
	  

	   6	  

Nota editorial 

 

 

Prevista para 2014, esta edição sofreu alguma delonga motivada, sobretudo, pelo facto 
de alguns autores nos solicitarem um adiamento dos prazos que tínhamos inicialmente 
estabelecido. 

Assim, e após essa dilação – compreensível em edições esta natureza – publicamos 
agora este conjunto de estudos que reflete não apenas alguns rumos de trabalho prático 
na área do Português mas, ainda, as múltiplas vias de investigação que se desenvolvem 
nos domínios desta disciplina. 

De facto, as alterações curriculares recentes e aquelas que se avizinham têm fertilizado 
os trabalhos de docentes e de investigadores da didática do Português, em todos os 
níveis de escolaridade e, neste caso, de forma mais expressiva, no Ensino Básico. Por 
essa razão, a revista Exedra pretende publicar dois números temáticos inteiramente 
dedicados a este campo disciplinar. Se, no presente, são já consistentes as observações 
em torno da aplicação das metas curriculares de Português e da implementação 
extensiva do Programa, editado em 2009, o futuro desenho programático justifica a 
edição de estudos e de resultados que afiram o alcance, as consequências e os 
encadeamentos que tais reformulações curriculares têm no campo da didática. 

Todavia, este volume, que reúne textos de uma vintena de autores portugueses e 
estrangeiros, não se circunscreve apenas ao Português língua materna. Como veremos, 
estende-se muito para além das nossas fronteiras linguísticas e culturais. 

Dada a diversidade e a abrangência de estudos, pareceu-nos conveniente dar-lhes uma 
ordem interna, ainda que as fronteiras entre eles não sejam assim tão demarcadas, 
congregando-os num primeiro bloco que incide sobre a didática, em geral e o português 
língua não materna e, um segundo, composto por estudos sobre o ensino da leitura e da 
escrita no Básico. A parte final comporta um conjunto de textos que versa o ensino da 
gramática neste ciclo de ensino.  

 

♣ 

 

Abre este volume um completo e explicativo texto da Professora Barbara Hlibowicka-
Weglarz.  

Decidimos encetar esta compilação de estudos precisamente com este testemunho 
porque, por um lado, ele atesta a vitalidade extraordinária do ensino além-fronteiras e, 
por outro, destaca o assinalável esforço, empenho e compromisso que os centros de 
línguas, o Instituto Camões e as universidades estrangeiras desenvolvem em prol do 
ensino do Português.  

Este destaque presta, pois, um tributo público – que muito nos honra a todos, 
professores e investigadores de Português – dando conta de um caso de sucesso no 
ensino do Português na Europa. Assim, um dos melhores exemplos capazes de ilustrar a 
excelência do ensino é, sem qualquer dúvida, o caso da Universidade polaca de Lublin, 
Marie Curie Skłodowska. (UMCS) 
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Em 2015, esta universidade festeja o 35º aniversário da fundação do primeiro curso de 
Português, e os lusófilos de Lublin – em quantioso número e de soberba qualidade –  
celebram também os dez anos do funcionamento do Centro de Língua 
Portuguesa/Camões, caso singular na Polónia.  

A língua portuguesa em Lublin: passado, presente, futuro retrata-nos a génese, a 
evolução e o futuro de uma instituição que comemora três jubileus este ano e são 
certamente, para eles e para nós, um lícito motivo de orgulho e de satisfação. Aqui se 
descreve o interesse crescente pela língua portuguesa, resultante de uma significativa 
abertura do mundo, o trabalho intensivo dos professores, o intercâmbio cultural e os 
projetos de colaboração com universidades portuguesas e brasileiras. 

Esta panorâmica, cromática e plena de detalhes, permite-nos observar atentamente o 
relevo e o estatuto do Português na Polónia e deixa-nos, ainda, entrever o fascínio com 
que, pelo mundo, se afirma a língua portuguesa e a nossa cultura. 

A autora desta pequena história do ensino do Português na Polónia explica-nos como é 
que, ao longo dos anos, foi possível à UMCS criar novos programas de estudo, 
apetrechar as bibliotecas de novos livros e as salas com equipamento técnico, e como as 
parcerias com o Instituto Camões permitiram atingir novos limites, fazendo desta 
universidade um caso paradigmático de sucesso e de rigor, e um polo de atração e de 
fascínio pela língua e cultura portuguesas. 

Graças ao trabalho e dedicação de todos os docentes, a UMCS é hoje uma instituição de 
referência no ensino do Português que, entre outros cursos, disponibiliza aos estudantes 
uma licenciatura não só para a aprendizagem da língua e da cultura lusas mas, também, 
da cultura brasileira.  Em simultâneo, oferece, ainda, disciplinas de estudos sobre os 
países africanos de língua portuguesa. O Curso da Filologia Portuguesa introduziu 
novas matérias que incluem, por exemplo, a literatura brasileira e a história e cultura do 
Brasil, constituindo uma experiência de grande e incontestável sucesso.  

Temos de salientar, todavia, que a atividade da UMCS não se esteia apenas no ensino.  

Na realidade, há diversos projetos a decorrer, todos na área da investigação, que 
ilustram cabalmente o alcance desta missão. Há importantes trabalhos em curso na área 
da lexicologia e pesquisa sobre a entrada dos estrangeirismos no Português 
contemporâneo, levados a cabo por um corpo docente habilitado e fortemente motivado 
que tem conseguido obter, por mérito e excelência do trabalho alcançado, diversas 
bolsas para investigação. A UMCS está presente em congressos organizados na Polónia 
e no estrangeiro, apresentando publicamente os resultados dessas linhas de investigação.  

A 250 km de Varsóvia, Lublin é uma cidade onde também pulsa a alma portuguesa. 

 

O artigo seguinte reflete sobre os desafios constantes da profissão docente e, em 
particular, sobre as questões sociais do século XXI, em que ter um domínio didático da 
área de conhecimento a lecionar não é suficiente. Assim, a autora questiona os vários 
estímulos que o professor e a Escola enfrentam e apresenta algumas sugestões, uma vez 
que a importância da didática é imprescindível para o bom desempenho docente.  

O segundo texto trata aspetos que se prendem com os novos reptos que a imigração 
lança ao sistema educativo, de forma a integrar com êxito os alunos procedentes de 
outras línguas e culturas. A frequência da educação pré-escolar é um passo fundamental 
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para a integração dessas crianças e para o desenvolvimento de uma consciência 
linguística que lhes permita obter sucesso escolar. Neste estudo conhece-se um pouco 
mais da realidade respeitante ao Português como língua segunda na educação pré-
escolar e analisa-se a qualidade das abordagens pedagógicas.  

A reflexão subsequente resulta de um estudo empírico, de natureza descritiva, realizado 
com recurso a um inquérito por questionário e entrevistas semiestruturadas, e que 
pretendeu enumerar a diversidade linguística presente na comunidade escolar do Ensino 
Básico, bem como as condições em que a integração dos alunos de origem estrangeira 
se opera. Conclui-se que a partilha e a articulação entre os diferentes atores educativos, 
aliadas à constante avaliação dos efeitos provocados por cada iniciativa são pontos-
chave para a obtenção de sucesso. 

A abordagem posterior apresenta-nos uma curiosa lista de francesismos com uma alta 
frequência na língua portuguesa. Aqui se tece uma reflexão sobre a história da própria 
língua e, do ponto de vista didático, se ajuda o estudante a compreender melhor as 
fontes lexicais portuguesas.  

O mesmo sucede na reflexão sobre os valores formativos associados a práticas de leitura 
extensiva em cursos de língua, em que a autora pondera os lugares de resistência e as 
condições de eficácia para a construção de leitores em Português língua estrangeira. 
Apresentam-se alguns dados obtidos por meio de um inquérito, por questionário, sobre 
práticas de leitura, aplicado a alunos chineses, em fase inicial de aprendizagem de 
Português, no segundo ano do curso de licenciatura de Tradução e Interpretação de 
Chinês/Português. 

 

No bloco seguinte, aglutinadas sob a égide da leitura e da escrita, contamos com meia 
dúzia de reflexões que se iniciam por um artigo que incide sobre (possíveis) práticas de 
ensino da compreensão inferencial na leitura no Ensino Básico e onde se cruzam 
questões de literacia verbal e visual, e se apresenta uma abordagem à obra de Jorge 
Bucay, ilustrada por Gusti, O Elefante acorrentado. Esta abordagem tem como objetivo 
o desenvolvimento integrado de competências (linguísticas e sociais) e, onde, para além 
de outras finalidades relacionadas com a dialética entre texto e imagem, se demonstra a 
capacidade da fruição estética e o treino da capacidade de compreensão de sentidos 
conotativos, de inferências e, adicionalmente, de tarefas de desenvolvimento de 
competências gramaticais.   

Também o artigo que se lhe segue apresenta os resultados de um estudo em que se 
analisam as versões resultantes da atividade de reescrita textual por parte de alunos do 
quinto ano de escolaridade, tendo por base as propostas do Reading to Learn, um 
programa de base genológica, proposto por pedagogos da Escola de Sydney. Os 
resultados demonstraram – como refere o autor –  que os alunos foram capazes de se 
apropriar dos padrões linguísticos colocados em foco, reutilizando-os, modificando-os e 
combinando-os com os seus próprios recursos.  

Ainda neste caderno, e incidindo sobre a escrita, atente-se num artigo que explica, 
através da análise de projetos de intervenção didática na Educação Pré-Escolar e no 1º 
Ciclo do Ensino Básico, que metas foram alcançadas, que estratégias didáticas 
associadas à abordagem da lecto-escrita e ao ensino explícito da compreensão na leitura 
foram contempladas e que estratégias do leitor deveriam ser ativadas. Os projetos 
discutidos contemplam o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa, em alguns 
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casos associados à abordagem de outras áreas curriculares, nomeadamente o ensino das 
Ciências. 

Do mesmo modo, o contributo subsequente aborda os princípios fundamentais 
defendidos pela (nova) Didática da Produção de Textos, descrevendo e exemplificando 
o dispositivo didático da «sequência de ensino», construído no quadro do grupo de 
investigação «Protextos», ao mesmo tempo que se reflete sobre a importância da 
utilização de materiais didáticos significativos para uma aprendizagem discente também 
efetiva. 

Também no âmbito do Ensino Básico, e especificamente na área da didática do texto 
literário – graças às orientações curriculares neste âmbito – começam a (re)ganhar força 
os dispositivos e as estratégias que aproveitam os recursos da intertextualidade em 
contexto letivo. O atual Programa de Português inclui uma clara menção a este 
procedimento de leitura para o 2º CEB. Estas orientações são posteriormente vincadas 
no programa do 3º CEB, onde se salientam os benefícios de “interpretar várias 
modalidades e relações de intertextualidade”. Ora, em função destas coordenadas 
programáticas o autor propõe, após um breve recorte teórico deste conceito, um 
aproveitamento intertextual para o 2º CEB, acreditando que estes ensaios didáticos em 
torno da intertextualidade poderão ilustrar a espessura estética, formal e semântica dos 
textos literários face a outros materiais que concorrem para a aprendizagem da leitura. 

 

No grupo final deste volume, e no domínio exclusivo da gramática, o primeiro dos 
cinco estudos parte da relação multidimensional que se estabelece entre os conceitos de 
integração curricular e de didática da gramática, aprofundando a reflexão sobre a inter-
relação entre as diferentes conceções de integração curricular e as várias formas de 
ensino e aprendizagem nos primeiros anos de escolaridade. Adotando como referenciais 
epistemológico-didáticos o dicionário terminológico, as Metas curriculares de Português 
e os programas de Português do Ensino Básico adianta-se uma proposta prática de 
integração curricular, materializada na opção metodológica de unidade didática. 

Ainda sobre esta área, outro dos textos faz uma análise à sintaxe dos predicados verbais 
e discute algumas questões levantadas pela integração dos verbos em subclasses 
sintáticas, tendo em conta as noções de intransitividade e transitividade. Aborda-se, 
ainda, o verbo como núcleo dos predicados verbais e algumas das suas particularidades 
e a forma como estas se encontram projetadas nos documentos reguladores do Ensino 
do Português no 2.º Ciclo do Ensino Básico.  

Com o mesmo propósito didático, e atendendo a que, no Português, o género é uma 
categoria nominal obrigatória para a concordância das palavras nos sintagmas e nas 
frases, e que não se correlaciona absolutamente com o sexo, o artigo seguinte trabalha 
concetualmente esses pressupostos que se traduzem no tratamento da categoria género 
gramatical e procede a uma reflexão crítica sobre o modo como é preconizado o seu 
tratamento nos documentos reguladores do Ensino do Português no 1.º CEB. 

Outro dos estudos versa a importância do uso didático de uma narrativa completa no 
melhoramento didático e consolidação dos tempos verbais. A partir dos resultados 
obtidos, verificou-se que a exposição das crianças a experiências estimulantes contribui 
para o seu desenvolvimento linguístico harmonioso. 

No trabalho final que integra este volume, parte-se de uma frase prototípica produzida 
por diferentes prestadores de cuidados do seio familiar para se analisar a relação que se 
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estabelece entre o conhecimento lexical, a consciência lexical e a aprendizagem da 
leitura. Aqui se sugerem atividades passíveis de aplicação a uma sala de 2-3 anos que 
visam ampliar o conhecimento lexical das crianças, demonstrando-se, assim, que o 
jardim de infância pode ter um papel determinante na ampliação e sedimentação das 
estruturas léxicas nesta faixa etária. 

 

Estamos em crer que a leitura destes textos é grandemente enriquecedora e estimulante, 
porquanto propõe e reabre novas vias e soluções didáticas, reequaciona diversas facetas 
da didática do Português em diferentes graus de ensino, ao mesmo tempo que visibiliza 
investigações e práticas em curso.  

Finalmente, consideramos também que a edição de trabalhos desta substância e 
finalidade produz e fomenta conhecimento didático sobre o Português, alimentando um 
domínio que julgamos ser de grande relevo no atual panorama educativo. 

A encerrar esta nota editorial, gostaríamos de expressar o nosso mais vivo 
agradecimento a todos os autores que deram o seu inestimável contributo, sem o qual 
esta edição não teria sido possível. 

 

                                                                                                     Coimbra, junho de 2015 

 

                                                                                                       Pedro Balaus Custódio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




