada 

pelo contexto de formação em que se encontram as estudantes. 

Quando se pergunta sobre os sentimentos que decorrem da prática 

de leitura com finalidade recreativa, 70% das estudantes refere que tem 

facilidade em compreender o que lê e os restantes 30% assume ter muita 

facilidade em compreender o que lê. Estes resultados assemelham-se ao 

da questão seguinte, referente aos sentimentos associados à prática de 

leitura com fins informativos: 80% das estudantes compreendem com 

facilidade as leituras de natureza informativa e 20% sentem que o fazem 

com muita facilidade. Já as leituras com finalidades académicas são 

facilmente compreendidas por 90% das respondentes e 10% assume que 

tem dificuldade em compreender o que lê. Face a estes resultados, poder-

se-á projetar a correlação entre a frequência de leitura com finalidades 

recreativa, informativa e académica, e compreensão do que lê, já que a 

frequência diária de leitura descrita é proporcional ao grau de 

compreensão atribuída pelas estudantes. Ou seja, o tempo dedicado e 

frequência com que fazem as leituras plasmar-se-á no sentimento de 

compreensão da informação. No caso específico da leitura com fins 

recreativos, coloca-se a questão de saber o que se lê e que domínios da 

linguagem possam determinar a compreensão da informação com mais ou 

menos facilidade.  
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Francis Mollica e Steven T. Piantadosi (2019) descrevem a 

capacidade de armazenamento de informação em megabytes durante o 

processo de aquisição da linguagem, salientando a supremacia do domínio 

da semântica sobre o da sintaxe como principal dificuldade na 

compreensão da linguagem, por isso, este domínio é o que distingue os 

humanos de robôs ou dispositivos de voz. Os desafios na aprendizagem e 

domínio de uma língua tornam-se mais evidentes quando falamos de 

léxico e das camadas de significado que as palavras trazem consigo, mais 

do que a frequência de palavras ou a ordem na estrutura sintática. Tal 

revê-se na estrutura profunda de análise linguística das palavras e das 

frases e, por isso, tão difícil de avaliar: “Our results suggest that if any 

language-specific knowledge is innate, it is most likely for helping tackle the 

immense challenge of learning lexical semantics, rather than other domains 

with learnability problems that require orders of magnitude less 

information.” (Mollica & Piantadosi, 2019, p. 9).  

Tais resultados parecem, ainda que de forma tímida, assemelhar-se 

a algumas das dificuldades sentidas pelas estudantes, quando as 

questionamos sobre os itens por nós identificados (vocabulário; estrutura 

das frases; conhecimentos relacionados com o tema do texto; distinção 

entre ideias principais e ideias secundárias; estrutura de texto e 

finalidades do texto). De todos os itens, o que obteve mais percentagem 

(30%), no parâmetro “nunca” foi “estrutura da frase” por oposição a 10%, 

declarado por uma estudante, no item “vocabulário”. As restantes 

estudantes apontaram, de forma equitativa (20%), que nunca têm 

dificuldade nos três últimos itens identificados. Em nenhum dos itens foi 

assinalada a resposta de muitas dificuldades, restando a frequência de 

dificuldades para os parâmetros “poucas vezes” e “algumas vezes”. 

Corroborando o estudo acima descrito, as estudantes que responderam a 

este questionário apontam como mais frequência “algumas vezes” nos 
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itens “vocabulário” (40%) e “finalidades do texto” (50%); 30% referem 

que sentem dificuldades nos itens “conhecimentos relacionados com o 

tema do texto” e “distinção entre ideias principais e ideias secundárias”, 

respetivamente; os parâmetros “estrutura das frases” e “estrutura de 

texto” obtiveram a percentagem de 10%, respetivamente. 

No que se refere ao parâmetro “poucas vezes”, 70% das estudantes 

referem os itens “conhecimentos relacionados com o tema do texto” e 

“estrutura do texto” respetivamente; 60% refere sentir poucas vezes 

dificuldades na “estrutura das frases” e 50% na "distinção entre ideias 

principais e ideias secundárias” e também no “Vocabulário”; 30% refere 

ter poucas dificuldades no item “finalidades do texto”. Quando somamos, 

por item, as percentagens nos parâmetros “poucas vezes” e “algumas 

vezes”, podemos sintetizar, por ordem decrescente: 100% das estudantes 

referiram sentir dificuldades no item: “conhecimentos relacionados com 

o tema do texto”; 90% no item “vocabulário”; 80% nos itens “distinção 

entre ideias principais e ideias secundárias”, “estrutura de texto” e 

“finalidades do texto”; 70% no item “estrutura das frases”. 

A mesma escala é apresentada na questão seguinte, quando 

perguntamos sobre a atuação das estudantes perante as dificuldades atrás 

identificadas, através de seleção de itens específicos, a saber: “desisto da 

leitura”, “interrompo a leitura e retomo-a mais tarde”, “peço ajuda para 

resolver as dificuldades que surgem” e acrescentou-se a possibilidade de 

discriminar outro procedimento. Neste caso, quatro estudantes 

assinalaram a opção “outra”, sendo que apenas duas identificaram a 

estratégia para debelar as dificuldades (destas quatro, possivelmente por 

falta de atenção aquando da resposta facultada, duas optam por 

responder “nunca” aplicar outra estratégia. Acresce que 25% não 

descreve que outra estratégia ou procedimento utiliza “poucas vezes” 

para dar resposta a esta tarefa e os restantes 25% refere “muitas vezes” a 
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atividade de “pesquisa”. Os restantes procedimentos são assinalados com 

frequências e percentagens distintas. Assim, 30% das estudantes “nunca” 

desistem da leitura e 10% nunca interrompe a leitura para mais tarde a 

retomar. A estratégia “muitas vezes” utilizada pelas estudantes é a que 

remete para pedido de auxílio para resolver as dificuldades (30%); 10% 

refere que desiste da leitura “muitas vezes”. Este item (desistir da leitura) 

é apontado como um procedimento que é utilizado “algumas vezes” por 

20% das estudantes contra 40% que diz fazê-lo “poucas vezes”.  

No que diz respeito ao item “interrompo a leitura e retomo-a mais 

tarde” é, em 40% dos casos, “poucas vezes” utilizada e “muitas vezes” 

utilizada por 50% das estudantes. De todos os itens, o que remete para 

pedido de “ajuda para resolver as dificuldades que surgem” é utilizado 

poucas vezes por 50% das estudantes e “algumas vezes” por 20% das 

inquiridas neste estudo. Em síntese e tendo em conta a soma das 

percentagens dos parâmetros “algumas vezes” e “muitas vezes” resulta no 

item “peço ajuda para resolver as dificuldades que surgem” (50%) e 30% 

no item “desisto da leitura”. O item que prevê a interrupção da leitura e 

posterior retoma não é muitas vezes utilizado, mas 50% das respondentes 

recorre a ele “algumas vezes”. Na questão 24 foi solicitado que 

justificassem as suas opções, tendo obtido os resultados que se 

apresentam no Quadro 4 que, a seguir, apresentamos. Apenas três 

estudantes deram resposta a esta solicitação. 

 

Quadro 4 – Razões do procedimento utilizado, durante a leitura, perante as 
dificuldades 

Categorias Ocorrências % 

Facilidade na resoluça o das 

dificuldades 

2 66,7% 
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Clarificaça o conteu dos 1 33,3% 

Total 3 100% 

 

Da análise do Quadro 4, apenas conseguimos categorizar dois 

aspetos salientados pelas três estudantes que justificaram as suas opções, 

prendendo-se com o pedido de auxílio a outras pessoas como estratégia 

de resolução de dificuldades no decurso da leitura, atendendo à facilidade 

e rapidez com que se recorre a outrem. A título de exemplo uma estudante 

(E4) refere ser mais “simples e eficaz se pedir ajuda para resolver as 

dificuldades que surgem”, ideia corroborada por outra estudante (E8): “Se 

eventualmente existir alguma dificuldade com o que estou a ler, procuro 

superar essa dificuldade, com a ajuda de algum professor”. A ideia de 

simplicidade associa-se à de rapidez na busca de informação e na resposta 

que se espera automática e imediata “nos motores de busca (google, …)” 

(E8) ou na “internet” (E8), representando 67% das respostas. A outra 

categoria identificada decorre das palavras de uma estudante (E7) que 

recorre muitas vezes ao pedido de ajuda como estratégia, mas também à 

pesquisa de informação com o intuito de “perceber os detalhes para que 

seja mais simples de interpretar”, ou seja clarificar aspetos decorrentes de 

conceitos ou conteúdos emergentes da leitura. 

Segue-se a questão número 25, sobre a qual apresentamos a Figura 

1, permitindo visualizar a frequência com que as estudantes recorrem a 

diferentes estratégias durante a leitura. 

 

Figura 1- Frequência com que recorre a estratégias, durante a leitura 
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As estratégias foram identificadas no próprio questionário, apesar 

das estudantes poderem acrescentar outra(s), o que não se evidenciou. As 

estratégias “muitas vezes” utilizadas por 80% das estudantes são 

“Recorro ao contexto para encontrar o significado de 

vocabulário/expressões desconhecido(as)/ não compreendido(as)”, 

“Parafraseio excertos do texto”, e “Crio uma imagem mental do que li”, 

seguindo-se as: “Leio o texto com atenção” e “Ajusto a velocidade de 

leitura”, cada uma correspondendo a 60%. Nesta ordem decrescente, 

surgem estratégias associada à tomada de notas, como sendo “Sublinho 

elementos do texto” (50%); os itens “Leio em voz alta os excertos que não 

compreendi” e “Pesquiso online para tirar dúvidas” são assinalados por 

40% dos inquiridos, respetivamente; 30% faz uso muitas vezes dos itens: 

“Ativo conhecimentos prévios sobre o tema abordado no texto”, “Ajusto a 

velocidade de leitura”, “Penso em voz alta”, “Releio o texto várias vezes”; 

a percentagem de 20% corresponde à frequência atribuída aos itens: 

“Consulto o dicionário (ou outras fontes de informação impressa)” e 

“Tento identificar as ideias principais do texto”; por último, as estratégias 

menos frequentemente utilizadas são: “Confronto predições feitas antes 

da leitura com a informação recolhida enquanto leio”, “Faço inferências”, 

“Faço uma síntese do que compreendi” e “Tento identificar o tipo/género 
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textual”. As estratégias que são algumas vezes utilizadas pelas inquiridas 

centram-se entre 70% e 10%, salientando que todos os itens identificados 

como estratégias apresentam frequência neste parâmetro. No caso do 

parâmetro “muitas vezes”, as estratégias: “Formulo questões sobre o 

texto” e “Tiro notas” não são utilizadas por nenhuma das estudantes, 

remetendo-as para o parâmetro de frequência “algumas vezes” e “poucas 

vezes”, com 60% e 40% respetivamente.  

Salientamos do gráfico apresentado o caso do último item “Tento 

identificar o tipo/género textual”: 20% das estudantes nunca o faz, 60% 

diz recorrer poucas vezes a esta estratégia e apenas 10% refere que a 

utiliza algumas vezes ou muitas vezes (10%). Quando nos confrontamos 

com as respostas à questão número 22, constatamos que a maioria das 

estudantes (80%) diz sentir dificuldades na identificação e compreensão 

da “estrutura de texto” e no item “finalidades do texto”. A dificuldade em 

fazê-lo poderá estar relacionada com a não utilização dessa estratégia, 

tendo reflexos na compreensão da leitura.  A questão número 26 requer 

que as estudantes argumentem sobre a seleção das estratégias que mais 

vezes, por cada uma, foram assinaladas. De referir que duas das dez 

estudantes não responderam a esta questão. 

 
Quadro 5 – Razões da seleção de estratégias mais utilizados, durante a 

leitura, perante as dificuldades 

Categorias Ocorrências % 

Facilidade na obtença o e clarificaça o de 

informaça o 

5 55,6% 

Resposta a exige ncias acade micas 1 11,1% 

Finalidade da leitura 1 11,1% 
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Adequaça o ao modo de leitura  1 11,1% 

Efica cia na resoluça o de dificuldades 1 11,1% 

Total 9 100% 

 

No Quadro 5, categorizámos, a partir das respostas das estudantes, 

a informação mais saliente utilizada para justificar as opções de cada uma 

em relação às estratégias e procedimentos mais frequentemente 

utilizados individualmente. Inferimos que é o intuito de tornar o complexo 

mais fácil e mais claro que orienta as opções das estudantes, com o total 

de 5 ocorrências. Não obstante esta maioritária referência, outras 

motivações são coadjuvantes, como sendo “…a necessidade a nível 

académico” (E5); a tipologia textual e respetiva finalidade: “Porque são as 

que mais utilizo quando o texto assim pede” (E7) e também o 

autoconhecimento sobre como extrair significado e compreender o que se 

lê ao construir, ao longo do tempo estratégias de leitura pessoais:  

“Recorro às estratégias que assinalei mais vezes pois desde pequena que 

adotei este modo de leitura” (E5); por último também a consciência de que 

são as mais adequadas ao esclarecimento de dificuldades como refere uma 

estudante (E8): "Porque penso que são as mais corretas para esclarecer 

as minhas eventuais dúvidas.”  

A resolução de problemas e dificuldades decorrem da experiência de 

leitura, enquanto ato e processo individual (intrínseco) implicado no 

leitor proficiente, mas também decorrente do produto que se lê 

(extrínseco). É este diálogo que as estudantes fazem ao ler com finalidades 

distintas e recorrendo a estratégias diferenciadas, ainda que as que são 

mais utilizadas tem repercussões no tempo que ocupa debelar as 
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dificuldades, quando identificam estratégias de facilitação como 

perguntar a alguém e cuja resposta não se pretende demorada, como 

constatamos nas palavras de uma estudante (E5): “Recorro a estas pois 

são mais demoradas…”. As estratégias consideradas menos utilizadas por 

esta estudante são as que identificamos como: “Confronto predições feitas 

antes da leitura com a informação recolhida enquanto leio”, “Consulto o 

dicionário (ou outras fontes de informação impressa)” ou “Faço uma 

síntese do que compreendi” que se traduz na categoria de “ineficácia”, 

apontada no Quadro 6. Este quadro apresenta a informação recolhida com 

a pergunta número 27 do questionário, onde as estudantes justificam o 

recurso às estratégias utilizadas menos vezes. Três estudantes não 

responderam a esta questão. 

 

Quadro 6 – Razões da seleção de estratégias menos utilizados, durante a 
leitura, perante as dificuldades 

Categorias Ocorrências % 

Ause ncia de pertine ncia 3 50,0% 

Irreleva ncia 2 33,3% 

Inefica cia  1 16,7% 

Total 6 100% 

 

Depreendemos das respostas plasmadas no Quadro 6 que as 

motivações para adotar determinadas estratégias de leitura com menos 

frequência, decorre da perceção das estudantes sobre a não produção de 

resultados eficazes na eliminação das dificuldades e na pouca pertinência 
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ou irrelevância. Tais opções são individuais e coadunam-se com 

estratégias mentais individuais. 

 

5. Considerações finais 

Õ estudo realizado permitiu-nos inferir que a maioria das estudantes 

declarou gostar de ler, sobretudo pela possibilidade de evasa o que tal 

atividade promovia. Para esse gosto, o maior incentivo recebido teria 

ocorrido por parte dos professores e da ma e das estudantes, cruzando o 

contexto familiar com o contexto escolar. Este u ltimo recebeu particular 

destaque no que concerne a s atividades de leitura promovidas por 

professores. As pra ticas de leitura com fins recreativos das estudantes 

teriam, por seu turno, como objeto de eleiça o o romance, sendo realizadas, 

preferencialmente, em casa, em suporte impresso, pelas sensaço es 

associadas ao livro, sua materialidade e seu cara ter apelativo.   

E , contudo, nas pra ticas de leitura com finalidade informativa e 

acade mica que as estudantes revelam estar mais a -vontade, tendo em 

conta que o tempo dedicado e freque ncia com que fazem as leituras 

parecem ser diretamente proporcionais ao sentimento de compreensa o 

da informaça o. As estrate gias mais utilizadas para minimizar as 

dificuldades sentidas, no decurso da leitura, sa o as que operam sobre o 

tempo de obtença o de resposta, ou seja, sa o mobilizadas com o objetivo de 

tornar o complexo mais fa cil. As estrate gias menos usadas sa o as que 

exigem mais tempo de maturaça o e construça o de infere ncia, aspetos 

considerados mais ineficazes pelas estudantes. 

Torna-se evidente que a formaça o de leitores e  fundamental para 

ajudar a encontrar soluço es para a complexidade da sociedade 

contempora nea, partindo do envolvimento de todos enquanto cidada os 

leitores, crí ticos e intervenientes.  
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