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Editorial 

É com grande satisfação que a Exedra publica mais um número integralmente consagrado ao 
ensino do Português. No trilho da anterior edição de 2009, o título agora disponibilizado constitui uma 
nova etapa na apresentação periódica de investigações e de boas práticas neste âmbito.  

A aprendizagem de uma língua não é uma tarefa conclusa, nem tão-pouco um domínio que não 
esteja sujeito a constantes estímulos e renovações. Ensinar e aprender constituirão sempre tarefas 
que colocam a todos desafios permanentes. Assim, a divulgação destas coletâneas de estudos 
decorre da necessidade de partilha de saberes, de experiências e, sobretudo, de reflexões sobre 
linhas investigativas no ensino do Português. 

O presente volume integra, pois, diferentes e variadas abordagens teórico-práticas, algumas delas 
apresentadas no decurso do II Encontro Internacional de Ensino do Português, em fevereiro de 2011, 
bem como outros estudos produzidos no decurso de projetos de mestrado e de doutoramento, 
desenvolvidos na ESEC e em distintas instituições de ensino superior. Prova-se, mais uma vez, a 
vitalidade de diversas dinâmicas formativas que estão a ser continuamente alimentadas por 
pesquisas académicas. Outras delas são, também, o resultado de boas práticas levadas a cabo nos 
territórios educativos. 

Muitos desses estudos recentes têm-nos alertado, por exemplo, para as dificuldades em domínios 
específicos, como é o caso, entre outros, da compreensão da leitura, dando-nos razões para nos 
mantermos atentos a estes obstáculos no quotidiano letivo. O mesmo se passa com o ensino 
explícito da língua, que deve ser recolocado como um dos centros vitais e nucleares da 
aprendizagem do Português. O conhecimento gramatical facilita e promove competências nos 
domínios da oralidade, da leitura e da escrita e, portanto, constitui uma força motriz capaz de 
propulsionar o ensino da língua. 

A pertinência desta temática traduz-se no relevo conferido a algumas abordagens sobre aspetos 
nucleares do ensino da gramática e fazem sobressair a extrema importância deste domínio no 
conhecimento da língua e na mestria do Português, sobretudo à luz das novas orientações prescritas 
no Programa de Português recém-chegado ao ensino básico. 

Mas há ainda uma outra área crucial que diz respeito à leitura, ao valor da literatura e à 
inseparabilidade do seu ensino, a par com o da língua materna. O ensino da literatura, através de 
textos significativos da nossa tradição e identidade cultural devem vir à tona das nossas práticas, em 
todos os graus de escolaridade, sem exceção. 

Assim, e em clara sintonia com esta orientação, poderemos também partilhar algumas reflexões 
que incidem sobre o papel e o alcance do ensino da literatura, comprovando a imprescindibilidade do 
texto literário e o modo eficaz como ele cumpre os desígnios de fruição estética e o papel na 
formação cultural e linguística dos jovens leitores. A valorização da literatura nas práticas letivas, 
mediante o aproveitamento do texto literário deve, pois, constituir uma prioridade. Estas tipologias 
textuais constituem os mais autênticos e promissores materiais de leitura para quem aprende uma 
língua. 

Certos aspetos que orbitam o encantamento que a literatura suscita ou que decorrem do Plano 
Nacional de Leitura estão também vertidos em alguns estudos que aqui se encontram incluídos. 
Neles se perspetivam os desafios decorrentes da implementação nacional deste programa, e os 
modos como ele dinamiza e renova os modos de ler, na escola e fora dela. 
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As TIC são hoje, também, uma realidade omnipresente. O ensino das línguas não se pode alhear 
deste novo estatuto das tecnologias da comunicação, sendo imperioso que a elas se alie, de modo 
produtivo e eficaz, num registo de complementaridade e de cooperação. 

Como se poderá verificar, também os textos aqui incluídos, pela sua diversidade e ecletismo, 
constituem um fórum de ideias e de projetos que estão em desenvolvimento no campo de ação do 
Ensino do Português. Assim sendo, este número da Exedra cumpre um dos objetivos da sua missão, 
que é consabidamente, ser um espaço de diálogo e de partilha de conhecimentos. 

Alguns destes artigos veiculam pontos de vista investigativos provenientes de diversos graus de 
ensino, desde o Básico ao Superior, e procedem, também, de vários países como a Espanha, a 
Grécia ou o Brasil. Este olhar múltiplo enfatiza a importância do Português como língua de crescente 
interesse e destaque no plano geopolítico e, ainda, realça a permanente procura de soluções 
didáticas e as formas como elas se podem materializar em contextos e cenários geográficos diversos, 
muito para além das nossas fronteiras nacionais. 

De igual modo, há outros estudos que comentam o ensino e a promoção da leitura em diferentes 
ciclos de escolaridade, realçando a sua importância enquanto atividade fundante. Alguns dos textos 
revelam-nos contributos novos e originais sobre essa competência e inauguram caminhos inéditos 
sobre o seu entendimento e aplicação em contexto didático. O mesmo se verifica com a escrita, outro 
dos subdomínios aqui representado, comprovando-se a sua centralidade por entre as práticas de 
ensino. Presentemente, a didática da  escrita é um lugar de permanente revisitação e um objeto de 
trabalho que exige constantes experimentações, de modo a apurar soluções metodológicas atrativas, 
envolventes e eficazes para alunos de todas as idades. 

O labor sobre as competências de oralidade e o seu papel na sala de aula é outro dos temas que 
se constitui como objeto de reflexão teórica. A estes estudos não escapam, ainda, as naturais e 
necessárias reflexões que versam a transversalidade do Português. Com efeito, esta preocupação 
suprassegmental com o domínio do Português deve marcar qualquer trabalho nesta área. As 
representações, os instrumentos, as práticas e a formação neste âmbito, são decisivos para 
compreender a centralidade na aprendizagem do Português, em todos os níveis de escolaridade. 

Por entre estes textos podemos deparar-nos, ainda, com algumas análises que tocam a literacia 
de adultos e projetos em torno da escolarização tardia de competências. Para além destes, é 
imperioso sublinhar de novo que este volume abrange um arco de interesses e de temas de largo 
espetro dentro do domínio do Português, quer como língua materna, quer como língua estrangeira. 
Assim, e por entre este elenco de estudos, podemos encontrar alguns que se debruçam sobre esta 
área de inquestionável relevo e atualidade: o ensino do Português língua não materna (PLNM) e, 
ainda, abordagens de caráter analítico e comparativo, de realidades programáticas e curriculares 
muito distintas. 

O mesmo sucede com diferentes estudos que incidem sobre o ensino do Português como Língua 
Segunda a surdos. Com efeito, este volume inclui um conjunto de reflexões de grande utilidade para 
todos aqueles que trabalham diretamente com o ensino da língua gestual. Assim, são abordadas 
questões essenciais da didática do PLNM adaptado ao público de alunos surdos, trabalho inédito a 
nível nacional, reflexões linguísticas e comparatistas em torno das duas línguas, o português e 
Língua Gestual Portuguesa (LGP) que motivarão, certamente o desbravar destas áreas, e se 
constituem como instrumentos de trabalho basilares na sala de aula das Escolas de Referência para 
o Ensino Bilingue de Alunos Surdos (EREBAS).  
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De facto, para se conseguir ensinar esta população, respeitando as diretrizes do Decreto-Lei nº 
3/2008 de 7 de janeiro, temos de compreender esta minoria linguística. Também aqui são 
apresentadas reflexões sobre a identidade surda, o biculturalismo e o papel fulcral do intérprete. A 
LGP também pode ter uma vertente escrita, importantíssima para o estudo do PLNM, e que é aqui 
divulgada num estudo também inédito no nosso país. Olhando as crianças falantes de Português, é 
necessário contribuir para a formação em valores cívicos, culturais e linguísticos. Assim, aqui se 
vertem algumas propostas de materiais didáticos para o ensino da LGP. 

Deste modo, e pela primeira vez na Escola Superior de Educação de Coimbra e, cremos, no 
ensino superior português, a LGP encontra um espaço de reflexão e de debate ao lado da língua com 
que todos os dias contacta, o Português.   

A encerrar esta breve nota introdutória, é obrigatório que deixemos algumas palavras explicativas 
sobre o excessivo atraso a que esta edição se viu sujeita. A somar à proverbial, e cada vez mais 
aguda carência de estruturas de apoio, sobrevieram naturais alternâncias nos órgãos de direção 
desta revista. Adicionalmente, e fruto de diversos fatores, o NDSIM – Núcleo de Desenvolvimento de 
Sistemas Interativos e Multimédia, gabinete responsável pela parte técnica e compositiva desta 
edição, viu-se dramaticamente reduzido e, em simultâneo, obrigado a copiosas tarefas. 

A este conjunto de obstáculos logísticos e técnicos, vieram juntar-se algumas demoras excessivas 
por parte de vários autores que, com justificação, nos fizeram chegar os seus textos fora dos prazos 
estabelecidos. Outros houve ainda que, infelizmente, não reuniram condições para nos remeter 
atempadamente os seus artigos. Sendo essas as causas próximas, queremos penitenciar-nos por 
este prolongado compasso de espera editorial junto do público em geral, e dos autores em particular, 
apresentando a todos as nossas mais sinceras desculpas. 

Esperamos, pois, que os textos que agora são dados à estampa possam constituir mais uma 
etapa significativa na divulgação de estudos e de práticas, e que sejam, pelo seu interesse e 
novidade, capazes de contribuir para o enobrecimento do ensino da língua que nos é comum e que 
define uma parte tão substancial da nossa identidade. 

 

O coordenador de edição 

Pedro Balaus Custódio 


