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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 



	  

	   10	  

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 
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A língua portuguesa em Lublin: passado, presente, futuro 

O ensino da língua portuguesa na Universidade Marie Curie Skłodowska em Lublin 

(Polónia) já tem uma longa história. No ano de 2015 a UMCS festeja o 35º aniversário da 

fundação do primeiro curso de português, que com o decorrer do tempo deu vários cursos 

especializados na área dos Estudos Portugueses. No mesmo ano 2015, os lusófilos de 

Lublin celebram também os 10 anos do funcionamento do Centro de Língua 

Portuguesa/Camões, único centro deste tipo na Polónia, assim como 10 anos da aplicação 

do prestigioso exame Celpe-Bras, exame de proficiência em língua portuguesa, versão 

brasileira, sendo a UMCS o único centro aplicador do referido exame na Polónia e na zona 

da Europa do Leste.  

Estes três jubileus importantes, e bem significativos, festejados no mesmo ano, 

constituem certamente mais do que uma ocasião para fazer um balanço sobre as 

realizações passadas e assumir novas decisões para o futuro. Como é sabido, o aniversário 

é, dum lado, um regresso à origem, de outro, ensina o conceito de renascimento e de 

continuação. 

Referindo-nos ao passado, podemos constatar que devido à paixão dos lusitanistas 

que formam o corpo docente do Departamento dos Estudos Portugueses da UMCS, 

conseguimos alcançar muitos sucessos no desenvolvimento do ensino da língua portuguesa 

e no incremento das relações com os países lusófonos. Durante estes 35 anos entrámos em 

contato com muitas instituições de ensino superior, temos vários acordos de cooperação 

assinados em Portugal, no Brasil e em outros países do mundo. Os 35 anos da presença da 

língua portuguesa na UMCS abundaram em diferentes eventos académicos, científicos, 

didáticos, criaram condições de desenvolvimento didático e científico para o pessoal docente 

do departamento, o que permitiu também criar novos cursos e especializações.   

Quanto ao futuro, no ano dos jubileus seria interessante refletir sobre as perspetivas 

do português, não só na nossa universidade mas, também, no nosso país, tomando em 

consideração os fatores que favorecem o incremento dos Estudos Portugueses, assim como 

os que desfavorecem esta situação. Os fatores favoráveis, são por exemplo: o interesse 

crescente que notamos pela língua portuguesa, resultante de uma significativa abertura do 

mundo, o trabalho intensivo da parte dos professores, o intercâmbio cultural e os projetos de 

colaboração com as universidades portuguesas, brasileiras e outras, podemos opor os 

fatores como: o grande decréscimo demográfico que sentimos nos últimos anos na Polónia 

que resulta num número cada vez menor de estudantes, assim como o incontestável 
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domínio do inglês no nosso mundo globalizado que, de certa maneira, coloca as outras 

línguas estrangeiras numa posição menos desejada. Nesta perspetiva, seria preciso refletir 

sobre qual é o papel da língua portuguesa no nosso mundo globalizado e, por conseguinte, 

responder a uma pergunta: se na nossa época contemporânea ainda há espaço para outras 

línguas estrangeiras para além do inglês que funciona hoje em dia como uma verdadeira 

língua franca. 

Partindo do pressuposto de que o conhecimento da língua e da cultura têm um papel 

primordial no incremento das relações entre os povos, o presente estudo propõe-se 

apresentar algumas reflexões sobre esta problemática, baseando-se na experiência de 35 

anos do ensino do português numa das grandes universidades polacas: a UMCS de Lublin.  

 

O estatuto da língua portuguesa na Polónia  

Antes de tudo vale a pena assinalar qual era e qual é o estatuto da língua portuguesa 

na Polónia, e qual era e qual é a sua posição entre outras línguas ensinadas nas escolas do 

nosso país. Esta apresentação parece indispensável porque, por um lado, demonstra 

grandes mudanças neste domínio e, ao mesmo tempo, confirma o grande interesse por 

diferentes línguas de grande extensão.  

O português não entrou até agora no ensino primário1 que constitui o primeiro estágio 

da educação básica, realizado por crianças com idade a partir dos sete até aos 13 anos (6 

anos). No ensino secundário (secundário inferior com a duração de 3 anos, chamado 

gimnazjum e secundário superior de 3 anos, chamado liceu) os alunos, além das disciplinas 

obrigatórias para todos, tinham e têm quatro línguas à escolha: o inglês, o alemão, cada vez 

menos o francês e o russo. Algumas escolas, nas cidades grandes, oferecem também - 

sobretudo nos últimos anos - o espanhol e o italiano. 

Ainda nos anos 60 e 70 do século XX fomos educados no ambiente onde o francês 

se aprendia muito. Hoje, na Polónia, o inglês é sem dúvida a primeira língua estrangeira, o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Em	  2005	  chega	  ao	   fim	  uma	  reorganização	  do	  sistema	  educativo	  polaco	   iniciada	  em	  1999.	  Até	  setembro	  de	  
1999,	  a	  escola	  primária	  de	  oito	  anos	  constituia	  a	  primeira	  etapa	  do	  ensino	  na	  Polónia,	   seguido	  de	  etapa	  das	  
escolas	   secundárias	   –	   liceu	   de	   formação	   geral	   ou	   profissional.	   Com	   a	   reorganização,	   o	   sistema	   educativo	  
mudou.	   Em	   consequência,	   apareceram	   novos	   tipos	   de	   escolas:	   escola	   primária	   de	   6	   anos,	   escola	   de	   ensino	  
secundário	  inferior	  de	  3	  anos,	  e	  escola	  de	  ensino	  secundário	  superior	  de	  3	  anos,	  ou	  liceu	  profissional	  de	  4	  anos.	  
Assim,	  o	  ensino	  primário	  e	  o	  secundário	  abrangem	  12	  ou	  13	  anos,	  o	  que	  permite	  concluir	  os	  estudos	  com	  o	  
exame	  chamado	  matura	  que	  autoriza	  os	  alunos	  a	  continuarem	  os	  estudos	  nas	  escolas	  superiores.	  
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que acontece no resto da Europa, para não dizer no mundo inteiro. Em segundo lugar, os 

alunos manifestam interesse pelo alemão, sendo a língua dum país vizinho, país com o qual 

temos muitas relações comerciais. Ultimamente, temos reparado no interesse crescente 

pelo espanhol e pelo italiano. 

A situação do português, língua espalhada por todo o mundo e falada por cerca 240 

milhões de pessoas, era bastante diferente dos outros idiomas europeus de grande 

extensão. Hoje em dia, com a abertura ao mundo e acesso da Polónia à União Europeia 

esta situação está a mudar e observamos o interesse crescente também pela língua de 

Camões. A língua portuguesa começou a entrar em alguns liceus nas maiores cidades mas 

ainda não há muitos casos assim. 

Sem dúvida, o português ensina-se na Polónia, maioritariamente no nível 

universitário, nas Faculdades de Letras, sobretudo nos Departamentos de Estudos Ibéricos, 

nas Universidades de Varsóvia, Cracóvia, Lublin, Poznań e Wrocław. 

 

O ensino da língua portuguesa na UMCS 

  Permita-se-me agora apresentar a contribuição da Universidade Marie Curie 

Skłodowska (UMCS), para o incremento dos estudos portugueses na Polónia. Neste 

contexto, a nossa universidade constitui um bom exemplo para demonstrar que, atualmente, 

no nosso mundo globalizado, as pessoas interessam-se não só pelo inglês mas também 

manifestam interesse por outras línguas mundialmente conhecidas.  

Sendo Lublin uma das principais cidades universitárias, a UMCS atende uma 

significativa área, abrangendo o norte, leste e até o sul do país. A UMCS forma estudantes 

do primeiro e do segundo ciclo (na designação de Bolonha), assim como estudantes do 

terceiro ciclo (doutoramento), contando este ano com 25 mil estudantes. A universidade 

funciona com onze Faculdades (Faculdade de Economia, Física, Química, Matemática, 

Informática, Geografia, Artes Modernas, Direito, Filosofia e Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia, Comunicação Social, Biologia e Biotecnologia), e propõe aos seus estudantes 

150 especializações diferentes. Atualmente, a nossa Universidade é também uma das 

instituições de ensino superior mais importantes na sistematização e organização do ensino 

da Língua Portuguesa na Polónia com o funcionamento de um departamento específico. 

Na história da presença da língua portuguesa na UMCS, que começou em 1980, 

podemos distinguir três fases que correspondem ao diferente estatuto do português como 
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língua ensinada: de 1980 a 1993 quando funcionou como leitorado facultativo, e depois 

obrigatório no Instituto de Filologia Românica; entre 1993 e 2011 quando funcionou como 

segunda língua ibérica no curso de Filologia Ibérica, e desde 2011 quando funciona como 

primeira língua no curso de Filologia Portuguesa. 

Quando, nos anos 70, comecei a tirar o curso de Filologia Românica ainda não havia 

professores de português na minha universidade em Wrocław, cidade de 450 mil habitantes. 

Como naquela altura já falava relativamente bem francês e espanhol, tomei a decisão de 

estudar português como autodidata, não me dando conta de que esta decisão influenciará 

toda a minha vida. Dispondo de um manual russo, único na altura, passava horas a 

descobrir regras gramaticais portuguesas, lendo textos em português, tomando 

conhecimento das estruturas frásicas, assim como estudando vocabulário.  

Depois de ter concluído os estudos superiores, comecei a trabalhar na universidade 

como assistente, e como uma das primeiras bolseiras do governo português após a 

Revolução dos Cravos, quando foram estabelecidas as relações diplomáticas entre a 

Polónia e Portugal, fui para Lisboa, para a Universidade Clássica com uma bolsa anual. É 

muito difícil descrever as minhas emoções quando, após o exame de admissão organizado 

pela Universidade de Lisboa, fui classificada para o Curso Superior de Língua e Cultura 

Portuguesa para Estrangeiros. Foi um grande sucesso mas, também, o início dum ano muito 

difícil e com muito trabalho. Estudei muito mas também conheci muitíssimas pessoas, os 

sítios mais bonitos do país e, enfim no Verão de 1980, obtive o diploma de fim do curso. 

Ainda em Lisboa, percebi que na minha universidade não iria trabalhar no domínio de 

francês, nem do espanhol, mas que iria dedicar a minha vida à língua portuguesa. 

 

A língua portuguesa nas Românicas 

Depois de ter regressado à Polónia, comecei o ensino da língua portuguesa por um 

simples leitorado2 facultativo dedicado aos estudantes da Filologia Românica. Naquela altura 

ainda não havia muita gente a aprender português, língua dum país distante, relativamente 

menos conhecido, situado na outra extremidade da Europa. O Brasil estava ainda mais 

longe. Na minha cidade era a única professora de português e sonhei “contagiar” com a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  O	  termo	  leitorado	  nos	  cursos	  de	  filologias	  significa	  apenas	  o	  ensino	  de	  língua	  prática	  (sem	  aulas	  especializadas	  
de	  literatura,	  cultura,	  etc).	  	  
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minha paixão mais pessoas para criar, no futuro, um Departamento de Língua e Cultura 

Portuguesa.  

Muitos anos depois, este sonho realizou-se. O sonho de “contagiar” as pessoas realizou-se 

também. Alguns dos meus estudantes tornaram-se verdadeiros lusófilos e hoje trabalhamos 

juntos. Atualmente, formamos um departamento de 8 pessoas, professores lusitanistas, 

entre os quais temos uma professora catedrática, quatro doutoradas (uma das quais 

brasileira), dois assistentes, assim como um leitor português. 

No início do funcionamento do nosso curso de português, em 1980, aproveitamos o 

apoio do ICALP (hoje Instituto Camões) que ofereceu à nossa universidade a sua Biblioteca 

Piloto, um acervo bibliográfico de cerca de 1500 livros, materiais necessários para o ensino 

da língua portuguesa no estrangeiro. Os materiais oferecidos, completados com envios 

regulares de vários tipos de informações, satisfizeram as necessidades do curso na fase 

inicial.  

Durante os primeiros anos em que o ensino da língua portuguesa funcionou como um 

leitorado facultativo foram organizados, em colaboração com os estudantes, variadas 

atividades durante as quais se divulgava a cultura, literatura, história, música e tradições dos 

países lusófonos. 

A participação do nosso instituto - Instituto de Filologia Românica - no programa 

europeu TEMPUS JEP 3201 intitulado: Estúdios Hispánicos e Portugueses, entre 1992 e 

1995, acabou por ser um momento muito importante no desenvolvimento dos estudos 

ibéricos na minha universidade. Graças a este programa, tanto professores como 

estudantes, podiam enriquecer os seus conhecimentos em Portugal e Espanha; tornou-se 

possível a aquisição de material didático, visitas de convidados estrangeiros, entre outras 

possibilidades.  

O programa abriu também caminho para criar um curso novo – curso de Filologia 

Ibérica. Com o lançamento de um novo curso, o português ganhou o estatuto de segunda 

língua ibérica, depois do espanhol, sendo obrigatória para todos os estudantes. Igualmente, 

foram introduzidas no programa novas cadeiras, como: literatura portuguesa, história de 

Portugal, gramática portuguesa, entre outras. 
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A língua portuguesa na Filologia Ibérica 

Foi também através do programa TEMPUS que a Universidade MCS entrou em 

contato direto com a Universidade de Lisboa. Em 1995, os reitores de ambas as 

universidades assinaram o Convénio de Colaboração com um plano de trabalho para os 

próximos anos. Infelizmente, o referido convénio não começou a funcionar. 

A assinatura do acordo de geminação entre Lublin e a cidade de Viseu em 1998 

também contribuiu para o desenvolvimento do ensino da língua portuguesa em Lublin, assim 

como para o incremento do nível de conhecimento dos estudantes. Graças aos contatos 

estabelecidos com a Câmara Municipal de Viseu, os melhores estudantes e os professores, 

começaram a viajar para Viseu, beneficiando da bolsa oferecida pelo Presidente da Câmara 

Municipal.  

Em 2003, as relações com Viseu estreitam-se ainda mais quando é assinado um 

protocolo de cooperação entre a UMCS e o Centro Regional das Beiras da Universidade 

Católica Portuguesa em Viseu no âmbito do programa ERASMUS.  

No mesmo ano, organizamos um evento chamado Dias da cultura e língua 

portuguesa – um congresso de três dias que reuniu professores portugueses, lusitanistas 

estrangeiros e polacos. Para além da parte “científica” em que foram apresentadas as 

comunicações em português, houve uma parte “cultural” com uma série de actividades 

dedicada às artes como música, teatro, poesia, dança, não só de Portugal, mas também de 

outros países lusófonos.  

Como é sabido, para fundar novos departamentos, criar novos programas de estudo, 

fornecer as bibliotecas de livros e as salas de equipamento técnico, é preciso dispor não só 

de muita vontade da parte dos responsáveis, muito trabalho e muito tempo, mas também de 

muitos recursos financeiros. Como a universidade polaca não pertence às mais ricas, 

tínhamos de aproveitar, para isso, o apoio de várias entidades estrangeiras. 

Um especial agradecimento é devido ao Instituto Camões de Lisboa. Festejando o 

vigésimo quinto aniversário da presença da língua portuguesa na nossa universidade, 

inauguramos o Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões, até hoje único na Polónia. 

As atividades desenvolvidas no centro têm sido imensas. Durante dez anos do 

funcionamento do centro já organizamos mais de 150 atividades, promovendo a cultura dos 

países lusófonos: conferências de professores portugueses e estrangeiros, exposições de 
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arte, espetáculos teatrais, ciclos de cinema, etc. Sempre com salas cheias de público; 

público não só universitário, pois o centro está aberto a todos os cidadãos da região. 

Mal abrimos o nosso centro, começaram a candidatar-se pessoas para frequentar os 

cursos de língua portuguesa. Atualmente temos três turmas a estudar português, além dos 

estudantes da universidade. 

Dada a importância real da língua portuguesa no mundo, quer pelo número de 

indivíduos que a utilizam, quer pela sua distribuição por todos os continentes, o 

funcionamento do nosso centro constituiu também importante elo entre os polacos e todo o 

mundo lusófono. 

Em 2005, o Brasil entra mais profundamente na nossa história. O Ministério de 

Estado da Educação do Brasil credencia a UMCS para ser um posto aplicador do CELPE-

Bras que é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, variante 

brasileira. Durante dez anos de aplicação do exame, organizamo-lo para mais de cinquenta 

pessoas, vindos da Polónia e dos países vizinhos. Cada vez se apresentam mais 

candidatos.  

A necessidade de estreitar laços académicos gera outro facto. Em 2007 foi firmado 

um Acordo de Cooperação entre a UMCS e a UNIJUI (Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul) – ponte para uma aproximação da Polónia com o Brasil. O 

acordo desenvolve-se vivamente com o intercâmbio de estudantes realizando estudos e 

pesquisas nas duas universidades.  

O trabalho que a nossa universidade dedica à língua portuguesa teve eco também na 

Embaixada do Brasil na Polónia. O reconhecimento por esse empenho teve também seu 

registo. Em 2007, o Ministério de Estado das Relações Exteriores do Brasil nomeou-me com 

o título de Cônsul Honorária do Brasil na Polónia. 

 

Os estudos portugueses em Lublin 

A reforma universitária que está a ocorrer hoje na Polónia, abriu a possibilidade de 

reexaminar os cursos, criar novos e reformular os programas curriculares. Neste contexto, 

como diretora do Departamento dos Estudos Portugueses na Universidade MCS, apresentei 

no Outono de 2010 uma proposta de um curso novo na Faculdade de Letras para o ano 

académico de 2011/2012 – curso de Filologia Portuguesa. Para evidenciar em que consiste 
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a novidade em relação ao curso anterior, vale a pena explicar que antes, os estudantes 

tinham oportunidade de estudar duas línguas ibéricas: o espanhol e o português e as suas 

respetivas culturas. Como os programas universitários não podiam ultrapassar 2200 horas, 

foi absolutamente impossível no horário antigo propor aos estudantes mais aulas de cultura 

brasileira, assim como da cultura dos países africanos de expressão portuguesa. No 

entanto, com o novo curso que começou a funcionar em outubro de 2011, e graças às horas 

adicionais que conquistamos, propomos aos estudantes não só a aprendizagem da língua e 

da cultura portuguesa, mas também a cultura brasileira. Em 2011, abrem-se também 

disciplinas de estudos sobre os países africanos de língua portuguesa com o ingresso no 

quadro de uma docente vinda da universidade de Varsóvia, Renata Szmidt. 

A abertura do Curso da Filologia Portuguesa com a introdução das novas disciplinas, 

incluindo também literatura brasileira, história e cultura do Brasil, assim como o ensino da 

língua portuguesa na versão brasileira, constitui o maior sucesso do português do ano de 

2011.  

Com a introdução das disciplinas começamos a analisar estratégias de uma 

cooperação e integração mais estreita com o Brasil. Como já foi dito, desde 2005, temos um 

forte laço de cooperação com o Brasil, quando credenciamos a UMCS como posto aplicador 

do exame CELPE-Bras. Pelas várias iniciativas e ações realizadas, tornamos Lublin um 

centro de propagação e promoção do Brasil, reconhecido com a nomeação de um Cônsul 

Honorário do Brasil. A aproximação académica já está concretizada com um Acordo de 

Cooperação bilateral entre a UMCS e a UNIJUI que permite intercâmbios, especificamente, 

entre os estudantes dos dois países. Em 2013 assinamos mais dois convénios com as 

universidades brasileiras: Universidade de Brasília e Universidade de Passo Fundo. Hoje em 

dia, estamos abertos a outros contatos e outras propostas de cooperação com a nossa 

universidade. 

Quanto à nossa cooperação com as instituições de ensino superior em Portugal, 

temos vários protocolos assinados com as seguintes universidades: Universidade Aberta de 

Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Escola Superior de Educação de Lisboa, Escola 

Superior de Educação de Coimbra, Universidade do Algarve, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, Universidade da Beira Interior e Universidade do Porto. Os nossos 

estudantes têm oportunidade de estudar em Portugal no âmbito do programa ERASMUS, 

recebemos visitas de professores de universidades portuguesas, brasileiras e dos outros 

países lusófonos.  
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Trabalhos de investigação sobre a língua portuguesa 

E o que é que nós fazemos no plano da investigação? 

Pessoalmente, doutorei-me em Linguística Contrastiva em 1986 com a dissertação 

intitulada: Les équivalents français et portugais de l´instrumental polonais en fonction 

d´argument propositionnel. A referida tese, escrita em francês, já continha um elemento 

português, muito raro naquela altura nas investigações no meu país. Nos anos 1990-1998 

desenvolvi investigação na área dos estudos sobre o aspeto na língua portuguesa, 

preparando a tese de agregação: Os processos de expressão do aspecto na língua 

portuguesa. Foi a primeira tese de agregação de linguística portuguesa escrita em português 

na Polónia, tese que ganhou um Prémio do Ministro de Educação em 2000. Em 2003 

publiquei uma monografia sobre a presença da língua portuguesa no mundo cujas duas 

tiragens esgotaram rapidamente. Em 2013 foi publicada outra monografia minha sobre os 

crioulos de base lexical portuguesa na África. O livro escrito em polaco, de temática muito 

original no meu país, recebeu críticas muito positivas. Em 2014 obtive o título de professora 

catedrática de linguística românica e portuguesa. Fiz vários estágios em universidades 

estrangeiras, sou membro de várias associações polacas e internacionais e participei em 

vários congressos de linguística na Polónia e no estrangeiro. 

 Entre os meus colegas do departamento temos duas pessoas doutoradas em 

linguística e duas doutoradas em literatura (literatura brasileira e literatura dos países 

africanos de expressão portuguesa). Eis uma curta apresentação do corpo docente do 

departamento. 

Edyta Jabłonka é uma das doutoradas em linguística. Preparou a tese de 

doutoramento sobre o sistema temporal do verbo português em 2004. Leciona língua 

portuguesa, gramática e cultura portuguesa no Departamento de Estudos Portugueses no 

Instituto de Filologia Românica na UMCS. Atualmente, desenvolve a investigação na área da 

linguística portuguesa, nomeadamente na área da lexicologia, realizando a pesquisa sobre a 

entrada dos estrangeirismos no português contemporâneo.  

Justyna Wiśniewska, professora adjunta no nosso departamento, doutorou-se em 

linguística portuguesa em 2011 com a dissertação intitulada Processos de expressão da 

iteratividade no português europeu. Leciona as disciplinas de Gramática do Português, 

assim como a Introdução à Linguística Geral, Gramática Contrastiva (língua portuguesa e 



	   21	  

língua polaca), Língua Portuguesa (I/II/III), Linguística Aplicada e Seminário de Licenciatura, 

entre outras. Desenvolve os seus trabalhos de investigação no âmbito da linguística 

portuguesa, linguística contrastiva (português – polaco) com os elementos semânticos, 

sintáticos e pragmáticos.  

Natalia Klidzio ingressou no corpo docente do Departamento de Estudos 

Portugueses da UMCS em 2005. Desde então, responsável pelos componentes curriculares 

relacionados com os temas brasileiros, como a Literatura Brasileira, História e Cultura do 

Brasil e também o ensino de português como língua estrangeira (variante brasileira). Após 

realizar pesquisas sobre o conto contemporâneo na literatura brasileira, doutorou-se em 

2009, em Ciências Humanas, com o título “Da Polônia ao Brasil: vestígios de um itinerário 

urbano – Incursão pela vida e obra de Samuel Rawet”. Continuam a desenvolver pesquisas 

no campo das ciências da literatura, centrando os seus interesses na prosa contemporânea 

brasileira. Dedica-se também a tradução. Organizou e publicou uma antologia de contos 

brasileiros. Traduziu e publicou o livro Lula Syn Brazylii do original A história de Lula o filho 

do Brasil, da autora Denise Paraná. 

Agnieszka Kruk - trabalha na UMCS desde 2013. O seu campo de interesse abrange 

as questões relacionadas com a tradução literária tais como: aspetos interculturais na 

tradução, jogos de palavras, alusões e elementos humorísticos, destinatário do original e 

destinatário da tradução etc. O título da tese de doutoramento que está a preparar é A 

tradução do intraduzível na literatura de expressão portuguesa.  

Um dos docentes do departamento, Miroslaw Jawor, é responsável pelo curso de 

tradução prática lecionado aos estudantes do 2ºciclo dos Estudos Portugueses, assim como 

responsável pelo curso de tradução técnica e científica no 1ºciclo dos Estudos Portugueses 

da UMCS. Em junho de 2015 o Instituto Camões concedeu-lhe uma bolsa de estudos 

(dentro do Programa Vieira). A elaboração do dicionário jurídico português - polaco tem sido 

o desafio que se tem proposto como o ponto central do seu projeto. A bolsa à qual se 

candidatou permitiu-lhe acelerar todos os trabalhos cujos resultados (que serão publicadas 

no outono do ano corrente) poderão suscitar interesse por parte não só dos alunos de 

Estudos Portugueses da UMCS ou de outras universidades polacas mas, também, dos 

representantes do mundo dos negócios, devido a uma muito visível presença de empresas 

portuguesas na Polónia e um nível cada vez mais intenso de contactos económicos e 

humanos entre a Polónia e Portugal e outros países lusófonos. Simultaneamente, graças à 

bolsa que lhe foi entretanto, renovada tem podido realizar os objetivos relacionados com o 

trabalho pedagógico enriquecendo o conjunto de documentos que servem de base de 
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trabalho nas suas aulas de tradução.  

O nosso leitor português, Lino Matos, que está connosco há 15 anos, ajuda-nos a 

aperfeiçoar e corrigir a nossa língua portuguesa. Lino Matos trabalha no nosso 

departamento desde Fevereiro de 2000 e, ao longo destes 15 anos, tem feito um trabalho de 

grande mérito na divulgação da língua portuguesa e da cultura dos países lusófonos. Este 

trabalho não se limita ao cumprimento dos programas das diversas disciplinas que leciona 

(que abrangem áreas diversas como sejam a literatura, a história, a cultura ou a língua) mas 

tem ido mais além. Fazendo uso das potencialidades da internet, criou em Setembro de 

2011 o blog http://revistaaguavai.blogspot.com/. No referido blogue são publicados artigos 

escritos pelos alunos de português da UMCS que abordam temáticas diversificadas mas 

sempre direccionadas para a lusofonia. O alcance do blogue é global, o que está patente 

nas 43 mil visitas de 91 países em quase quatro anos de existência.  

O blog deve o seu nome à revista Água Vai, uma iniciativa da Dra. Justyna 

Wisniewska, que publicamos desde 2010. Lino Matos assumiu desde o primeiro número a 

chefia da redação e, à semelhança do blogue, todos os conteúdos são da responsabilidade 

dos alunos. É de distribuição gratuita e tem uma periodicidade anual estando já em 

preparação o número 6. Como tem uma tiragem reduzida, em comparação com o blog, o 

alcance da revista é bastante reduzido mas o objectivo de motivar os alunos para a escrita 

em português tem sido perfeitamente cumprido. 

Em 2014 foi responsável pelo primeiro Concurso Literário Internacional do 

CLP/Camões em Lublin. Esta actividade teve uma adesão que não se limitou à Europa pois 

houve concorrentes da América do Sul também. 

A fotografia tem sido mais uma das ferramentas utilizadas por Lino Matos. Organizou quatro 

concursos fotográficos e igual número de exposições em Lublin e na região. Uma imagem 

vale por mil palavras e estas iniciativas são uma forma de fazer chegar Portugal a um 

público mais vasto e diversificado.  

Sendo um dos poucos portugueses a residir em Lublin, sempre que há que falar 

sobre Portugal, tem sido convidado por diversas vezes para dar palestras em escolas da 

região e entrevistas para os meios de comunicação locais.  

Devo ainda referir o esforço conjunto que permitiu a elaboração do dicionário 

temático da língua portuguesa, primeira obra deste tipo na Polónia, que publicamos em 2010 

e que já teve duas tiragens.  

Estamos presentes em congressos organizados no nosso país e no estrangeiro, 

apresentando os resultados do nosso trabalho de investigação. Incitando o interesse dos 
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nossos estudantes para a língua portuguesa e cultura dos países lusófonos, formamos 

pesquisadores que trabalham nas universidades polacas (uma estudante nossa já é 

professora catedrática de literatura portuguesa, cinco pessoas cujas teses de doutoramento 

orientei trabalham nas universidades de Cracóvia, Gdańsk, Varsóvia, Lublin). Formamos 

tradutores e autores de dicionários. Alguns entraram no mundo da diplomacia, outros no 

mundo dos negócios, outros ainda no mundo da cultura. As empresas portuguesas 

instaladas na Polónia procuram os nossos estudantes uma vez que estes não só dominam 

bem a língua portuguesa mas, também, conhecem a realidade dos países lusófonos. 

 E assim passaram 35 anos. 

 

 

 

 

  Observações finais 

A globalização, com toda a certeza, é um processo ainda incompleto. Desperta 

sentimentos bem variados e recruta um número grande de simpatizantes quanto de 

adversários. Muitas nações não aderiram ainda a esta tendência globalizadora, embora o 

número de adeptos tenha aumentado cada vez mais.  

Deixando os sentimentos de lado, todos os factos citados na minha apresentação 

provam que não é fácil globalizar as culturas, nem as línguas. Na Polónia, que é um grande 

país situado no centro da Europa, temos notado um interesse crescente pela língua 

portuguesa. 

A Universidade Marie Curie Skłodowska em que a língua portuguesa funciona já há 

trinta e cinco anos, desenvolvendo-se com grande sucesso, prova que, no nosso mundo 

globalizado do século XXI, ainda há espaço para outras línguas além do inglês. 

É um facto indiscutível que o inglês tem a sua posição reforçada pela rapidíssima 

expansão. Mas o triunfo do inglês não significa que as outras línguas não possam aproveitar 

para se expandir. É, entre outras, o caso da língua portuguesa que, pertencendo ao grande 

mundo lusófono, tem potencialidades culturais evidentes: a força dos seus milhões de 

falantes, o estatuto oficial em oito países repartidos por quatro continentes e as sucessivas 
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diásporas. A sua literatura, cinema e criação artística coloca o português entre as línguas 

mais importantes do nosso planeta. Além disso, o actual poderio económico e político do 

Brasil e o potencial dos países africanos da expressão portuguesa reafirmam a presença do 

português no mundo. 

Como se sabe, a língua favorece o diálogo entre as diferentes culturas. As culturas, 

tanto como as línguas precisam uma das outras. Na escala nacional, como na escala 

internacional, o facto de cada uma enraizar-se na sua própria autenticidade, contribui, por 

meio do intercâmbio, para fortalecer e diversificar esta comunidade universal que leva à 

cooperação entre os povos. 
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Resumo 
 
A importância da didática é indiscutível para o bom desempenho de um professor. No entanto, face 
aos desafios constantes da profissão e em particular face aos desafios sociais do século XXI, ter um 
domínio didático da área de conhecimento a lecionar não é suficiente. Com este artigo pretende-se 
questionar os vários desafios que o professor e a Escola enfrentam atualmente, tentando apresentar-
se algumas sugestões. 
 
Palavras-chave: Escola; professor; século XXI. 
 
 
 
 
Abstract 
 
The importance of didactics is indisputable to the performance of a teacher. However, the continuing 
challenges of the profession and in particular the social challenges of the twenty-first century, having a 
didactic knowledge is not enough. With this article we intend to question the various challenges that 
the teacher and the school currently face, trying to present some suggestions. 
  
Keywords: School; teacher; twenty-first century. 
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O modelo escolar atual advém dos finais do século XIX, da época industrial. Uma 

época em que se valorizava a rotina, a repetição, a uniformidade didática, a racionalidade 

cartesiana, o dualismo, a exclusão das emoções. A escola de hoje está mais bonita, 

mudaram-se os nomes, todavia mantém-se a pedagogia da uniformidade: para todos os 

alunos, os mesmos ritmos, metodologias e avaliações. Vivem-se os ritmos da escola da era 

industrial, mas na era digital. 

Por outro lado, os estudiosos da neurociência das últimas décadas, de que se 

destaca António Damásio, vieram romper com a epistemologia positivista e, indiretamente, 

colocar a tónica na formação cultural, social e ética. Sabe-se hoje que o ser humano não se 

desenvolve apenas com as ciências experimentais/naturais e que até nessas áreas a 

objetividade é relativa. Sabe-se também que o cérebro tem uma enorme plasticidade e que, 

em momentos de decisão, a escolha dos seres humanos é sobretudo inconsciente. Isto 

significa que antes de estarmos conscientes já o nosso organismo reagiu. É igualmente 

ponto assente que as emoções são as bases do conhecimento: o cérebro é uma instância 

emocional, ou seja, conhecimento e emoções estão relacionados. Deste modo, a primeira e 

a última reação do ser humano é emocional. Assim, neste contexto da era digital e em que 

os estudos da neurociência vêm colocar a tónica nas emoções, pode perguntar-se: qual a 

finalidade da Escola? Para quê ensinar? Para que qualidades deve desenvolver a Escola?  

 Vivemos num contexto em que sobressai a insatisfação social com a qualidade dos 

sistemas educativos, em que os estudos de Pisa mostram o fracasso parcial da Escola. 

Por outro lado, a Escola não consegue compensar o nível social e cultural da família. 

Numa sociedade globalizante e tecnológica parece que grande parte do conhecimento 

escolar é irrelevante, sensação que se agudiza face a um ensino em que se enfatiza o 

valor das habilidades repetitivas em prejuízo do conhecimento crítico e criativo, em 

detrimento dos valores, atitudes e emoções.  

A Escola do século XXI deve preparar os alunos de forma diferente da Escola do 

século XX, neste sentido o que exige a função docente, atualmente, e, por consequência, a 

formação educacional? Para responder a estas e outras questões, parte-se, sobretudo, 

das reflexões levadas a cabo por Ángel Pérez Gómez e por Marc Prensky. O primeiro tem 

dedicado grande parte dos seus estudos à formação de professores e aos desafios do 
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Ensino numa sociedade pós-moderna. Por sua vez, o segundo1 tem escrito intensamente 

sobre as competências essenciais para o século XXI. 

 

Partilha-se, aqui, a afirmação de uma aluna de mestrado em ensino (Ana Rita 

Montenegro) numa primeira versão do seu relatório (20132), sobre o estágio  em 2º CEB. A 

aluna concorda com Philippe Perrenoud (1993) sobre a dicotomia existente entre aquilo 

que os formadores incutem e exigem e entre aquilo que realmente os formandos 

encontram quando chegam às escolas: 

Os nossos formadores e a própria instituição em que nos formamos têm um 

desejo de mudar a escola. Somos formados e preparados para uma escola 

moderna, que atualmente não existe, mas que há-de vir. Uma escola onde os 

programas correspondem às necessidades de cada aluno e são flexíveis no 

tempo, os métodos modernos de ensino são fáceis de aplicar e só têm 

vantagens, as instalações são adequadas, existem à nossa disposição todos os 

materiais necessários. No entanto, esta escola não existe e por isso seria melhor 

que nos formassem e preparassem para a escola real, onde as condições 

mínimas para atuarmos nem sempre estão reunidas, assim como a coerência 

entre fins e meios também não (Perrenoud, 1993).  

  

 A mestranda parece concordar com Perrenoud (1993), quando este afirma que os 

formadores, preocupados com dezenas de pormenores, trabalhos teóricos e exigências de 

diversas índoles, ignoram  

que o professor, na sua sala de aula, apenas pode realizar na melhor das 

hipóteses a quarta parte ou a metade do que lhe é apresentado como 

estritamente necessário, por falta de tempo, de forças, de competências 

teóricas ou didáticas precisas e, sobretudo, pela dificuldade de orquestrar em 

tempo real tudo o que seria necessário fazer (Perrenoud, 1993, p. 196). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 Para mais informação consultar o sítio do autor: http://www.marcprensky.com/ 
2 Texto não publicado. 
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 Falta, no entanto, não esquecer que não há uma relação linear nem unidirecional da 

teoria com a prática. A prática não é uma mera aplicação da teoria. Os formadores têm de 

puxar para o mundo ideal. Se as instituições de formação não tiverem ambições que 

ultrapassem os constrangimentos da realidade, de que modo poderá haver evolução do 

processo de ensino e aprendizagem? É inevitável não chamar aqui à colação o poema 

"Pedra filosofal", de António Gedeão, de que citamos apenas alguns versos: 

 

Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida. 

Que sempre que o homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança. 

 

O que a aluna não parece, pois, aperceber-se é de que é tarefa das instituições de 

ensino superior, responsáveis pela formação de professores, contribuir para a construção de 

uma Escola que vá ao encontro dos estudos mais recentes e que se combine com a 

evolução da sociedade. A escola atual não é já a Escola do final do século XIX, mas também 

não é ainda a escola do século XXI, que deveria coadunar-se com uma realidade tão 

distante da revolução industrial. Por outro lado, a sociedade exige jovens formados para 

uma sociedade que também já está muito distante da do século XIX. 

Como todos sabemos, a forma como está organizado o currículo escolar, a forma 

como o espaço e o tempo são geridos na Escola, os métodos de ensino, os sistemas de 

avaliação dos alunos, os Programas, as Metas Curriculares e mesmo a formação de 

docentes sofreram alterações cosméticas, mas não se alteraram assim tanto na sua génese 

em relação ao passado. 

A questão que se levanta é, pois: a forma existente de organização da Escola/ 

Ensino adequa-se aos desafios atuais da sociedade? Como refere Ángel Pérez Gómez: “El 

desafío actual más urgente de nuestro sistema educativo es preparar a los ciudadanos para 

afrontar la cambiante, incierta, compleja y profundamente desigual sociedad contemporánea 

en la era de la información y de la incertidumbre” (2010a, p. 18). Destaca-se, aqui, as ideias 
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de mudança e de incerteza que caracterizam a atualidade. Esta necessidade de mudança 

exige um docente que seja capaz de compreender a complexidade e a incerteza da 

contemporaneidade, um docente “comprometido con la misión de acompañar, orientar y 

estimular el desarrollo y aprendizaje relevante de cada uno de los estudiantes a su cargo” 

(Gómez, 2010a, p. 19). Em turmas com mais de 25 alunos, o estímulo individual dos 

discentes será realístico? Como consegue o professor acompanhar de forma relevante o 

desenvolvimento de cada um dos seus alunos? Os currículos extensos e as turmas grandes 

não são compatíveis com a atenção da individualidade. Outra questão se levanta, então: a 

ramificação e fragmentação do conhecimento como se tem feito nas duas últimas décadas 

será o caminho mais adequado à sociedade contemporânea?3  

A aposta da especialização caracterizou o século XX. Nas últimas décadas tem-se 

sustentado a pulverização dos conhecimentos. Os formandos são preparados para a 

generalização. É um facto de que a sociedade atual não se compadece com a 

especialização tout court. Veja-se o caso do Português. Com as atuais Metas Curriculares 

do Ensino Básico, um docente do 1º e 2º CEB tem de possuir, pelo menos: uma cultura 

literária abrangente, conhecimentos profundos a nível da gramática e da história da língua, 

conhecimentos de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, cultura geral vasta, 

domínio das tecnologias da informação e comunicação, conhecimentos profundos de 

didática da literatura e didática da língua (oral e escrita). Para isso, não é apenas necessário 

ter uma boa e ampla formação de base, é preciso, também, ter gosto pelo conhecimento e 

pela atualização. Atualização no âmbito da terminologia linguística, das correntes 

linguísticas, das novidades literárias, das didáticas específicas de cada um dos subdomínios 

do programa (leitura, escrita, compreensão e expressão oral, gramática), etc. 

Que conclusão retiramos daqui? Um bom professor de Português tem de ter tempo e 

espaço para investir na sua formação. Ora, quem conhece a realidade docente sabe que 

atualmente as diretrizes governamentais não deixam espaço para que o professor mais 

empenhado consiga esse espaço-tempo de reflexão e formação.  

Face a este cenário, pergunta-se: será esta a Escola que queremos para o século 

XXI? A tecnologia veio obrigar a mudança de paradigmas. Hoje, as crianças querem que a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
3 Uma das apostas, que nos parece, no entanto, que não tem seguido esta tendência, prende-se com o estudo das 
línguas estrangeiras, com a valorização quase exclusiva do inglês. 



	   31	  

sua escola seja um lugar comunitário, onde se trabalha em grupo. Como refere Hargreaves 

(1998, p. 277): "Um dos paradigmas mais prometedores que surgiram na idade pós-

moderna é o da colaboração, enquanto princípio articulador e integrador da ação, da 

planificação, da cultura, do desenvolvimento, da organização e da investigação". Neste 

sentido, a Escola deverá ser o lugar onde se fazem projetos, onde as crianças têm a 

oportunidade de partilhar as ideias com os seus pares, onde se fazem perguntas 

interessantes, onde são ouvidas e respeitadas (Prensky, 2007).  

Deste modo, é necessário utilizar de maneira disciplinada, crítica e criativa as 

ferramentas simbólicas da humanidade (Gómez, 2010a). O uso de uma abordagem 

sistémica adequar-se-ia mais a estes ensejos. Seria uma abordagem que contemplasse 

questionar, criar hipóteses, experimentar, descobrir, comparar. Todos estes objetivos 

opõem-se ao aprender por listas, característica dos séculos anteriores e ainda tão comum 

no ensino atual, já que armazenar na memória todo o conhecimento disponível nos nossos 

dias é impossível. Atualmente a aposta tem de ser num paradigma holístico, que vá ao 

encontro da realidade digital, contextualizando aprendizagens. Por isso, é preciso apostar na 

construção de modelos, mapas e esquemas mentais. Educar não é transmitir, pois “La tarea 

educativa supone, por tanto, provocar, facilitar y orientar el processo por el que cada 

individuo reconstruye sus sistemas de interpretación y accíon, sistemas que, no olvidemos, 

incluyen de forma interactiva conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores” 

(Gómez, 2010b, p. 45). 

 Aprender supõe saber trabalhar a informação, saber adaptar-se criativamente à 

velocidade da mudança, reconstruir, reestruturar, reescrever, de modo consciente e 

sistemático, o conjunto, por vezes o emaranhado, de representações ou significados que 

cada indivíduo foi construindo ao longo da sua história pessoal, a propósito das suas 

interações nas situações do quotidiano (Gómez, 2010b, p. 43). 

É igualmente necessário funcionar em grupos sociais cada vez mais complexos e 

heterogéneos, de modo a adquirir-se uma atividade consciente de cidadania. Finalmente, 

espera-se que os alunos possam saber atuar de forma autónoma, por via a construir 

critérios próprios de sentir e agir, fortalecendo a sua individualidade, com liberdade e 

responsabilidade.  
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 Neste sentido, ensinar de acordo com o velho paradigma será cada vez mais difícil. 

O novo paradigma exige que se dê ênfase à abordagem pela descoberta, à criatividade, em 

que o professor é o moderador, o encenador, e a criança é o ator da sala de aula. A prática 

letiva deve, pois, ser considerada numa ótica de resolução de problemas. A sugestão que 

vários autores como Marc Prensky dão é a de o professor pensar em problemas e desafios 

interessantes ligados ao Programa e deixar as crianças usar as ferramentas que têm, 

trabalhando em grupo, partilhando, para resolver os problemas: “No more need to prepare 

lectures and lessons plans – just tell your kids where you want them to go and let them get 

there (...) Keep the kids motivated, on track, and watch them learn...” (Prensky, 2007, p. 2).  

Refere ainda este autor, com base em Nicholas Negroponte, que os professores 

inteligentes estão a aperceber-se de que aprender vem da paixão, não da disciplina: 

“learning comes from passion, not discipline” (Prensky, 2007, p. 3). Ainda segundo Prensky, 

o professor do século XXI também ensina rigor intelectual, mas primeiro trabalha com as 

crianças para definir objetivos educacionais. Ao contrário do que se faz com o paradigma 

tradicional, demasiado focado no manual e no uso de velhos instrumentos. 

O foco do século XXI reside no criar e no inventar (arte, instrumentos, vídeos, escrita, 

etc.) e partilhar essas novidades num mundo que é digital. Estas características exigem do 

professor experiência e saber, exigem paixão pelo saber, paixão por ajudar a aprender. Por 

um lado, terá de se incrementar um movimento dialético, entre compromisso e 

distanciamento (intelectual); por outro, deverá apostar-se na diversidade metodológica. Esse 

caminho a traçar deverá ter em consideração o guiar, orientar, provocar, estimular, respeitar 

e ajudar a aprender. Deste modo, destaca-se a natureza tutorial da formação. Como 

defende Pérez Gómez: “La era de la información y de la incertidumbre requiere cuidadanos 

capaces de entender la complejidad de situaciones y el incremento exponencial de la 

información, aí como adaptarse creativamente a la velocidad del cambio y a la incertidumbre 

que le acompaña” (Gómez, 2010b, p. 38). 

Estas constatações não se coadunam com um ensino em que há uma aplicação 

direta entre teoria e prática, em que se apresenta o conhecimento como uma sequência de 

dados acabados e definitivos, onde não há lugar para a dúvida, a incerteza, ou a 

consciência de que o conhecimento humano é relativo e contingente. A contemporaneidade 

não se compadece com um ensino em que se trabalha com atividades abstratas e 
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descontextualizadas e em que se desenvolvem habilidades mecânicas, de repetição, 

facilmente executáveis por máquinas. Como destaca Pérez Gómez, o conhecimento atual 

tem valor de uso: "El conocimiento que merece la pena en educación tiene valor de uso, 

para descubrir y crear nuevos horizontes o para resolver problemas y mejorar las 

condiciones de vida" (Gómez, 2010b: 43). Para isso ocorrer com sucesso, deverá partir-se 

de questões abertas e de problemas reais. Deve utilizar-se a realidade como fonte 

privilegiada de informação; questionar as conceções vulgares; criar novas propostas de 

interpretações científicas; fomentar a cooperação, o debate, a sinergia de recursos e 

enfatizar a concentração numa área de trabalho.  

Finalmente, os Programas poderiam ser concebidos mais como um conjunto de 

problemas e situações relevantes, disciplinares e interdisciplinares, do que como conjunto 

de fragmentos disciplinares justapostos. O conteúdo disciplinar não deverá ser um fim em si 

mesmo, mas sim um meio para ajudar a enfrentar situações problemáticas do dia a dia. 

Neste sentido, na Escola do século XXI, menos é mais. Isto significa que deve apostar-se 

nos conteúdos realmente importantes, deve passar-se dos dados/informação às ideias e à 

importância dos esquemas mentais. Deve partir-se da concepção holística das experiências 

e saberes, das habilidades, das atitudes e das emoções, que devem ser entendidos no seu 

caráter interdisciplinar com os conteúdos educativos. O Currículo deveria apresentar-se 

flexível e emergente, de enfoque progressivo e adaptado, de modo a superar-se a 

fragmentação. Isto significa que a atenção deveria recair na associação entre experiência e 

saber, em que o conhecimento se constrói em ação e reflexão sobre a ação. Como alerta 

António Nóvoa, "A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 

ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir 

a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência." (Nóvoa, 1992, p. 13). 

Ao contrário do que o ensino tradicional preconiza, as formalizações vêm depois das 

vivências. Seria importante, por exemplo, partir-se da experiência de ler, de dramatizar, dos 

contextos de conversação para o estudo da gramática e não ao contrário. O Ensino seria, 

assim, direcionado para tarefas autênticas em contextos reais. Deste modo, os contextos de 

formação seriam contextos de produção e inovação, em que se daria lugar à criatividade e à 

indagação. É importante preparar os nossos alunos para a inclusão e a diversidade, nesse 
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sentido é necessário construir contextos de flexibilidade e abertura, em que predominem a 

solidariedade e a afetividade. Deste modo, conseguir-se-á uma aprendizagem duradoura e 

relevante, sobretudo produto da participação do indivíduo em práticas sociais, pois “el 

pensamento, la acción y los sentimentos humanos crecen anidados en contextos sociales, 

culturales y lingüísticos” (Gómez, 2008, p. 73). Assim, a aprendizagem escolar tem de ter 

relação com a vivência em sociedade, pois as aprendizagens mais significativas e 

duradouras são as que adquirem sentido na relação que estabelecem com o mundo.  

 Alcançar todos estes objetivos só será possível se se treinar várias competências 

como a inteligência emocional; o autodesenvolvimento; a resiliência; o saber lidar com a 

incerteza; a criatividade e inovação; a orientação para resultados; a liderança; a integridade 

e o conhecimento especializado (Antunes, 2014).  

 Marc Prensky (2009), por sua vez, ao aludir às competências essenciais para o 

século XXI, destaca várias macrocompetências, tais como: tentar descobrir a forma correta 

de agir; agir; trabalhar com os outros; trabalhar de forma criativa; melhorar. Daqui emergem 

várias microcompetências, de que destacamos: pensar criticamente e fixar objetivos; 

planificar e personalizar; interagir com outros e em grupo (especialmente usando a 

tecnologia) e comunicar culturalmente; adaptar e pensar de forma criativa. Finalmente, é 

importante saber refletir, correr riscos calculados e pensar a longo termo. 

 Por este breve elencar de competências, aqui traduzidas e reduzidas, percebe-se 

que é importante formar para o saber pensar de forma diferente, treinar o processo de 

reflexão e autognose, preparar para a socialização, desenvolver  a metacognição, o espírito 

crítico e a criatividade. 

Face a tais desafios e qualidades a desenvolver, e porque não é de menosprezar  as 

resistências à mudança por parte dos mais velhos, que tipo de professor se pretende para o 

século XXI? 

 O professor do século XXI deverá ser ativo e saber pensar, saber fazer pensar, saber 

dizer, saber fazer dizer, saber fazer, saber fazer fazer, querer fazer, querer fazer querer. 

Ocupando o professor um papel central em todo o processo de mudança educativa e face 

aos saberes emergentes, é necessário criar condições para uma formação contínua de 

qualidade. Para isso, tem de haver uma conjuntura para que os professores frequentem 

essa formação e tem de ser uma formação continua que vá ao encontro da realidade e das 
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necessidades atuais. É, pois, "preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e 

das práticas de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber 

pedagógico e científico. A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio 

de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A 

formação passa por processos de investigação, diretamente articulados com as práticas 

educativas" (Nóvoa, 1992, p. 16). 

 Os desafios da Escola e do professor do século XXI não são, pois, apenas de índole 

didática, nem se circunscrevem a um dado domínio científico. Tentou mostrar-se ao longo 

deste texto que os desafios da contemporaneidade terão de ter repercussões na Escola e, 

por conseguinte, no ensino. Resumindo, defende-se, aqui, uma participação em práticas 

sociais e uma relação com as vivências em sociedade, criando-se contextos flexíveis e 

abertos. É importante valorizar a natureza tutorial da formação, propiciar contextos de 

liberdade para pensar e resolver problemas, bem como permitir construir conhecimento 

através da descoberta e da criatividade, como sobejamente se foi aqui referindo.  

 No momento em que se termina de escrever este texto, anuncia-se que a Finlândia 

está a preparar uma reforma que vai abolir do currículo as tradicionais disciplinas e haverá a 

implementação do ensino por tópicos. O objetivo é preparar as pessoas para o mercado de 

trabalho, direcionando o ensino para assuntos que estejam interligados com aquilo que se 

pretende fazer no futuro. Caso este modelo venha a vingar na Finlândia, isso poderá 

implicar uma revisão global em outros países sobre o ensino e  a aprendizagem, exigindo 

mudança de mentalidades. Esta perspectiva vem ao encontro do que defendemos em cima, 

ou seja, a necessidade de terminar com currículos em que o ensino e  aprendizagem se 

processam de forma fragmentária, através de um conjunto de disciplinas justapostas. Dada 

a complexidade da sociedade atual, bem como a sua evolução rápida e constante, não é 

fácil afirmar que as medidas pensadas, agora, para o sistemas finlandês sejam as 

adequadas. No entanto, uma certeza temos, não é possível formarmos convenientemente 

os jovens para os desafios deste século com abordagens dos séculos anteriores. 
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Resumo 

Efetuou-se um estudo empírico, de natureza descritiva, realizado com recurso a um inquérito por 
questionário e entrevistas semiestruturadas, 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. Para tal, procurou reunir o conjunto de estratégias de atuação 
utilizado pelos professores e instituições que tiveram que gerir o desafio de integrar aqueles alunos, 
numa década de grandes oscilações no afluxo de estrangeiros ao território nacional.  
Procedimentos como a utilização de glossários temáticos, a tradução, o ensino individualizado, a 
tutoria de pares e o respeito pelo ritmo de aprendizagem dos alunos constituíram estratégias 
metodológicas de uso recorrente. A elaboração de programas curriculares e planos de integração 
afiguram-se como outras variantes metodológicas com relevo na aprendizagem do português como 
segunda língua. Como principal dificuldade surge no processo de ensino/aprendizagem a 
comunicação, no entanto, apesar desta, os alunos integram-se e obtêm resultados satisfatórios num 
curto espaço de tempo. 
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. 

Palavras-chave: integração; estratégias metodológicas; Português L2; alunos não nacionais. 

 

Abstract 

An empirical study, of a descriptive nature, was carried out using a questionnaire and semi-structured 
interviews, purported to enumerate the linguistic diversity present in the basic education school 
community as well as the conditions under which the integration of foreign students occurs. For that 
purpose, one sought to gather together the set of strategies of action used by teachers and institutions 
who had to manage the challenge of integrating those students, in a decade with a large amount of 
oscillations in the influx of foreigners to the national territory.  
Procedures such as the use of thematic glossaries, translation, individualized instruction, peer tutoring 
and respect for the learning rhythm of students constituted recurrently used methodological strategies. 
The development of curriculum programs and integration plans appear to be other methodological 
variants with an emphasis on learning Portuguese as a second language. Communication emerges as 
a major difficulty in the teaching and learning process, however, despite this fact, students integrate 
and attain satisfactory results in a short time. 
One concludes that the act of sharing and the articulation between the different educational actors 
combined with a constant evaluation of the effects brought about by each initiative are the keys to 
achieve success. 

 

Keywords: integration; methodological strategies; Portuguese L2; foreign students. 
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1. Introdução 

 

A presença de diversidade linguística em contexto de sala de aula pode motivar 

uma multiplicidade de reações que se podem traduzir em sentimentos como o entusiasmo 

pela experiência ou, pelo contrário, a frustração ou, simplesmente, a preocupação pela falta 

de experiência e falta de informação. A presença de alunos oriundos de quadrantes 

geográficos diversos compõe uma paleta variada de línguas, por vezes muito afastadas do 

Português. O desconhecimento do nosso código linguístico por parte destes discentes 

resulta numa dificuldade acrescida àquelas que se podem encontrar em contexto de 

ensino/aprendizagem e representa um entrave quer à veiculação e assimilação da 

informação quer à comunicação. 

Apesar destes alunos constituírem, geralmente, uma minoria, a comunidade 

científica portuguesa, a par da sua homóloga internacional, produziu alguns estudos em 

torno do processo de ensino/aprendizagem e respetivo sucesso escolar de alunos de origem 

estrangeira, ou de filhos de pais portugueses de regresso a Portugal.  

É essencial assumir que uma parte importante da responsabilidade pela inclusão de 

alunos de origem estrangeira e cuja língua materna não é o português, no nosso sistema de 

ensino, é imputável ao professor. Não esqueçamos, todavia, a circunstância especial que 

enquadra este contexto de trabalho: a barreira linguística que tanto condiciona a 

comunicação e o contacto social, como a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências que visam o sucesso escolar. Acresce ainda que as diferentes fases de 

aprendizagem da língua que oscilam entre as etapas da receção, da compreensão e da 

produção linguística dos falantes não nativos representam situações linguísticas diversas 

com as quais um professor pode contactar. Esta posição é difícil para quem chega, mas 

também para quem acolhe. Mais ainda, para quem acolhe sem experiência. 

Quem acolhe sem experiência necessita alargar os seus conhecimentos sobre o 

ensino do português como Língua Segunda (L2). Para o efeito, procurámos reunir um 

conjunto de informações que permitissem o aumento do capital informativo sobre esta 

temática e investigámos as práticas de professores neste contexto de ensino, na região de 

Viseu. 
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 2. Estudos - representações e atitudes dos professores 

 

As linhas de investigação sobre a aquisição de uma segunda língua por alunos não 

nativos aponta um conjunto de fatores de ordem pessoal com influência direta sobre este 

processo, como a idade com a qual o aluno chegou ao país recetor, o seu percurso escolar 

e respetiva capacidade cognitiva, a linguagem e proficiência linguística existente na LM e o 

contexto sociocultural no qual é processada a aquisição (August et al. 2008, p. 169). No 

entanto, é possível encontrar estudos que se debruçaram sobre a influência exercida pelas 

representações e atitudes dos professores face a um contexto de diversidade linguística. 

“Teacher training may influence teacher beliefs (Rueda & Garcia, 1996), and this may help 

teachers become more aware of how their attitudes and beliefs influence their instruction” 

(idem, p. 165).  

Pedro, Simões & Melo (2007) afirmam que as “representações dos professores 

sobre os seus diferentes públicos escolares desempenham um papel importante nas 

interações e práticas que sustentam o processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente 

das línguas” (p. 137). Se o professor representar o mediador do processo de ensino-

aprendizagem, a sala de aula, o lugar e contexto de mediação, teremos nas representações 

dos docentes “um obstáculo ou um fermento” de todo o processo.  

A formação dos professores assume um papel de destaque face à forma como 

estes profissionais exercem as suas práticas pedagógicas. Acredita-se que a atuação do 

professor perante este contexto de ensino irá ter reflexos diretos nas aquisições dos alunos. 

Sobre este particular, Mateus et al. (2009) extraíram algumas conclusões do projeto 

Diversidade Linguística na Escola Portuguesa, implementado entre 2003 e 2007, que os 

levaram a considerar que “o ensino da língua segunda tem um suporte máximo na formação 

adequada e consistente dos professores” (p. 132). Defendem ainda que é necessário incluir 

“uma área de aquisição e ensino da língua não materna na formação de base dos 

professores”, assim como ações de formação complementares para que a prática 

pedagógica seja mais eficiente e eficaz (p.132). Outros estudos desenvolvidos nesta área 

apontam estratégias aos professores que poderão servir de contributo ao desenvolvimento 

da compreensão e aquisição de uma segunda língua: “instructional routines that include 

giving attention to vocabulary, checking comprehension, presenting ideas clearly both 

verbally and in writing, paraphrasing students’ remarks and encouraging them to expand on 
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those remarks, and using physical gestures and visual cues to clarify meaning” (August et al. 

2008, p. 168). Repare-se que as estratégias sugeridas conduzem às aquisições de todos os 

alunos do grupo, nacionais e não nacionais. Com efeito, tanto uns como outros beneficiam 

de um ambiente de aprendizagem esclarecedor e motivador. August explica ainda que 

certos estudos comprovaram que uma estratégia alicerçada no “implicit and explicit 

challenging of students, active involvement of all students, providing activities that students 

can complete successfully, (…), teacher mediation/feedback to students, and classroom use 

of collaborative/ cooperative learning” (p. 169) conduz a resultados muito positivos no 

tocante ao sucesso académico dos alunos.  

A autora indica ainda que o alcance de bons resultados na aquisição de uma L2 

pode derivar de uma ação concertada entre diferentes agentes. Uma equipa multidisciplinar 

constituída por agentes educativos, nos quais se incluem diretamente os professores e 

elementos ligados à investigação ou especialistas, poderá resultar numa estratégia com 

repercussões positivas – “mobilizing staff to focus on the needs of language-minority 

students, even when the students are few in number, and provide evidence that a concerted 

school effort involving outsider agents (…) and school personnel can make a difference in 

student outcomes” (ibidem). Ressalva-se também que o papel do professor não deverá ser a 

única variável a ter em consideração no tocante a esta matéria. Como referido 

anteriormente, fatores de ordem pessoal nos quais se podem ainda incluir as motivações ou 

interesses e aspetos psicológicos (e.g. níveis de ansiedade, insegurança) de cada aluno 

desempenham um papel igualmente relevante nesta questão. Sim-Sim (1998) recorda que 

“(…) os fatores determinantes para o sucesso de aquisição da segunda língua são a atitude 

e a identificação com os falantes de L2 e a motivação gerada pela necessidade“ (p. 275).  

3. Propostas didáticas 

Reconhecendo que a escola funciona como um espaço de acompanhamento e 

integração dos alunos que diz respeito a toda a comunidade educativa (Silva, 2010), 

destaca-se a figura do professor que representa um agente promotor de sucesso educativo. 

Quais serão, então, as propostas didáticas a considerar face a um contexto de diversidade 

linguística, em que as diferenças se querem respeitadas e o resultado final – sucesso – se 

pretende comum a todos? Existem algumas propostas de abordagem que se acredita serem 

muito favoráveis ao alcance deste objetivo e que poderão servir de apoio ao trabalho 

pedagógico. Considerando os estudos desenvolvidos pelo ILTEC e os pareceres de Mateus, 
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Caels e Carvalho (2009) sobre os resultados obtidos, é possível observar um conjunto de 

estratégias aconselhadas aos professores para que o desejado sucesso académico e social 

de alunos de origem estrangeira possa ser alcançado com maior probabilidade. As 

observações destes estudos assinalaram possibilidades como o ensino da língua orientado 

por temas que possam constituir fonte de motivação para o aluno, isto porque o fator 

motivação é da responsabilidade do professor e constitui um referencial importante para o 

sucesso. Definir claramente os conteúdos e os objetivos do ensino de uma L2, 

contemplando os interesses e conhecimentos dos alunos, adaptar materiais à proficiência 

dos alunos, promover atividades autênticas “que integrem conceitos ensinados na aula e 

que deem ocasião à prática linguística” (p. 138), integrar conteúdos multiculturais e recorrer 

às línguas maternas “dos alunos PLNM com o fim de estimular explicações e discussões 

sobre aspetos das línguas e culturas” (ibidem). Os autores consideram que o fundamental é 

que a interação entre os falantes de Português e os falantes de outras línguas maternas seja 

praticada e repetida com vista à aquisição do vocabulário de várias áreas do conhecimento 

escolar e da vida quotidiana.  

 Sérgio (2010) sugere a Educação Intercultural como uma sugestão educativa que, 

fundamentada no PLNM, se propõe considerar a cidadania, o direito à diferença e o princípio 

da unidade dentro da diversidade. Para tal, os professores “terão não só de possuir 

conhecimentos socioculturais sobre os diversos grupos a que os seus alunos pertencem, 

como, também, deverão ser capazes de usar esses conhecimentos na organização 

curricular e no ensino” (p.134). Concomitantemente Silva (2010) refere Pereira (2004) ao 

mencionar a Educação Multicultural como representação do “conjunto de estratégias 

organizacionais, curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, da escola e da turma, cujo 

objetivo é promover a igualdade racial e eliminar formas de discriminação e opressão, quer 

individuais, quer institucionais” (pp. 15-16). Esta investigadora aponta que a Educação 

Multicultural ao promover a partilha, a valorização e o respeito pela diversidade das culturas 

presentes no espaço escolar passa a afirmar-se como uma Educação Intercultural. 

Esclarece ainda que: 

“Um dos grandes objetivos da educação multicultural é o de criar escolas em que os 

alunos das diferentes minorias étnico-culturais possam experimentar a igualdade de 

oportunidades para o sucesso em educação, fazendo da educação multicultural, uma 

educação intercultural” (p. 25). 
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A comparação interlinguística é assumida como outra proposta didática no ensino 

da língua portuguesa (LP) a alunos provenientes de países terceiros. Assim, será necessário 

considerar e valorizar os repertórios linguístico-comunicativos dos alunos não nativos e 

proceder a uma análise que possibilite uma comparação interlinguística, assente nas 

diferenças e semelhanças entre a(s) língua(s) materna(s) e a LP. Admite-se que as 

“semelhanças interlinguísticas são frequentemente transferidas pelos aprendentes na 

aprendizagem de uma nova língua, constituindo essa transferência uma estratégia de 

aprendizagem” (Oliveira, Ferreira, Paiva & Ançã, 2010, p. 64). No entanto, estudos recentes 

têm alertado para o facto de a LM poder não ser a única referência dos aprendentes no 

processo de transferência linguística, estendendo-se o processo a Línguas Estrangeiras 

(LE). O recurso a esta estratégia didática ancora no desenvolvimento da Consciência 

Metalinguística dos aprendentes, por possibilitar a transformação do conhecimento implícito 

em conhecimento explícito, mas também por tornar mais claras as diferenças ou 

semelhanças entre as diversas línguas que concorrem para os repertórios linguísticos dos 

aprendentes. Assumindo esta estratégia, recomenda-se ao professor que realize uma 

“diagnose da biografia linguístico-cultural e de aprendizagem dos seus alunos”, em particular 

no tocante “ às suas LMs e LEs, tempo e contexto de aprendizagem destas, nível de 

aprendizagem em que se encontra em cada uma delas, representações sobre a 

aprendizagem de línguas, contacto com diferentes culturas, (…), motivações para a 

aprendizagem da língua-alvo, (…)” (idem, p. 73). Com a informação recolhida, o professor 

estará mais habilitado a adequar estratégias pedagógico-didáticas que irão ao encontro das 

necessidades dos alunos não nativos. Oliveira, Ferreira, Paiva & Ançã (2010) sugerem como 

pista didática de operacionalização da comparação interlinguística pequenas traduções ou 

retroversões solicitadas aos alunos, tais como, uma palavra, uma expressão ou uma frase 

contextualizadas, com o intuito de promover uma reflexão sobre as semelhanças e 

diferenças entre a LP e outras línguas. Referem, contudo, que a idealização, elaboração e 

implementação de atividades de comparação interlinguística dependerá da imaginação, 

experiência e características pedagógico-didáticas de cada professor. 

 Madeira e Crispim (2010) apontam como fator facilitador da aprendizagem o 

conhecimento explícito. Explicam que esta estratégia não pode, no entanto, ser aplicada aos 

alunos estrangeiros antes da idade em que os alunos nacionais estão capacitados para 

refletir e para adquirir a metalinguagem relativa à própria idade. No caso dos aprendentes 

adultos alfabetizados, as autoras argumentam que “com treino de reflexão metalinguística, o 
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ensino da gramática explícita pode auxiliar a estabilizar a aquisição das estruturas” (p. 59). 

No tocante à performance linguística, as investigadoras entendem que esta não é o 

resultado exclusivo da competência linguística do falante, mas que existem outros 

conhecimentos de ordem linguística relacionados com a cultura e a sociedade que podem 

ser considerados perturbadores. Indicam o léxico e as polissemias, formas de tratamento, 

“figuras de estilo” (metáforas), provérbios, ironias..., assim como “outras lexias fixas que o 

tempo depositou no acervo linguístico posto à disposição dos falantes atuais” e que serão de 

difícil aquisição sem “o ensino explícito ou uma prolongada exposição a situações 

discursivas variadas” (p. 60). Oliveira (2010) vai ao encontro desta ideia afirmando que “se o 

professor chamar sistematicamente a atenção na língua dos aprendentes para a origem das 

metáforas linguísticas e para o vocabulário envolvendo a metáfora, a sua capacidade para 

aprofundar conhecimentos da outra língua e para os reterem melhorará significativamente” 

(p. 16). Assim, uma atitude reflexiva supervisionada resultará numa estratégia facilitadora de 

aprendizagem e do uso de uma segunda língua. Figueiredo (2010), em consonância com 

esta ideia, afirma que “a instrução, (…), revela-se indispensável para a aquisição de 

estruturas que de outra forma não poderiam ser linearmente adquiridas” e que “a 

aprendizagem explícita, (…), é mais preditora de melhor performance” (p. 46).  

Múltiplos fatores interferem na aquisição de L2, como transparece da afirmação de 

Grosjean (1982): “The simultaneous use of linguistic, social, and cognitive strategies allows 

the learner to acquire the second language. At first this may be arduous, but if the motivation 

to interact with speakers of the second language and the need to do so are both present – as 

they often are in natural second-language acquisition – then progress will be rapid and the 

child will soon become bilingual” (p. 197). 

 

 Mateus et al. (2009) referem ainda que a principal atitude do professor deverá 

consistir na “aceitação do tempo necessário para o aluno conseguir um domínio de L2, e na 

dinamização da intercomunicação dos alunos como treino para um melhor desempenho 

linguístico” (p. 131). O professor deverá estar consciente de que o processo de 

aprendizagem de uma segunda língua é lento e que as aquisições no domínio linguístico 

exigem esforço, prática e repetição por parte dos sujeitos. Madeira & Crispim (2010) 

partilham esta opinião, afirmando que “Saber observar e saber esperar são qualidades 

importantes para o êxito da atividade docente. No campo do ensino da LNM essas 

qualidades não são apenas importantes, tornam-se indispensáveis” (p. 60).  
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4. Dados da Investigação 

A investigação implementada visou recolher quer direta quer indiretamente as 

opiniões de professores, com experiência de ensino no contexto de diversidade linguística, 

relativamente a um conjunto de questões relacionadas com a metodologia de ensino e 

estratégias de atuação para melhorar a situação de ensino/aprendizagem de alunos não 

nacionais. Conjugaram-se para o efeito os paradigmas positivista e interpretativo numa 

perspetiva de complementaridade, tendo o estudo efetuado sido empírico e de natureza 

descritiva. 

A nossa amostra visou os professores do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a 

lecionar no distrito de Viseu, nos concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Mortágua, 

Oliveira de Frades, Santa Comba Dão, S. Pedro do Sul, Tondela, Viseu e Vouzela.   

Na recolha indireta - inquérito por questionário online – participaram 60 professores, 

na recolha direta – entrevistas semiestruturadas – participaram 4 professores. 

Quanto à técnica de análise dos dados, optámos por tratar estatisticamente, com 

recurso à folha de cálculo (Excel), os dados numéricos, ao passo que os dados de cariz 

qualitativo foram escrutinados com recurso à técnica de análise de conteúdo e ao programa 

Nvivo, na sua versão 10. 

Para organizar os dados e distribuir a informação recolhida definimos as seguintes 

categorias de análise. 

Tabela 1 – Categorias de análise 

 

Categorias Subcategorias Subcategorias 

1. Professor 

1.1. Experiência  

 1.2. Formação  

1.3. Dificuldades 

1.4. Estratégias 

1.4.1. Articulação 
 
1.4.2. Metodologia 
 
1.4.3. Integração 
 
1.4.4. Avaliação 
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1.5. Apreciação pessoal 

 
2. Alunos 

2.1. Distribuição 

 2.1.2. Competências em 
LP 

2.1.3. Perfil 

3. Escola  

 

 4.1 Resultados obtidos  

Relativamente ao Professor foi possível determinar que a situação mais comum de 

ensino em contexto de diversidade linguística, na região em análise, ocorreu com a 

presença de 1 aluno de origem estrangeira por turma. As frequências de 2,3 e 4 alunos 

foram inferiores, mas ainda assim relevantes. Dos 60 professores inquiridos, 43% indicou 

nunca ter anteriormente tido esta experiência profissional. Já os professores entrevistados 

neste estudo todos tinham estado previamente em contacto com esta realidade educativa, 

tendo a primeira vez ocorrido num período de cinco a sete anos antes. As questões de 

formação académica e científica foram apresentadas, tendo 84% dos participantes referido 

não ter usufruído de formação específica na área do Português Língua não materna. Um dos 

elementos entrevistado entende que os professores devem ser pró-ativos e procurar, de 

forma espontânea, fontes de informação diversificadas que lhes permita aceder a 

conhecimentos específicos numa determinada área, promovidas ou não por entidades 

associadas à tutela. Instituições como o LALE, o LEIP e o ILTEC foram referidas como 

recursos de informação a consultar, assim como o Quadro Comum de Referência para as 

Línguas, o Portefólio Europeu das Línguas, os normativos legais, os documentos 

orientadores e a legislação em vigor.  

Quanto ao quadro de dificuldades mais apontadas, destacamos a comunicação 

como principal obstáculo nesta relação professor/aluno, tendo ficado patente a preocupação 

em que os conteúdos programáticos sejam linguisticamente acessíveis ao aluno. O 

desconhecimento da cultura de origem do mesmo e a falta de experiência neste contexto 

educativo são igualmente parte integrante do problema. 
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Para fazer face a estes cenários mais complexos, os professores participantes 

neste estudo referiram algumas estratégias de atuação promotoras de efeitos positivos. 

Assim, a articulação entre os parceiros educativos e os diferentes órgãos da organização 

hierárquica da escola foi um aspeto sublinhado pelos inquiridos. Momentos como: a 

identificação de todos os casos de alunos vindos do estrangeiro, sendo-lhes atribuído apoio 

a língua portuguesa; a lecionação do PLNM efetuada com base nas técnicas de ensino da 

língua estrangeira; o respeito pelos ritmos de aprendizagem dos alunos; a participação no 

desenvolvimento de atividades extracurriculares oferecidas pela escola; o acompanhamento 

do serviços de psicologia e orientação, em caso de necessidade; a mobilização de recursos 

humanos e materiais para a realização de atividades de receção, acolhimento e integração, 

tendo por matriz o Quadro Comum de Referência para as Línguas para o trabalho a realizar 

no ensino e aprendizagem da língua estrangeira; a inclusão no plano de turma de toda a 

informação relativa ao aluno – aptidões, apoios e adaptações decididas pelo conselho de 

turma foram aspetos valorizados. No espaço da sala de aula a metodologia mais utilizada foi 

a repetição, preferida por 65% dos professores, seguida do material adaptado e da tradução. 

O glossário temático foi igualmente contemplado com bons resultados. Para os professores 

desconhecedores da língua materna do aluno estrangeiro com o qual contactam, o recurso a 

uma língua intermédia de comunicação pode servir de ponte ao diálogo e facilitar a relação 

pedagógica. O apoio individualizado e a conceção de um programa especialmente 

desenhado para estes alunos representam outras possibilidades metodológicas. Num plano 

mais horizontal, a tutoria de pares surge como outra estratégia a considerar, no entanto, 

neste particular, é necessário selecionar alunos com um perfil adequado à tarefa. 

Para analisar o decurso de todos estes passos foi realçada uma constante atividade 

reflexiva por ter consequências no planeamento subsequente, pois permitia a introdução de 

ajustes, quer na abordagem metodológica e aperfeiçoamento de materiais didáticos, quer na 

melhoria da organização das atividades, à semelhança de um sistema de retroação após a 

análise. A manutenção de uma agenda de reuniões para este efeito foi frisada por alguns 

entrevistados. 

Muitos foram os professores que admitiram ter gostado da experiência e ter 

aprendido muito. Quando questionados quanto às suas opiniões sobre este contexto de 

trabalho, citaram uma lista de pontos fortes e fracos que passamos a enumerar: 

Pontos fortes deste contexto de ensino: 

Intercâmbio social e cultural; 
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Multiculturalidade; 

Respeito e tolerância pela identidade do outro; 

Desenvolvimento de capacidades de aceitação do outro; 

Visão do mundo e dos conteúdos científicos em outras realidades culturais; 

Enriquecimento pessoal, social e cultural; 

Integração aluno/família no país de acolhimento; 

Socialização e aprendizagem da língua; 

Native speakers, testemunho vivo de outras culturas; 

Troca de experiências linguísticas; 

Satisfação e automotivação do docente pelo excelente desempenho dos alunos; 

O desejo de alunos bem intencionados em quererem ajudar; 

Adequação e aplicação de novas estratégias da didática do português; 

Enriquecimento da prática pedagógica;  

 

Pontos fracos: 

Prejuízo das aprendizagens devido ao fosso linguístico; 

A falta de valências em português conduz à falta de integração e interação no grupo   

turma e na escola; 

O desconhecimento total da língua materna por parte dos discentes coloca entraves 

na comunicação; 

A dificuldade do docente na explicitação de conteúdos específicos; 

O número total de alunos da turma dificulta o acompanhamento mais intenso destes 

alunos; 

Falta de tempo para apoiar estes alunos; 

Isolamento de alguns alunos mais reservados. 

 

No tocante ao Aluno, os professores destacaram a produção escrita como sendo a 

competência que maiores dificuldades levanta aos alunos provindos de Português Língua 

Não Materna. Na produção oral, estas dificuldades são mais atenuadas devido a 

características como a persistência dos alunos,  o rigor, o trabalho e a disciplina, o contexto 

escolar e extraescolar, a socialização com os colegas, a necessidade de integração, o apoio 

da família... Na opinião de 80% dos nossos inquiridos, estes alunos têm sucesso escolar, 

sendo, por vezes, melhores que os alunos nacionais. Quanto ao comportamento, não houve 
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referência de incidentes, apenas elogios quanto à conduta manifestada, especialmente por 

alunos provenientes de regimes escolares mais exigentes. 

A instituição escolar sujeita ao cumprimento dos normativas legais pode 

proporcionar algumas medidas de escolarização destinadas a estes alunos, nomeadamente 

a criação de grupos de proficiência linguística, ou a oferta de apoio em PLNM. Questionados 

sobre estes aspetos, os professores indicaram que nem todos os alunos beneficiaram da 

inclusão em grupos de proficiência por serem numericamente insuficientes, no entanto, 

aqueles que integraram estes grupos foram incluídos nos níveis iniciais e intermédio A1, A2 

e B1. A propósito dos não integrados, 55% dos professores indicaram que estes usufruiram 

de apoio em PLNM. 

Cumulativamente com estas estratégias, é ainda possível criar grupos de trabalho 

como foi o caso de alguns dos professores entrevistados que organizaram uma estrutura de 

orientação educativa, responsável pela organização, implementação do processo de 

acompanhamento educativo e de integração na escola de alunos provenientes de países e 

sistemas estrangeiros, em concordância com as grandes opções do Projeto Educativo de 

Escola, em articulação com as orientações de política educativa do Ministério da Educação 

e do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Os esquemas de articulação, 

anteriormente referidos, entre os diferentes órgãos de gestão intermédia que envolvem os 

conselhos de turma, conselho pedagógico, departamentos, grupos disciplinares e grupos de 

trabalho, num esquema organizativo perfeitamente definido e arquitetado, com as tarefas 

inerentes a cada elemento e mecanismos de correção dos esquemas de trabalho a 

implementar representam outro plano de trabalho com vista ao alcance do sucesso e 

integração dos alunos não nativos. 

 

5. Conclusões 

Professores 

No ambiente de trabalho dos professores constatámos que a situação mais regular 

de ensino, em contexto de diversidade linguística, decorre com a presença de um a dois 

alunos no grupo turma e a maioria destes professores acumula alguma experiência didática 

neste contexto. Há, contudo, a registar uma elevada percentagem de professores com uma 

completa ausência de conhecimento prático neste âmbito. A autoformação, a leitura dos 

documentos orientadores e restantes normativos legais e alguma intuição didática foram 
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iniciativas a que muitos docentes recorreram como forma de desenvolvimento profissional 

nesta área. 

As estratégias de articulação entre os diferentes atores, a constante avaliação dos 

efeitos provocados por cada iniciativa, com consequência no ajuste dos planos de execução 

e sobretudo a partilha constituem porventura os três aspetos mais sublinhados. No entanto, 

a um nível mais direto com o aluno, destacam-se outros procedimentos, como a utilização 

dos glossários temáticos, a tradução, o ensino individualizado, a tutoria de pares e, na 

eventualidade de ser possível, o recurso a uma língua intermédia, como forma de promover 

a comunicação. 

A dificuldade mais destacada na relação de ensino/aprendizagem com alunos de 

origem estrangeira situa-se essencialmente ao nível da comunicação. A diferença nos 

códigos linguísticos implica o recurso a estratégias de comunicação, que obriga as partes a 

exercerem um esforço de entendimento. O desconhecimento da língua do aluno e a falta de 

domínio de uma língua intermédia, por parte do discente, representam os maiores entraves 

à comunicação. As representações do professor sobre a cultura de origem do aluno revela 

ser outra dificuldade a destacar neste cenário. 

 

Aluno 

Os alunos de origem estrangeira chegam ao território nacional com diversos níveis 

de conhecimento da Língua Portuguesa/Português. Os casos mais preocupantes referem-

se, claramente, aos alunos que não possuem qualquer competência na nossa língua, sendo 

necessário recorrer a uma língua intermédia de comunicação para que o discurso possa 

fluir. No entanto, no caso de esta estratégia não ser viável, a dificuldade de comunicação 

aumenta exponencialmente. Ainda assim, das informações avançadas pelos entrevistados 

conclui-se que, no período de um ano, este problema tende a desaparecer. Regista-se, 

ainda, que, em termos académicos os alunos são geralmente muito persistentes e alcançam 

resultados bastante satisfatórios, ultrapassando, por vezes, os alunos nacionais. 

 

 

 

Instituição  

A criação de condições humanas e materiais promotoras de uma articulação entre os 

diferentes órgãos da organização hierárquica da escola, onde as estruturas intermédias 
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desempenham um papel importante, constitui uma das respostas ao desafio do sucesso 

educativo e integração de alunos não nativos. O recurso à partilha de informação e 

colaboração no desenho de atividades coordenadas representa outra estratégia sólida na 

consecução do objetivo referido. Aliada a estas iniciativas, a promoção institucional de uma 

atividade reflexiva concretizada ao longo do desenvolvimento dos projetos revela ser 

fundamental. Esta démarche permite introduzir ajustes ou correções na orientação 

estratégica, como forma de otimizar o processo de ensino e de integração. 
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Resumo 
 
Este texto tem por objetivo apresentar uma série de francesismos com uma alta frequência  na 
língua portuguesa na vida diária. Porém, não o farei do ponto de vista português, mas do 
espanhol. Pretende-se mostrar uma forma genuinamente portuguesa ao pé do galicismo para 
fazer refletir sobre a história da própria língua. E, da perspetiva didática, ajudar o estudante a 
melhor compreender as fontes lexicais portuguesas. 
 
Palavras-chave: português; francês; espanhol; estrangeirismo. 
 
 
 
 
Abstract 
 
The aim of this article is to present some usual Gallicisms in the Portuguese daily life. However, 
not from the Portuguese point of view, but from the Spanish one. We intend to provide a 
genuinely Portuguese form beside the French one to reflect on the history of the language 
itself. And from the didactic perspective, it helps students to better understand the Portuguese 
lexical sources. 
 
keywords: Portuguese; French; Spanish; foreign word. 
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1. Introdução 

 

O Dicionário da língua portuguesa da Porto Editora (versão CD-ROM, 

Dicionários PRO) recolhe um conjunto de 99.547 entradas; 57.845 aparecem sem 

etimologia (correspondem a sufixos, prefixos, siglas, topónimos, gentílicos, 

remissões, etc.) e 41.702 possuem o dado etimológico. Essa quantidade é dividida 

entre… 86 línguas! Por ordem decrescente, as principais são: 1latim 22.697 palavras 

(como cabe esperar, sendo o português uma língua românica), 2grego 9.724, 3francês 

3.283, 4castelhano 1.260 (fala-se em castelhano e não em espanhol, visto ser o dialeto 

de Castela a base da língua espanhola, hoje uma amálgama com várias fontes 

lexicais, tal como o português), 5italiano 846, 6inglês 801, 7árabe 783, 8tupi 504, 
9quimbundo 263, 10provençal 154, 11alemão 153 e 12crioulo 112. As 74 línguas 

restantes contribuem para o português com quantidades entre 81 vocábulos (o 

persa), 69 (o sânscrito), 45 (o hebraico), 38 (o japonês)… e uma única voz (africanês, 

escocês, flamengo, galês, gascão, genovês, havaiano, mandarim, mongol, napolitano, 

siamês, siciliano, toscano, veneziano e zulo). 

Como é sabido, grande parte das palavras latinas e gregas que conformam a 

língua portuguesa, também fazem parte do acervo lexical espanhol. A terceira fonte 

em número de vocábulos é o francês que, durante os séculos XVIII e, especialmente, 

XIX, foi a língua de cultura da Europa. Muitas das palavras de origem francesa 

recolhidas nos dicionários são consideradas, hoje, de uso culto, literário e outras 

arcaísmos. Contudo, uma parte apreciável continua a ser utilizada e faz parte da 

linguagem diária portuguesa. Até aqui, o facto não chama a atenção… a um 

português. Mas para um espanhol que aprende português e que sabe, à partida, 

francês, é curiosa a quantidade de palavras deste último idioma que encontra no dia-

a-dia. Não me vou referir, no entanto, às muitíssimas palavras que são comuns ao 

espanhol1. 

                                                
1 Só uns exemplos da letra a : abandonar, abandono, abordagem, abordar, aclimatar, alevim, 
altruísta, amarrar, ampere, anoraque, aplique, arnês, arpão, arrimar, artilharia, atrapar, 
autobus, avalanche, avião… 
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 Como fica especificado no título, vou tratar, aqui, apenas uma mínima parte: 

as palavras que ocorrem com regularidade na língua (oral e/ou escrita) e que chamam 

a atenção de um espanhol que aprende português. 

Para um português que ouve desde criança a língua portuguesa, esses 

francesismos são naturais e nem tem consciência de que não sejam vocábulos 

portugueses, pode passar a vida toda a falar sem saber esse pormenor. Acontece em 

todos os idiomas. No entanto, para um espanhol, os galicismos que se verão não 

fazem parte do léxico habitual castelhano. Existem os mesmos conceitos mas 

designados com palavras diferentes, sobretudo, formas patrimoniais do próprio latim. 

A questão que provoca espanto ao espanhol é a seguinte: a maioria desses 

francesismos são do século XIX, altura em que já existiam as realidades a que fazem 

referência, então, parece que deveria existir uma palavra portuguesa para os nomear. 

Por que se recorre à forma francesa? Terá sido por moda (literária)?2 Acrescenta-se 

um matiz semântico novo vindo de França que a palavra lusa não tem e adota-se, 

nessa sequência, o vocábulo francês? 

É necessário que fique claro que não pretendo ser um ultranacionalista 

português, nem um inquisidor da língua, nem um purista ao estilo dos académicos, 

nada mais longe disso! Apenas quero refletir (já que não em voz alta, pelo menos na 

escrita) sobre a adoção de estrangeirismos. 

Sempre que possível, indico a palavra que já existia antes de o galicismo 

aparecer, hoje talvez ainda viva mas em desuso. Também não pretendo com isto 

ressuscitar palavras nem pôr em circulação vocábulos de pouco uso. Só dar uma 

ideia do tesouro lexical português ao lado dos empréstimos, neste caso franceses. 

Tentar responder às questões referidas requereria um estudo quase de antropologia 

linguística que excede os objetivos deste trabalho. 

Do ponto de vista da didática do português como língua estrangeira, é sempre 

conveniente e interessante fazer com que os estudantes vejam a procedência forânea 

do vocábulo quando aparece na oralidade ou na escrita. Isso ajuda a ver a amplitude 

da cultura associada à língua que estão a aprender. 

Os termos referenciados – afinal 70 formas – aparecem seguidos da primeira 

datação escrita em português e da etimologia; estes dados são tirados do Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (2001). Em relação ao dado etimológico, há informação 

relativa à língua francesa, datações, sentidos semânticos, observações de uso, etc.  

                                                
2 Basta ler um romance de Eça de Queirós, por exemplo Os Maias, e veremos muitas palavras 
e expressões francesas marcadas a itálico. 
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Nalguns casos, os dicionários não oferecem nenhum sinónimo ou palavra afim 

(nem mesmo os corpora linguísticos); esse facto viria a demonstrar que o francesismo 

é a única forma existente. 

 

2. Os francesismos 

 

ABAJUR (1880). 

(de abat-jour (1676) 'espécie de janela que permite graduar a entrada da luz'). 

 Existem as palavras portuguesas <quebra-luz, pantalha 1899, para-luz 1881>. 

 Esp. pantalla (do cat. pantalla) 

  É preciso mudar o abajur do candeeiro.  

Hay que cambiar la pantalla de la lámpara. 

 

ACALMIA (1899). 

(de accalmie (1783) 'calma momentânea do vento e do mar, interrupção momentânea 

de um estado de agitação'). 

 Existem as palavras portuguesas <calma s.XIV, serenidade 1580, sossego 

1339> entre outras, que também são usadas noutros contextos. 

 Esp. bonanza [do lat. bonaccia], (periodo de) calma. 

  Aproveitemos a acalmia do mar, vamos pescar! 

  ¡Aprovechemos la bonanza del mar, vayamos a pescar! 

 

AFAZERES (s.XX). 

(prov. calcado no fr. affaire (sXII)). 

Diz Houaiss que é “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu 

lugar: ocupação s.XIV, trabalho s.XIII, negócio 1293”. <tarefa 1619> 

 Esp. tareas (do ár. tariha), ocupaciones (do lat. ocupatio) 

Os afazeres eram tantos, que mal lhe dava tempo para beber o café. 

Tenía tantas tareas que casi no tenía tiempo de beberse el café. 

 

AGRAFO/AR (1922/s.XX).  

(de agrafe (1421) 'grampo de metal que se insere em um anel para unir as bordas 

opostas de uma roupa; broche; Med. pequeno grampo ou pequena lâmina de metal 

recoberto nas duas pontas, que serve para fechar uma ferida ou uma incisão, ou 

destinado a reunir duas partes de um osso fraturado'). 
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 Em português existe a palavra <grampo 1858>. 

 Esp. grapa (do cat. grapa)/grapar 

  Vou agrafar estas folhas.  

Voy a grapar estas hojas.  

 

ARDÓSIA (1783). 

(de ardoise (fim sXII) 'rocha argilosa ger. us. para cobrir tetos'). 

 Na aceção semántica de “superfície lisa, plana ou ligeiramente côncava, 

pintada de negro ou verde, muito usada nas escolas para sobre ela escrever-se a giz” 

regista-se em português em 1858. 

 Existem em português as palavras <lousa 1115, quadro 1612> com o mesmo 

sentido. 

 Esp. pizarra (de origem incerta) 

  A ardósia da escola.  

La pizarra de la escuela.  

 

ARRANJAR (s.XIV). 

(arranger (1160) 'pôr em uma dada ordem ou situação'). 

 Este é um vocábulo que apresenta na atualidade muitas aceções semânticas; 

as mais comuns são: a) pôr em ordem, b) conseguir, c) consertar, d) preparar.  

Palavras portuguesas para esta voz seriam <ordenar s. XIII (a), apanhar s.XIII, 

atingir s.XIV, conseguir s.XIV, lograr s.XIV (b), acertar 1188 (c), fazer 991, preparar 

s.XV (d). 

 Esp. ordenar [do lat. ordinare](a), conseguir [do lat. consequi], encontrar [do lat. 

in contra](b), arreglar [do lat. regula] (c), cuidar de [do lat. cogitare](d), preparar [do lat. 

praeparare](e) 

  

-Arranja o teu quarto! 

¡Ordena tu habitación! 

 -Tens de arranjar um namorado.  

Tienes que encontrar un novio. 

-Vou levar o telemóvel a arranjar. 

Voy a llevar el móvil a arreglar. 

-Arranja qualquer coisa para o jantar.  

Prepara algo para la cena. 
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ARRUMAR (1456). 

(orig. contrv.; para uns a- + rumo + -ar; segundo JM, do fr. ant. arrumer, relacionado 

com o germ. rúm 'espaço'; sofreu talvez infl. de arrimar; cf. fr. arrimer (1361-1362) 

'dispor as mercadorias de maneira conveniente'). 

 Palavras portuguesas para esse sentido seriam <colocar s.XV, dispor s.XIII, 

ordenar s.XIII>. 

 Esp. arreglar [do lat. regula ‘regra’] 

  Já está tudo arrumado para a reunião. 

Ya está todo arreglado para la reunión. 

 

AUTOCOLANTE (s.XX). 

(de auto+colar ou do fr. autocollant). 

 Em português existe <autoadesivo s.XX>. 

 Esp. pegatina [de ‘pegar’ colar], autoadhesivo [de auto + adhesivo < do lat. 

adhaesum] 

  Leva no carro um autocolante com a bandeira portuguesa. 

  Lleva en el coche una pegatina con la bandera portuguesa. 

 

BARRAGEM (1869). 

(de barrage (sXII) < fr. barre < lat.vulg. *barra 'travessa, tranca de fechar porta' < gaul. 

*barro 'extremidade'). 

 Em português existem os vocábulos <presa s.XIII, presúria 1101, represa 

1065, represadura s.XVI, represamento 1877>. 

 Esp. embalse [de ‘balsa’, palavra pré-romana], presa [do lat. prensa < 

prendere] 

  O Tejo tem muitas barragens.  

El Tajo tiene muchos embalses. 

 

BATOM (1958). 

(de bâton (c1110), propriamente 'pedaço de madeira arredondado e alongado que 

serve de apoio, de arma ou de utensílio'; acp. do cosmético p. ana. à forma; fr.ant. 

bastum < lat.tar. bastum 'bastão'). 

 Em português não se encontra outra palavra, pelo que se justificaria 

plenamente o galicismo.  

 Esp. pintalabios [de ‘pintar’ + ‘labios’] 
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  Esse batom vermelho fica-lhe bem, faz-lhe a boca maior. 

Ese pintalabios rojo le queda bien, le hace la boca más grande. 

 

BERMA (1680). 

(de berme (1611) 'rebordo de dique ou de trincheira' < hol. berm 'corte inclinado de 

terreno, rebordo'). 

Em português <beira 1228, orla 1103>. 

 Esp. arcén [do lat. arger ‘cerco’] 

  Furou um pneu e parou na berma da estrada.  

Pinchó una rueda y paró en el arcén de la carretera. 

 

BETÃO (1869). 

(de béton (sXII) < lat. bitúmen,ìnis 'matéria negra inflamável'). 

 Em português <cimento s.XIII armado, concreto 1692>. 

 Esp. hormigón [de ‘hormigo’, papas de farinha] 

  A ponte é de betão.  

El puente es de hormigón. 

 

BOLEIA (1712). 

(de volée ‘assento do cocheiro’). 

 Esta palavra costuma ir acompanhada de uma série de verbos que delimitam o 

uso: andar à boleia (a), dar boleia a alguém (b), pedir boleia (c), viajar à/de boleia (d). 

 É difícil encontrar um sinónimo português. 

 Esp. hacer autostop, hacer dedo (a), llevar a alguien [en coche] (b), hacer 

autostop, hacer dedo (c), viajar haciendo autostop, viajar haciendo dedo (d). 

  Dou-te boleia até à tua casa. 

  Te llevo [en coche] hasta tu casa. 

 

BONÉ (1608). 

(de bonnet (sXII) 'barrete, gorro, carapuça', ligado ao lat.medv. abonnis 'tira que cobre 

a cabeça', de orig.contrv.). 

 Em português <boina1899, carapuça 1452, gorro 1537>. 

 Esp. gorra [de origem incerta] 

  Um homem de boné desce pela rua. 

  Un hombre con gorra baja por la calle. 
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CARPETE (s.XX). 

(de carpette (1863) 'tapete móvel que recobre parcialmente um cômodo', emprt. do 

ing. carpet na acp. 'tapete, tecelagem grossa que serve para recobrir mesas, camas 

etc.', que, por sua vez, provém do ant.it. carpita 'manta peluda', der. de carpire, do v. 

lat. carpere no sentido de 'cardar a lã'). 

Em português <tapete s.XIII, alcatifa s.XV>. 

 Esp. alfombra [do ár. alhambal] 

  Compraram uma carpete para a sala.  

Han comprado una alfombra para el comedor. 

 

CAVE (1900). 

(de cave (c1250) 'lugar subterrâneo onde se conservam provisões e vinho', do lat. 

cava,ae 'fosso, vala, cava'). 

Diz Houaiss: “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

adega 1190, cava s.XIII”. <porão 1537> 

 Esp. sótano [do lat. subtanus] 

  Há uma garagem na cave desse prédio.  

Hay un garaje en el sótano de ese edificio. 

 

COLLANTS/COLÃS (s.XX). 

(de collant (1881) 'id.', masculino substv. do part.pres. collant, de coller 'colar'). 

Em português <meia-calça 1619>. 

 Esp. medias [de ‘media (calza)’] 

  No inverno, por baixo da saia leva colãs. 

  En invierno, bajo la falda usa medias. 

 

CRACHÁ (1836). 

(de crachat (1289) 'cusparada', 1789 'condecoração'). 

Diz o Houaiss que “foi consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

insignia s.XV, condecoração 1836, comenda 1214, emblema 1649, cartão de 

identificação”. 

 Esp. chapa [onomat.], pin [do ing. pin] 

  Para entrar na sala é preciso levar o crachá identificativo. 

  Para entrar en la sala se necesita la chapa identificativa. 
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CRECHE (1881). 

(de crèche (sXII 'manjedoura', d1782 'berço, abrigo de crianças'). 

Diz Houaiss “foi consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

lactário 1873, abrigo s.XIII, escola s.XIII maternal”. <jardim de infância 1885>. 

 Esp. guardería [de ‘guardar’] 

  As crianças frequentam a creche até aos seis anos.  

Los niños van a la guardería hasta los seis años. 

 

CROCANTE (s.XX). 

(de croquant (1603) 'que se parte com ruído com os dentes', prov. part.pres. do v. fr. 

croquer (c1392) 'partir ou quebrar com ruído ou estalido'). 

 Em português existe <estaladiço s.XIX>. 

 Esp. crujiente [de ‘crujir’ ranger] 

  Este chocolate é crocante. 

  Este chocolate es crujiente. 

 

CROCHÉ (1871). 

(de crochet (sXII) 'instrumento recurvado que serve para prender ou puxar', p.ext. 

'gancho em que se prende a lã para tecer'; dim. de croche, croc 'gancho'). 

 Não se encontra um sinónimo em português. 

 Esp. ganchillo [de ‘gancho’] 

  A minha avó passa o tempo a fazer croché. 

  Mi abuela siempre está haciendo ganchillo. 

 

DECALCAR/QUE (1899). 

(de décalquer (1691) 'pressionar um objeto sobre uma superfície, para copiá-lo ou 

reproduzi-lo', der. de dé- + calquer 'calcar'). 

Diz Houaiss: “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

imitar 1532, copiar 1407, calcar 1180”. 

 Esp. calcar/calco [do lat. calcare] 

  Na escola decalcava porque não sabia desenhar. 

  En el colegio calcaba porque no sabía dibujar. 

 

 



 

 63 

DESCOLAR/GEM (1932/1938). 

(de décoller (1382-1385) 'separar objetos colados', p.ext. (1866) 'desligar-se de, 

separar-se de algo/alguém' acp. de aer (1907) 'deixar o solo'). 

Em português <iniciar (a aeronave) o voo; levantar, alçar voo> 

 Esp. despegar/despegue [des + pegar < lat. picare] 

  O avião que vai a Roma descola às três da tarde. 

  El avión que va a Roma despega a las tres de la tarde. 

 

DESMANCHAR (s.XIV). 

(de desmancher (atual démancher), der. de manche e este, do lat.vulg. *manìcus 'o 

que se segura com a mão, um punhado', do lat. manus 'mão'). 

Vocábulos portugueses <desmantelar, desmontar, desorganizar, destruir> 

 Esp. desmontar [des + montar < lat. montem] 

  Desmanchei o sofá porque li mal as instruções. 

  He desmontado el sofá porque he leído mal las instrucciones.   

 

ECRÃ (s.XIX). 

(de écran (sXIII) 'pano que serve para proteger do calor de uma fogueira ou lareira', 

(1859) 'tela branca em que se projeta a imagem de um objeto'). 

 Em português existe <monitor 1710, tela s.XIII>. 

 Esp. pantalla [do cat. pantalla] 

  O ecrã do computador estragou-se.  

La pantalla del ordenador se ha estropeado. 

 

EMBRULHAR (s.XIII). 

(de lat.vulg.*invòlúcráre der. de involúcrum,í 'envoltório, toalha que serve para 

envolver'). 

Em português <embalar 1580>. 

 Esp. envolver [do lat. involvere] 

  Embrulharam os presentes.  

Han envuelto los regalos. 

 

ENVELOPE (1938). 

(de enveloppe (1292) 'o que serve para envolver, invólucro, contorno', regr. do v. fr. 

envelopper (980) 'envolver'). 
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Diz Houaiss “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar 

sobrecarta 1748, sobrescrito s.XV”. 

 Esp. sobre [do lat. super] 

  Escreveu a carta e meteu-a no envelope.  

Escribió la carta y la metió en el sobre. 

 

FALÉSIA (1899). 

(de falaise (sXII) 'encosta alta que sofre erosão marinha', voc. dial. do a.-al.ant. felisa, 

cp. al. Fels 'rocha'). 

 Em português <arriba s.XII>. 

 Esp. acantilado [de ‘cantil’ < lat. cantus, pina de metal da roda do carro] 

  As falésias da Irlanda são espetaculares.  

Los acantilados de Irlanda son una pasada. 

 

FIXE (1913). 

(pop. de fixo, prov. por infl. do fr. fixe (sXIV) 'estável, imóvel'). 

 Existe também <ótimo s.XV>. 

 Esp. guay [onomat.] 

  Na festa de anos do António havia uma gaja muito fixe!  

¡En la fiesta de cumpleaños de Antonio había una tía muy guay!  

 

GAFFE (1938). 

(de gaffe (1872) 'inabilidade, despautério, rata', na expr. faire une gaffe, prov. de gaffe 

'instrumento formado de uma vara em cuja ponta há um ou vários croques, usado 

para manobrar uma embarcação ou para alcançar algo' (ver 1gafa); este sentido 

parece ter-se desenvolvido na linguagem dos marinheiros, talvez por alusão aos 

trotes dados nos novatos). 

Diz o Houaiss: “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

escorregadela 1880, deslize 1836, descuido s.XV”. <desacerto 1597>. 

 Esp. metedura de pata. 

  O embaixador cometeu uma gaffe.  

El embajador cometió una metedura de pata. 
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GARÇON (1887). 

(a acp. ant. era 'jovem, rapaz'; na acp. moderna 'empregado em restaurante, bar etc., 

que serve a freguesia' o vocábulo já ocorre, com a grafia garçon, em 1887). 

Diz Houaiss “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

criado 1001 ou empregado  s.XIII de mesa (loc. mais us. em Portugal)”. 

 Esp. camarero [de ‘cámara’ < do lat. camăra < do gr. καμ�ρα, abóbada, 

cámara] 

  Pedi uma bica ao garçon.  

He pedido un café al camarero. 

 

GARE (1873). 

(de gare (1690) 'lugar separado em um rio para servir de abrigo às embarcações ou 

para lhes permitir deixar outros comboios passarem', (1831) 'linha preparada em uma 

estrada de ferro para abrigar um comboio enquanto outro passa; desvio', (1835) 

'estação de embarque e desembarque de viajantes e mercadorias nas estradas de 

ferro'). 

Diz o Houaiss: “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

estação s.XIV (de estrada de ferro)”. 

 Esp. estación [do lat. stationem] 

  A gare de Oriente fica em Lisboa.  

La estación de Oriente está en Lisboa. 

 

GAROTO (1813). 

(orig.obsc.; JM relaciona ao fr. gars (sXII) 'rapaz', do fr. garçon, seguido do sufixo dim. 

-oto). 

 Uma voz portuguesa <rapaz>. 

 Esp. chico [do lat. ciccum, coisa de pouquíssimo valor] 

  Aquele homem fala como se fosse um garoto. 

  Aquel hombre habla como si fuese un chico. 

 

GAULÊS (1899). 

(top. Gaula, do fr. Gaule, este do frânc.*walhish 'romano', der. de *walha 'os 

romanos'). 

 Em portugués <galo s.XIV>. 

 Esp. galo [do lat. Gallus] 
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  Astérix, o gaulês.  

Astérix, el galo. 

 

GREVE (1873). 

(de grève (c1140) 'terreno de areia e cascalho à beira-mar ou à beira-rio', do pré-latim 

*grava 'areia, cascalho'; designou, primeiro topologicamente, depois 

toponimicamente até 1806, a área tornada praça defronte do palácio da 

Municipalidade de Paris (Place de Grève, hoje Place de l'Hôtel-de-Ville), ponto de 

reunião de trabalhadores e operários sem emprego ou descontentes com as suas 

condições de trabalho; daí a expressão faire grève (1805) 'fazer greve', e o sentido de 

'abstenção deliberada do trabalho'; o galicismo greve prevaleceu sobre a pal. parede, 

que foi us. no Brasil até 1930 (inclusive na gíria estudantil como 'abstenção coletiva 

às aulas') e ainda aparece no Código Penal (1940); mas a Consolidação das Leis do 

Trabalho, de 1943, as Constituições de 1946, 1957 e 1969, e lexicógrafos brasileiros 

fixaram a f. popularmente preferida de greve). 

Houaiss diz “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

parede s.XIII”. 

 Esp. huelga [de ‘holgar’ < do lat. tardio follicāre, soprar, respirar] 

  Os trabalhadores convocaram uma greve para a segunda-feira.  

Los trabajadores han convocado una huelga para el lunes. 

 

GUICHE (1886). 

(de guichet (c1135) 'id.'). 

Termo português <postigo s.XIV>. 

 Esp. ventanilla [dim. de ‘ventana’ < ‘venta’ < do lat. ventus] / taquilla [dim. de 

‘taca’ < do germ. *taikna, sinal] 

  Vá ao guiché comprar o bilhete do comboio! 

  ¡Vaya a la taquilla a comprar el billete de tren! 

 

ISOLAR (1557). 

(de isoler (1653) 'fazer tomar a forma de uma ilha'; (1697) 'afastar-se da multidão'; 

(1758) 'afastar (um corpo) do contato com outro; condutor de eletricidade'; (1821) 

quím 'obter um corpo fora de suas combinações químicas', der. de isolé, este emprt. 

do it. isolato 'recôndito, solitário, construído em ilha, separado', part.pas. do v. isolare, 
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de isola 'ilha; área urbana perifericamente delimitada por ruas', der. do lat. insùla,ae 

'ilha; casa separada de outras'). 

Diz Houaiss: “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

afastar, apartar, ilhar, insular, separar, tornar incomunicável”. 

 Esp. aislar [de ‘isla’ < do lat. insula] 

  Fugiu da cidade, queria isolar-se num mosteiro. 

  Huyó de la ciudad, quería aislarse en un monasterio. 

 

JANOTA (1851). 

(de janot 'parvo'; a f. janot, ao lado de Jeannot (< dim. do antr. Jean), é cognome 

tradicional de tolos, néscios, patetas e, particularmente, está ligada ao nome de um 

personagem de uma peça cómica, representada em 1779 e popularizada por 

Dorvigny; o personagem é afetado por um problema de fala que o fazia inverter os 

membros de uma frase, daí o voc. fr. janotisme (1779) 'tolice, parvoíce, espírito 

limitado, estreito; (1828-1829) construção viciosa da frase que dá lugar a anfibologias 

grotescas'; segundo JM, "a passagem semântica não se deveu ao vestuário do tipo 

cómico conhecido como Janot, mas às referências depreciativas com que eram 

julgados os elegantes"). 

 Em português <aperaltado 1899, elegante s.XV>. 

 Esp. peripuesto [de peri-, ampliação de per- e puesto ‘bem vestido’] 

  Que espécie de homem é? – Um janota!  

¿Qué clase de hombre es? –¡Un peripuesto! 

 

LINGERIE (s.XIX). 

(de lingerie (1485) 'confecção ou comércio de roupa branca' (a1902) 'os que 

trabalham na fabricação de roupa branca' (1931) 'qualquer uma das peças que 

constitui as roupas íntimas do vestuário feminino', de linge 'roupa branca'). 

 Poderia ser <roupa interior feminina>. 

Esp. lencería [de ‘lienzo’ < do lat. linteum] 

Se pouco ou nada entende de lingerie, saiba que a preferência das 

mulheres continua a ser o modelo clássico. 

Si no entiende nada, o poco, de lencería, sepa que la preferencia de las 

mujeres sigue siendo el modelo clásico. 
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LISTAGEM (1973) 

(de listage, conjunto de listas). 

 Em português existe <lista s.XIV>. 

 Esp. listado [de ‘listar’ < ‘lista’ < do germ. *lîsta; franja] 

  A listagem dos livros, com a classificação, está disponível na Internet.  

El listado de los libros, con la clasificación, está disponible en Internet. 

 

LOSANGO (1552). 

(de losange (1225-1230) 'id.', de orig.contrv.). 

Vocábulo português <rombo 1552>. Existe o adjetivo ‘rombo’ (que não é 

agudo), de muito uso, o que poderia ter provocado o uso do substantivo no âmbito da 

geometria. 

 Esp. rombo [do lat. rhombus < gr. ��μβος] 

  O losango é um paralelogramo.  

El rombo es un paralelegramo. 

 

MIRABOLANTE (1899). 

(de mirobolant (1767) 'incrivelmente magnífico, belo demais para ser verdadeiro', der. 

de myrobolan 'mirobálano', 'planta ornamental de noz aromática us. para fazer 

ungüento', segundo JM, com alt. semântica e formal por infl. do lat. mirabilìa,ìum 

'maravilha', neutro pl. de mirabìlis,e 'admirável, maravilhoso'). 

Em português existem <excêntrico s.XV, fantástico s.XIV>. 

 Esp. estrafalario [do it. dialect. strafalario] 

  Tens ideias mirabolantes!  

¡Tienes ideas estrafalarias! 

 

MIRAGEM (1858). 

(de mirage (1753) 'fenômeno óptico, ilusão', der. do fr. mirer 'olhar atentamente', do 

lat. miráre 'admirar-se, ver, olhar'). 

 Possível forma portuguesa <ilusão s.XV ótica>. 

 Esp. espejismo [de ‘espejo’, do lat. speculum] 

  No deserto produzem-se miragens.  

En el desierto se producen espejismos. 
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MONTRA (1899). 

(de montre (1243 mostre) 'ação de mostrar, pôr à vista' (sXVIII) 'mostruário de casa 

comercial, vitrina, mostrador', regr. do v. fr. montrer (sX mostrer, monstrer) 'fazer ver, 

exibir, indicar, demonstrar, manifestar'). 

Termos portugueses <escaparate 1704, mostrador 1390, mostruário 1899>. 

 Esp. escaparate [do neerl. schaprade], aparador [do lat. monstrator] 

  As lojas expõem os seus produtos nas montras.  

Las tiendas exponen sus productos en los escaparates. 

 

NAPERON (s.XIX). 

(de napperon, pano de renda bordado). 

 Não se encontram sinónimos em português. 

 Esp. tapete [do lat. tapete] 

Dantes, era mais comum ver um naperon nas mesas do que agora. 

Antiguamente, era más frecuente ver un tapete en las mesas que ahora. 

 

NUANCE (1833). 

(de nuance (fim do sXIV) 'matiz, mescla, mistura, grau cambiante de uma mesma cor', 

de nue 'nuvem' e esta, do lat nubes,is 'nuvem'). 

Diz Houaiss: “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

gradação, mescla, cambiante, matiz, tonalidade”. 

 Esp. matiz [de ‘matizar’, do b. lat. matizare] 

  Na palavra escrita, as pessoas sempre encontra uma ou outra nuance.  

En la palabra escrita, la gente siempre encuentra algún que otro matiz. 

 

OMELETA (1881). 

(de omelette (1548) 'id.', alt. de amelette (sXV), dim. que se prende ao fr.ant. alemelle, 

'lâmina (de faca ou de armas)'). 

 Não parece que exista em português um termo afim. 

 Esp. tortilla (a la) francesa [dim. de torta, de origem incerta] 

  Hoje há omeleta na ementa.  

Hoy hay tortilla (a la) francesa en el menú. 
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PALAVRAS-CRUZADAS. 

(de mots croisés). 

 Esp. crucigrama, sopa de letras. 

  Muita gente gosta das palavras-cruzadas que aparecem nos jornais.  

A mucha gente le gustan los crucigramas que aparecen en los diarios.  

 

PANE (s.XX). 

(de panne (1515-1516 pene) 'a mais longa peça de uma verga latina, adelgaçada na 

extremidade', (1611) mettre en panne 'orientar as vergas de um navio de forma a 

parar seu movimento', (1759) en pane 'na impossibilidade de agir', (1879) en panne 

'interrupção no funcionamento de um mecanismo'). 

 Existe o termo <avaria 1557>. 

 Esp. avería [do cat. avaria < do ár. awariyya] 

  Tivemos uma pane no caminho.  

Tuvimos una avería en el camino. 

 

PEQUENO-ALMOÇO (S.XIX). 

Em português existe <desjejum>. 

 Esp. desayuno [de ‘desayunar’ < des + ayuno < do lat. ieiunium] 

  Por volta das 8:30 será servido o pequeno-almoço.  

El desayuno se servirá alrededor de las 8:30. 

 

PLACARD/PLACAR (1858). 

(de placard (1444) 'escrito que se afixa a um painel ou a uma parede, para dar um 

aviso ao público', der. de plaquer 'aplicar uma coisa plana sobre outra'). 

Vocábulo português <cartaz 1518>. 

 Esp. mural [de ‘muro’, do lat. murus] 

  Os meninos fizeram um placard sobre o Natal na escola.  

Los niños han hecho un mural sobre la navidad en la escuela. 

 

PORTAGEM (1096). 

(orig.contrv.; portar + -agem; tem sido tradicionalmente derivado do fr. portage (sXIII) 

'ação de transportar'). 

 No Brasil dizem <pedágio 1284>. 

 Esp. peaje [do cat. peatge] 
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  As autoestradas têm a portagem cada vez mais cara.  

Las autopistas tienen el peaje cada vez más caro. 

 

RÉS DO CHÃO (sXIX). 

(de rez-de-chaussée ‘nível da calçada’). 

Em português <andar térreo 1082/1365>. 

 Esp. bajos [do lat. bassus], planta baja [do lat. planta] 

  Mora no res do chão e os pais no primeiro andar.  

Vive en la planta baja y los padres en el primer piso. 

 

REVOLTAR (s.XV). 

(de révolter (sXV) 'id.', este do it. rivoltare (a1577) 'provocar desgosto' < it. voltare < 

lat. *volvitáre, v.freq. de volvère 'virar'). 

voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: indignar, exasperar, 

irritar 

Formas portuguesas <agitar 1624, revolver s.XIII, sublevar 1516>. 

 Esp. sublevar [do lat. sublevare] 

  Os soldados revoltaram-se contra o capitão.  

Los soldados se sublevaron contra el capitán. 

 

RISSOL. 

(de rissole (c1260) 'id.', alt. de roisole 'iguaria feita de massa frita'). 

 Em português existe <salgadinho frito>. 

 Esp. empanadilla [dim. de ‘empanada’, de ‘pan’, do lat. panem] 

  Comemos uns rissóis muito bons.  

Hemos comido unas empanadillas buenísimas. 

 

ROBE (sXIX). 

(de robe (1165-1170) 'roupa íntima feminina, de mangas, comprida até os pés'). 

Diz o Houaiss: “foi consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

roupão 1589”. 

 Esp. bata [do fr. ouate], salto de cama [de ‘saltar’ e ‘cama’] 

  Assim que acordou, vestiu o robe e fez café.  

Tan pronto como se despertó, se puso el salto de cama e hizo café. 
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ROCHA (1156). 

(de roche (início sXII) 'id.', este do lat. vulg.*ròcca, de prov. orig. pré-lat., f. dvg. de 

roca). 

 Existe em português <roca 1002>. 

 Esp. roca [de origem incerta] 

  A camada mais externa da Terra é formada basicamente por rochas.  

La capa más externa de la Tierra está formada básicamente por rocas. 

 

 

ROLAR (1559). 

(de rouler (roueller c1160) 'rolar', de rouelle (sXII) 'inicialmente, roda da charrua' < 

lat.tar. rotella, por rotùla, der. de rota 'roda'). 

Em português existem <rodar s.XIV, fazer girar>. 

 Esp. rodar [do lat. rotare], hacer rodar ‘fazer rodar’ 

  Lágrimas rolaram pelo rostro dele.  

Rodaron lágrimas por su rostro. 

 

SABONETE (1587). 

(de sabão na f. rad. sabon- + -ete, por influxo do fr. savonnette (1579), de savon < lat. 

tard. sapó,ónis; no sXVI o voc. designava uma produto à base de óleo endurecido que 

se esfregava em partes do corpo afetadas por queimadura causada pelo frio, 

semelhante ao então chamado sabonete de Flandres; ver sab(on)-; a1587 é a data 

para a acp. fig. infrm. 'repreensão enérgica' e 1720 é a data para a acp. 'sabão fino'). 

 Poderia ser <sabãozinho>. 

 Esp. jaboncillo [dim. de ‘jabón’, do lat. saponem] 

  Nos hotéis há sempre sabonetes.  

En los hoteles siempre hay jaboncillos. 

 

SUTIÃ (s.XX). 

(de soutien(-gorge) (1904) 'sustenta-seios', comp. de soutien 'aquilo que sustenta' + 

gorge 'seios'). 

Formas portuguesas <corpinho 1524, porta-seios>. 

 Esp. sujetador [de ‘sujetar’], sostén [de ‘sostener’] 

  O sutiã realça o peito.  

El sujetador realza el pecho. 



 

 73 

 

TABLIER (sXX). 

(de tablier (1160) 'superfície plana em que se prendem objetos, painel', (1530) 'toalha 

que protege uma superfície; avental', der. de table 'tábua, superfície plana'). 

Em português <no Brasil, painel 1600> 

 Esp. salpicadero 

  Os carros modernos têm tablier eletrónico.  

Los coches modernos tienen salpicadero electrónico. 

 

 

 

TRIAGEM (s.XX) (daqui sai o verbo triar).  

(de triage (1763) 'lit. escolha, seleção; conjunto de pessoas cuidadosamente 

escolhidas por pertencerem à alta sociedade ou à aristocracia', der. de trier (1160) 

'escolher entre certo número de pessoas ou de coisas as que correspondem a um 

dado critério (de qualidade ou outro) e separá-las das demais', do lat.tar. trítáre 

'moer'). 

Termos portugueses <separação 1710, seleção 1789, escolha s.XIV>. 

 Esp. selección [do lat. selectionem] 

Aquela empresa dedica-se a fazer triagem de materiais recicláveis. 

Aquella empresa se dedica a hacer selección de materiales reciclables. 

 

TURBILHÃO (1750-1799). 

(de tourbillon (1175), do fr. ant. torbeil 'tempestade', do lat.vulg. *turbicùlum 'id.', 

formado sobre o lat.cl. turbo,ìnis 'turbilhão, vento impetuoso, redemoinho). 

Em português existem <redemoinho 1543, remoinho 1105>. 

 Esp. torbellino [do lat. turbinem] 

O jornal diz: “Turbilhão de água no meio de rio engole tudo no seu 

caminho”.  

El periódico dice: “Torbellino de agua en medio del río se lo traga todo 

a su paso”. 

 

VITRAL (1899). 

(de vitrail (1493) 'id.'). 

Em português <vidraça 1521, vidral 1899>. 
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 Esp. vidriera [do lat. vitriariam] 

  O vitral é um elemento essencial nas catedrais.  

La vidriera es un elemento esencial en las catedrales. 

 

 Outras que, para surpresa da pessoa que escreve estas páginas, também são 

de origem francesa (e num caso, italiana) em espanhol: 

 

BAGAGEM (1554-1583). 

(de bagage (c1265) 'bagagem' <fr. bagues (de orig.contrv.)). 

 Em espanhol, hoje apenas utilizado no sentido de “experiência, 

conhecimento”. 

O sentido mais antigo desta palavra refere-se ao conjunto de armas e 

equipamento do exército. 

Os dicionários não oferecem nenhum sinónimo, o termo francês justifica-se. 

 Esp. equipaje <de ‘equipar’ < do fr. équiper < do nórd. skipa, equipar un 

barco, de skip, barco>.  

  A minha bagagem é apenas uma mala.  

Mi equipaje solo es una maleta. 

 

BETERRABA (1789). 

(de betterrave (1600) de bette < lat. betta,ae 'acelga' e rave < lat. rapa,ae, var. de 

rapum,i 'nabo, rábano'). 

Em português existe <acelga-vermelha>. 

 Esp. remolacha [do it. remolaccio] 

  Fez uma salada e pôs-lhe beterraba. 

  Hizo una ensalada y le puso remolacha. 

 

BILHA (gás) (s.XIII). 

(de bille (1164) de orig.contrv.; acp.orig. (sXIII) 'bolinha, coisa de pouco valor', por ext. 

'objeto de forma arredondada'; acp. de tec (c1900) 'pequena esfera sobre que se 

opera rotação de certos mecanismos'). 

 Em português <bico 1077 (de gás), botija 1574>. 

 Esp. bombona (do fr. bombonne) 

  Acabou-se a bilha (de gás), não posso aquecer o leite. 

  Se ha acabado la bombona, no puedo calentar la leche. 
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CACHECOL (1946). 

(de cachecol (1611), do fr. cacher 'esconder' + col 'pescoço' (f. que mais adiante 

passou a significar 'colarinho')). 

Diz Houaiss “voc. consid. gal. pelos puristas, que sugeriram em seu lugar: 

manta 1365”. 

 Esp. bufanda [talvez do fr. ant. bouffante] 

  Mete o cachecol que está muito frio.  

Ponte la bufanda que hace mucho frío. 

 

ECHARPE (1951). 

(de écharpe (sXII) 'bolsa, sacola de peregrino', (sXV) 'faixa larga de tecido que serve 

de insígnia, us. em geral do ombro direito ao quadril esquerdo', (1666) 'tira de pano 

us. em volta do pescoço ou nos ombros'). 

 Termo português <lenço s.XIII>. 

 Esp. chal [do fr. châle < do persa šāl] 

  A condessa luziu uma echarpe muito cara. 

  La condesa lució un chal muy caro. 

 

LESTE (s.XV). 

(de l'est 'o este' (c1140 est 'este', do ing. east, de mesmo significado); f.hist. 1516 lest 

na Marinha do Brasil e na de Portugal, emprega-se a f. leste, em vez de este, para 

evitar a confusão eufônica o este: oeste). 

Em português <este s.XV>. 

 Esp. este [talvez do fr. est, < do ingl. ant. ēast)] 

  A leste do Paraíso. 

Al este del Edén. 

 

3. Conclusões 

 

 Após esta exposição, deixo à votre avis, leitor português, a reflexão final: 

verificar se as palavras portuguesas dadas poderiam hoje substituir os francesismos 

sem que hovesse uma nuance semântica considerável. 

  É preciso mudar o abajur [quebra-luz / para-luz] do candeeiro.  

O Tejo tem muitas barragens [presas / represas]. 
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O leitor espanhol poderá fazer a mesma operação e fica não só a conhecer 

novos vocábulos como um pouco mais da história da língua que está a estudar. 
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Resumo 
 
A imigração traz novos desafios 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 para a integração dessas crianças 
e para o desenvolvimento de uma consciência linguística que lhes permita obter sucesso escolar. 
A inexistência de conhecimento sobre a população proveniente da imigração que frequenta a 
primeira etapa da educação básica, assim como do trabalho desenvolvido pelos educadores em 
contextos multiculturais de diversidade linguística, suscitou a vontade de saber o que existe do 
outro lado do espelho. 
Com este estudo pretende-se conhecer a realidade respeitante à língua portuguesa como língua 
segunda na educação pré-escolar e refletir sobre a qualidade das abordagens pedagógicas. O 
trabalho empírico é de cariz descritivo, cuja análise de dados assentou no método misto 
(quantitativo e qualitativo), para a interpretação das respostas obtidas através de um inquérito a 
educadores de infância e professores do 1º ciclo do ensino básico. 
 
Apesar de uma grande parte das crianças oriundas da imigração já ter nascido em Portugal, 
muitas delas expressam-se apenas na sua língua materna quando ingressam na educação pré-
escolar. 
Os educadores de infância tentam, pelos seus próprios meios, encontrar estratégias que lhes 
permitam melhorar as suas práticas com grupos de línguas e culturas diversas, mas sentem 
necessidade de formação adequada e de linhas orientadoras. 
 

Palavras-chave: LM; L2; bilinguismo; integração; intercultural. 

 

Abstract 

Immigration brings new challenges to the education system in order to successfully integrate 
students from other languages and cultures. 
 
The frequency of preschool education is a fundamental step towards the integration of these 
children and to develop a linguistic awareness that enables them to achieve academic success. 
The lack of knowledge about the population of foreign origin who attends the first stage of basic 
education, as well as the work developed by educators in multicultural contexts of linguistic 
diversity, prompted the desire to know what is on the other side of the mirror. 
This study aims to know the reality of the Portuguese language as a second language in preschool 
education and is also a reflection on the quality of teaching approaches. The empirical work is of 
descriptive nature, in which to interpret the responses obtained through a survey of day-care 
educators and teachers of the 1st cycle of basic education was used an analysis based on a data 
mixed method (quantitative and qualitative). 
Although a large number of children of foreign background have been born in Portugal, many of 
them express themselves only in their native language when they enter preschool. 
The kindergarten teachers try, by themselves, to find strategies that enable them to improve their 
practices with different groups of languages and cultures, but feel the need for appropriate training 
and guidelines. 

 

Keywords: LM; L2; bilinguism; integration; intercultural.  
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Introdução 

 

Portugal, país tradicionalmente monolingue, confronta-se com mudanças no seu 

sistema educativo, consequentes da diversidade linguística que ocorre das vagas 

migratórias internacionais e da necessidade de encontrar soluções que levem à integração 

dos alunos imigrantes.  

Cada uma das línguas presentes traz consigo uma visão diversa do mundo, com 

aspetos culturais e linguísticos distintos, por vezes bem distantes da língua portuguesa. 

Tendo em conta que a vivência plena de cidadania depende, essencialmente, do 

domínio da língua oficial e que é dever da escola proporcionar condições para que todas as 

crianças a adquiram com sucesso, as instituições governamentais portuguesas realizaram 

estudos sobre a população escolar dos ensinos básico, secundário e recorrente, de forma a 

implementarem medidas relativas ao ensino do português como língua não materna. Assim, 

em julho de 2005, surgiu o documento Português Língua Não Materna no Currículo 

Nacional, programa que estabelece princípios e linhas orientadoras para o acolhimento e 

integração dos alunos provenientes da imigração. Seguiram-no outros documentos, 

destinados aos mesmos ciclos de ensino. 

Apesar da educação pré-escolar não ter um caráter obrigatório, é a primeira etapa no 

processo de educação ao longo da vida. Com pais a lutarem por um espaço vital e 

profissional na nossa sociedade, é no jardim-de-infância que as crianças de línguas e 

culturas diversas dão os passos decisivos em direção à integração e ao sucesso escolar, 

servindo esse contexto educativo como modelo fundamental. 

O Ministério da Educação não realizou nenhum estudo sobre a população imigrante 

que frequenta a educação pré-escolar, nem lançou qualquer material de apoio que 

orientasse os educadores de infância no processo educativo com crianças de português 

língua não materna.  

Esta constatação despertou a vontade de espreitar o que existe do outro lado do 

espelho, de forma a conhecer a realidade da educação pré-escolar no que se refere ao 

português como língua segunda e à atuação dos educadores perante a diversidade 

linguística e cultural. 

Assim, entre maio e setembro de 2011, entrevistaram-se duas educadoras que 

trabalhavam com crianças oriundas da imigração, onde se incluíam educandos de português 

língua não materna. Essas educadoras relataram casos práticos que serviram de ponto de 

partida para a estruturação de um trabalho de investigação. Por conseguinte, foram 

implementados três instrumentos de recolha de dados: um questionário para professores do 

1º ciclo a lecionar o primeiro ano do ensino básico; um questionário para educadores e uma 
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entrevista para os educadores de crianças com PL2. O estudo abrangeu o distrito de 

Coimbra. No tratamento de dados, utilizou-se o método misto de análise (qualitativo e 

quantitativo). A componente estatística foi efetuada com recurso ao programa Microsoft 

Office Excel. Para o estudo das respostas expositivas, utilizou-se a análise categorial de 

conteúdo. 

1- A diversidade de origens na escola portuguesa 

  Segundo o relatório da Rede Eurydice – EU (2004), no ano letivo de 1999/2000 

existiam no sistema de ensino português 89.540 estudantes de outras nacionalidades. O 

maior número de alunos concentrava-se no 1º ciclo do ensino básico, cerca de 36.730, 

seguido do 3º ciclo com 19.065 estudantes. Relativamente à educação pré-escolar, 

verificava-se a frequência de 11.115 educandos de nacionalidade não portuguesa. O 

indicador da maior concentração de crianças oriundas da imigração referia-se ao conjunto 

dos estados membros que, junto com Portugal, constituíam à época a União Europeia 

(Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 

Países Baixos, Reino Unido. 

  De acordo com o Relatório de Português Língua não Materna (DGIDC) relativo a 

2007/2008, 42.332 alunos do ensino oficial não tinham o português como língua materna, 

sendo o número das diferentes nacionalidades desses alunos bastante elevado. Os 

principais países de proveniências dos estrangeiros a estudarem no nosso sistema 

educativo eram os PALOP, seguidos dos da Europa de Leste. Destacavam-se, também, os 

alunos vindos de França, Suíça e Alemanha, destinos preferenciais da emigração 

portuguesa. 

Os valores estatísticos relativos à DREC indicavam como preponderantes os 

números de alunos oriundos de França, Suíça, Ucrânia, Alemanha e Angola nas escolas 

básicas e secundárias daquele distrito. 

Relativamente à educação pré-escolar, segundo informações obtidas na DREC, na 

DGIDC e ainda no GEPE, as entidades oficiais do nosso país não realizaram nenhum 

estudo sobre a população oriunda da imigração que a frequenta. Assim, não existe, por 

parte do Ministério da Educação, o conhecimento do número de crianças imigrantes que 

frequentam o pré-escolar nem de elementos que permitam uma caracterização dessa 

população. Essa é uma lacuna que deveria ser suprida, visto ser nesse nível de educação 

que as crianças dão os seus primeiros passos para a integração na sociedade. 

 

2 - Reconhecimento da existência da diversidade linguística 

  Os dados estatísticos relativos ao número de alunos imigrantes e aos seus países de 

origem são importantes para que se analise a realidade educativa, numa perspetiva de 
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reconhecimento da heterogeneidade. No entanto, não permitem o conhecimento da 

diversidade linguística. Ou seja, o facto de se saber o país de origem não significa que se 

saiba qual é a língua falada pelo aluno.  

Segundo os últimos dados apresentados pela UNESCO, existem, no mundo, cerca 

de 6.700 línguas vivas, concentrando-se a maioria delas em países em vias de 

desenvolvimento pertencentes aos continentes asiático e africano. Se olharmos para as 

estatísticas atrás referidas e pensarmos que uma grande parte dos alunos oriundos da 

imigração que frequentam as escolas do nosso país é originária dos PALOP, poderemos 

pensar que todos eles se expressam em português. No entanto, cada um desses países 

possui diversas línguas, que advêm de raízes históricas e culturais distintas. 

Angola conta com cerca de duas dezenas de línguas africanas, sendo algumas delas 

reconhecidas como línguas nacionais. Cerca de 90% dos angolanos são de origem bantu, 

um grupo étnico que engloba diversos povos com línguas diferentes, tendo a língua 

umbundo como a de maior expressão, com aproximadamente 4 milhões de falantes. Apesar 

das línguas nacionais serem as línguas maternas da maioria da população, 60% dos 

angolanos falam português como primeira ou segunda língua, verificando-se que alguns 

deles usam uma variedade não escolarizada. Nesse país, o português encontra-se em 

permanente transformação, devido às interferências linguísticas resultantes do seu contacto 

com as línguas nacionais, vinculando-se à realidade angolana. 

  Moçambique possui quarenta e três línguas nacionais. O Recenseamento Geral da 

População de Moçambique, realizado em 1997, revela que 39,6% dos moçambicanos falam 

português como primeira ou segunda língua. De notar que quem se expressa na língua 

oficial reside na zona urbana, onde existe uma maior proporção de pessoas com educação 

formal. Nas áreas rurais as línguas autóctones dominam completamente. A língua com um 

maior número de falantes é a emakhuwa usada por 26,3% da população desse país.  

  Na Guiné-Bissau, tal como em todos os países de África, as línguas são diversas, 

devido à grande variedade de grupos etnolinguísticos. As línguas maternas mais 

representativas são: balanta, fula, mandinga, manjaco e papel. Para além das línguas 

faladas pelos grupos étnicos, existe uma língua veicular usada por 70% dos guineenses, o 

crioulo da Guiné-Bissau, que se formou a partir do contacto do português com as línguas 

vernaculares. Assim, o crioulo guineense tem como base o léxico do português, mas a sua 

gramática é tipicamente africana. A língua portuguesa é dominada quase por pouco mais de 

10% da população nacional. 

São Tomé e Príncipe conta com três diferentes crioulos, designadamente: o forro, o 

angolar (falados em São Tomé), e o principense (falado na Ilha do Príncipe). As línguas 

crioulas surgiram do contacto entre os povoadores portugueses e os escravos africanos de 

diversas origens. Consequentemente, desta profusão e variância de misturas, temos casos 
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como o forro e o principense que têm um léxico maioritariamente de base portuguesa 

enquanto o angolar integra um maior número de fontes africanas, sobretudo do quimbundo. 

Neste país, cerca de 95% da população fala português. No entanto, embora seja seguida a 

norma padrão do português europeu, existem diversos registos com influência dos crioulos 

que refletem o conflito entre a regra oficial, a prática local e um passado recente em que o 

português era língua segunda para a maioria da população. 

  O crioulo cabo-verdiano é a língua materna de quase todos os indivíduos nascidos 

em Cabo-Verde e também da maioria dos que vivem na diáspora. É uma língua de base 

portuguesa que surgiu do contacto entre portugueses e escravos vindos da África Ocidental, 

após o povoamento. As diversas ilhas do arquipélago desenvolveram a sua própria variante 

de crioulo que os especialistas dividiram em dois grupos: o de Barlavento (mais próximo do 

português) que engloba as variantes de Boa Vista, Sal, São Nicolau, São Vicente e Santo 

Antão, e o de Sotavento (mais afastado do português) que abrange as variantes de Brava, 

Fogo, Santiago e Maio. A língua oficial desse país é o português, mas existe a vontade 

política de oficializar também o crioulo. 

  Os PALOP são um exemplo de que não deve ser feita uma colagem entre 

nacionalidade e idioma, visto existirem nesses cinco países mais de setenta línguas vivas, 

associadas a outras tantas culturas. Com este exemplo, pode perceber-se a razão da 

grande diversidade linguística presente nas escolas portuguesas, trazida pela pluralidade da 

imigração. Porém, só recentemente foi valorizado o conhecimento dessa diversidade. 

  Nos anos oitenta do passado século, a maioria de alunos estrangeiros provinha de 

países de expressão portuguesa e a questão das línguas era ignorada, sendo apenas 

estudados os denominados “grupos culturais”. No entanto, os docentes começaram a 

aperceber-se que, fora da escola, muito dos alunos originários de países onde o português 

era língua oficial falavam línguas que nada tinham em comum com a norma padrão do 

português europeu, sendo antes línguas africanas que os vinculavam às suas origens. 

Constatou-se, então, que nem todos os alunos tinham as mesmas oportunidades de 

aprendizagem e de uso do português, o que influenciava os resultados escolares. Sem 

nunca terem tido qualquer formação sobre contextos multilingues (visto o espaço escolar ser 

monolingue, inserido num país monolingue) os educadores e professores procuraram pelos 

seus próprios meios encontrar pistas que os orientassem nas suas práticas pedagógicas e 

didáticas, para que a estas crianças fosse facilitada a aquisição do português.  

  A chegada da última vaga de imigração, que trouxe falantes de línguas genética e 

tipologicamente diversas, especialmente de línguas eslavas (russo e ucraniano) e sino-

tibetanas (com incidência óbvia para o mandarim e o cantonês) intensificou a sensibilização 

à diversidade linguística, tanto nos docentes como nas entidades oficiais que procuram, 

desde então, encontrar soluções que levem à integração e ao sucesso intrinsecamente 
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ligados ao domínio da língua portuguesa. Tornou-se, portanto, evidente que o português era 

língua não materna para um grande número de crianças que frequentava as escolas. 

Por conseguinte, associado às diretrizes da Comunidade Europeia que visam a 

promoção do plurilinguismo surge, em 2001, um enquadramento legal onde, pela primeira 

vez, se considera a possibilidade de ensinar oficialmente o português como língua não 

materna. 

  Tendo em conta que “o caráter da língua portuguesa como língua de escolarização 

deve ser uma preocupação partilhada pelos professores de todas as disciplinas”, foi 

elaborado, em julho de 2005, o Documento Orientador - Português Língua Não Materna no 

Currículo Nacional (programa para a integração dos alunos que não têm o português como 

língua materna). Esse documento enuncia as linhas orientadoras definidas para dar 

respostas às novas realidades escolares e indica medidas que possibilitam a integração dos 

alunos no sistema educativo nacional, através de um modelo curricular que visa a 

proficiência linguística e o domínio progressivo do português como língua segunda. 

  Seguiram-no o documento Orientações Nacionais do 1º ao 12º ano dos Ensinos 

Básico e Secundário e do Ensino Recorrente que caracteriza os perfis linguísticos da 

população escolar, em função das línguas e culturas, aborda o modo como as línguas são 

aprendidas e fornece diretrizes que regulam a atuação da escola junto das minorias 

linguísticas, no que respeita à língua portuguesa.  

  Apesar de a educação pré-escolar não ter caráter obrigatório, é a primeira etapa da 

educação básica no processo de educação que se desenvolve ao longo da vida. Neste nível 

de educação, os docentes têm como referência para as suas práticas as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar, uma linha condutora (e não um programa) que 

permite aos educadores gerirem o currículo, no âmbito do projeto educativo do 

estabelecimento, tendo em atenção a equipa pedagógica, os saberes da criança e das suas 

famílias, os desejos da comunidade e as solicitações dos outros níveis educativos.  

Essas orientações curriculares, salientam a importância da articulação entre a 

educação pré-escolar e os outros ciclos de ensino, no que respeita à transversalidade da 

língua portuguesa, da seguinte forma: “a valorização do ensino da língua portuguesa como 

matriz de identidade e suporte de aquisições múltiplas faz parte dos princípios da 

organização curricular dos ensinos: básico e secundário. Por isso, se considera que uma 

abordagem transversal da língua portuguesa deverá estar presente em todos os conteúdos”. 

Relativamente à sensibilização para a diversidade linguística, foca-se que nem todas as 

crianças têm o português como língua materna e que “se o respeito pelas línguas e culturas 

é uma forma de educação intercultural, a aprendizagem da língua portuguesa torna-se 

essencial para que tenham sucesso na aprendizagem”. Indica-se, ainda, que, 

independentemente do domínio do português oral com que as crianças cheguem à 
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educação pré-escolar, as capacidades de produção e compreensão linguísticas devem ser 

progressivamente alargadas “através das interações com o educador, com as outras 

crianças e com outros adultos” (Silva, 1997: 66).  

Este documento, elaborado antes da última grande vaga de imigração, fundamenta o 

desenvolvimento e aprendizagem como vertentes indissociáveis, o reconhecimento da 

criança como sujeito do processo educativo, a construção articulada do saber e a exigência 

de resposta a todas as crianças (através de uma pedagogia diferenciada, centrada na 

cooperação, em que cada criança beneficia do processo educativo desenvolvido com o 

grupo). Essas, são estruturas de suporte para uma educação que visa a plena inserção na 

sociedade. No entanto, as linhas que suportam a intervenção educativa no que respeita à 

diversidade linguística, à aquisição do português como segunda língua e ao processo de 

desenvolvimento bilingue são extremamente limitadas.  

Em junho de 2011, o Conselho da União Europeia concluiu que a educação pré-

escolar recebe tendencialmente menos atenção do que qualquer outro nível de ensino, 

apesar de existirem evidências de que o investimento eficiente na qualidade da educação 

nos primeiros anos de vida é muito mais eficaz do que a intervenção numa fase posterior. 

Prova disso, segundo a informação obtida na DGIDC, é o facto de ainda não ter sido criada 

nenhuma brochura ou material de apoio sobre a temática do português como língua não 

materna, destinados à educação pré-escolar, que orientassem os educadores nas práticas 

educativas com crianças oriundas da imigração. 

 

3 - Língua materna 

  Como qualquer outra manifestação do humano, a língua é histórica e socialmente 

determinada, partilhada por uma comunidade que institui e admite as suas convenções, mas 

que as vai modificando na medida em que se vai transformando.  

  O sistema adquirido de forma espontânea e natural que identifica o sujeito com uma 

determinada comunidade linguística constitui a sua língua materna. A designação língua 

materna (LM) está ligada ao facto de, tradicionalmente, a mãe transmitir a sua língua à 

criança. É essa, portanto, a primeira língua (L1) de socialização, adquirida por exposição e 

uso no contexto familiar. Através das interações com os que lhe estão mais próximos, a 

criança estabelece a sua primeira gramática que vai reestruturando e desenvolvendo em 

direção à gramática dos adultos da comunidade onde se encontra inserida. 

  Adquirida sob forma oral durante a infância, a língua materna desempenha um papel 

simbólico, reforçando a identidade e criando laços de pertença a um povo. Nesse sentido, a 

língua transporta consigo, tal como uma impressão digital, a história, os costumes, as 

tradições, as crenças e os valores de quem a usa, da sua comunidade. É, por isso, a chave 

de qualquer cultura, o instrumento primordial que configura o universo dos seus falantes.   
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  Esse aspeto reflete-se na dificuldade em traduzir com exatidão uma frase, visto que 

as línguas espelham uma apreensão diversa da realidade. É o caso da língua kaxinawá (do 

sul do Amazonas) em que a palavra “txai”, transferida para “tu, metade de mim” tem um 

sentido estranho à conceção de vida ocidental. 

  Assim, a língua inuit (do norte do Canadá) possui um número elevado de palavras 

para “neve” que caracterizam um tipo diferente de precipitação, o que representa uma 

realidade inversa da de outras comunidades que, pelo facto de nunca terem visto neve, não 

possuem esse conceito nem o correspondente campo lexical. Também para os kwawu (um 

povo do Oeste Africano), só existem três cores básicas: preto, branco e vermelho, cores da 

sua cosmologia tradicional. Todas as outras são, para eles, combinações ou cores 

relacionadas com coisas concretas. Como exemplo, o sentido de “amarelo” seria “a cor da 

gordura da galinha”. 

  Nas regiões com grande biodiversidade, as línguas possuem vocabulários 

elaborados para descreverem o mundo natural, como se fossem “guias de campo coletivos” 

que refletem o conhecimento ecológico, por vezes de centenas de gerações. É o caso do 

paluano (falado na República de Palau, um país insular situado no Oceano Pacífico) que tem 

nomes para cerca de trezentas espécies diferentes de peixes, e das línguas nativas de 

Papua Nova Guiné que possuem um extenso léxico referente às diversas espécies de aves 

que habitam a ilha. 

  No entanto, apesar de toda a diversidade de visões do mundo, alguns conceitos são 

universais: todas as línguas têm palavras para “sol”, “lua”, “dia” e “noite”.  

  Também os sentimentos são relativamente universais, embora nem todos tenham 

nomeações explícitas nas diferentes línguas. Existe na língua alemã o termo 

“schadenfreude” que representa a satisfação pela desgraça de alguém desprezível. Em 

português não existe nenhuma palavra para definir essa emoção, apesar de experienciada. 

Contrariamente, a palavra portuguesa “saudade” tem raros termos equivalentes nas diversas 

línguas, embora todos os povos sintam a tristeza causada pela ausência de alguém ou de 

algo que lhes é querido.   

  Todas as línguas vivas são passíveis de evolução, compõem-se por unidades 

discretas e reguladas por regras, possuem uma relação de arbitrariedade entre a cadeia 

sonora e o significado. Assim, o falante de qualquer língua pode construir um interminável 

número de expressões para comunicar o que pensa, o que vê e o que sente.  

Por conseguinte, todas as línguas maternas deveriam ser olhadas de igual modo, 

com o mesmo respeito e importância, pois não existem línguas superiores ou inferiores. 

Segundo Steven Pinker, “as invenções culturais variam imenso na sua sofisticação de 

sociedade para sociedade (…) Alguns grupos contam por nós nos ossos e cozinham em 

fogos acendidos com paus afiados, enquanto outros usam computadores e fornos de micro-
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ondas. A linguagem, no entanto, destrói esta correlação. Há sociedades que estão na idade 

da pedra, mas não existe uma língua que esteja na idade da pedra”. 

 

4 - Aquisição da língua materna: domínio fonológico, lexical, morfológico, sintático, 

semântico e pragmático 

  A capacidade para diferenciar os sons da fala é inata e, desde o nascimento, a 

criança consegue reagir às variações acústicas da voz humana.  

   Inicialmente, a criança interage vocalmente através de um conjunto de produções 

sonoras, tais como o choro, o palreio, o riso e a lalação, que integram o período pré-

linguístico. O palreio ocorre por volta dos dois meses, e consiste na produção de sons 

vocálicos e consonânticos que se misturam com risos e, mais tarde, com gargalhadas. A 

etapa seguinte, a fase da lalação que se prolonga até aos nove ou dez meses, distingue-se 

por uma repetição na estrutura de sílabas CVCV onde, por vezes, se verifica alternância de 

turnos na conversação entre criança e adultos.  

Depois deste período, a criança passa para produções de uma ou duas sílabas a que 

atribui significado. O aparecimento das primeiras palavras marca o início do planeamento 

controlado da fala, da expressão verbal. Nessa fase de desenvolvimento, denominado 

período holofrásico, as palavras isoladas (geralmente nomes, palavras com maior força 

denotativa) determinam o conteúdo de toda uma frase, dependendo o significado do 

contexto em que foi proferida, da entoação que a regula e da ação que a acompanha. Nesta 

fase, verifica-se a compreensão de frases simples, principalmente instruções. 

  Entre os dezoito e os vinte meses, a criança inicia uma combinação de duas palavras 

que expressam, rudimentarmente, alguma relação. São as primeiras produções frásicas. 

Este tipo de discurso denomina-se telegráfico e é caracterizado pela combinação de nomes 

e verbos que indicam, essencialmente, ações. Nos períodos holofrásico e telegráfico, as 

palavras produzidas não contêm marcas de género, número ou de flexão verbal. As 

características prosódicas aproximam-se, cada vez mais, da produção adulta. O final do 

período telegráfico, caracterizado pela combinação de três (ou mais) elementos lexicais e 

pelo uso de sufixos flexionais, marca o desenvolvimento do conhecimento sintático, bem 

como simboliza o começo do domínio morfológico. Assim, a criança utiliza no seu discurso 

palavras de referência, nomes de objetos, propriedades dos objetos (ex.: cor, dimensão, 

textura), referencializações adverbais (ex.: aqui, ali), pronomes (ex.: eu, tu, eles, meu) e 

alguns verbos (ex.: ir, haver, ter, querer). Com essas combinações de palavras, faz pedidos, 

dá ordens, pergunta, nega e exclama, demonstrando estar a apropriar-se das regras 

conversacionais.  

  Aos três anos, a criança produz cerca de mil palavras. O confronto com novos 

vocábulos pode originar sobregeneralizações, quer em regularizações morfológicas (ex.: 
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“fazeu” - transformação de um verbo irregular em regular; “pãos” - junção da marca geral do 

plural ao radical do nome) quer na atribuição errada de rótulos lexicais (ex.: “bola” por “lua”, 

partindo da forma comum). Por essa idade, os enunciados caracterizam-se pelo 

aparecimento de morfemas gramaticais e pela combinação de palavras em estruturas 

frásicas, verificando-se que a criança produz corretamente frases simples de acordo com os 

padrões específicos da sua língua materna (ex.: no caso do português é SVO: a posição 

pré-verbal corresponde ao constituinte com a função gramatical de sujeito e a posição pós-

verbal à função de objeto; já, diversamente, o padrão de ordem básica das palavras em 

japonês e turco é SOV, ou nas línguas celtas VOS). Também nessa fase se verifica o 

domínio das principais regras de concordância, o que requer um certo conhecimento da 

estrutura morfológica da língua. 

  Assim, pelos três anos, a criança está pronta a compreender e a produzir frases 

afirmativas, negativas e interrogativas simples. Inclui, no caso do português, determinantes 

(artigos e adjetivos determinativos), quantificadores, e verbos auxiliares que assinalam 

tempo, aspeto e modalidade. Apesar de muitos sons estarem ainda em processo de 

aquisição, a clareza do discurso é quase total. 

  Ainda no caso do português, entre os três e os quatro anos, a criança já enuncia 

frases com preposições (ex.: “Comi arroz com peixe”), com alguns pronomes átonos (ex.: 

“Eu vi-te”), orações relativas (relativa encaixada à direita que fornece informação sobre o 

objeto direto (ex.: “O pai comprou uma bola que é amarela”), e orações completivas (ex.: 

“Quero ir ao parque”). Durante este período, a utilização dos advérbios ontem, hoje e 

amanhã constitui uma dificuldade, verificando-se que usa o vocábulo “ontem” para expressar 

qualquer situação passada e o vocábulo “amanhã” para expressar algum evento no futuro 

(ex.: “Amanhã faço anos” - faltando três meses para o seu aniversário). A combinação de 

orações é realizada através da conjunção coordenativa “e” que tem, inicialmente, a função 

meramente aditiva de juntar frases e, posteriormente, serve como elo de ligação de duas 

frases relacionadas temporalmente (só mais tarde será utilizada para expressar uma relação 

de causa/efeito). Nesta fase, a criança já consegue discriminar os sons que pertencem, ou 

não, à sua língua materna.  

          A partir dos quatro anos, a criança usa frases complexas, o que demonstra um bom 

domínio das regras gramaticais da sua língua materna. No caso do português, acrescenta 

aos seus enunciados flexões verbais, novas preposições e vários determinantes. Utiliza, 

também, muitas repetições de conjunções e os advérbios “como” e “depois”. Por essa idade, 

começam a surgir combinações de frases com recursos a conectores temporais (quando) e 

causais (porque). Quanto às interações conversacionais verifica-se uma maior eficácia, com 

a utilização de formas de amabilidade e subtileza. Entre os cinco e os seis anos, a criança 

atinge o nível e a qualidade de produção fónica de um adulto. 
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  A idade pré-escolar é assinalada pelo acelerado aumento do vocabulário e pela 

progressiva aquisição do conhecimento sintático. No entanto, isso não significa que a 

criança domine o conhecimento sintático quando entra para a escolaridade obrigatória. O 

período que vai desde o início do 1º ciclo até à puberdade é caracterizado pela consolidação 

e melhoramento das estruturas sintáticas já existentes e pelo aperfeiçoamento de 

construções que requerem alterações nas estratégias gerais de interpretação e formulação 

de frases. Já a extensão e o conhecimento do vocabulário são fortemente influenciados pelo 

contexto vivencial e estão relacionados com inúmeros fatores: sociais, culturais, regionais, 

etc., estando a sua utilização muito determinada pelo ambiente onde a criança está inserida.  

 Na descrição acima traçada tinha-se prioritariamente na ideia a aquisição do 

português, para um melhor entendimento da evolução dessa aprendizagem. No entanto, 

apesar das diferenças que caracterizam as línguas, o desenvolvimento linguístico é 

assinalado por uma linha sequencial de crescimento que tem como base padrões universais. 

A combinação de palavras de acordo com a estrutura frásica da língua materna e o 

processo de complexidade sintática crescente (que culmina na puberdade) são indicadores 

de que a capacidade linguística do ser humano assenta em programações geneticamente 

concebidas, geradoras de alterações qualitativas de desempenho. No entanto, as interações 

linguísticas são fundamentais para que o falante reconheça o que escuta e consiga 

expressar-se de forma compreensível. Ou seja, não há input linguístico que não seja fruto e 

motor da interação sócio cultural. 

 

5 - Língua segunda e língua estrangeira 

  A designação língua não materna (LNM) cobre todas as situações em que a língua 

não é adquirida no contexto familiar, nela se distinguindo duas grandes subdivisões: língua 

segunda (L2 ou LS) e língua estrangeira (LE).  

Na opinião de Isabel Leiria (1999), o termo língua segunda (L2) deve ser aplicado 

para classificar o uso de uma língua não materna num país em que ela tem reconhecimento 

oficial, indispensável para a participação ativa na vida política, económica e escolar locais. 

Maria Helena Ançã (1999) salienta que o termo pode designar a língua oficial de um país 

bilingue ou plurilingue onde as línguas maternas ainda não se encontram suficientemente 

descritas (dando como exemplo os PALOP), ou uma língua privilegiada em comunidades 

multilingues.  

Já o termo língua estrangeira (LE) define as línguas que são aprendidas em espaços 

onde não têm qualquer estatuto sociopolítico. É, portanto, o estatuto e o contexto de uso que 

distingue esses dois termos: segunda língua é a língua oficial e escolar, enquanto língua 

estrangeira pertence a um contexto letivo específico (aula de línguas). 

Em Portugal, país tradicionalmente monolingue, o português é língua segunda para 



 89 

os alunos provenientes de sociedades com culturas e línguas diferentes, que têm de adquirir 

nas escolas um domínio expedito da língua como condição imprescindível para a integração 

e para o sucesso escolar. Como a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação 

básica, é natural que surja nos jardins-de-infância um elevado número de crianças de 

línguas maternas distintas. Em plena fase de aquisição linguística, os estabelecimentos de 

educação pré-escolar irão funcionar como modelo fundamental para essas crianças. 

   

6 - Aquisição da língua segunda 

  Dotadas de capacidades inatas para aquisição da linguagem e ajudadas por um 

ambiente social que proporcione experiências de comunicação, as crianças apresentam 

uma grande plasticidade para adquirir uma L2. No entanto, segundo alguns autores, essa 

capacidade vai-se restringindo com o crescimento.  

  Estudos realizados nos anos setenta, que tinham como intuito comprovar se a 

predisposição inata preconizada por Noam Chomsky para deduzir regras a partir do input 

linguístico funcionava também na aquisição da segunda língua, concluíram que as 

sequências da aquisição da L2 são idênticas às da língua materna. No que respeita à 

fonologia, à morfologia, à sintaxe, à semântica e à pragmática, as ordens de aquisição e 

sequências de desenvolvimento da L2 são semelhantes às da primeira língua.  

  Para aquisição de uma L2, a criança serve-se dos conhecimentos e da experiência 

que já possui na sua língua materna. Essa influência da primeira língua é designada, desde 

os anos cinquenta, por transferência, termo que se refere à transposição de formas e 

significados de uma língua para outra. Se as duas línguas pertencerem à mesma família 

linguística têm mais cognatos e componentes gramaticais em comum, o que permite um 

maior conhecimento transferível para a L2. A influência da língua manifesta-se então sob a 

forma de transferência positiva. No entanto, se as duas línguas são geneticamente e 

tipologicamente afastadas, não existe nada na LM que possa ajudar a descodificar a L2, o 

que pode originar transferências negativas, também denominadas de interferências (Mateus 

et al., 2009). Assim, o distanciamento entre as línguas exige um tempo mais dilatado para 

aquisição da L2. É esse o caso das crianças chinesas que frequentam os nossos jardins-de-

infância. O mandarim é uma língua isolante e tonal enquanto o português é acentual e 

flexional, existindo entre as duas um grande afastamento. No processamento do discurso 

oral, a criança recebe uma cadeia de sinais sonoros a que tem de associar um conteúdo 

semântico. Para que haja descodificação da mensagem, é necessário um conhecimento 

automatizado que, no caso de línguas com sistema fonológico bastante diferente, demora 

obviamente muito tempo até ser adquirido. 

No processo de aquisição da L2 pode ocorrer a mudança automática de língua 

durante o discurso da criança, assim como sobregeneralizações. A mudança automática 
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acontece quando a criança ainda não possui vocabulário suficiente em cada uma das 

línguas mas, à medida que vai crescendo e o vai adquirido, esse comportamento linguístico 

tende a diluir-se.  

  Um dos aspetos mais importantes a considerar no processo de aquisição da segunda 

língua é a qualidade das interações, já que a criança apreende a língua a partir de uma 

situação espontânea. A colaboração e cooperação dos colegas que têm como LM a língua 

oficial são essenciais para o desenvolvimento desse processo. Porém, os educadores 

devem ajudar à aquisição, encontrando métodos, estratégias e recorrendo a materiais que 

sejam potenciadores da língua portuguesa.  

  Sabemos que, como em qualquer outro domínio, a motivação é indispensável para a 

aquisição da língua não materna e a forma de o fazer deve ter em conta a idade do 

educando. Atividades lúdicas baseadas em temas do agrado das crianças podem constituir 

uma estratégia facilitadora da motivação, quando os conteúdos motivadores tiverem em 

conta objetivos próximos (ex.: adquirir mais vocabulário). Criar e desenvolver a motivação 

para a aprendizagem é uma das tarefas do educador e compensa largamente por constituir 

um fator essencial na aquisição da língua segunda.  

Outra vantagem é saber quais são as línguas maternas dessas crianças, tentar 

conhecê-las. Através das descrições gramaticais que o mundo de informação global coloca 

à disposição, os docentes podem entender o modo como cada língua interfere na aquisição 

do português. Assim, podem perceber, por exemplo, que as crianças ucranianas não 

conseguem pronunciar devidamente as vogais nasais por não existirem no seu sistema 

fonológico.  

  Com esses conhecimentos, associados a uma observação constante que tenha em 

conta a linha sequencial do crescimento linguístico e o ritmo de aprendizagem da criança, os 

educadores podem agir intencionalmente, incidindo nas áreas problemáticas que 

necessitem de ser desenvolvidas com especial cuidado, de forma a aumentar 

progressivamente as competências na língua de acolhimento.  

 

7 - Bilinguismo 

  Na fase de desenvolvimento da linguagem, existe uma disponibilidade da criança 

para receber, processar e interiorizar os dados linguísticos que a rodeiam, quer venham de 

uma ou mais línguas. Quando exposta a duas línguas distintas nesse período crucial, a 

criança pode desenvolver o bilinguismo, tornando-se, naturalmente e sem esforço, fluente 

em ambas. 

  A qualidade de bilingue não implica um igual domínio das duas línguas, nem 

simultaneidade na aquisição delas, pois raramente a mestria de ambas é idêntica, existindo, 

na maioria dos casos, a dominância de uma sobre a outra. 
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O momento e o meio de aquisição de cada uma das línguas são determinantes para 

o processo bilingue. Se uma criança tem pais com duas línguas maternas distintas e cada 

um se lhe dirige na sua própria língua, tem condições para desenvolver o bilinguismo de raiz 

(de aquisição simultânea). No caso de exposição à segunda língua depois dos três anos de 

idade, quando a aquisição da L1 já se encontra em marcha, a criança poderá desenvolver 

um bilinguismo compósito (de aquisição sucessiva). No nosso país, normalmente, esta 

situação acontece quando as crianças que não têm o português como língua materna 

entram para o ambiente educativo ou escolar. 

Na aquisição bilingue simultânea, a criança adquire ambas as línguas de modo 

idêntico ao de um falante monolingue. No entanto, o domínio das duas línguas pode não ser 

sempre quantitativa e qualitativamente idêntico. A consistência do uso das duas línguas no 

ambiente familiar e a separação das línguas, com associação de cada uma a falantes 

específicos, são determinantes para a mestria de ambas. Para isso, o adulto deve 

comunicar sempre com a criança em cada uma das línguas respetivas, independentemente 

do conhecimento que tenha da outra língua. Ou seja, convém que pai e mãe falem com a 

criança em cada uma das suas línguas. 

  Nesse processo, o aparecimento das primeiras palavras ocorre em ambas as 

línguas, sendo o período holofrásico evidenciado por uma produção misturada de vocábulos 

dos dois sistemas linguísticos. No período subsequente verifica-se a criação de frases 

mistas formadas com palavras e regras das duas línguas em aquisição. O aumento 

crescente das diferenças entre ambas as línguas conduz a uma separação dos sistemas 

fonológicos e sintáticos, totalmente conseguida por volta dos sete anos de idade. 

  Já o bilinguismo de aquisição sucessiva é caracterizado por três etapas de 

desenvolvimento distintas: inicialmente, a criança começa por estabelecer relações sociais 

em que a interação é mais importante do que o comunicar da informação. Na segunda 

etapa, a criança tenta comunicar centrando-se no essencial, utilizando as unidades de 

discurso que conhece e, posteriormente, à medida que amadurece, entra na terceira etapa, 

concentrando-se na elaboração formal do discurso. Nesta fase, a segunda língua pode 

tornar-se a língua de preferência do bilingue, pois a identificação com os novos parceiros de 

comunicação e as atitudes da comunidade maioritária em relação a ambas as línguas e 

culturas jogam um papel determinante. 

Os diversos estudos sobre o bilinguismo vieram combater o mito de que a exposição 

a duas línguas no período de aquisição linguística era responsável por confusões e atrasos 

no desenvolvimento da linguagem. Lev Vygotsky, já nos anos trinta do passado século, 

defendia que o facto de uma criança perceber que pode exprimir o seu pensamento em 

diferentes línguas permite que veja a língua como um sistema particular entre muitos, o que 

leva à consciência das operações linguísticas.  
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  Nessa mesma linha, Filipa Amendoeira (2005) sustenta que as crianças bilingues 

revelam um controlo dos processos linguísticos superior ao das crianças monolingues, pois 

o bilinguismo promove uma orientação analítica para a linguagem e desenvolve aspetos da 

consciência metalinguística. 

   Essa capacidade de tratar a língua como um objeto de análise é facilitadora da 

aquisição ou aprendizagem de novas línguas sendo, por isso, muito importante, visto 

vivermos num mundo aberto à comunicação, com um mercado de trabalho exigente onde o 

domínio das línguas é um instrumento indispensável.  

Para o bilinguismo se manter ativo, é essencial que a criança tenha oportunidades de 

ouvir e de usar no seu quotidiano as línguas que está a adquirir. Por isso, a frequência do 

jardim-de-infância é extremamente útil, ao proporcionar o contacto com a segunda língua 

durante este período crucial de desenvolvimento.  

  

8 -  O educador e a diversidade linguística e cultural 

  A escola deve transmitir os conhecimentos necessários às crianças para que elas 

possam abrir-se ao universal sem rejeitar as suas raízes de identidade. Se a escola 

valorizar, apoiar e respeitar as culturas e as línguas dos alunos imigrantes, estará a facilitar 

a integração e a aprendizagem da língua oficial.  

  Para isso, é necessário que os educadores sejam sensíveis à diversidade linguística 

e cultural e tenham a capacidade de questionar práticas desenvolvidas durante anos em 

função da cultura dominante e substituí-las por outras que promovam o intercâmbio cultural, 

dando ensejo a que se enriqueçam pelo contacto com as outras.  

  Manuel Patrício (1997) refere que um educador pode adotar três posições distintas, 

relativamente às culturas minoritárias: 

  a) assume que a sua cultura é a melhor e faz diligências no sentido de levar o outro a 

aderir à sua; 

  b) faz um esforço para apreender o mundo cultural do outro mas tem uma grande 

dificuldade em se distanciar do seu o que culmina na condição anterior; 

  c) coabita com as culturas criando uma situação de mudança.  

  Na mesma linha, Carlinda Leite (2000) salienta que, antes do reconhecimento do 

direito à diferença, as respostas à diversidade tinham como intuito a assimilação, tendo a 

escola uma atitude monoculturalista. Realça, no entanto, que mesmo depois desse direito 

ser reconhecido, a aceitação à diversidade pode não ser ativa. Ou seja, se as respostas à 

diversidade forem apenas ocasionais (ex.: serem reduzidas à apresentação dos trajes 

típicos ou da alimentação dos países das crianças imigrantes) podem corresponder a um 

mero reconhecimento passivo da existência de culturas diversas e a uma exibição de 

clichés, mas não a uma atitude geradora de compreensão dessa diversidade. No caso da 
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aceitação ativa, o educador introduz práticas que promovem a educação intercultural, 

enquadradas numa visão global e contextualizada das diferentes culturas e em processos 

curriculares transversais, criando condições para um desenvolvimento e aprendizagem 

“com” a cultura do outro e não apenas “sobre” a cultura do outro.  

  Para este último tipo de resposta educativa, o relatório para a UNESCO sobre a 

educação para o séc. XXI (1996) aponta como princípios organizativos de educação quatro 

pilares que se articulam entre si: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 

viver com os outros (através da descoberta progressiva do outro, pois o conhecimento real 

da diversidade humana combate diretamente o preconceito); para aprender a ser. Esses 

pilares direcionam-se para a vida numa sociedade intercultural, ao formar cidadãos capazes 

de intervir conscientemente e de estabelecer relações interpessoais, o que coincide com o 

princípio geral da educação pré-escolar. 

  De acordo com Dulce Pereira (2009), para uma educação intercultural é fundamental 

que se desenvolva a empatia, capacidade cognitiva de representar o mundo do outro de 

forma diferente do nosso, distanciando-nos e colocando-nos na perspetiva do outro (o que 

implica estarmos conscientes da nossa própria perspetiva) imaginando os pensamentos, os 

sentimentos e a forma como o outro experiencia a vida. Segundo a mesma autora, é 

também necessário o desenvolvimento da comunicação intercultural, focando o que existe 

de distinto mas também o que há de comum nas diferentes culturas; abrangendo o conceito 

de um “nós” inclusivo que dê unidade e sentido à diversidade.  

  Para uma comunicação intercultural nada melhor que o diálogo. Se todas as crianças 

falarem livremente sobre as suas vivências, poderão aperceber-se que uma palavra tão 

simples como “tio” pode ter valores diferentes nas diversas línguas e culturas. Outro exemplo 

é a palavra “lobo” que aparece em muitos contos infantis. Essa palavra tem conotações e 

referentes culturais distintos de língua para língua, que podem ser partilhados pelo grupo. 

Pedir às crianças que imaginem pequenas histórias ou que modifiquem os finais de contos 

pode tornar-se numa boa estratégia para que falem das suas línguas e do seu mundo. 

Convidar os pais para uma recolha de contos tradicionais dos seus países de origem pode, 

igualmente, tornar-se numa boa estratégia para focar as línguas e a sua pluralidade, 

comparando e vendo também o que têm de comum, na sua função de comunicar, 

representar o universo e expressar o pensamento. 

  Para planear um processo de partilha que promova a educação intercultural, é 

fundamental que o educador tenha um conhecimento adequado do seu grupo. Não basta 

conhecer as diferentes origens das crianças, é necessário identificar a diversidade 

linguística e a diversidade cultural subjacentes. Para isso, a recolha de dados junto das 

famílias torna-se extremamente útil. Também a formação em contextos multiculturais é 

indispensável, para que o educador possa promover com maior segurança a comunicação 
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intercultural. A atualização permanente e a prática reflexiva são os grandes pilares da ponte 

de ligação entre as diversas culturas. 

 

 

 

9 - Descrição dos casos práticos 

9.1 - Do outro lado do espelho 

 

O grupo pelo qual é responsável a educadora Maria, constituído por vinte alunos 

entre os três e os cinco anos, inclui, além de duas crianças autistas e uma de etnia cigana, 

seis crianças provenientes de famílias oriundas de outros países.  

A educadora explicou que, na planificação das atividades, tem de ter em conta os 

objetivos para cada uma das crianças, numa perspetiva de diferenciação pedagógica, visto 

estarem todas elas em níveis de desenvolvimento diferentes. Referiu, ainda, que a escolha 

dos temas para as unidades curriculares era alvo de uma grande reflexão, pois tinha de ter 

em atenção as diferenças religiosas e culturais. Assim sendo, não podia planificar vivências 

relacionadas com o Natal, com a Páscoa ou com os Santos Populares. Também a família 

era um tema incómodo, visto ter crianças com regimes familiares distintos como, por 

exemplo, o Aban. 

Aban, um menino de quatro anos, no seu segundo ano de educação pré-escolar, 

nasceu em Portugal, filho de um casal oriundo da Guiné-Bissau. O pai tem a profissão de 

astrólogo, a mãe é empregada de limpeza. No seu país de origem, o pai frequentou quatro 

anos de escola básica, sendo a mãe analfabeta.  

Em Portugal, a família é constituída por dois filhos e os progenitores, que vivem num 

apartamento com apenas um quarto. O Aban dorme na sala, junto do irmão.  

O pai tem outra família, no Senegal. As crianças vão permanecer em Portugal até à 

idade de ingressarem na escolaridade obrigatória. Nessa altura, irão separar-se dos pais e 

partirão para o Senegal, onde a outra esposa do pai e mais alguns irmãos os aguardam. 

Nesse país, prosseguem os estudos, aprofundando a religião islâmica.  

A família de Aban pertence ao grupo etnolinguístico mandinga. Mandinga é a língua 

materna de toda a família. Os pais falam um português sem mestre, limitado, reforçando a 

sua linguagem com gestos. Foi assim que a educadora percebeu que o Aban não pode 

comer carne de porco, nem qualquer derivado, visto a sua religião não o permitir. Nos dias 

em que ao almoço ou ao lanche fosse fornecido esse alimento, teria de ser dada uma 

refeição alternativa à criança. A educadora assentiu, respeitando a cultura da família de 

Aban.  

  Aban chorou muito, nos primeiros dias em que frequentou o jardim-de-infância. Com 
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palavras em mandinga manifestava o seu receio pelo que não conhecia nem dominava. Em 

português, a educadora reconfortava-o, enquanto lhe enxugava as lágrimas. Aos poucos, 

Aban foi vencendo os seus receios, recebendo de bom grado o afeto e a atenção dos 

colegas e da educadora. Imitava tudo o que faziam e descobriu que brincar é bem melhor 

que chorar e que, mesmo que não se compreenda uma língua, pode entender-se o coração 

das pessoas. Quando faz essa descoberta, a criança sente-se capaz de conquistar o 

mundo! 

Para melhor o ajudar na adaptação, a educadora procurou um dicionário de 

mandinga/português, mas verificou que não existe esse livro de referência. 

Com receio de não perceber quando a criança necessitava de coisas básicas como, 

por exemplo, água, pediu aos pais de Aban para a ajudarem na construção de um pequeno 

documento, a que chamou “Kit de sobrevivência”. Esse instrumento de apoio constava de 

um caderno onde ela registava palavras-chave em mandinga (escrevia uma transcrição 

fonética improvisada, segundo a sonoridade) com o significado em português. Com esse 

recurso, iniciou uma comunicação mais eficaz com o Aban, ao expressar certas palavras na 

LM da criança, seguidas do vocábulo correspondente em português. Desde então, a criança 

despertou para a língua portuguesa, demonstrando interesse pela aquisição e pela 

compreensão do significado de novas palavras.  

Tendo como objetivo o desenvolvimento lexical, a educadora juntou diversas 

imagens com as quais criou álbuns ilustrados relativos a diferentes temas e categorias, que 

exploravam em grande grupo, de forma a contribuir para o crescimento linguístico do Aban e 

de todas as outras crianças. Utilizou, também, os livros de literatura para a infância, como 

potenciadores do vocabulário e da aquisição das estruturas básicas da língua portuguesa, e 

as canções infantis, para a descoberta da sonoridade das palavras. Descendente de um 

povo com uma tradição cultural onde se evidenciam a música e a oralidade das narrativas, 

de que são depositários os “griots” ou contadores de histórias, Aban demonstrava um 

grande interesse por essas atividades.  

Nos trabalhos realizados em pequenos grupos, a educadora optou por colocar o 

Aban junto dos colegas que tinham o português como LM, para que houvesse interação e 

ajuda mútua. 

Numa proposta de trabalho que constava de recorte e colagem de uma casa, na qual 

as crianças tinham de colocar o mobiliário referente a cada divisão e de o nomear, a docente 

observou que Aban confundia o mobiliário da sala com o do quarto. Achou natural, visto o 

menino dormir na sala. Por isso, ajudou-o na ordenação e explicou-lhe a função dos objetos. 

Ainda nessa atividade, observou que ele tinha dificuldade em definir o campo lexical de 

“casa”. Apesar de Aban ter adquirido em português o vocabulário referente aos materiais e 

às atividades do jardim-de-infância, associa os objetos de casa aos vocábulos da sua LM, a 
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língua que fala em contexto familiar. Essa característica é normal no processo de aquisição 

bilingue em contextos diferentes, mas vai-se diluindo com o uso continuado das duas 

línguas e com a sobreposição de uma delas, determinada por vários fatores, entre os quais 

o de frequência de uso. 

Neste momento, Aban utiliza estruturas frásicas elementares para comunicar em 

português, produz frases afirmativas e negativas simples, tem dificuldade nas regras de 

concordância. Responde a perguntas de compreensão, descreve imagens e faz narrativas, 

mesmo que de forma restrita. A educadora considera que o desenvolvimento linguístico do 

Aban foi uma vitória, visto a criança não saber uma única palavra de português quando 

ingressou no jardim-de-infância. A sua preocupação é que a baixa escolarização dos pais, 

associada ao mau domínio da língua oficial, possa originar um input linguístico limitado, 

tanto em português como em mandinga. Posteriormente, com a continuação dos estudos, é 

provável que Aban assuma o francês, a língua oficial do Senegal, como a sua língua 

dominante. 

Segundo a experiência da educadora, as crianças oriundas da imigração não 

costumam misturar palavras das duas línguas numa mesma frase, depois da etapa inicial da 

aquisição da L2. Diferenciam-nas, falando em português no jardim-de-infância. De certa 

forma, consideram (ou aprenderam) que o contexto familiar diverge do contexto escolar e 

apenas utilizam a língua materna quando a educadora lhes pede. Foi isso que aconteceu, 

para facilitar a integração de Fadi. 

Fadi, de três anos, encontra-se no seu primeiro ano de educação pré-escolar. Chorou 

durante três semanas, rejeitando carinho, recusando-se a interagir com as outras crianças. 

A educadora tentou comunicar com as palavras que conhecia da língua mandinga, mas ele 

tapava as orelhas, evitando escutar. Habituado à reconfortante presença da mãe, sentia-se 

só e inseguro. 

Ao refletir sobre estratégias que pudessem resolver o problema de adaptação dessa 

criança, a docente lembrou-se de pedir ao Aban que os ajudasse na comunicação. Dessa 

forma, tendo Aban como mediador linguístico (o que lhe aumentou a autoestima), conseguiu, 

aos poucos, trazer Fadi para junto de si e para o grupo. Com essa prática, a educadora 

mostrou às crianças a utilidade de se saber mais do que uma língua. 

No segundo mês, Fadi já não chorava. Sentava-se a ouvir, a observar os colegas e a 

divertir-se com o que eles faziam. Ria-se, quando a educadora não o compreendia. Passou 

a imitar as outras crianças durante as atividades e a integrar-se nas rotinas. Um dia, 

inesperadamente ergueu o dedo, indicando que queria falar. Através de gestos e de alguns 

nomes expressos em português, construiu uma produção frásica (utilizou os nomes “pai”, 

“Fadi”, “escola”, junto com mímica, para explicar que o pai o acordara para o trazer para a 

escola). Assim, Fadi demonstrou que tinha avançado no processo de aprendizagem da 
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segunda língua, ao tentar transmitir uma informação utilizando as unidades lexicais que 

conhecia. Recebeu abraços e aplausos de todo o grupo. 

Atualmente, Fadi continua a usar palavras articuladas com gestos e com ênfase na 

entoação, num discurso telegráfico. Demonstra, no entanto, que está a expandir o léxico e 

tem muito interesse em comunicar, o que é fundamental para o progressivo domínio do 

português oral. E tem o riso fácil…o riso feliz de uma criança integrada. 

Ao estrear-se neste percurso, confrontando-se com um grupo tão diferente linguística 

e culturalmente, a educadora resolveu valorizar a via da multiculturalidade. Para concretizar 

na ação as suas intenções educativas, colocou no chão da sala uma folha de papel cenário 

e pediu a Aban e a uma menina de origem portuguesa que se deitassem em cima do papel. 

Desenhou o contorno de cada um deles e propôs às crianças que pintassem “o Aban e a 

Clara”. As crianças optaram por colorir de cor-de-rosa as duas figuras. Ao observar a 

produção do grupo, a educadora comentou que podiam ter pintado a pele do Aban de 

castanho, visto ele ser mais “escurinho”. Vendo a perplexidade no rosto das crianças, 

concluiu que tinha sido ela a mostrar-lhes a diferença, pois até àquele momento elas não 

tinham dado qualquer relevância à cor da pele. Verificou ainda, nos jogos em que cada 

criança descrevia os colegas, que elas os definiam como: “um bom amigo”, “às vezes porta-

se mal”, “brincalhão”, “distraído”, sem nunca se referirem à cor da pele. 

Desde então, a educadora optou por não voltar a realizar atividades que pudessem 

acentuar as dissemelhanças. Pois, com naturalidade, as crianças vão aperceber-se que as 

diferenças existem, mas podem ser enriquecedoras na construção de novos conhecimentos, 

de diferentes saberes e, consequentemente, irão aprender a respeitá-las. Neste caso, foi a 

educadora que aprendeu com as crianças, apercebendo-se melhor da visão delas através 

das reações inesperadas que observou. 

  Já Luana, uma menina de quatro anos, nascida em Portugal, descende de pai 

angolano e de mãe húngara. Ambos falam fluentemente português e é nessa língua que 

comunicam entre si.  

A Luana entrou para o jardim-de-infância no ano letivo transato. Não teve nenhuma 

dificuldade de adaptação e o seu desenvolvimento linguístico é idêntico ao das crianças da 

mesma idade que descendem de famílias portuguesas. No entanto, com o pai, Luana 

comunica numa língua nacional de Angola. Com a mãe, fala húngaro. Os pais estão, ainda, 

a ensinar-lhe francês (sem pressa nem obrigação) para poder conversar ao telefone com 

uma avó, que vive em França.  

  Como foi referido anteriormente, as crianças que crescem em contexto bilingue (ou 

trilingue) têm mais oportunidades do que as monolingues de desenvolverem mais cedo a 

consciência linguística. A criança apercebe-se, precocemente, que pode dizer diversas 

palavras para designar o mesmo objeto, que não existe uma colagem entre a sua LM e o 
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mundo. A Luana está a adquirir natural e simultaneamente três línguas muito distintas 

(português, uma língua românica da família indo-europeia; húngaro, que provém do grupo 

ugro-finês; e uma língua originária de África) e ainda se encontra a aprender uma língua 

estrangeira. É o exemplo vivo de que nascemos vaticinados para a linguagem e, em 

ambiente, propício, para a multiplicidade das línguas. 

  Apesar desta panóplia linguística, a Luana fala sempre em português no jardim-de-

infância. E conversa tão efusivamente, devido ao seu temperamento extrovertido, que, por 

vezes, a educadora tem de lhe pedir moderação. 

  Já Ana Chang tem um temperamento muito diferente do de Luana. Introvertida, 

prefere ajudar as adultas nas tarefas de rotina do que brincar com as outras crianças.  

  Ana Chang, uma menina de quatro anos, nasceu em Portugal mas tem nacionalidade 

chinesa, visto o país de origem dos seus pais não reconhecer a dupla nacionalidade. 

  Os pais são comerciantes chineses, donos de uma das muitas lojas que brotaram no 

nosso país. Vive numa casa antiga com os pais, três irmãs e uma tia. Apesar de residirem 

há oito anos em Portugal, os pais de Ana Chang não falam português. Para existir 

comunicação entre a família e a escola, a educadora escreve mensagens que lhes são lidas 

pela dona de outra loja, uma chinesa com formação superior que optou por aprender a 

língua do que iria ser o seu país de acolhimento, antes de imigrar para Portugal. 

  Tal como noutros níveis de ensino e por razões específicas de maior fragilidade das 

crianças devido à sua idade, a educação pré-escolar necessita de uma constante articulação 

com as famílias. Pensando nisso, a educadora Maria optou por recorrer a uma intérprete 

voluntária, o que lhe facilita a comunicação frequente com os pais de Ana Chang. 

Durante o primeiro ano na educação pré-escolar, a Ana Chang não fez qualquer 

tentativa para comunicar em português. Como as duas irmãs mais velhas frequentavam o 

jardim-de-infância, falava apenas com elas, na sua língua materna. A educadora 

desconhece qual a língua materna de Ana Chang, mas tem a certeza que não é a língua 

oficial do país de origem dos seus pais. Denominada de “putoughua” que significa “idioma 

comum”, o mandarim é a língua oficial da República Popular da China, sendo, também, a 

língua materna mais falada no mundo. No entanto, devido à extensa dimensão geográfica 

do país e às múltiplas etnias que o caracterizam, encontram-se vivas diversas línguas sendo 

uma delas a LM de Ana Chang.  

Nesse primeiro ano, apesar de a docente se expressar com palavras simples e tentar 

desenvolver-lhe o léxico com imagens apelativas, a criança chinesa optava por não proferir 

nenhum vocábulo noutra língua que não fosse a sua. No ano seguinte, com a entrada das 

irmãs no 1º CEB, a Ana Chang teve uma grande evolução, desenvolvendo interesse em 

comunicar. 

Para lhe facilitar a aquisição da L2, a educadora construiu cartazes referentes às 
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cores, aos números, aos animais, ao vestuário, etc., que Ana Chang nomeia, primeiro na 

sua língua materna e depois em português. A educadora não sabe se ela denomina os 

objetos ou se faz a contagem com exatidão na língua materna, mas valoriza essa 

associação. Pois, dessa forma, a criança faz as suas reflexões sobre as duas línguas e os 

restantes elementos do grupo apercebem-se de que existem diferentes maneiras de dizer o 

mesmo, o que os desperta para a diversidade linguística.  

  Atualmente, Ana Chang tenta estruturar frases mas tem um léxico limitado (ex.: “Ana 

gostar coiso”, apontando o objeto). Entende, porém, o que lhe dizem, demonstrando estar a 

progredir no conhecimento da língua.  

  Talvez o silêncio que caracterizou Ana Chang durante um ano não significasse 

desinteresse pela aquisição do português e fosse, isso sim, o período necessário para que 

compreendesse e começasse a produzir discurso oral. O chinês (designação genérica para 

um conjunto de sistemas linguísticos) é uma língua tonal e isolante. A entoação faz parte da 

sua estrutura semântica, sendo utilizados quatro tons com valor contrastivo que mudam o 

significado das palavras (ex.: em mandarim, a palavra “yi” pode significar “roupas”, 

“suspeitar”, “cadeira” ou “significado”, de acordo com o tom que lhe for aplicado). Os nomes 

não variam em género ou número. A língua materna de Ana Chang é genética e 

tipologicamente afastada do português o que leva a uma maior dificuldade na aquisição da 

nossa língua. 

  Durante este percurso de dois anos, a educadora Maria sentiu que a sua formação 

inicial não lhe facultou as bases necessárias para realizar um trabalho mais produtivo com 

as crianças com PL2, o que, por vezes, a deixou amargurada. Pois, segundo ela, quando as 

crianças chegam ao 1º ciclo vão ser avaliadas pelos conhecimentos linguísticos adquiridos, 

sem interessar muito o que vem de trás.  

  Assim, todo o processo que foi desenvolvido, as lágrimas, as alegrias, as pequenas 

vitórias, os abraços, as palavras que foram surgindo como pequenos passos num caminho 

longo…vão ficar para sempre do outro lado do espelho! 

 

9.2 - Uma suave brisa vinda de Leste 

  Um educador de infância, mesmo não tendo linhas orientadoras nem formação em 

PL2, tem de adequar as suas práticas educativas a todas as crianças, independentemente 

da sua língua ou cultura. Essa é a opinião da educadora Natália que, sem bases teóricas ou 

práticas que lhe proporcionassem maior segurança no processo educativo de crianças 

imigrantes, promoveu, durante três anos, a integração e o desenvolvimento global de Carina, 

filha de imigrantes oriundos do Leste da Europa. 

  Carina nasceu em Portugal mas os seus pais e a irmã mais velha são naturais da 

Ucrânia. Há dez anos, a família imigrou para Portugal na esperança de colmatar as 
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dificuldades económicas que enfrentavam no seu país de origem. A mãe de Carina, 

licenciada em contabilidade, conseguiu trabalho como ajudante de cozinha num restaurante. 

O pai, licenciado na área policial, tornou-se condutor de veículos pesados. Integrados na 

pequena vila que os acolheu, adquiriram uma habitação própria, o que lhes permite viver 

condignamente.  

  Em contexto familiar, falam a língua ucraniana mas, por vezes, comunicam em 

português, numa perspetiva de desenvolvimento conjunto. A irmã de Carina estuda no 

ensino regular e os pais frequentaram cursos de formação para aprenderem a língua oficial 

do nosso país. A família comunica em português com a educadora Natália, embora ela 

considere que o pai tem um fraquíssimo domínio da língua. 

  Carina iniciou o seu percurso na educação pré-escolar aos três anos de idade, 

quando se encontrava em plena fase de aquisição linguística. Para comunicar, utilizava a 

sua língua materna e as pouquíssimas palavras que conhecia de português. Ao confrontar-

se com um grupo onde todas as crianças se expressavam numa língua que não era a sua, 

optou por isolar-se e permanecer em silêncio. Com carinho e acompanhamento individual a 

educadora ajudou-a a participar nas atividades. Incentivou-a, ainda, a juntar-se a outros 

colegas, para que brincassem em conjunto nas diferentes áreas da sala, numa perspetiva de 

favorecer o conhecimento, a atenção e a cooperação. O convívio com um número 

significativo de crianças de língua materna portuguesa aumenta a probabilidade de a criança 

estrangeira dar atenção ao modelo linguístico português e de o ir adquirindo, através da 

socialização. 

Durante o período de adaptação ao jardim-de-infância, Carina chorou na hora do 

almoço. Habituada a uma alimentação diferente, recusava-se a comer e pedia 

insistentemente a sopa da mãe. No entanto, a mãe considerou que ela deveria acostumar-

se também à comida portuguesa, de forma a poder alimentar-se corretamente nos ciclos de 

ensino posteriores. Com o tempo e com o incentivo da educadora e das outras crianças, 

Carina acabou por apreciar os sabores da cozinha portuguesa, conhecendo assim uma 

parte da nossa cultura. 

Para adquirir conhecimentos que lhe permitissem adequar a sua prática às 

necessidades dessa criança, a educadora Natália procurou na Internet estudos relativos ao 

PL2, apercebendo-se, então, da quase inexistência de trabalho nessa área direcionado à 

educação pré-escolar. Por isso, a observação contínua, os conhecimentos sobre a criança e 

muita intuição foram as bases para a planificação das estratégias educativas.  

Para ajudar Carina a exercitar a produção de sons do português, foram explorados 

trava-línguas, lengalengas e canções infantis. Para o desenvolvimento lexical e 

morfossintático a educadora recorreu aos livros de literatura para a infância, a jogos de 

linguagem e a imagens que ia diversificando, conforme os temas que abordavam. Nos 
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momentos de conversa, incentivava Carina a falar, dando-lhe tempo para desenvolver o seu 

raciocínio e valorizando tudo o que dizia, de forma a aumentar-lhe a autoestima e a 

autoconfiança.  

Na perspetiva de despertar no grupo o interesse por outros costumes, a educadora 

proporcionou a comemoração do Natal, através das figuras do Pai Natal e de S. Nicolau com 

todas as tradições que envolvem as festas natalícias de Portugal e da Ucrânia. 

Também na Páscoa, os ovos típicos da Ucrânia, denominados de “pêssanka”, 

serviram de tema para diversas atividades, associando-se aos símbolos convencionais da 

nossa cultura. No seu segundo ano letivo, a Carina já contava aos colegas as suas 

vivências, explicando como a sua família comemorava essas festividades religiosas, e 

compreendia as tradições portuguesas, descritas pelas restantes crianças. Com essas 

atividades, a educadora Natália estabeleceu uma ponte de ligação entre as duas culturas, 

promovendo o respeito pela diversidade.  

No jardim-de-infância, Carina raramente incluía no seu discurso palavras ucranianas. 

Quando o fazia, a educadora explicava qual o vocábulo que deveria ser usado, ajudando-a a 

diferenciar o português do ucraniano, mas valorizava sempre as duas línguas para que a 

criança preservasse a sua língua materna. 

A aquisição da língua portuguesa é fundamental para o sucesso escolar e para uma 

plena integração. No entanto, o domínio da LM e da L2 reforça o sentimento de inclusão, 

tanto no grupo familiar como na sociedade de acolhimento.  

  A docente incentivou Carina na escrita do seu nome, assim como na cópia de 

palavras de livros e revistas, para que desenvolvesse competências ao nível da escrita e 

fosse conhecendo os grafemas e os fonemas do alfabeto latino. Nestas idades, as crianças 

constroem as suas conceções sobre a escrita. É natural que Carina, por ver os pais em casa 

a utilizarem o alfabeto cirílico, muito distante do nosso, fizesse as suas tentativas de escrita 

nas duas línguas que estava a adquirir. Porém, a educadora orientou-a na familiarização 

com o alfabeto latino, de forma a criar condições para que ela iniciasse o 1º ciclo com 

possibilidades de sucesso.  

  No entanto, algumas questões ficam latentes…como se pode desenvolver o 

bilinguismo se, numa dada altura, uma das línguas se mantém unicamente na oralidade? No 

caso de voltarem à sua terra natal que nível de literacia terão estas cidadãs?  

  Segundo o Relatório Eurydice (2009) cerca de vinte países da Europa emitiram 

regulamentações ou recomendações sobre a oferta de ensino na LM para os alunos 

imigrantes, mas advertem, na sua maioria, que a aplicação de tais medidas podem ser 

dificultadas pela dependência dos recursos humanos disponíveis. Na maioria desses países 

o ensino da LM é organizado e financiado pelo país de acolhimento, ministrado fora do 

horário letivo. Nos casos em que existem acordos bilaterais, o país de acolhimento oferece 
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as infraestruturas e o país de origem faz a contratação de docentes, que têm autonomia 

pedagógica no ensino da LM. As aulas ministradas ao abrigo dos acordos bilaterais são, 

também, lecionadas em horário extracurricular. No entanto, em França, Espanha e no 

Luxemburgo as aulas de língua e cultura de origem são consideradas como conhecimento 

de uma língua viva, podendo ser integradas no currículo do ensino básico, no horário letivo. 

Esses acordos bilaterais incluem a educação pré-escolar nas comunidades francesas e 

flamengas da Bélgica e em Espanha. No nosso país, não há oferta organizada no âmbito do 

sistema educativo para o ensino da língua de origem dos alunos imigrantes. Por enquanto, 

damos pequenos passos, os passos que ajudam as crianças, como Carina, a integra-se na 

sociedade que as acolhe. 

  Durante o seu percurso na educação pré-escolar, Carina teve uma ótima evolução no 

desenvolvimento do léxico e no uso das estruturas gramaticais básicas da língua 

portuguesa. Porém, a educadora considera que a língua ucraniana trouxe algumas 

dificuldades à aquisição do português, principalmente ao nível fónico. 

De acordo com o relato da educadora Natália, a integração da criança e o 

desenvolvimento das suas competências de forma equilibrada, adequada e feliz foram os 

grandes objetivos alcançados no final do processo educativo no pré-escolar. Quanto a 

Carina…ficará sempre na memória da educadora, como uma suave brisa vinda de Leste 

que a impulsionou para a descoberta de novos caminhos que a levaram, sem dúvida, a uma 

prática pedagógica mais reflexiva. 

 

 

10 – Estudo empírico 

10.1 - Países de onde provêm as famílias dos educandos oriundos da imigração que 

frequentam a educação pré-escolar no distrito de Coimbra e suas línguas maternas 

   O maior número dessas famílias é procedente do Brasil, seguindo-se a Ucrânia e a 

China. No entanto, a diversidade de países de origem desses progenitores é muito vasta, já 

que engloba dezoito nações dispersas por quatro continentes. Assiste-se, assim, à presença 

de uma multiplicidade de culturas e línguas na educação pré-escolar.  

  Por conseguinte, é importante que os educadores conheçam os fenómenos 

migratórios e as realidades de outros meios culturais, com a finalidade de compreenderem 

os educandos e suas famílias vindas de outros países, respeitando a heterogeneidade de 

origem, modos de vida, religiões e idiomas. Só partindo desse conhecimento poderão 

promover a educação intercultural e responder ativamente à diversidade.  

  Relativamente às línguas maternas, constata-se que existem nesses jardins-de-

infância: 

  - crianças cujos pais têm o português como LM, o que engloba os filhos de 
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portugueses, brasileiros e alguns PALOP; 

  - crianças cujos pai e mãe têm línguas maternas distintas, onde se incluem as 

bilingues; 

  - crianças cujos pais são originários de um PALOP mas que têm como LM uma 

língua africana, como é o caso da língua mandinga;   

  - crianças cujos pais à chegada a Portugal tinham o português como LE, onde se 

inserem os imigrantes que têm como LM o farsi, o inglês, o mandarim, o romeno e o 

ucraniano.  

  Neste universo, a língua portuguesa é a de maior incidência entre os imigrantes. 

Porém, mais de metade das crianças oriundas da imigração não tem o português como 

língua materna. Mesmo verificando-se que uma grande parte desses educandos possui 

nacionalidade portuguesa, é na sua LM que se expressam quando iniciam o percurso na 

educação pré-escolar.  

  As crianças de PLNM perfazem 4% da população que frequenta o pré-escolar. Pode 

parecer uma percentagem pouco significativa e talvez por isso o português língua não 

materna na educação pré-escolar tenha sido ignorado pelas entidades oficiais. No entanto, 

essas crianças existem e merecem respostas educativas que lhes proporcionem as 

condições favoráveis para a integração e para o sucesso escolar. A percentagem também 

não é indicativa de homogeneidade numérica nos diversos grupos, visto que em algumas 

salas de jardim-de-infância o número de crianças com PL2 é bastante elevado, sendo 

diversas as LM. Nestes casos, os educadores confrontam-se com uma realidade complexa, 

de modo a dar resposta a todas e a cada uma das crianças.  

  

10.2 - Dificuldades com que se deparam os educadores no processo de integração 

das crianças oriundas da imigração 

   Quando o português é a língua materna dessas crianças, os educadores não sentem 

qualquer dificuldade. Já para as de PLNM a dificuldade de comunicação é a mais apontada, 

devido à diferença de línguas entre o emissor e o recetor. Também a dificuldade de 

comunicação com os pais de PLNM é bastante referida pelos educadores, pois poderia 

contribuir para um conhecimento mais aprofundado das características e das necessidades 

individuais das crianças. Seria aconselhável que as escolas se preparassem para a 

eventualidade de receber crianças com o PLNM incluindo, nos seus projetos educativos, a 

participação de parceiros da comunidade que contribuam para melhorar a resposta 

educativa proporcionada às crianças e às famílias imigrantes. Assim, saberiam a quem 

recorrer para que a mediação linguística e cultural fosse efetuada devidamente, numa 

partilha de informações benéfica ao desenvolvimento equilibrado dos educandos.  

  Outra dificuldade muito apontada pelos educadores é, precisamente, a diferença 
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entre a cultura de origem e a cultura do país de acolhimento, que se intensifica quando 

existem diversas LM no mesmo grupo. É, por isso, de extrema importância que os 

educadores recebam formação sobre educação intercultural, para que se sintam mais 

seguros na introdução de respostas ativas a essa diversidade.  

   

10.3 - Perfil sociolinguístico das famílias das crianças com PL2 que frequentam a 

educação pré-escolar    

  Nem sempre a língua materna dessas famílias corresponde à língua oficial do país 

de proveniência. Os educadores devem ter esse facto em consideração pois não basta 

conhecer o país de origem, é necessário saber qual a LM da criança e da família, de forma a 

poder agir coerentemente. Assim, nestas vinte e duas famílias de PLNM, foram encontradas 

sete línguas maternas distintas, sendo a ucraniana a de maior grau de frequência. 

  Constatou-se, também, que o processo migratório continua, visto existir um número 

significativo de famílias no seu primeiro ou segundo ano de residência em Portugal. Algumas 

famílias coabitam com outros parentes diretos num espaço comum. Provavelmente porque 

essa opção possibilita o apoio mútuo e a manutenção das raízes culturais e linguísticas, 

minorando também os gastos relativos à habitação. 

  Apesar de uma grande parte dos pais imigrantes terem formação ao nível do ensino 

secundário e superior, concluída nos seus países de origem, são muito poucos os que 

exercem profissões especializadas. As dificuldades com que comunicam com os 

educadores são as mesmas que lhes limitam o acesso a um trabalho mais qualificado e à 

segurança da plena vivência da cidadania.  

  A maior parte dos casais imigrantes vão desenvolvendo o português através do 

contacto com o meio envolvente, falando de forma incipiente, marcada por erros e 

interferências da sua LM, com vocabulário limitado. O input linguístico fornecido pelo 

contexto profissional da maioria destes pais não é o mais propício para a aquisição de um 

vocabulário fértil. É fundamental que os educadores estejam atentos a esses factos e 

reforcem a sua análise, de forma a enriquecerem gradualmente o léxico e o saber linguístico 

das crianças com PL2. Em plena fase de aquisição linguística, é no jardim-de-infância que 

elas vão contactar mais intensamente com a norma veiculada pela escola. 

  Algumas destas famílias optam por usar, por vezes, o português em contexto 

familiar. No entanto, todas elas comunicam maioritariamente na sua língua materna, 

preservando as raízes linguísticas e culturais. Isso permite que as crianças desenvolvam o 

bilinguismo, devido ao contacto continuado com a língua da família e com a do jardim-de-

infância. Convém que os educadores demonstrem que valorizam a manutenção da LM, 

atestando que as duas línguas podem conviver de modo a proporcionar às crianças uma 

identidade equilibrada e enriquecida. Se agirem contrariamente, os pais podem deixar de 
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comunicar na sua LM com as crianças, para que estas desenvolvam apenas a língua oficial 

do país de acolhimento. Se falarem entre si uma língua, não permitindo que os filhos o 

façam, irão despertar neles um sentimento de exclusão inexplicável e perturbador, que em 

nada contribui para o desenvolvimento harmonioso ou para a integração. 

  As relações que se estabelecem entre a família e o jardim-de-infância permitem 

compreender a realidade dos sistemas onde a criança está inserida, de forma a adequar as 

práticas educativas às suas características e necessidades. Porém, inferiu-se que alguns 

educadores têm um conhecimento muito limitado sobre as famílias dos seus educandos 

oriundos da imigração, sendo os dados sociolinguísticos desconhecidos em muitos casos. 

Elementos básicos como profissão ou nível de escolaridade são ignorados por alguns 

desses profissionais. Constatou-se, também, que no caso de mudança de educadores não é 

deixado nenhum relatório sobre as informações obtidas relativamente às famílias. Os 

elementos sociolinguísticos e as estratégias utilizadas para contornar as barreiras 

linguísticas e culturais deveriam ser registados, pois são dados muitos valiosos que podem 

ser usados futura e repetidamente.  

  

10.4 - Como as crianças de PLNM adquirem a L2 no jardim-de-infância 

  Tendo como fim esse conhecimento, analisou-se o processo de desenvolvimento das 

crianças: 

  - cujos pais são originários de um PALOP mas têm como LM uma língua africana, 

onde se inserem os falantes de mandinga. 

  - cujos pais à chegada a Portugal tinham o português como LE, onde se inserem os 

falantes de farsi, inglês, mandarim, romeno, russo e ucraniano. 

  Assim, para a maioria destas crianças não são realizadas ações propositadas que 

lhes facilitem a adaptação ao jardim-de-infância. Porém, alguns educadores planearam 

estratégias com esse fim, aferindo-se que, nesta fase, promover as relações afetivas e as 

interações entre a criança, o adulto e os colegas são os principais objetivos. Constatou-se 

que estes educadores dão uma especial relevância à atenção individualizada, 

acompanhando as crianças na exploração do espaço e dos materiais.  

  Sem saberem falar nem compreender português é natural que as crianças 

manifestem desinteresse e sonolência em certas atividades ou desconfiança e insegurança 

relativamente ao ambiente desconhecido. Logo, é importante que o educador recorra à 

empatia, tentando perceber o que a criança está a sentir para poder agir em conformidade 

com as suas necessidades. A relação que o educador estabelece com a criança é 

fundamental para a sua inserção no grupo e para o sucesso das aprendizagens futuras.  

  Inicialmente, a maioria destas crianças tenta comunicar na sua LM, recorrendo outras 

a gestos ou à mistura de línguas. Constatou-se que alguns educadores realizam atividades 
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com o intuito de lhes facilitarem a aquisição do português. A exploração do caráter lúdico 

das palavras através de lengalengas e canções, assim como a leitura de histórias infantis e 

a descrição de imagens são as ações intencionais mais utilizadas. Alguns educadores 

aproveitam os jogos preferidos das crianças (de encaixe e associação) para desenvolverem 

a L2, tendo em conta que a abordagem transversal da língua portuguesa deve estar 

presente em todos os conteúdos.  

  Porém, para a maior parte das crianças com PL2 não foram desenvolvidas atividades 

específicas nem construídos materiais didáticos com o propósito de lhes facilitar a aquisição 

do português. Essa atitude leva a crer que a maior parte dos educadores considera que a 

língua é adquirida através de um contacto naturalista e espontâneo, não necessitando, por 

isso, de qualquer tipo de apoio específico. Nas rotinas, no jogo simbólico, nas interações 

sociais, nas atividades direcionadas ao grande grupo, as crianças de PLNM vão 

desenvolvendo competências que lhes permitem comunicar em português. No entanto, não 

convém esquecer que a aquisição de uma L2 exige uma exposição continuada ao sistema 

linguístico alvo, cabendo ao educador planear processos, estratégias e experiências de 

comunicação que permitam alargar progressivamente as capacidades de compreensão e 

produção linguísticas. 

  Todas as crianças com PL2 evoluíram ao nível da compreensão da LP, utilizando os 

conhecimentos adquiridos até ao momento para comunicarem em português. A maioria 

destas crianças não mistura, numa mesma frase, palavras da sua LM com palavras da L2, 

demonstrando que se concentram na elaboração formal do discurso. As que o fazem têm 3 

anos de idade, encontrando-se no seu primeiro ano de educação pré-escolar. Quando se 

confrontam com essa situação, a maior parte dos educadores corrigem-nas, optando alguns 

deles por pedir às crianças que repitam a frase corretamente.  

  Esta situação é um pouco delicada, pois há que ter em atenção o risco psicológico-

comportamental. Convém que o educador não esteja constantemente a corrigir a criança, 

pois esta pode ficar inibida e perder o interesse em comunicar. O ideal seria corrigir sem que 

a ela se apercebesse da correção enquanto correção, visto que a finalidade é 

prioritariamente comunicativa e secundariamente normativa. Repetir as palavras em 

português durante o diálogo é uma maneira subtil de a ajudar a compreender quais são os 

vocábulos que se adequam à língua em que a conversação está a ser feita (ex.: uma criança 

de LM inglesa diz a seguinte frase: “Marta é my friend” e o educador explicita: “A Marta é tua 

amiga? Não sabia! É muito bom ter amigos”).  

  Analisando esta fase inicial de aquisição do português como segunda língua na 

educação pré-escolar, inferiu-se que alguns educadores têm muito pouco conhecimento 

sobre o processo de desenvolvimento da L2 nos seus educandos. Alguns destes 

profissionais, visto não terem acompanhado as crianças desde o primeiro ano na educação 
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pré-escolar, não têm elementos que lhes permitam perceber como se desenrolou o processo 

de adaptação ou a forma como elas foram progredindo na aquisição da L2. Para evitar tal 

problema, deveria ser elaborado um portfólio individual onde fosse registada a evolução da 

criança durante toda a sua frequência no pré-escolar. Nesse portfólio, seriam incluídos os 

elementos sociolinguísticos, as estratégias utilizadas para contornar as barreiras linguísticas 

e culturais entre a família e o jardim-de-infância, os diversos registos de observação do 

educando e as informações sobre o desenvolvimento da L2 (onde se incluiriam as atividades 

e os métodos que foram utilizados, assim como as reflexões sobre os aspetos linguísticos 

que necessitam de um apoio especial). Esse documento permitiria ao novo docente 

conhecer melhor a criança e facilitar a continuidade do processo educativo, partindo dos 

saberes já adquiridos.  

  Quanto à maioria das crianças que se encontram no segundo e terceiro anos de 

exposição à L2 em contexto pré-escolar, os seus educadores apontam-lhes algumas 

dificuldades na aquisição de determinados aspetos linguísticos, sobretudo nos domínios 

lexical, morfossintático e fonológico. Algumas crianças possuem pouco vocabulário, outras 

não fazem concordâncias verbais nem nominais, outras não pronunciam devidamente certos 

sons e outras, ainda, apresentam todas essas fragilidades. Cabe, pois, aos educadores 

orientarem a sua atuação para os domínios que carecem de apoio especial, fornecendo às 

crianças dados linguísticos e condições de uso da língua portuguesa que lhes permitam 

prosseguir no bom caminho para a aquisição da L2. Estes educadores planeiam realizar 

atividades dirigidas aos domínios da linguagem que carecem de uma estimulação particular, 

sendo, porém, muito evasivos na sua explicitação. O diálogo, tanto individual como em 

grande grupo, é a ação intencional mais apontada por estes profissionais, direcionando-a 

aos domínios lexical, morfossintático e fonológico. Verificou-se, assim, a importância que os 

educadores atribuem ao clima de comunicação para o desenvolvimento da L2.  

  Visto que o diálogo foi apontado como a única ação dirigida ao desenvolvimento do 

léxico, supõem-se que englobe todas as atividades de interação comunicativa verbal, apesar 

de nenhum dos educadores o ter discriminado. 

  Mostrar imagens com animais, objetos e pessoas em espaços diversos, de forma a 

poder conversar-se sobre quem são, o que estão a fazer, para que servem, com quem 

estão, onde estão, que cores têm, etc., é uma atividade benéfica para o desenvolvimento do 

vocabulário. Outra estratégia com a mesma finalidade é a exploração de imagens de livros 

que o educador já tenha lido, podendo a descrição ser orientada para a perceção global ou 

para o pormenor. Canções mimadas sobre animais, profissões, meios de transporte, etc., 

costumam ser do agrado das crianças, sendo também potenciadoras da extensão 

vocabular. Os educadores podem construir materiais específicos como, por exemplo, 

dominós com imagens de figuras geométricas ou de animais, puzzles do corpo humano, 
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jogos de associação de objetos às divisões da escola ou cartas para jogos de pares, com 

imagens simples que posteriormente se tornem mais complexas. Esses materiais podem 

tornar-se muito favoráveis para a ampliação e utilização do léxico, aspeto que os 

educadores devem ter em atenção devido às limitações do input linguístico no contexto 

familiar. 

   Para agirem intencionalmente sobre as dificuldades encontradas pelas crianças no 

domínio morfossintático do português, os educadores planeiam o diálogo, o reconto de 

histórias lidas pelo adulto e a reprodução de palavras e frases. Já para o domínio fonológico, 

o diálogo, as canções, as rimas e as lengalengas são as atividades que projetam como 

modo de progressão. Convém que a escolha desses jogos de linguagem se direcione ao 

treino dos sons em que as crianças revelam dificuldades. Nestas idades alguns sons ainda 

estão em aquisição, no entanto as dificuldades podem incidir no facto de o sistema 

fonológico da LM ser diferente do da L2.  

  O conhecimento da LM da criança é extremamente benéfico para essa análise, pois 

permite saber que aspetos linguísticos devem ser mais trabalhados. Porém, como foi 

referido anteriormente, alguns educadores não sabiam exatamente qual a LM dos seus 

educandos no início da participação neste inquérito.  

  Um dos educadores referiu que o seu educando com PL2 evoluiu ao nível das 

crianças autóctones devido ao modelo curricular que utiliza na sua gestão pedagógica. Seria 

interessante analisar qual a influência que exercem os diversos modelos curriculares 

praticados pelos educadores na aquisição do português como segunda língua. 

 

 10.5 - Conhecimentos que fundamentam as decisões dos educadores nas práticas 

educativas com crianças de línguas e culturas distintas.  

  A maioria dos educadores de infância não recebeu formação inicial sobre contextos 

de diversidade linguística e nenhum deles obteve formação contínua sobre esta temática.  

  Defrontando-se com uma realidade para o qual não foram preparados, alguns desses 

educadores tentam encontrar conhecimentos que lhes permitam adequar a sua prática 

educativa às necessidades das crianças com PL2 através de consultas bibliográficas ou de 

pesquisas online. Porém, como se verificou na realização deste estudo, a bibliografia 

adequada ao pré-escolar é muito escassa. Outros educadores optam por dialogar com as 

famílias de PLNM, aprofundando as características sociais, culturais, linguísticas e 

individuais do seu educando. Outros, ainda, tentam encontrar soluções através da troca de 

experiências entre colegas de profissão.  

  No entanto, estes educadores sentem necessidade de formação adequada, visto que 

as sugestões que apresentam, com o intuito de proporcionar uma maior segurança na 

prática pedagógica com grupos de crianças de línguas maternas diversas, apontam, quase 
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na totalidade, para esse sentido. Os educadores consideram que existe necessidade de 

alargar a oferta de formação contínua sobre essa temática e de integrar esta área de 

conhecimento na formação inicial. Alguns esmiúçam o tema, referindo que ações de 

formação sobre as línguas e culturas mais presentes no nosso país seriam convenientes 

para a melhoria das suas práticas educativas. Linhas orientadoras publicadas pelo Ministério 

da Educação foram também referidas como determinantes para a atuação dos educadores 

com crianças de línguas maternas várias.  

  O ideal seria que a formação docente englobasse a educação intercultural e o 

desenvolvimento do português como segunda língua na educação pré-escolar e que o 

Ministério da Educação publicasse textos de apoio sobre essa temática. Com bases teóricas 

e sugestões práticas concisas, os educadores sentir-se-iam mais confiantes na sua ação 

educativa com crianças de línguas e culturas distintas e na sua relação com as famílias de 

PLNM. A construção de uma base de dados de consulta online sobre os aspetos 

socioculturais e características gramaticais das línguas estrangeiras mais frequentes em 

Portugal poderia, também, ser um bom material de apoio para os docentes de todos os 

ciclos de ensino e educação. 

  

 

10.6 - Alunos oriundos da imigração que iniciam o seu percurso no ensino básico  

  Quase metade desses alunos não teve qualquer experiência educativa no jardim-de-

infância. Sendo a maioria dessas crianças descendentes de imigrantes do Leste da Europa 

a frequência da educação pré-escolar teria sido extremamente benéfica para o 

desenvolvimento da sua proficiência linguística.  

  Um bom domínio linguístico é fundamental para a realização de aprendizagens 

básicas através das quais a criança irá desenvolvendo competências de leitura e escrita. Os 

conteúdos ensinados na escola são veiculados por um suporte linguístico, sendo necessário 

o domínio do português para que a criança os consiga assimilar.  

   

 

 

Considerações finais 

Este estudo sobre o português como língua segunda na educação pré-escolar 

permitiu espreitar o que existe do outro lado de espelho, de forma a descobrir-se uma 

realidade que é, para muitos, desconhecida. 

Ao levantar-se a ponta do véu verificou-se que diversidade linguística nos jardins-de-

infância existe e que os educadores tentam encontrar respostas educativas que levem à 

integração dessas crianças. Inferiu-se das dificuldades que estes docentes enfrentam e as 
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formas como as vão minorando, através da continuidade de uma ação reflexiva. Analisar, 

refletir, avaliar, modificar…um trabalho constante e complexo, que enriquece 

significativamente a ação do educador de infância. 

Tendo em conta que uma língua não é somente uma forma de comunicar mas sim a 

aquisição do pensamento e de certas formas de olhar o mundo, tem de existir uma 

dualidade no processo de ensino-aprendizagem do português: desenvolver estratégias que 

levem as crianças imigrantes à aquisição da língua, a fim de terem uma plena integração e 

sucesso, sem nunca desvalorizar a LM, numa perspetiva de respeito pela multiculturalidade. 

Desta forma, essas crianças vão sentir que pertencem à sociedade de acolhimento 

sem perder o vínculo com as suas origens, base para o desenvolvimento de uma identidade 

equilibrada. Para isso, o processo de ensino tem de estar orientado para uma diferenciação 

pedagógica, onde a observação, aliada à reflexão, têm de ser uma constante, a fim de 

adequar as práticas às necessidades dos alunos.  

O ideal seria que todas as crianças provenientes de famílias imigrantes tivessem a 

oportunidade de frequentar a educação pré-escolar. Se iniciassem a sua escolaridade com a 

língua segunda desenvolvida e com uma nova estrutura de pensamento, teriam maiores 

possibilidades de sucesso na apreensão dos conteúdos curriculares. Outra vantagem, é o 

facto de os cinco primeiros anos serem fundamentais no desenvolvimento da consciência 

linguística e, portanto, se a criança for estimulada para duas línguas, aprende-as com mais 

facilidade do que em fases posteriores. 

Finalmente, não há nada mais favorável do que adquirir uma língua num ritmo 

pessoal, de forma lúdica e motivadora, num ambiente onde a afetividade é a base segura 

das aprendizagens e onde se pode conversar descontraidamente sobre tudo. Para isso, é 

necessário que os educadores se sintam seguros na adequação das suas práticas às 

necessidades das crianças com PL2. A interculturalidade e a aquisição do português como 

língua segunda deveriam estar presentes na formação inicial e contínua de educadores de 

infância. A realização de encontros e seminários sobre esta temática seria, também, de 

extrema importância, oportunidades para partilhar experiências onde fossem aprofundadas 

questões e encontradas soluções, numa perspetiva de atualização e aquisição de novos 

conhecimentos. 

Talvez assim se começasse a olhar de outra forma para o que existe do outro lado 

do espelho. 
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Resumo 
 
Considerando os valores formativos associados a práticas de leitura extensiva em cursos de língua, 
pretendemos, no âmbito deste artigo, refletir sobre lugares de resistência e condições de eficácia para 
a construção de leitores em Português língua estrangeira (L2). 
Apresentam-se, assim, dados obtidos por meio de um inquérito, por questionário, sobre práticas de 
leitura, aplicado a 16 alunos chineses, em fase inicial de aprendizagem de Português, do segundo ano 
do curso de licenciatura de Tradução e Interpretação de Chinês/Português, no âmbito da unidade 
curricular de Leitura Extensiva em Português. 
Os resultados mostram que os alunos apresentam atitudes diferenciadas face à leitura, estando as 
práticas de leitura extensiva em Português língua estrangeira maioritariamente associadas a estados 
de prazer e confiança. Um menor número de estudantes declara pontualmente medo e ansiedade, 
quando lê em Português. Os dados evidenciam alguns fatores que favorecem a construção de uma 
relação leitora de maior conhecimento e fruição, aspetos que abrem um horizonte de possibilidades 
para uma intervenção educativa mais sustentada. 
 
Palavras-chave: leitura; leitura extensiva; leitor; livro; Português língua estrangeira. 
 
 
 
Abstract 
 
Taking into account attitudes associated with extensive reading in an L2, the aim of this paper is to 
encourage reflection on the place of resistance and effective conditions for developing Portuguese L2 
readers.  
Data obtained through a questionnaire on the reading practices of 16 Chinese students studying the 
Extensive Reading in Portuguese module on the second year of the undergraduate degree in Chinese-
Portuguese Translation and Interpretation will be presented. 
Results demonstrate that students have different attitudes to reading, with extensive reading in 
Portuguese as an L2 largely being associated with pleasure and confidence. A smaller number of 
students point to fear and anxiety when they read Portuguese. The data also points to certain factors 
that encourage the development of a pleasurable reading relationship, aspects which open up further 
possibilities for sustained educational intervention. 
 
Keywords: reading; extensive reading; reader; books; Portuguese as a foreign language. 
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Introdução  

  

 É hoje consensual, considerando as sociedades atuais grafocentricas em que o Homem 

se movimenta, que a leitura em língua materna e em língua estrangeira (L2) é uma prática 

omnipresente condicionadora do desenvolvimento do sujeito e do modo como este se move 

nos seus contextos privados e no espaço público. Consequentemente, a necessária 

construção de um leitor cosmopolita (Dionísio, 2005) é hoje uma responsabilidade que não se 

confina à esfera pessoal, sendo cada vez mais um desafio assumido à escala global, 

envolvendo o sistema de ensino não formal e formal, nomeadamente, a formação de nível 

superior. 

 A investigação tem demonstrado ser vasta a constelação de fatores que concorrem para 

a construção de leitores ao longo do ciclo vital. De entre a literatura centrada na aquisição e 

desenvolvimento de competências leitoras, a psicologia e a sociologia da leitura têm permitido 

pensar a construção de leitores não apenas no sentido do desenvolvimento das suas 

habilidades linguísticas, mas também acentuando os aspetos afetivos e sociais da leitura 

(Gambrell & Marinak,1997; Luke & Freebody,1997; Guthrie, 2000; Edwards, 2008). Trata-se, 

portanto, de considerar que se ler é uma prática linguística, cognitiva e cultural, o 

envolvimento com a leitura está relacionado igualmente com o estatuto afetivo e social das 

práticas realizadas. Efetivamente, sabemos que ler e o desejo de o fazer constroem-se na 

rede de relações e sentidos construídos em (con)textos não formais e nos lugares de 

escolarização. É nestes contextos que se vão construindo os sentidos atribuídos à leitura e 

aos textos fundadores do gosto por esta atividade, criando-se assim, condições para o 

envolvimento com práticas que se desejam duradouras em língua materna e em língua 

estrangeira. 

 Se é consensual a importância da literacia em geral e da leitura em particular, as 

sociedades atuais confrontam-se com a dimensão preocupante da aliteracia. De facto, a 

questão de saber que leitor queremos formar e sobretudo por que não leem os leitores, que 

sabem e podem ler, colocam-se de forma premente (Edwards, 2008).  

 Seguindo esta ordem de ideias, e tendo presente as especificidades dos contextos de 

ensino e aprendizagem da leitura, é cada vez mais relevante perceber o que leem os 

estudantes, mas sobretudo por que leem ou preferem não o fazer. Conhecer os significados 
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que os leitores atribuem às suas práticas leitoras em língua materna e em língua estrangeira, 

em contexto de formação inicial, parece assim um caminho possível para a sustentação de 

propostas futuras de construção de leitores.  

 O nosso estudo integra, pois, este objetivo, no quadro da unidade curricular de Leitura 

Extensiva em Português, do segundo ano do curso de licenciatura de Tradução e Interpretação 

de Chinês/Português (TICP/TIPC) da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de 

Leiria. No âmbito desta unidade curricular, pretende-se que estes alunos se movam num 

espaço de imersão linguística e textual potenciador da construção de competências leitoras 

orientadas para a utilização, progressivamente autónoma, da língua e da leitura como práticas 

promotoras da consciência do valor da língua - Português língua estrangeira -, da cultura, do 

mundo e de si. 

 

 Ancorados numa perspetiva teórica de leitura como prática situada (Gee, 2001) e tendo 

por referência os contextos de leitura em língua materna e língua estrangeira, é natural que se 

observem razões diferenciadas para ler e modos pessoais de o fazer. Naturalmente, a 

competência linguística dos alunos condiciona o que sentem quando motivados a ler em 

Português, língua estrangeira. A esta dimensão acrescem outros fatores que condicionarão a 

construção do seu percurso leitor.  

No nosso estudo, partindo de uma conceção leitora de matriz cognitiva, sociocultural, como 

prática situada e considerando igualmente que ler é uma prática complexa, integradora das 

variáveis leitor, texto e contexto, colocaremos a ênfase sobretudo na necessidade de 

conhecermos as práticas individuais de leitura, num contexto específico. Pretende-se, assim, 

conhecer fatores capazes de favorecer a construção de uma relação leitora de maior fruição, 

abrindo deste modo a possibilidade de uma intervenção didática mais sustentada em contexto 

formativo de leitura extensiva. Seguidamente, partindo do enquadramento dos valores 

associados à leitura extensiva, apresentam-se os objetivos do estudo, participantes, 

instrumento de recolha de dados e análise e discussão de dados e as suas implicações no 

contexto formativo em que surge este estudo. 
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 Leitura extensiva em Português língua estrangeira  

 

 A leitura extensiva é uma modalidade de ensino e aprendizagem, através da qual os 

alunos são convidados a ler vários livros e textos, cada vez mais reconhecida como 

fundamental na aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Frequentemente associada a leitura por prazer, leitura silenciosa, a leitura extensiva “means 

reading in quantity and in order to gain a general understanding of what is read. It is intended to 

develop good reading habits, to build up knowledge of vocabulary and structure, and to 

encourage a liking for reading" (Richards. & Schmidt, 2002:193-194).  

Inerente a esta opção de imersão dos alunos num horizonte vasto de material escrito, visando 

uma compreensão global do texto, estão naturalmente objetivos de desenvolvimento linguístico, 

textual, discursivo, (inter)cultural e de incremento de práticas de leitura conducentes à 

construção de leitores, também em língua estrangeira, ao longo do ciclo vital. 

Iniciar um programa curricular de Leitura Extensiva em Português língua estrangeira, partindo 

de uma conceção leitora de matriz cognitiva e sociocultural pressupõe, para além dos aspetos 

atrás referidos, especificamente considerar: as questões relacionadas com o estatuto dos 

textos a ler e com os contextos a promover e não silenciar as diferentes práticas e atitudes dos 

estudantes face à leitura e suas multimodalidades, tendo de igual modo presente que essas 

práticas influenciam o desejo de estes se envolverem e de persistirem na construção do seu 

percurso leitor.  

Efetivamente, a investigação tem mostrado a importância da motivação para a construção de 

leitores ao longo do seu ciclo vital (Gambrell & Marinak, 1997; Guthrie, 2000). De entre os 

fatores motivacionais para ler, é consensual que o prazer de ler é determinante para a 

construção de um projeto pessoal de leitor. Por outro lado, ninguém ama, gosta do que não 

conhece e não compreende, pelo que todo o projeto pessoal e coletivo de construção de 

leitores pressupõe a criação de condições para que o aprendiz leitor aceda ao código escrito, o 

domine, lendo de forma automática e fluente e compreenda os textos em que se move. Ler 

fluentemente e compreender os textos é consequentemente um dos fatores determinantes da 

construção do gosto pela leitura, independentemente de esta se realizar em contexto de leitura 

em língua materna e/ ou língua estrangeira. Efetivamente, a investigação tem confirmado que 

os alunos que se identificam como leitores e que associam a leitura a prazer, reconhecendo os 

seus valores, tendem a manifestar maior desejo de envolvimento em práticas leitoras, do que 

aqueles que leem simplesmente porque o conseguem fazer (Grabe, & Stoller, 2002).  
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Na mesma linha, a construção do desejo de ler em língua estrangeira integra vários fatores 

facilitadores de envolvimento (Day, & Bamford, 1998).  

De entre os múltiplas dimensões a considerar no âmbito da formação de leitores, destacamos 

os fatores centrados nas variáveis texto, leitor e contexto, especificamente: i) a qualidade e a 

atratibilidade dos textos a ler, nomeadamente o nível de resistência linguística, semiótica, 

cultural e estética do texto); ii) as competências linguísticas, textuais e os conhecimentos do 

mundo do leitor; iii) o contexto sociocultural incluindo a influência leitora da família e dos 

amigos; iv) as atitudes face à leitura em língua materna e em língua estrangeira. 

Por outro lado, a investigação tem evidenciado igualmente que a leitura extensiva tem potencial 

para influenciar as variáveis motivacionais da leitura. Estudos vários têm demonstrado que a 

leitura extensiva em língua estrangeira (L2) é relevante no desenvolvimento da competência 

leitora a longo prazo, evidenciando o desenvolvimento da competência linguística e de atitudes 

positivas relativamente aos livros (Grabe, & Stoller, 2002). 

 

 Metodologia 

 

 Considerando os fatores de ordem motivacional associados à construção de leitores e 

especificamente as atitudes dos sujeitos face à leitura, pretende-se conhecer o que cada aluno 

pensa de si como leitor e a sua relação com esta prática. Assume-se consequentemente que 

este é um ponto de partida para a construção de ambientes de formação leitora significativos 

capazes de favorecer um envolvimento consciente e crítico com a cultura escrita que não se 

circunscreva ao período de escolarização. 

 Conhecer o que os alunos leem, por que motivos leem ou se afastam de práticas leitoras 

permite estruturar propostas educativas em torno da leitura, constituindo informação relevante 

no sentido de uma construção progressiva de uma autoimagem positiva de leitor em Português 

língua estrangeira. O conhecimento destas práticas permitirá utilizar a informação de modo 

diverso: i) individualizando estratégias de construção de leitores, numa lógica de 

desenvolvimento proximal e  ii) generalizando estratégias de compreensão leitora facilitadoras 

do prazer de ler e da construção de uma comunidade de leitores em língua estrangeira.  

 

 Para conhecer as práticas de leitura dos referidos alunos, foi elaborado um inquérito por 

questionário, com duas partes. Na primeira parte, pretende-se obter dados que permitam 

conhecer a relação dos alunos com a leitura em língua materna e na segunda parte, os dados 
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permitirão caracterizar práticas de leitura extensiva em Português, (L2). As perguntas, 

replicadas na segunda parte do questionário, reportam para frequência de leitura, objetos lidos 

e atitudes e significados associados à leitura.  

 Na elaboração do questionário foram tidos em conta os pressupostos que teorizam a 

leitura como uma prática cognitiva, emocional e sociocultural, tendo sido igualmente 

considerados alguns aspetos que podemos encontrar em Lages (2007), especificamente os 

itens referentes a frequência de leitura. 

 O questionário foi passado a 16 alunos chineses, do segundo ano do curso de 

licenciatura de curso TICP/TIPC, depois da frequência, no semestre ímpar, da unidade 

curricular – Leitura Extensiva em Português I e imediatamente antes da frequência da unidade 

curricular - Leitura Extensiva em Português II. 

 Na apresentação do questionário, foi dada a informação de que este era anónimo, tendo-

se esclarecido que o mesmo não visava a avaliação dos alunos. 

As questões foram previamente lidas em Português e em Inglês. 

 

 

 Práticas de leitura em língua materna - O que dizem os alunos chineses  

 

 Na primeira parte do questionário, como referido, é apresentado um conjunto de 

perguntas sobre práticas leitoras em língua materna, objetos lidos e emoções associadas à 

leitura. 

Quanto à frequência de práticas leitoras em língua materna, podemos verificar que ler em 

língua materna é uma prática que seduz alguns alunos, afastando outros. Assim, os alunos 

declaram ler algumas vezes por mês (9), afirmam ler uma ou duas vezes por semana (3), e ler 

todos os dias (3). Apenas um aluno declara nunca ler. 

 Relativamente a práticas declaradas de livros lidos no último ano, os alunos declaram ter 

lido entre dois a quatro livros no último ano (9), afirmam ter lido um livro, no último ano (4) e ter 

lido entre cinco a oito livros (2). Apenas um aluno declara não ter lido qualquer livro, 

confirmando-se, assim, um quadro de pequenos leitores (Lages, 2007). 

 Apesar de estes dados apontarem para a existência de pequenos leitores, os alunos 

declaram maioritariamente gostar de ler (9), sendo que cinco alunos declaram gostar muito de 

ler e apenas dois declaram não gostar desta prática.  
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 No cruzamento de variáveis, podemos ver que o prazer associado à leitura é confirmado 

na declaração do número de livros lidos, por referência ao último ano. Os alunos que declaram 

um maior prazer em ler em língua materna (gosto muito e gosto de ler) referem ler entre cinco a 

oito livros, por ano. E os alunos (2), que afirmam não gostar de ler, declaram ter lido um livro. 

 A frágil relação com leitura em língua materna, manifestada por estes alunos, ainda que 

em graus diferenciados, permite-nos confirmar estar perante leitores que, apesar de 

valorizarem a leitura, como que reconhecendo tacitamente os seus múltiplos valores, não são 

considerados grandes leitores, aspeto não só confirmado, pela declaração de um número 

reduzido de livros lidos mas também pela indicação de práticas residuais de leitura. A maioria 

(9) apenas lê algumas vezes por mês. 

 Apesar de constatarmos a existência de uma maioria de alunos que declara gostar de ler 

e de pequenos leitores de livros, a declaração de que a maioria lê algumas vezes por mês e de 

que três declaram fazer uma leitura diária pode querer dizer que a relação da leitura poderá 

estar a ser construída através de práticas de leitura de textos, noutros suportes que não o livro, 

numa clara valorização de outros modos de representação e de multimodalidades leitoras. 

Poderemos ainda ler nestes dados reveladores de frágil relação com a leitura em língua 

materna, uma situação contextual decorrente de os alunos se encontrarem num país 

estrangeiro a aprender outra língua e consequentemente a mobilizar o seu tempo para a leitura 

em Português língua estrangeira. 

 

 

 Práticas de leitura em Português língua estrangeira - o que dizem os alunos 

chineses 

 

 Considerando a segunda parte do questionário sobre práticas de leitura em Português 

língua estrangeira, importa reiterar que foram feitas questões semelhantes às da primeira parte, 

acrescidas de duas perguntas que visam conhecer o que sentem os alunos quando leem em 

Português, no âmbito da unidade curricular de Leitura Extensiva em Português. 

 Quando questionados sobre se costumam ler, os alunos dividem-se claramente entre os 

que leem uma ou duas vezes por semana (7) e os que leem algumas vezes por mês (7). 

Considerando os extremos, apenas um declara ler todos os dias e outro aluno declara nunca/ 

quase nunca ler. 
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 A análise de dados mostra-nos que quando questionados sobre o que leem em 

Português, uma percentagem relevante de alunos declara práticas de leitura na internet (11), 

de jornais (9), livros de estudo (9), romance (8). Ninguém declara ler poesia. 

 Estes dados parecem confirmados na declaração de algumas práticas de leitura de livros. 

Tendo por referência o último mês, os alunos declaram ter lido livros no último mês (9), sendo 

que sete declaram não tê-lo feito nesse período. 

 Apesar de apenas um aluno declarar ler todos os dias e outro ter declarado nunca ler, os 

dados parecem revelar que os alunos leem. Podem não estar a fazê-lo na frequência desejada, 

mas leem. Se considerarmos os alunos que declaram não ter lido qualquer livro no último mês, 

na verdade verificamos que estes referem que costumam ler jornais, textos na internet e livros 

de estudo. Este dado pode mostrar-nos que apesar de declararem não ter lido livros no último 

mês, estes alunos leram outros textos, noutros suportes.  

 Quando convidados a referir o que significa ler em Português (L2), considerando os três 

itens mais relevantes, os alunos declaram na sua totalidade:  i) adquirir vocabulário e melhorar 

os conhecimentos sobre a língua Português; ii) assinalam em percentagem elevada que ler em 

Português significa conhecer outra cultura e outras visões do mundo (12) e iii) aceder à 

informação disponível (9).  

 A leitura em Português parece, assim, estar associada sobretudo a objetivos de natureza 

linguística e à possibilidade de obtenção de informação. Ler adquire para estes alunos uma 

dimensão técnica e operativa, mas integra também uma dimensão simbólica, (inter)cultural e 

epistémica. Ler para estes alunos não parece ser apenas uma prática de acesso a informação 

mas um modo de conhecer o outro e de potencialmente se relacionar com ele.  

 Não deixa de ser significativo o facto de os alunos não silenciarem itens que associam a 

prática leitora à possibilidade de aceder a diferentes mundividências e a momentos de prazer 

(5). Menos valorizadas surgem: a possibilidade de ter um emprego melhor (2) e de ser obrigado 

a ler (3). Começa, assim, a ser construída uma prática leitora associada a prazer e a uma 

consciência pessoal dos seus benefícios e não necessariamente a uma prática obrigatória, 

sendo clara a consciência dos múltiplos benefícios epistémicos e praxiológicos da leitura. 

 Quando requerido que os alunos referissem o que sentem quando leem em Português, 

no âmbito das suas práticas leitoras na unidade curricular de Leitura Extensiva em Português I, 

estes declaram sentir prazer (7), medo (4), confiança (3), referindo também sentir ansiedade 

(2). Efetivamente, ler em Português para estes alunos chineses parece ser uma prática que 

maioritariamente lhes causa algum conforto. De facto, os dados obtidos são confirmados com a 
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declaração de gosto de ler em Português (11) e de quatro alunos que declaram gostar pouco 

ou nada, sendo que apenas um declara gostar muito de ler em Português. 

 Um dos desafios do professor de Leitura Extensiva em Português é seguramente o de 

conhecer possíveis fontes de resistência para ler e portanto fontes potencialmente geradoras 

de ansiedade e de frustração. Deste modo, uma interrogação constante do professor será a de 

saber se as suas propostas de leitura são suficientemente ou demasiado desafiadoras, 

demasiado próximas ou afastadas da zona de desenvolvimento proximal. 

 Esta questão pressupõe que os modelos pedagógicos orientadores de práticas de leitura 

deverão considerar critérios de escolha textual centrados quer leitor, quer no texto e nos 

objetivos de leitura. 

 Naturalmente, o grau de resistência dos textos a ler condiciona a atitude face à leitura, e a 

competência linguística dos alunos em português é também fator importante a considerar no 

seu sentir, quando motivados a ler em português. Ainda que no âmbito deste estudo não 

tenhamos em consideração sobretudo estas dimensões relativas aos critérios de escolha 

textual de matriz textocentrica, pretendíamos saber, através da última pergunta do questionário, 

aspetos que poderiam favorecer uma relação mais tranquila e de maior fruição com a leitura. 

Neste sentido, a pergunta é feita perseguindo o objetivo de saber o que ajuda o aluno a ficar 

menos ansioso quando o professor propõe livros para ler. 

 Os alunos revelam sobretudo que a ansiedade maioritariamente sentida pode ser 

subtraída através do domínio de um vocabulário alargado. A totalidade dos alunos assinala 

este item, confirmando o que a investigação tem referido sobre a importância de criar 

ambientes de aquisição e alargamento lexical, uma vez que este é altamente preditor de 

compreensão leitora e de envolvimento leitor. 

 O segundo item mais valorizado é o que reporta para a ajuda do professor no processo 

de escolha dos livros a ler (11).  O terceiro refere-se à possibilidade de escolha do livro para ler 

(9) e o quarto discutir e falar sobre o livro (7). 

 Menos assinalados aparecem os itens escrever sobre o livro (6), ler silenciosamente (5), 

conhecer objetivos de leitura (5), ler com os colegas o mesmo livro (5). 

 O fator que parece gerar maior ansiedade é efetivamente apresentar leituras à turma (1) 

e leitura em voz alta (2), o que é naturalmente consentâneo com a gestão de emoções 

associadas a maior exposição pessoal que estas práticas implicam, mas também 

eventualmente a práticas de leitura excessivamente centradas no texto em detrimento da 

socialização de leituras. 
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 Resistências e condições de possibilidade para a construção de leitores em 

Português, L2 

  

 Os dados anteriormente apresentados permitem traçar um quadro de práticas leitoras 

que importa agora questionar à luz dos pressupostos teóricos acima sucintamente 

apresentados.  

Apesar de os alunos declararem algumas práticas de leitura em português língua estrangeira, 

considerando a declaração da periodicidade com que leem, é importante criar condição para 

que estes leiam com maior frequência, capitalizando na intensificação dessas práticas a 

possibilidade de se encontrarem com textos e contextos que os motivem a persistir na leitura, 

cumprindo e (re)descobrindo as suas diferentes finalidades. 

 Ler é, pois, uma prática que, sendo mais ou menos resistente para estes alunos, pode 

transformar-se pela sua intensificação em contexto académico, abrindo-se um horizonte de 

possibilidades de formação de leitores. 

 Se os alunos declaram práticas mais frequentes de leitura na internet e de textos dos 

media, então, uma possibilidade de seduzir leitores passa por diversificar o acesso a diferentes 

textualidades em múltiplos suportes. A leitura de textos de imprensa, conforme o programa da 

unidade curricular de Leitura Extensiva em Português adquire, neste contexto, uma outra 

legitimidade, enquanto prática com potencial formativo. 

 Outra condição de possibilidade é a de pensar dispositivos didáticos que favoreçam: i) a 

aquisição de vocabulário, aspeto claramente valorizado pelos alunos, quer como razão para ler 

em português, quer como fonte atenuante de ansiedade ao ler em L2; ii) a escolha de livros, 

mediada pelo professor, iii) práticas linguísticas de receção e de produção, nomeadamente a 

partilha de leituras numa lógica de socialização de práticas. 

 Assim, o que os dados nos revelam é que os alunos valorizam sobretudo dimensões que 

levam a pensar sobre as condições pedagógicas e didáticas de construção de uma relação de 

maior conhecimento e fruição leitora em língua estrangeira. Ao associar menor ansiedade, 

quando leem, a práticas linguísticas de aquisição de vocabulário, reforça-se a opção 

metodológica de ensino explícito de vocabulário, assim como o ensino de estratégias de 

compreensão leitora e sobretudo um ensino mediado por um professor orientador de escolhas 

textuais e de interações orais e escritas em torno dos textos.   



	   125	  

 Se a ansiedade se objetiva na exposição do aluno quando tem de apresentar 

individualmente as suas leituras (apenas um aluno assinala este item como fator atenuador de 

ansiedade), então uma condição de possibilidade é a estruturação de aulas em dispositivos 

didáticos que permitam uma aprendizagem linguística colaborativa, sustentada, capaz de 

subtrair a ansiedade inerente à exposição à turma e consequente socialização de leituras.  

 Nessa ordem de ideias, os caminhos pedagógicos e didáticos para a construção de 

leitores, confirmam a necessidade de manter, no âmbito da unidade curricular de Leitura 

Extensiva em Português, práticas pedagógicas desenhadas a partir de modelos teóricos de 

leitura assentes em práticas de aprendizagem da língua, através da língua, usando-a para 

pensar e criticar as mundividências construídas na tessitura ideológica e estética dos textos 

(Halliday, 1993; Luke & Freebody,1997). De modo semelhante, é importante ancorar propostas 

nos modelos interativos de leitura, através da mobilização de práticas linguísticas de leitura e 

de escrita, explorando, nomeadamente as potencialidades de dispositivos didáticos centrados 

em tempos de ensino explícito de vocabulário, em círculos de leitura e usando recursos, como 

o diário de leitura que potenciem a aprendizagem articulada de competências de leitura e de 

escrita (Pereira, 2000). 

 Neste contexto, a aula de leitura Extensiva em Português deve ser uma comunidade de 

leitores e consequentemente o lugar onde se constrói a voz de cada leitor, através do 

conhecimento dos textos, através dos textos, para melhor os criticar, em ordem à constante 

reconstrução de uma relação pessoal positiva com a leitura. Um lugar que crie condições para 

o aluno ler em Português, porque tecnicamente o pode fazer, mas também porque o deseja 

fazer com múltiplos objetivos direcionados para a realização das suas práticas privadas e 

públicas. 

 

 A perspetiva alargada que estes dados nos permitem ter sobre as práticas de leitura dos 

participantes neste estudo e que podem lançar luz sobre estratégias de intervenção pedagógica 

e didática para esta turma de alunos, que agora privilegiamos, não impede de analisar estes 

dados numa perspetiva de conhecimento da razão individual de cada aluno, podendo o 

professor, a partir deles, construir uma razão escolar integradora de uma relação de mediação 

leitora mais personalizada, apoiando a escolha dos textos a ler e promovendo os modos mais 

favoráveis de o fazer, construindo pedagogicamente a concetualização teórica de leitura como 

prática situada. 
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 Efetivamente se considerarmos os alunos que declararam sentir medo quando leem em 

Português e os correlacionarmos com os itens por eles assinalados referentes a estratégias 

que favorecem um clima positivo para ler, podemos verificar que, se estes alunos coincidem 

com a maioria dos colegas na identificação de fatores atenuantes de ansiedade quando leem 

em Português (conhecer vocabulário, escolher o livro com os colegas, ter ajuda do professor), 

não declaram outra dimensão, valorizada pela maioria dos colegas: discutir e falar sobre o livro 

com os colegas, constituindo-se este um desafio pedagógico para o professor. 

 

 Do outro lado deste foco sobre as práticas de Leitura Extensiva em Português (L2), a 

partir de um olhar sobre as práticas leitoras em língua materna, interessava pensar na 

possibilidade de um quadro de práticas em espelho nestes dois contextos. 

 O que verificamos, considerando os dados obtidos a partir da primeira parte do 

questionário, é que os alunos declaram gostar mais de ler em língua materna (5 declaram 

gostar muito) do que em Português (1 declara gostar muito). Seria expectável pensar que 

alunos que declaram maior intensidade de gosto face à leitura em língua materna (gosto muito) 

pudessem declarar igualmente gostar muito de ler em L2. Tal não acontece. No entanto, estes 

alunos declaram ainda assim gostar de ler em Português, pelo que esta dimensão cognitiva e 

afetiva parece ser uma dimensão predominante nos dois contextos de leitura. Por outro lado, os 

dois alunos que declaram não gostar de ler em língua materna revelam: um gostar de ler, em 

língua estrangeira, e outro mantém a declaração de não gostar de ler. 

 De modo semelhante, o aluno que declara nunca/quase nunca ler em língua materna no 

seu tempo livre, declara ter lido um livro, em Português L2, no último mês e ler quase todos os 

dias. 

 Apesar de não estarmos perante um quadro de práticas em espelho nestes dois 

contextos, os dados permitem de algum modo pensar na possibilidade de eventuais 

transferências de práticas. Assim, uma condição de possibilidade para uma construção mais 

sólida com a leitura em Português passa também por uma relação mais frequente e positiva de 

maior fruição com a leitura em língua materna, explorando, nestas práticas, razões situadas 

para ler. No entanto, a declaração de não gostar de ler em língua materna não é 

necessariamente impeditiva de ler com prazer em língua estrangeira, podendo até pensar-se 

numa possibilidade de resgate do leitor, por práticas de leitura em língua estrangeira. 
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 Concluindo, importa sublinhar que o conhecimento agora construído em torno das 

práticas declaradas por estes alunos constitui um modo de refletir sobre propostas futuras de 

construção de leitores, permitindo, consequentemente pensar condições de possibilidade de 

(re)criar o desejo de cada aluno, enquanto conhecedor e utilizador crítico de textos, e de este 

se envolver e persistir na construção do seu percurso leitor em português língua estrangeira, 

em ordem à sua realização pessoal, académica e social. 
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Resumo 

Pretende-se, nesta comunicação, refletir sobre possíveis práticas de ensino da compreensão 
inferencial na leitura no Ensino Básico que cruzem questões de literacia verbal e visual, apresentando 
uma abordagem à obra de Jorge Bucay, ilustrada por Gusti, O Elefante acorrentado. Esta abordagem 
têm como objetivo o desenvolvimento integrado de competências (linguísticas e sociais) e pretende 
mostrar que relações dialéticas, transformadoras e substitutivas entre texto e imagem, quando esta é 
criteriosamente selecionada, são mais produtivas na promoção das competências textuais e 
gramaticais do que as relações entre texto e imagem meramente interpretativas.    
Partindo do princípio de que os textos usados para desenvolver o domínio da Língua Portuguesa no 
Ensino Básico são frequentemente apresentados aos alunos enquanto textos bimodais (verbais e 
picturais) torna-se urgente estimular quer os critérios de seleção de imagens, quer as estratégias a 
utilizar para a sua compreensão, para que estas, quando colocadas ao serviço do ensino da língua, 
ultrapassem a mera função denotativa. Pretende-se que estas sejam capazes de promover a fruição 
estética, mas também a capacidade de compreender sentidos conotativos, fazer inferências e 
desencadear tarefas de desenvolvimento de competências gramaticais.   

Palavras-chave: imagens; estratégias para o ensino da compreensão inferencial; competências 
gramatical e textual. 

 
 

Abstract 

This paper while approaching the work of Jorge Bucay, illustrated by Gusti, The elephant in chains, 
discusses possible teaching practices of inferential reading comprehension in Primary School 
reflecting upon verbal and visual literacy issues. This approach aim to develop integrated skills 
(language and social) and to show that dialectical, substitutive and transmuting relations between text 
and image, when the text is carefully selected, are more productive in promoting reading skills than 
merely interpretative relations between text and image. Assuming that texts used in Elementary 
School are often bimodal texts (verbal and pictorial) it is urgent to develop reading strategies that go 
beyond the merely denotative function, promoting the aesthetic enjoyment, but also the ability to 
understand connotative meanings, inferences and trigger grammatical skills development tasks. 

Keywords: images; strategies for inferencial reading comprehension; textual and grammatical skills. 
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1. Introdução 

 

Partimos do pressuposto de que as palavras e os textos de uma língua vivem (e 

sobrevivem) rodeados de imagens. Em primeiro lugar, porque as palavras têm um poder 

imagético ou seja, são capazes de promover a construção de imagens mentais na mente de 

quem as ouve ou lê e, em segundo lugar, porque, actualmente, a maioria das palavras e dos 

textos partilha um contexto de apresentação com a imagem gráfica, óptica ou digital.  

Esta coexistência permite que qualquer leitor se confronte, hoje em dia, com mais frequência 

com textos bimodais do que com textos unimodais, sendo a associação imagem/texto, sem 

dúvida, uma das mais frequentes. A articulação de textos e imagens dá corpo a múltiplas 

relações com vastos e diversificados resultados estéticos e pragmáticos. 

Não nos ocuparemos aqui, com pormenor, das vantagens ou das desvantagens 

pedagógicas das imagens no ensino da língua, embora saibamos que a utilização de 

imagens em processos de aprendizagem da leitura é ainda um tema cientificamente 

controverso; apenas destacaremos, com Fang (1996), que, apesar de serem conhecidas 

múltiplas situações de interferência das imagens no processo de aprendizagem da leitura 

(cf. Levie, 1987; Levin, 1983; Samuels, 1970), a contribuição das imagens para o 

desenvolvimento do comportamento literácito das crianças tem mais benefícios do que 

desvantagens e que as imagens (quando adequadamente construídas e selecionadas, tal 

como advogam Levin et al, 1987, entre outros) contribuem positivamente, sobretudo, para os 

processos em que se lê para aprender.  

Queremos assumir, desde logo, como princípio orientador que, numa perspetiva 

semiótica, consideramos a relação retórica entre imagem e texto como uma relação de 

atração (cf. Baptista, 2009b) e não como uma conflituosa relação de resistência (Mitchell, 

1994) e que a imagem que acompanha um texto não sobrevive na estrita dependência do 

mesmo, antes se articula produtivamente com ele, espoletando a construção de novas 

dimensões significativas que exigem ser lidas de uma forma bimodal. Nessa medida, não só 

consideramos (de acordo com Noth, 1995) que as imagens, tal como os textos verbais, são 

capazes de veicular conteúdos discursivos (dicênticos e argumentativos), como as 

consideramos, partilhando a aceção da semiótica cultural, defendida por Sonesson (1998) 

— onde tudo o que pertence a um sistema particular de representação pode ser considerado 
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um texto — como textos disponíveis para serem lidos. A leitura de imagens, já de si 

complexa, constitui-se como um desafio ainda maior, quando articulada com textos verbais, 

estes, também, por seu lado, como dissemos já, evocadores de imagens mentais, nem 

sempre idênticas às imagens materiais. 

Aceitamos ainda o pressuposto de que, como em todas as relações retóricas, cada uma 

das instâncias textuais (verbais e picturais) que coabita a mesma área de perceção (ou 

áreas limítrofes) num texto bimodal, estabelece com a outra instância sinergias retóricas de 

semelhança, identidade, diferença, oposição e pseudologia para a construção de 

significados, através de operações de troca, mutação, ampliação, redução e substituição, 

que excitam o nosso olhar e ajudam a construir informações novas ou a veicular e reforçar 

informações já existentes.  

Defendemos, adicionalmente, que ambas as instâncias (texto e imagem) conseguem 

ainda desenvolver operações de focalização de uma sobre a outra, isto é, trazer para uma 

dimensão cognoscível detalhes que, no exterior desta relação bimodal, poderiam 

permanecer praticamente invisíveis (ilegíveis). Quando falamos de focalização, não falámos 

de operações retóricas de mera ampliação. Ou seja, quando uma imagem ajuda a focalizar 

uma informação verbal ou quando uma palavra, uma frase, um texto (título ou legenda) 

ajudam a focalizar uma imagem, imagem e texto tornam-se mais nítidos, fica iluminado um 

dado elemento informativo que podia estar presente no texto ou na imagem de forma pouco 

nítida, ou descentrada. Focalizar não é hiperbolizar, mas dar foco: definir o difuso, iluminar o 

sombrio, trazê-lo para o centro das atenções. 

Consideramos que a articulação de imagens e textos pode produzir tipos muito 

particulares de textos bimodais que podem gerar perceções e leituras também bimodais e 

propusemos, assim, para essa articulação de imagens e textos uma tipologia tripartida em 

textos mistos, híbridos e fusionais (cf. Baptista, 2008 e 2009a) capaz de dar conta dos 

diferentes funcionamentos das duas instâncias textuais e dos diferentes graus de 

especificidade da relação.  

No âmbito desta tipologia, verifica-se que, por vezes, a anexação de textos e imagens 

apenas desencadeia a redundância informativa ou, no limite, provoca a adição de 

informações veiculadas por meios diferentes. Nestes dois casos, estaremos perante textos 

mistos. Todavia, se o resultado da anexação é um verdadeiro produto factorial informativo, 

i.e., se as diferentes informações veiculadas pelas diferentes instâncias textuais permitem 

construir realidades semânticas diferentes daquelas que seriam veiculadas em cada uma 
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das instâncias, se estas existissem apenas individualmente, estamos perante textos 

híbridos. Por outro lado, quando os valores gráficos se fundem com os valores grafemáticos 

e com os semas verbais (como no caso da poesia concreta ou de alguns logótipos), ou seja, 

quando os meios apresentativos e representativos se confundem, defendemos que estamos 

perante textos fusionais. 

Atualmente, os textos híbridos são cada vez mais frequentes em múltiplas situações. 

Eles aparecem na publicidade, nas obras de arte e também nas obras literárias ilustradas e 

constituem-se enquanto desafios de leitura verbal e visual para os quais são necessárias 

atividades de processamento mistas que incluem a perceção, a decifração, a identificação e 

a compreensão. Cada uma das instâncias textuais dos textos híbridos estabelece relações 

deíticas in praesentia e in absentia que podem afetar a legibilidade da outra instância, i.e. 

existe uma forma particular de referencialidade, nos textos híbridos, que nos envia de uma 

instância para outra à procura de confirmação ou infirmação do que estamos a ver ou ler e 

que, por vezes, nos conduz a fazer associações com o que nem sequer está presente, mas 

que, imageticamente foi convocado para que a compreensão final de uma mensagem fosse 

possível. As relações metonímicas são por isso, muitas vezes, consequência das operações 

de focalização. 

Não podemos esquecer que todos os textos verbais (orais e escritos) têm também a sua 

dimensão visual, enquanto signo orientador/desorientador da leitura, tal como os entende 

Simões (2004), e que, por isso mesmo, quando lemos textos bimodais, de facto, lidamos 

com vários tipos de imagens, as da iconicidade diagramática do texto, as da iconicidade 

lexical e as imagens gráficas que ilustram o próprio texto. Podemos, assim, falar, para os 

textos bimodais, numa iconicidade intertextual, também ela produtora de sentidos e também 

ela capaz de promover isotopias e alotopias (congruências e falácias). 

Nesta confluência de informações visuais, torna-se importante perceber como podem 

estar organizados os conteúdos informativos. 

 

2. As imagens e a transmissão de informação 

 

Doblin (1980) apresenta uma partição, extremamente produtiva, da informação verbal 

e visual em três categorias: a informação nominal (aquela que está contida em nomes ou 

termos que identificam ou classificam), a informação numemal (aquela que é compreendida 
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pela razão, mas não pelos sentidos) e a informação fenomenal (aquela a que se acede mais 

pela experiência do que pelo pensamento ou pela intuição). A nível verbal e visual teremos, 

para a informação nominal, léxico e ideogramas, a nível numenal, proposições lógicas e 

diagramas (que incluem tabelas e gráficos), a nível fenomenal, descrições e isogramas (que 

contemplam as representações gráficas da realidade tais como desenhos, pinturas, 

ilustrações, fotografias, modelos). Mas Doblin alerta para o facto de que nem todas as 

mensagens são apenas informativas e acrescenta à sua tipologia as mensagens 

persuasivas (onde cabem a retórica e a visuasão destinadas a convencer e que estimulam 

respostas de adesão, manipulando as características do produto descrito através da oratória 

ou da publicidade visual) e as mensagens estimulantes (onde cabem as mensagens 

poéticas e artísticas, que estimulam respostas emocionais, manipulando o sentido, o som, o 

ritmo das palavras e das imagens).  

 Hoje em dia, na maioria dos textos bimodais, informação, estimulação e persuasão 

aparecem combinadas com uma grande regularidade e, por isso, informações nominais, 

numenais e fenomenais coabitam a mesma área de perceção, distribuídas por palavras, 

imagens verbais e imagens gráficas e originando imagens mentais.  

 Ora, no ensino da Língua Materna é frequente a utilização de textos verbais 

ilustrados. Todavia, quer a escolha de textos, quer a escolha de imagens merece uma 

reflexão aturada, já que nem sempre os mesmos se adequam às idades e capacidades 

literácitas dos aprendizes. No caso particular das imagens, o seu grau de complexidade 

oscila entre extremos irredutíveis, ocorrendo com frequência duas situações: uma, em que 

as imagens que ilustram os textos nada mais fazem do que reduplicar as informações que 

estes contêm, fazendo com que a sua leitura se confine a um processo de identificação de 

personagens, ações e espaços e à confirmação do seu grau de veracidade face ao texto e 

outra, em que as imagens são detentoras de uma autonomia significativa exibindo 

informações novas com um grau de desvio face ao real e face ao texto significativo, exigindo 

a leitura aturada de segundos sentidos. Paradoxalmente, as tarefas que o professor 

desenvolve em cada uma destas situações são, muitas vezes, idênticas e limitam-se a 

solicitações relativas à sua descrição verbal. São ainda escassas as tarefas de 

questionamento tendo em vista a compreensão dos valores simbólicos e alegóricos que o 

desvio representativo das imagens configura ou a compreensão inferencial dos conteúdos 

visuais. 
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 São, por isso, frequentes as situações em que, apesar de se visionarem imagens de 

grande complexidade retórica, se desperdiçam oportunidades de desenvolver competências 

de compreensão inferencial ao lado das competências sociais e em que se assiste à mera 

utilização de textos bimodais (verbais e visuais) como pretexto para a apresentação de 

determinados conteúdos linguísticos ou, pura e simplesmente, para a aquisição de um certo 

volume de léxico sem que as apetências e a motivação do aprendiz, assim como as suas 

capacidades para compreender textos visuais polissémicos sejam tomadas em linha de 

conta. 

Mesmo quando os textos verbais são propositadamente ilustrados para um nível etário, 

assistimos a situações incongruentes. Quando a ilustração pretende ter função 

memorizadora dos conteúdos do texto, não raro, fruto de opções graficamente incoerentes, 

é apenas decorativa, confunde o leitor e valoriza pormenores que o texto não valoriza ou 

mesmo contradiz informações que o texto descreve. Nos textos em que tal não sucede, e os 

elementos visuais são criativos e adequados, ultrapassando as mensagens informativas 

(usando quer ideogramas, quer diagramas, quer isogramas como símbolos e não como 

ícones, com funções persuasivas e poéticas) as potencialidades didáticas da ilustração são 

muitas vezes ignoradas e a sua importância estética e conotativa é frequentemente 

desvalorizada, de modo a que pareça quase sempre que a sua função é explicitar a 

compreensão do texto e não a de com ele estabelecer sinergias sémicas produtoras de 

sentidos novos que podem ser desvendados pela palavra, assim promovendo o ensino da 

língua.  

A escolha, pois, do texto e da ilustração, exige ser pautada por alguns critérios que 

explicitem com clareza a sua função, para que possam ser produtivos no ensino da língua. E 

se alguns cuidados são já tidos de forma sistemática com os textos, o mesmo não pode, de 

modo nenhum, ser dito para as imagens que os acompanham.  

Fang (1996) lista seis funções fundamentais para a ilustração na literatura infantil: (a) 

ajudar a definir o cenário, (b) definir e dar corpo às personagens, (c) consolidar o enredo, (d) 

providenciar um ponto de vista diferente, (e) contribuir para a coesão textual, (f) reforçar o 

texto, e acrescenta-lhes outras funções como: motivar o leitor, promover a criatividade, servir 

de plataformas para o pensamento, desenvolver a apreciação estética e promover a 

literacia. 

Apesar de sentirmos que todas estas funções são válidas e podem, de facto, ser 

encontradas na maioria das ilustrações, não podemos deixar de registar que não são 
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suficientes. Cada uma delas, à excepção da (d) parece estruturar-se para servir o texto, 

quando, atualmente, a autonomia e a criatividade do ilustrador autorizam que a instância 

pictural seja, ela própria, como já dissemos, um texto produtor de sentidos. 

Assim, para a análise das funções da imagem na sua interacção com o texto verbal, 

gostaríamos de basear-nos na tipologia proposta por Calado (1994), onde são 

sistematizadas algumas das funções já propostas por Levin et al. (1987). Calado lista nove 

funções: a expressiva, a persuasiva, a poética, a representativa, a decorativa, a 

memorizadora, a de complemento, a dialética, a substitutiva. De entre todas estas funções, 

a representativa, que se apresenta tripartida em organizadora, interpretativa e 

transformadora, a de complemento e a dialéctica devem receber a nossa atenção especial. 

De facto, hoje em dia, quando falamos em imagens que ilustram textos e que se relacionam 

produtivamente com a palavra não basta falarmos na sua função representativa como se as 

imagens apenas se servissem de um outro sistema semiótico para duplicar a palavra.  

Às imagens (detentoras do poder holístico da simultaneidade contra a estrutura da 

linearidade temporal) também é permitido organizar a informação de modo diferente da 

palavra, interpretar (apresentando um novo ponto de vista), apresentar novas informações, 

dialogar dialecticamente com as informações verbais e transformar, de forma conotativa, 

informações denotativas.  

 

3. Compreensão inferencial  

 

Para provar as potencialidades da imagem no ensino da compreensão em LM 

escolhemos uma narrativa, aparentemente para crianças, de George Bucay, ilustrada por 

Gusti. De facto, o público para este pequeno texto pode ir desde a infância à idade adulta. É 

um conto escrito por um psicanalista, e, como muitos outros, serviu-lhe para transmitir 

mensagens muito importantes a pacientes adultos, mas foi contado também, muitas vezes, 

aos seus filhos, quando estes eram crianças. O conto relata a história de um miúdo que, 

fascinado com o mundo mágico do circo, não conseguia perceber por que razão os 

elefantes, os seus animais preferidos, tão hábeis e tão poderosos, nunca se soltavam da 

pequena estaca a que estavam acorrentados. Para esta verdadeira questão, a única 

resposta que encontrou foi a de que os elefantes não se soltavam porque estavam 

amestrados. Ora, isto parecia-lhe uma pobre resposta porque, se estavam amestrados, 
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então porque precisariam de estar acorrentados? A verdadeira resposta chegou, já na idade 

adulta, quando alguém muito sábio, vindo da Índia, lhe explicou que os elefantes eram 

acorrentados à estaca ainda bebés e, nessa idade, mesmo que tentassem muito soltar-se, 

nunca o conseguiriam. O certo é que, mais tarde ou mais cedo, um dia, esgotados pelo 

esforço, se cansam de tentar e desistem. Este fracasso fica, de tal modo, gravado nas suas 

memórias que, mesmo quando crescem, jamais tentam outra vez. O protagonista da nossa 

história confessa que sonha, frequentemente, que se aproxima de um elefante acorrentado e 

lhe conta toda a verdade, explicando-lhe que hoje é mais forte e maior do que quando tentou 

da última vez soltar-se e que se tentar e acreditar que pode libertar-se, hoje, poderá, de 

facto, fazê-lo. E acredita que o elefante o ouve, tenta e consegue e que, se se mantém com 

o circo, é apenas porque quer e porque gosta de fazer felizes as crianças. 

Esta é, pois, uma narrativa construída sobre o ambiente do circo, ambiente 

interculturalmente conhecido e partilhado, com a possibilidade de gerir diferentes 

representações internas. Nela se discorre sobre o que parece um enigma vulgar: a razão 

que leva os elefantes a não arrancarem a corrente que os prende. De facto, como veremos, 

a narrativa visual dá-nos índices para pensarmos que não estamos apenas a falar dos 

elefantes, mas, alegoricamente, de todos nós e da capacidade que temos para fazer o que 

se nos afigura impossível, mesmo que, de início, tenhamos fracassado. Estas são situações 

que toda a criança, em processo de crescimento, experimenta: a dúvida de conseguir, o 

medo do fracasso, a convicção de que é incapaz. O personagem escolhido para dar corpo à 

metáfora do Homem foi o elefante, animal forte e perigoso, mas que pode ser amestrado e 

tornar-se obediente e cooperante.  

Pelas características da ilustração, acreditamos que esta é uma verdadeira narrativa híbrida 

em que as imagens ajudam a compreender (e a construir) a mensagem de uma forma 

produtiva, mostrando, desde muito cedo, com recurso a sínquises visuais, a analogia entre o 

Homem e o elefante, analogia que, na instância verbal da narrativa, é apenas sugerida na 

última página. 

“Sabes, tu pareces-te comigo. Tu também acreditas que não podes fazer algumas 

coisas ...” 

Pela riqueza retórica desta analogia e pela complexidade dos seus valores alegóricos, esta 

narrativa é muito produtiva para o ensino da compreensão na leitura e para a educação 

literária no 1º Ciclo do Ensino Básico.  
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4. Competências de compreensão a desenvolver 

 

Partiremos do princípio que, apesar de poder ser rececionado por um público mais 

jovem, se este texto for abordado no 4º ano do Ensino Básico, poderá ser melhor 

compreendido dada a sua complexidade. Focar-nos-emos essencialmente na promoção de 

competências apontadas nas Metas Curriculares do Português (Buescu et al, 2012) para os 

domínios de Leitura e de Educação Literária dos 3º e 4º anos de escolaridade e no âmbito 

destes tentaremos propor estratégias que consolidem os objetivos LE3 9. Relacionar os 

textos com conhecimentos anteriores e compreendê-lo (nomeadamente no descritor 3. 

Relacionar intenções e emoções das personagens com finalidades da ação) e os objetivos 

LE3 11. Elaborar e Aprofundar ideias e conhecimentos (nomeadamente no descritor 4. 

Exprimir uma opinião crítica a respeito de ações de personagens ou de outras informações 

que possam ser objeto de juízos de valor) e os objetivos EL4 24. Compreender o essencial 

de textos escutados e lidos (nomeadamente no descritor 5. Fazer inferências (de agente-

ação; de causa-efeito, de problema-solução) e no 9. Interpretar sentidos de linguagem 

figurada (já presente, aliás, em EL3 22:8). 

Adicionalmente, convocaremos um dos descritores de desempenho do 1º ano, 

relativo ao domínio de Leitura e Escrita, incluído no objetivo 15. Transcrever e escrever 

textos, relativo à competência para legendar imagens (3). Apesar de este descritor de 

desempenho poder parecer muito básico para o 4º ano, só o é, de facto, se encararmos a 

legendagem de imagens como uma tarefa de escrita de um rótulo verbal para a identificação 

do elemento figurativo da imagem. No entanto, as imagens estão disponíveis para várias 

tarefas de legendagem e se entendermos as legendas passíveis de serem divididas em dois 

grandes grupos: as mostrativas e as aditivas (cf. Baptista, 2009b), as tarefas de 

legendagem, quando as legendas são aditivas, podem mesmo ser bastante complexas e só 

passíveis de serem concluídas se compreendido o sentido global do texto. 

De acordo com Marchusi (1985) podemos definir as inferências na compreensão de 

narrativas como processos cognitivos que conduzem à elaboração de representações 

mentais semânticas baseadas no co-texto, mas também no contexto e que evidenciam que 

o leitor é capaz de se questionar sobre o que lê para o interpretar com base nos saberes 

que culturalmente domina. Assim, a atenção, a memória e a capacidade de manipular 

informação suportam os processos de inferência e permitem ultrapassar a compreensão 

literal. 
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As estratégias a desenvolver para a compreensão inferencial são frequentemente 

construídas com base na promoção da identificação de índices semânticos capazes de 

instaurar, no leitor, a dúvida sobre a suficiência da leitura dos sentidos literais. Ou seja, o 

leitor deve não só ser sensível a índices presentes na narrativa que possibilitem leituras 

conotativas da informação como deve sentir-se estimulado para encontrar explicação 

plausível para a presença dos mesmos. Ora, o que propomos, de forma inequívoca, é que 

as imagens que ilustram esta narrativa funcionem como índices (pistas intratextuais numa 

perspetiva bimodal) que suportem a ativação de conhecimentos do leitor para a 

compreensão inferencial de sentidos de linguagem figurada que o texto verbal veicula, de 

acordo, aliás, com alguns dos descritores de desempenho para a Leitura do Programa de 

Português de 2009, para o 3º e 4º anos do Ensino Básico, tais como os que descrevem a 

necessidade de “Fazer uma leitura que possibilite: confrontar as previsões feitas com o 

assunto do texto; identificar a intenção comunicativa e distinguir relações intratextuais” ou o 

que preconiza alcançar a competência para “Comparar diferentes versões da mesma 

história”.  

A ilustração da obra, quando produtora de sinergias semânticas, pode, pois, ser 

considerada uma nova versão da mesma história. Apresentada na mesma área percetiva do 

texto, dificilmente não será vista. O visionamento das imagens implica, sempre que o 

referente da imagem é identificado, a sua designação mental e quando estas apresentam 

alguns elementos alotópicos, para além de fazer a sua identificação, eventualmente 

associada a representações proposicionais relativas à descrição ou explicação das suas 

características, o leitor deve aprender a tornar essa identificação e essas representações 

proposicionais conscientes, ou seja, a perceber que a presença de certos elementos não é 

aleatória e a desenvolver a necessidade de encontrar uma razão para a sua presença. Para 

que essa atividade cognitiva se torne, pois, consciente, podem ser desenhadas atividades 

linguísticas de legendagem explicativa que possam, posteriormente, ser relevantes nas 

tarefas de compreensão dos significados segundos da narrativa. Legendar uma imagem 

obriga a realizar proficientemente tarefas de observação e, se se promover como legenda 

algo para além da simples identificação, é provável que a legendagem estimule a 

compreensão inferencial. 

Neste caso particular, ilustrado por Gusti, a ilustração evidencia uma significativa 

coerência gráfica e semântica. Ao longo das várias páginas, quer os personagens 

individualmente, quer os personagens nas suas interações diegéticas, quer os espaços são 
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sistematicamente apresentados como detentores de elementos isotópicos que lhes 

conferem unidade. Todavia, há informações visuais sub-reptícias que, pela sua aparente 

ilogicidade, devem ser motivo de estratégias para ilações e deduções inferenciais. Estas 

inferências colocam-se ao nível global da obra e não local. Ou seja, certas páginas 

apresentam informações visuais que não podem ser descodificadas localmente (ou seja, 

dentro daquela mesma página), mas globalmente, na sua interação com a totalidade da 

obra.  

O leitor terá de ativar um modelo situacional para a narrativa (cf. Graesser e Zwaan 

(1995)), ou seja, terá de realizar inferências extratextuais através da capacidade de perceber 

intenções nas ações dos personagens e de as diferenciar das consequências que delas 

possam advir e de compreender emoções expressas em comportamentos ou ações, o que 

nem sempre é fácil para crianças desta idade, uma vez que estas inferências se suportam 

no conhecimento que o leitor tem sobre a linguagem, mas também sobre o mundo em geral, 

daí que todas as pistas, as intratextuais ou as fornecidas por um adulto, o professor, por 

exemplo, sejam extremamente importantes. 

Toda a narrativa de O Elefante Acorrentado está ilustrada com técnicas mistas onde 

abunda a aguarela, o que dá a todas as imagens uma dimensão onírica, mnésica e mágica. 

O ambiente cromático é triste, com muitos cinzentos e castanhos (índices que assumem a 

cara do fracasso), muitas vezes nocturno e pluvioso (índices que fazem pensar em tristeza, 

dúvida, desconforto e desânimo). Nele, um menino pensativo de boné, o narrador, 

acompanhado do seu cão, é apenas observador extradiegético dos acontecimentos (e das 

imagens) na primeira parte da narrativa, mas entra definitivamente na narrativa visual como 

agente — de narrador passa a protagonista — quando numa das últimas imagens da obra 

— minúsculo, na sua dimensão paradoxalmente antitética com o gigantesco elefante — 

conta, ainda que em sonhos, a verdadeira solução do enigma, ao seu ouvido.  

Esta é a imagem que ajuda a fazer inferências sobre a solução literal do problema da 

narrativa (EL4.24:5): explicar ao elefante que afinal pode soltar-se da corrente, mas que 

também nos permite pensar na correlação problema do elefante/ problema do Homem, uma 

vez que este tem um chapéu (adereço através do qual sempre foi possível estabelecer a 

comparação e a confusão entre o Homem e o elefante), índice da prosopopeia que o 

humaniza. 
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Fig. 1. Bucay, G e Gusti (2008). O elefante acorrentado. Lisboa: arteplural 

 

Muitas pranchas estão alegoricamente desenhadas sobre cartas postais (índices que 

dão corpo ao nomadismo que caracteriza as trupes de circo), cujos selos, cheios de 

imagens do elefante com elementos alotópicos (índice da sua antropomorfização), eivam o 

texto visual de referências intertextuais; alguns ícones e símbolos (como os palhaços, as 

bolas coloridas, as estrelas, as borboletas) constroem um ambiente lúdico de morfologia 

infantil (índices que dão corpo à esperança e à irreverência), um chapéu de coco vermelho 

(tão depressa na mão do menino como na cabeça do elefante, como se um e outro fossem a 

mesma pessoa) faz o contraste com o chapéu do palhaço, a cartola do apresentador e do 

domador e ganha corpo como elemento lúdico e mágico que permite a ligação entre a 

sensibilidade da criança da história, a infelicidade dos elefantes e a magia do circo. 

Na narrativa visual, há, pois, três personagens omnipresentes: o menino, o seu cão e 

o elefante. A representação do menino e do cão é quase sempre morfologicamente idêntica; 

ambos são facilmente reconhecidos pelo olhar pensativo e triste, pelos adereços e pelo 

aspeto físico. O elefante aparece representado de múltiplas formas, nos selos, nos 

carimbos, em desenhos à margem, como figura central. Por vezes aparece como um 

elefante real com um grau de figuratividade muito grande, por vezes, a sua representação 

evidencia um enorme desvio face ao real. Aparece antropomorfizado de halterofilista, de 

mágico, de equilibrista, de pugilista, de orangotango, de centopeia ou mesmo do próprio 

circo. Como veremos mais à frente, significativamente, num pequeno selo, é também um 

elefante alado. 
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As ilustrações, enquanto imagens gráficas, por vezes, incluem imagens ópticas, tais 

como fotografias emolduradas ou reflexos especulares na superfície das águas. Estas 

últimas são quase sempre surpreendentes porque retoricamente são verdadeiros oximoros. 

Numa destas imagens, uma fotografia do menino e do seu cão aparecem num postal sobre 

a legenda “A Catedral e a Torre de Pey-Berland - Bordéus” e, noutra, quando o menino se 

olha, refletido nas águas da chuva, onde navega um barquinho de papel, a imagem que 

aparece reflectida é a do elefante bebé e a de um elefante adulto acorrentados. Assim, 

quando se espera maior realismo das imagens ópticas do que das imagens gráficas, o que 

vemos é exatamente incongruência. Somos, pois, levados a desconfiar das imagens óticas e 

do que estas significam. Este é o processo de questionamento que leva ao conhecimento 

consciente dos valores semânticos da informação visual. 

O texto impresso é muito breve e está escrito a vermelho. Tem vários caracteres 

capitulares na entrada de cada parágrafo, com um recorte tipográfico idêntico às letras que 

no século XIX apareciam em Itália, pintadas nos letreiros das tendas de circo, em que quase 

todas as hastes aparecem cruzadas por um losango, a que se chama diamante, criando 

uma forte isotopia ambiental entre forma e conteúdo narrativo. Muitas imagens estão 

desenhadas sobre postais e envelopes onde há linhas de texto manuscritas, legendas de 

imagens impressas, carimbos e selos de vários países com imagens. 

  
Fig. 2 Bucay, G e Gusti (2008) O elefante acorrentado. Lisboa: arteplural 

 

A ilustração desta história contém informações nominais muito para além do que está 

dito no texto. Há vários ideogramas que ajudam a construir pormenorizadamente os 
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cenários e a caracterizar as personagens. É, por isso, uma narrativa visual ideal para ser 

trabalhada em aula de Língua Materna (ou mesmo de LE ou L2). O tema “circo” mobiliza 

muito léxico e diversificado, mas profundamente isotópico e motivador, o tipo de traço 

desenvolve perceções de graus de grandeza diferentes e suscita emoções diferentes, a 

figura humana escolhida, ao ser uma criança, permite que o leitor (criança ou adulto) faça 

com ela uma enorme identificação. 

Por isso mesmo, esta é uma narrativa que pela temática, pela singeleza da narrativa 

verbal e pela complexidade da narrativa visual — que funciona de forma representativa 

organizadora, mas também transformadora e interpretativa, fornecendo complementarmente 

muitas informações que exigem ser descodificadas linguisticamente — se adequa muito 

bem a atividades de promoção linguística em aulas de LM com crianças e nomeadamente 

com estratégias para a construção de inferências. 

Propomos que durante a aula, a história seja lida ou ouvida simultaneamente ao 

visionamento das imagens e que antes de se explorar o texto se faça uma observação dos 

pormenores de cada prancha de modo a que a leitura que se acabou de fazer possa ser 

consolidada através das informações percecionadas de uma forma sistemática. Esta 

observação pode, junto dos alunos, ser apenas orientada por uma bateria de perguntas que 

devem estruturar-se primeiro sobre o plano denotativo da imagem e só depois sobre o plano 

conotativo. Estas devem privilegiar, em primeiro lugar, a análise do código gestual e 

cenográfico (postura, mãos e rosto dos personagens e contexto ou ambiente espacial) e do 

código gráfico (estratégias para a apresentação das figuras tais como proporções, cores ou 

detalhe), só depois devem ser abordados os códigos lumínico e o espacial (utilização da luz 

e dos espaços para a construção de ambientes psicológicos), posteriormente, o relacional 

(apresentação de correlações entre elementos previsíveis ou imprevisíveis para a 

construção de inferências) e, finalmente, através da presença de elementos com valores 

simbólicos, o código simbólico (cf Sardelich, 2006) que contribui para a construção de 

inferências e para a compreensão de sentidos figurados.  

Apesar de não ser de todo aconselhável que se questione a criança sobre o que vê 

na imagem, uma vez que tais questões apenas desencadeiam mecanismos de rotulagem e 

descrição, as perguntas iniciais, direcionadas para a observação de detalhes que suscitem o 

desenvolvimento de inferências, devem ser muito simples, do tipo:  

Qual é o ambiente representado na imagem? Quais os elementos que o compõem? 

Qual a figura humana que se repete mais vezes? Qual a figura animal que se repete mais 
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vezes? Quais os animais representados? Estas figuras aparecem sempre representadas da 

mesma maneira ou de forma diferente? Quais as cores predominantes da ilustração? De 

que tamanho são os elefantes? Quem é maior, o Homem ou o elefante? De que tamanho é 

o menino? Qual a relação do menino e do elefante? Que nos diz a cara do menino? etc.  

Devemos ter cuidado para que nenhuma pergunta inclua a resposta e para prescindir 

da pergunta seguinte se a resposta à anterior a tornar desnecessária. 

Estas perguntas permitem, como se vê, trabalhar um mapa lexical com as 

designações não só das cores, mas também dos tons (mais aptos para a identificação de 

atmosferas psicológicas) com palavras compostas por hifenização (vermelho-rubi, verde-

musgo, cinza-chumbo, etc.), com o léxico relativo a partes do corpo dos animais e do 

Homem (cabeça, olhos, braços, músculos, asas, tromba, orelhas, etc) metaforicamente 

adjetivados (cabeça pensativa, olhos tristes, braços agitados, músculos atléticos, asas 

angelicais, tromba trombuda, orelhas voadoras, etc), o vestuário (cartola, chapéu de 

palhaço, boné, chapéu de coco, labita, fraque, maillot de ginástica, calças, etc.) os adereços 

do circo (bolas, estrelas, chicote, correntes, etc) entre outros; e, ainda, por exemplo, os 

graus dos adjectivos (maior, menor, tão grande como, minúsculo, etc.), ou as expressões 

locativas (em cima, em baixo, ao lado, atrás, etc.). 

Para a compreensão do valor narrativo seria importante fazer a descrição física e 

psicológica de alguns personagens: identificar a tristeza na cara do menino e na expressão 

do elefante e perceber que essa tristeza decorre do facto de o elefante estar preso. Para 

identificar este dado contribui significativamente a perceção da representação recorrente da 

corrente e da estaca. Para além disso, é importante perceber que o elefante, em pequeno, 

tentou muitas vezes soltar-se. Perceber, pela sua cara, que um dia desistiu e se sujeitou às 

ordens do domador. Perceber que é o menino, apesar de pequeno, com a ajuda de uma 

escada, que lhe conta ao ouvido um segredo, o segredo de como soltar-se. Para toda esta 

informação, a compreensão pode ser feita através da leitura de imagens. O texto ajuda-nos, 

porém, a saber qual é a verdadeira razão. Ou seja, o segredo está, de facto, guardado na 

narrativa verbal. 

Para crianças pequenas propomos, por isso, enquanto atividade de desenvolvimento 

linguístico, a construção de mapas lexicais. 

O ambiente estruturante é o ambiente de circo, que favorece a construção de famílias 

de palavras muito extensas. À volta deste arquilexema é possível construir um mapa de 

relações lexicais de inclusão, usando merónimos como artistas, animais, adereços, espaços, 
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evocados imagem a imagem. Cada um destes lexemas poderá, depois, funcionar como 

hiperónimo, para organizar mapas de hipónimos. Assim, será a narrativa visual e não a 

verbal a fornecer a representação icónica que exigirá a sua designação linguística. Por 

exemplo, a palavra caravana e sua ilustração mostra macacos, camelos, ursos, focas, 

girafas, etc., apesar de nenhum destes nomes aparecer no texto. 

 
Fig. 3. Bucay, G e Gusti (2008). O elefante acorrentado. Lisboa: arteplural 

 

De entre todos os animais, destaca-se graficamente, na narrativa visual, o elefante. 

Para este, deve ser referenciado o volume — que a representação relacional ajuda a 

referenciar — as diferentes partes do seu corpo (patas, unhas, tromba, dentes, cabeça, 

tronco e orelhas). A leitura do código gestual e cenográfico permite compreender a 

representação de emoções (olhos tristes, cansaço, desilusão, espanto). 

Pode, pois, ser proposta a descrição linguística física e psicológica do elefante.  

Numa das páginas da narrativa visual, vêem-se representadas, em diversos quadros, 

as várias acções que o elefante bebé executou para tentar libertar-se da corrente. Tal 

sequência poderá desencadear a construção de legendas das imagens através de frases 

simples, usando os verbos que o texto propõe (“Imaginei-o empurrando e puxando a estaca, 

dia após dia, tentando soltar-se...”), acrescentando-lhe outros e treinando advérbios e 

adjetivoscapazes de transmitir a ideia de esforço continuado.  

O elefante puxa vigorosamente a corrente. 

O elefante usa desesperadamente a bola para rebentar a corrente. 

O elefante empurra violentamente a estaca. 

O elefante contorna repetidamente os plintos do circo com a corrente. 

O elefante tenta energicamente quebrar a corrente com a tromba. 
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O elefante está completamente cansado e desiste. 

 

Numa narrativa com um texto tão breve, como o caso em questão, a legendagem das 

imagens permite a expansão do texto, a utilização de adjetivos e advérbios, a exploração de 

expressões locativas, entre outras tarefas. 

Propor como tarefa de legendagem para a última prancha completar a frase “O menino já 

não está triste porque...” permitiria perceber o que as crianças perceberam da história e 

como manipulam o léxico que aprenderam. 

Porém, a topicalização do valor informativo da narrativa deveria descentrar-se um 

pouco do valor protagonista da criança para se centrar na analogia entre o elefante e o 

adulto. Para isso seria também importante explorar alguns índices visuais. 

Assim, proporíamos que se pedisse uma explicação para a prancha em que o narrador 

aparece acorrentado, ele também, e com orelhas e tromba de elefante. De facto, a alegoria 

aparece consubstanciada numa sínquise fortíssima em que a figura humana se funde com o 

elefante (ou melhor dizendo, em que o elefante se funde com uma figura humana) ganhando 

alguns dos seus atributos figurativos. 

 
Fig. 4. Bucay, G e Gusti (2008). O elefante acorrentado. Lisboa: arteplural 

 

Porque terá o menino orelhas e tromba de elefante? Porque estará o menino 

acorrentado? Seremos todos nós como os elefantes? 

Para consolidar esta inferência, propor-se-ia a tentativa de explicação para o reflexo 

anódino da imagem do elefante no espelho das águas da chuva. Como pode esta imagem, 

apesar de especular (ótica, portanto) ser credível, se o elefante não figura atrás do menino 

para poder ser espelhado? 
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Fig. 5. Bucay, G. e Gusti (2008). O elefante acorrentado. Lisboa: arteplural 

 

Serão as águas da chuva, como o espelho da madrasta da Branca de Neve, capazes 

de dar a nossa verdadeira imagem? 

A leitura desta imagem poderia promover um exercício onde se completassem frases 

iniciadas por “Quando estou triste pareço ... partindo da análise dos índices visuais e 

progredindo em complexidade retórica. 

“Quando estou triste pareço ... um elefante acorrentado.” 

“Quando estou triste pareço ... um equilibrista desajeitado.” 

“Quando estou triste pareço ... um leão assustado.” 

“Quando estou triste pareço ... comboio parado.” 

“Quando estou triste pareço ... um pássaro acabrunhado.” 

 

A leitura dos pequenos selos que aparecem em todas as imagens ajudaria a ver 

melhor essa simbiose entre homem e elefante. De facto, o elefante, na narrativa visual, 

aparece permanentemente antropomorfizado ou mutado em outros animais. Proporíamos, 

assim, em dois momentos a legendagem dos selos com elefantes. Primeiro, com a 

identificação das características do elefante representado, através de um processo de 

construção de palavras por composição morfossintática: o elefante-king-kong, o elefante-

pugilista, o elefante-palhaço, o elefante-equilibrista, o elefante-jumbo, o Homem-elefante, 

etc.. Posteriormente, com a identificação das suas capacidades, num jogo entre a denotação 

e a conotação que permita justificar o aparecimento dos selos nesta obra e expandir os 
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conhecimentos através da consciência da intertextualidade da história com as narrativas 

evocadas nestes selos. Estes conhecimentos podem explicitar informações úteis para 

construir o retrato da personagem e fazer inferências. Poderão surgir frases como, por 

exemplo: o elefante capaz de rir das suas inseguranças é o elefante-palhaço; o elefante 

capaz de escapar aos raptores é o elefante king-Kong; o elefante capaz de mostrar no 

ringue os seus passos bailarinos imprevisíveis é o elefante-pugilista; o elefante capaz de 

concretizar voos intercontinentais é o elefante-jumbo, etc. 

 

 

 
  

   
Fig. 6. Bucay, G. e 

Gusti (2008). O 

elefante 

acorrentado. 

Lisboa: arteplural 

 

De todos estes não conseguimos esquecer o elefante-voador, que imediatamente 

evoca intertextualmente um outro elefante famoso, o Dumbo, cuja história dificilmente não 

convocaríamos para perceber os significados profundos de O elefante acorrentado. 

 
Fig. 7. Bucay, G. e Gusti (2008). O elefante acorrentado. Lisboa:   

arteplural 

 

 

 

Dumbo (dumb em inglês quer dizer estúpido) é o elefante de uma outra narrativa, 

acorrentado a um defeito físico, as suas enormes orelhas, pelo qual é ridicularizado. 
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Todavia, através de Timóteo, o minúsculo rato, seu amigo, consegue perceber que as 

grandes orelhas lhe permitem voar e capitalizar essa característica a seu favor. 

É possível, através desta intertextualidade, perceber o valor catalisador das orelhas 

de elefante na iconografia simbólica da narrativa. O enorme elefante desconhece o 

verdadeiro valor do seu tamanho, porque envergonhado do seu fracasso em pequeno (ou do 

seu defeito) se sente incapaz de ver o seu verdadeiro valor. É um menino pequeno que lhe 

conta ao ouvido a solução. E esta verdade passa a ser ”a pulga atrás da orelha”, ou seja, a 

dúvida que nos permite a todos desconfiar e ... tentar voar. 

Ser capaz de voar é a alegoria para ser capaz de tudo, ser capaz do que se nos 

afigura impossível. 

Para que servem as orelhas/asas a um elefante? Para voar! 

Para que nos serve a escada? Para aceder ao que parece inatingível. O que 

representa a escada? A mudança. A possibilidade. A ajuda. 

Porque tem, então, na imagem tromba e orelhas de elefante o menino acorrentado? 

Porque apesar de se sentir incapaz, também ele é forte, também ele pode transformar o 

defeito em virtude, também a ele só falta tentar. É, pois, a leitura da resposta do enigma que 

transforma a baixa iconicidade do desenho num factor de alta iconicidade e explica a 

sínquise. 

Simões (2004:135) refere que “o que se espera [do texto literário] é um jogo inteligente entre 

a alta e a baixa iconicidade”, também dos textos híbridos com os quais se promove o ensino 

das línguas devemos esperar o mesmo. O texto visual deve também jogar entre a alta e a 

baixa iconicidade. Nesta narrativa, a ambiguidade entre orelhas e asas, sabedoria e escada 

são duas temáticas a explorar para aceder ao sentido profundo da narrativa através da 

leitura visual criativa.  

 
Fig. 8 Bucay, G. e Gusti (2008). O elefante 
acorrentado. Lisboa: arteplural 
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Resumo 

Desde o início do séc. XXI, com a publicação do Currículo Nacional do Ensino Básico, em 2001, que o 
sistema educativo português está envolvido num debate sobre o papel do ensino no desenvolvimento de 
competências ligadas ao exercício de uma cidadania ativa e crítica do qual têm resultado medidas que o 
têm levado a reformular-se periodicamente. Neste contexto, tem sido sistematicamente atribuído um 
papel de destaque ao ensino/aprendizagem da língua portuguesa, cujos objetivos remetem para o 
desenvolvimento de competências transversais, já que a comunicação oral e escrita é essencial no dia-a-
dia, e preconizam a operacionalização da sua transversalidade, ligada à área curricular disciplinar do 
mesmo nome, mas também às restante, dado que, em todas elas, se fazem aprendizagens e 
desenvolvem competências que podem contribuir para um melhor domínio da língua portuguesa. É o que 
pretendemos demonstrar através da análise de projetos de intervenção didática na Educação Pré-Escolar 
e no 1º Ciclo do Ensino Básico que orientámos. Focámo-nos nas atividades propostas, procurando 
determinar que metas tinham sido visadas, que estratégias didáticas associadas à abordagem da lecto-
escrita e ao ensino expllícito da compreensão na leitura tinham sido contempladas e que estratégias do 
leitor deveriam ser ativadas. Os projetos discutidos contemplam o ensino e aprendizagem da língua 
portuguesa, em alguns casos associado à abordagem de outras áreas curriculares, nomeadamente o 
ensino de ciências. 

Palavras-chave: Transversalidade; Língua materna; Competências; Compreensão na leitura; 
Infância. 
 
 

Abstract 

Since the beginning of the 21th century, the Portuguese educational system has actively taken part of the 
debate concerning the role played by teaching and learning in the development of competencies essential 
to promote an active and reflective citizenship. Such discussion has demanded periodical transformations. 
The teaching and learning of the mother tongue has been given a key role in this context, since their aims 
promote the development of competencies in oral communication, reading and writing, which are essential 
in everyday life, and the collaboration with the teaching and learning of other subjects. As a matter of fact, 
all teaching and learning efforts require oral and written communication and thus contribute to a better use 
of the mother tongue. In this paper we discuss this issue through the analysis of projects of intervention 
focused on the teaching and learning of the mother tongue in kindergarten and primary school, which 
conception, implementation and assessment we supervised. We focused mainly on reading (and 
adtionally writing) and the activities proposed within those projects, analysing the aims they pursued, the 
didactic strategies that were used and the reading strategies they promoted. Most of the projects were 
based on the association of the teaching and learning of the mother tongue to other subjects, mainly 
sciences.  

Keywords: Transversality; Mother tongue; Competencies; Reading; Childhood. 
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1. Metas e objetivos do ensino/aprendizagem da língua portuguesa 

Desde o início do séc. XXI, com a publicação do Currículo Nacional do Ensino 

Básico (Ministério da Educação, 2001) que o sistema educativo português está envolvido 

num debate sobre o papel do ensino no desenvolvimento de competências que permitam o 

exercício de uma cidadania ativa e crítica. Dele resultaram medidas que o têm levado a 

reformular-se periodicamente. 

Assim, em 2009, foram homologados os Programas de Português do Ensino Básico 

(Reis,2009), que visavam uma maior adequação às linhas definidas no CNEB  e 

consagravam alguns princípios gerais definidos desde o início do séc. XXI (Sá, 2009a): i) 

papel essencial da língua portuguesa (ainda atualmente a língua materna da maior parte da 

população do País) na formação do indivíduo; ii) valorização da sua transversalidade e 

respetiva operacionalização em todas as áreas curriculares (disciplinares e não 

disciplinares); iii) ligação estrutural dos três ciclos em que se divide o Ensino Básico, 

assumindo o ciclo como a unidade de base do sistema educativo, apesar da chamada de 

atenção para a importância de cada ano escolar, visando evitar que a avaliação dos 

progressos fosse protelada para o fim do ciclo; iv) promoção da gestão flexível do currículo, 

facilitando a sua adaptação aos diversos contextos; v) desenvolvimento do currículo em 

espiral,  frequentemente confundido com a mera repetição de conteúdos em anos de 

escolaridade subsequentes, mas que visa a sua abordagem em vários momentos do 

percurso escolar, para que os alunos os encarem de várias perspetivas, os interiorizem e 

saibam fazer uso deles, o que é primordial para o desenvolvimento de competências, dado 

que estas nunca estão totalmente adquiridas. Preconizavam a abordagem de certos tipos de 

discurso, orais e escritos, para desenvolver competências associadas à oralidade, à leitura e 

à escrita, implicando igualmente o estudo do funcionamento da língua. 

Há também alguns aspetos que – embora referidos – precisariam de uma maior 

ênfase: i) a transversalidade da língua portuguesa e – sobretudo – a sua operacionalização, 

garantida pela articulação com o ensino/aprendizagem das outras áreas curriculares, já que 

em todas elas se recorre à comunicação oral e escrita em língua portuguesa, em 
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compreensão e expressão, pondo em ação conhecimentos de gramática; ii) os hábitos de 

leitura a promover, sendo necessário explicitar o que se entende por tal conceito, 

tendencialmente associado ao consumo de textos literários e a suportes como o livro, 

esquecendo que atualmente há outros; iii) a referência a tipos/géneros textuais, a precisar 

há muito tempo de uma boa “arrumação”, para evitar problemas (como, por exemplo, que 

prosa e verso sejam vistos como tipos de texto, quando todos sabemos que a prosa pode 

ser usada até para escrever textos poéticos – caso da prosa poética – e o verso para 

escrever textos narrativos – como Os Lusíadas – ou dramáticos – como os autos de Gil 

Vicente). 

Subitamente, o CNEB é abolido (pelo Despacho nº 17169, de 23 de dezembro de 

2011), porque, aparentemente haveria incompatibilidade entre o desenvolvimento de 

competências e a aquisição de conhecimento, opinião de que não partilhamos (cf. Sá, 

2012), e substituído pelas Metas curriculares de Português do Ensino Básico  (Buescu et al., 

2012), acompanhadas pelo anúncio de uma futura substituição dos programas destinados a 

este nível de escolaridade. Um ano mais tarde, saem as Metas curriculares e programas do 

Ensino Secundário  (Buescu et al., 2014).  

Estes documentos pretendiam ser um instrumento ao serviço dos professores e 

auxiliá-los na operacionalização dos novos programas de Português. Contudo, é necessário 

encará-los de uma forma crítica, de forma a adaptá-los às circunstâncias em questão em 

cada caso, e harmonizá-los com os outros textos reguladores em vigor – nomeadamente os 

programas (Reis, 2009) –, o que não é fácil de fazer, uma vez que: i) assentam numa lógica 

de ano de escolaridade, enquanto os programas apresentam essencialmente uma lógica de 

ciclo, ii) se baseiam num conceito de progressão, difícil de operacionalizar e iii) apresentam 

a leitura como um instrumento para formatar a escrita (Sá, 2013a). 

Apesar de as metas terem vindo substituir o CNEB (Ministério da Educação: 2001), 

analisando-as facilmente constatamos que a sua operacionalização permite atingir objetivos 

essenciais do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, que eram referidos neste texto 

regulador. No que se refere especificamente à comunicação escrita, pretendia-se levar o 

aluno a ser um leitor fluente e crítico e a usar multifuncionalmente a escrita, com correção 

linguística e domínio das técnicas de composição de vários tipos de textos. 
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Paralelamente, mantiveram-se em vigor as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (Ministério da Educação, 1997) e as Metas de aprendizagem 

definidas em 2010 (Ministério da Educação, 2010). 

 

2. Metas de aprendizagem, metas curriculares e operacionalização da 
transversalidade da língua portuguesa 

Os objetivos do ensino/aprendizagem da língua portuguesa remetem para o 

desenvolvimento de competências transversais, já que a comunicação oral e escrita é 

essencial no dia-a-dia. Daí podermos associar as metas de aprendizagem/curriculares à 

operacionalização da transversalidade da língua portuguesa. 

O nosso propósito é escrever sobre o seu impacto no ensino/aprendizagem da 

língua materna, mas não podemos deixar de sublinhar que a transversalidade da nossa 

língua se manifesta em dois sentidos (Sá, 2009b);  

- um associado ao ensino de Português, dado as aprendizagens feitas e as 

competências desenvolvidas nesta área curricular serem essenciais em termos académicos, 

profissionais e sociais; 

- outro associado ao ensino em Português, visto que as aprendizagens feitas e as 

competências desenvolvidas nas restantes áreas curriculares podem contribuir para um 

melhor domínio da língua portuguesa. 

 

3. Desenvolvimento de competências transversais em compreensão na leitura 

A compreensão na leitura implica uma série de fases, que põem em ação diversas 

competências e conhecimentos. 

Para Kintsch (1977), estas fases – comuns à compreensão de textos orais e 

escritos – são: i) a identificação das palavras, que implica o recurso ao léxico da língua, 

armazenado na “memória a longo prazo”, onde fica guardada a informação de que fazemos 

uso de forma automática; ii) a análise sintática do discurso, que dá acesso à sua estrutura 

linguística, implicando o recurso a conhecimentos de gramática, também eles armazenados 

na dita “memória a longo prazo”; iii) a análise semântica do discurso, que dá acesso aos 

conceitos implicados no discurso, às ideias expressas e à sua articulação, implicando o 

recurso ao “conhecimento do mundo”, também ele armazenado na “memória a longo prazo”; 
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iv) a análise pragmática do discurso, que permite determinar o seu tema e também requer a 

intervenção de elementos que vamos buscar à “memória a longo prazo” (nomeadamente 

conhecimento relativo à estrutura característica de tipos/géneros textuais); v) por último, a 

análise funcional do discurso, que permite determinar as suas finalidades e reagir em 

conformidade com estas. É evidente que estas etapas são recursivas – ou seja, não se 

sucedem de acordo com esta sequência, antes surgem imbrincadas. 

Como podemos depreender da descrição acima apresentada, a compreensão na 

leitura implica uma série de conhecimentos, cuja aquisição está dependente do 

ensino/aprendizagem de línguas, nomeadamente da língua materna. 

Mas a compreensão na leitura também implica pôr em ação uma série de 

estratégias do leitor, que abrangem as três etapas do processo de leitura e que é necessário 

desenvolver nos alunos, a saber (Sá, 2014a): 

- na pré-leitura, ou seja, ainda antes de se passar à descodificação do texto, 

• Ativar conhecimentos prévios relativos ao tema do texto, 

• Fazer previsões relativas ao texto, 

• Formular hipóteses sobre o texto, 

• Formular questões sobre o texto; 

- durante a leitura, ou seja, no decurso do processo de descodificação do texto, 

• Ler o texto com atenção, 

• Ajustar a velocidade de leitura, 

• Sublinhar elementos do texto, 

• Tirar notas, 

• Fazer inferências, 

• Recorrer ao contexto para descobrir o significado de vocábulos/expressões 

desconhecidos, 

• Parafrasear excertos do texto, 

• Pensar em voz alta, 

• Ler em voz alta as passagens que não estão a ser devidamente 

compreendidas, 
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• Confrontar previsões feitas antes da leitura com a informação recolhida 

durante a leitura, 

• Criar uma imagem mental do texto lido; 

- após a leitura, ou seja, já depois do processo de descodificação do texto, 

• Fazer uma síntese do que foi compreendido, 

• Reler o texto várias vezes, 

• Consultar o dicionário (ou outras formas de informação impressa), 

• Pesquisar online para tirar dúvidas, 

• Identificar as ideias principais do texto, 

• Identificar o tipo/género textual. 

Facilmente se perceberá que esta descrição tão sequencial visa apenas uma 

melhor compreensão do tipo de estratégias que o sujeito utiliza numa situação de leitura. 

É claro que o sucesso do ensino/aprendizagem depende – em parte – das 

estratégias didáticas adotadas pelo docente para abordar a compreensão na leitura com os 

seus alunos, de modo a levá-los a desenvolver competências e – como não pode deixar de 

ser, dado que ninguém é competente numa área sobre a qual não detem conhecimento – 

adquirir conhecimentos, que poderão aplicar em variadas situações de leitura do seu dia-a-

dia (em contexto académico, profissional ou social). 

Uma proposta construída a partir de várias leituras (Sá, 2009c) refere estratégias 

didáticas: 

- centradas na motivação para a leitura, essencial para desenvolver o gosto por 

esta atividade e hábitos de leitura  

• Criar materiais de leitura (lendo e explorando textos escritos pelos próprios 

alunos, o que também contribui para desenvolver neles hábitos de escrita), 

• Rodear os alunos de um universo de leitura (por exemplo, lendo alto para 

eles ou convidando alguém para o fazer – incluindo outros alunos –, 

apresentando textos oralmente – com recurso a meios como CDs e DVDs – 

ou criando um “cantinho de leitura” – no âmbito da Educação Pré-Escolar – 

ou uma “biblioteca de turma” – no Ensino Básico, 

• Variar as experiências de leitura dos alunos (por exemplo, comparando a 

linguagem usada em diversos textos ou textos do mesmo tipo/género ou de 
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tipos/géneros diferentes, lendo diferentes tipos/géneros de textos ou com 

objetivos variados), 

• Partilhar experiências de leitura – do professor com os alunos, dos alunos 

com o professor, dos alunos entre si (por exemplo, lendo em voz alta textos 

que agradaram e comentando passagens mais significativas para os dar a 

conhecer a outros, discutindo o sentido de palavras ou de passagens dos 

mesmos, cruzando a leitura com outras atividades ligadas à linguagem 

verbal – por exemplo, escrever a partir de/sobre textos lidos – ou com 

formas de linguagem não-verbal ou mista – por exemplo, recorrendo à 

dramatização, à mímica, ao desenho, à música, para ilustrar textos ou 

passagens de textos); 

- centradas no desenvolvimento de competências em compreensão na leitura, 

• Trabalhar a apreensão de ideias veiculadas pelos textos lidos, através de 

atividades centradas em elementos do texto – palavras, frases, parágrafos – 

e nas ligações entre eles (por exemplo, ordenando elementos do texto, 

identificando relações entre eles – explícitas ou implícitas –, fazendo 

inferências ou previsões acerca do texto) ou de atividades centradas em 

ideias veiculadas por elementos do texto (por exemplo, parafrasear ou 

recontar o texto, responder a questões – orais e escritas – sobre este – 

formuladas pelo professor ou pelos colegas), 

• Trabalhar a identificação das ideias principais dos textos lidos, através de 

atividades centradas no tema do texto (identificado, por exemplo, a partir do 

seu título ou de um sumário do mesmo) ou de atividades centradas na 

distinção entre as suas ideias principais e secundárias (levando os alunos a 

associar partes do texto a enunciados que resumam o seu conteúdo, a fazer 

um resumo do mesmo, a formular/responder a perguntas sobre ele), 

• Trabalhar a identificação da estrutura característica de um dado tipo/género 

textual num texto lido, através de atividades centradas na identificação das 

diferentes categorias da referida estrutura e da sua organização no texto lido 

(por exemplo, formulando/respondendo a perguntas centradas nas 

categorias da estrutura do texto, ordenando elementos do texto – 

nomeadamente parágrafos –, preenchendo quadros  relativos à estrutura do 
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texto lido com elementos retirados deste, completando textos lidos ou 

elaborando esquemas que traduzam a sua estrutura e a forma como a 

informação está organizada no seu interior) ou ainda atividades centradas 

na identificação de marcas textuais, que ajudem a definir as diferentes 

partes características da respetiva estrutura num dado texto. 

Seguindo Weaver (1980), não podemos esquecer que: 

- ler é decifrar palavras num texto, identificar palavras, situar as palavras no 

contexto em que estas aparecem e atribuir-lhes um sentido nesse contexto específico, ou 

seja, implica extrair sentido do texto, 

- mas também requer que o leitor “empreste” sentido ao texto lido, invocando, a 

propósito do tema deste, os conhecimentos que a sua experiência de vida (incluindo as suas 

leituras anteriores) lhe permitiu adquirir. 

Do mesmo modo, é importante ter em conta o facto de que o ensino/aprendizagem 

da leitura visa: 

- o desenvolvimento da compreensão de textos escritos a vários níveis, abrangendo 

as dimensões globais e as dimensões mais elementares dos vários tipos de discurso 

presentes na sociedade, que se complementam entre si; 

- está associado ao desenvolvimento de outras competências ligadas ao domínio 

da linguagem, tais como ouvir, falar, escrever. 

- e ainda ao trabalho em torno de várias funções da leitura – nomeadamente ler 

com fins recreativos e para obtenção de informação. 

É de referir que este último aspeto contribui para o reforço da dimensão transversal 

do ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, em constante relação com as outras áreas 

curriculares (disciplinares e não disciplinares). 

 
4. Metas de aprendizagem, metas curriculares e desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura nos primeiros anos 

De seguida, iremos apresentar e comentar alguns projetos por nós orientados, 

relacionados com a abordagem da lecto-escrita na Educação Pré-Escolar e o ensino da 

língua portuguesa no Ensino Básico (Sá, 2013b, 2014b). 
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4.1. Projetos focados na abordagem da lecto-escrita na Educação Pré-

Escolar 

Foram desenvolvidos no âmbito de mestrados profissionalizantes de Bolonha, no 

contexto em que as alunas estavam a fazer a sua prática pedagógica supervisionada (PES), 

sob a orientação científica do responsável pelo seminário de investigação educacional (SIE) 

que frequentavam.1 Como é obrigatório haver uma díade por contexto de PES, foram 

desenvolvidos conjuntamente, com grupos heterogéneos, incluindo sensivelmente 20 

crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, devendo cada aluna trabalhar um aspeto diferente 

do tema escolhido. 

Um desses projetos (Castro, 2014a, 2014b) visava o desenvolvimento da 

consciência fonológica a partir da exploração de lengalengas e foi desenvolvido em cinco 

sessões. 

No Quadro 1, apresentamos as atividades realizadas e os resultados da análise 

que fizemos das estratégias didáticas operacionalizadas, das metas de aprendizagem 

contempladas e das estratégias do leitor que as crianças deviam pôr em ação: 

 
Quadro 1 – Atividades, estratégias didáticas, metas de aprendizagem e estratégias do leitor 

associadas ao desenvolvimento da consciência fonológica a partir da exploração de 

lengalengas 

 

Sessões Atividades Estratégias 
didáticas 

Metas de 
aprendizagem 

Estratégias do 
leitor 

Sessão 1 Leitura de uma 
lengalenga sobre 
o inverno (feita 
em voz alta pela 
educadora 
estagiária) 
 
Diálogo sobre o 
seu tema 
 
Jogo de 
correspondências 
entre palavras 
retiradas da 
lengalenga – 
registadas por 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras)  
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 

No final de 
educação pré-
escolar a criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde, 
demonstrando 
que 
compreendeu a 
informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A autora deste artigo orientou todos os seminários e, a partir de fevereiro de 2013, também a prática 
pedagógica supervisionada, na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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escrito em 
cartões – e 
imagens alusivas 
às realidades a 
que estas se 
referiam 
 
(em grande 
grupo) 

tema do texto) 
 
 

sobre 
algo que lhe 
interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de 
frases coerentes. 
Reconhecimento 
e escrita de 
palavras	  
- Reconhece 
algumas palavras 
escritas do seu 
quotidiano. 

Sessão 2 Leitura de uma 
segunda 
lengalenga sobre 
o inverno (feita 
em voz alta pela 
educadora 
estagiária) 
 
Diálogo sobre o 
seu tema 
 
Jogo de 
correspondências 
entre sons 
produzidos por 
animais e 
onomatopeias 
relativas a eles 
(registadas por 
escrito em 
cartões) 
 
Agrupamento das 
onomatopeias 
por semelhanças 
tendo em conta 
fonemas e 
ditongos  
 
(em grande 
grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras)  
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 

No final de 
educação pré-
escolar a criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde, 
demonstrando 
que 
compreendeu a 
informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre 
algo que lhe 
interessa: 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de 
frases coerentes. 
Reconhecimento 
e escrita de 
palavras	  
- Reconhece 
algumas palavras 
escritas do seu 
quotidiano. 
Consciência 
fonológica 
- Identifica 
palavras que 
começam e 
acabam com a 
mesma sílaba. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão 3 Leitura de uma Centradas na No final de Após a leitura 
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lengalenga sobre 
o Natal (feita em 
voz alta pela 
educadora 
estagiária) 
 
Diálogo sobre o 
seu tema 
 
Jogos de 
desenvolvimento 
da consciência 
fonológica 
implicando a 
identificação de: 
- Um som alusivo 
ao Natal dentre 
vários 
apresentados 
- Palavras 
relativas ao Natal 
começando pela 
mesma sílaba ou 
fonema 
(apresentadas 
oralmente) 
 
(em grande 
grupo) 

compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras)  
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 
 

educação pré-
escolar a criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde, 
demonstrando 
que 
compreendeu a 
informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre 
algo que lhe 
interessa: 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de 
frases coerentes. 
Reconhecimento 
e escrita de 
palavras	  
- Reconhece 
algumas palavras 
escritas do seu 
quotidiano. 
Consciência 
fonológica 
- Identifica 
palavras que 
começam e 
acabam com a 
mesma sílaba. 

- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  

 

 

 

 

 

Sessão 4 Leitura de uma 
segunda 
lengalenga sobre 
o Natal (feita em 
voz alta pela 
educadora 
estagiária) 
 
Diálogo sobre o 
seu tema 
Jogos de 
desenvolvimento 
da consciência 
fonológica 
relacionados com 
o Natal: 
- Segmentação 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras)  
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

No final de 
educação pré-
escolar a criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde, 
demonstrando 
que 
compreendeu a 
informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
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de palavras em 
sílabas 
(apresentadas 
oralmente) 
- Pronúncia de 
algumas dessas 
palavras, 
omitindo a sílaba 
inicial ou a sílaba 
final 
 
(em grande 
grupo) 

 algo que lhe 
interessa: 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de 
frases coerentes. 
Reconhecimento 
e escrita de 
palavras	  
- Reconhece 
algumas palavras 
escritas do seu 
quotidiano. 
Consciência 
fonológica 
- Segmenta 
palavras 
silabicamente; 
- Suprime ou 
acrescenta 
sílabas a 
palavras. 

 
 
 

Sessão 5 Leitura de uma 
lengalenga sobre 
animais (feita em 
voz alta pela 
educadora 
estagiária) 
 
Jogo de 
desenvolvimento 
da consciência 
fonológica: 
- Identificação de 
certos sons em 
palavras da 
lengalenga 
apresentadas 
oralmente 
 
(em grande 
grupo) 
 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras) 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

No final de 
educação pré-
escolar a criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde, 
demonstrando 
que 
compreendeu a 
informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre 
algo que lhe 
interessa: 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de 
frases coerentes. 
Reconhecimento 
e escrita de 
palavras	  
- Reconhece 
algumas palavras 
escritas do seu 
quotidiano. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 
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Consciência 
fonológica 
- Identifica 
palavras que 
começam e 
acabam com a 
mesma sílaba. 

 

Outros projetos procuravam articular o ensino/aprendizagem da língua portuguesa 

com a abordagem de conteúdos de outras áreas curriculares, visando o desenvolvimento de 

competências transversais em comunicação oral e escrita. 

Começaremos por estudos em que a abordagem da lecto-escrita era associada à 

exploração de temas de Conhecimento do Mundo e por um projeto subordinado ao tema As 

estações do ano e suas alterações (Pepolim, 2013), também desenvolvido em cinco 

sessões. 

 No Quadro 2, apresentamos as atividades propostas e os resultados da análise 

feita: 

 
Quadro 2 – Atividades, estratégias didáticas, metas de aprendizagem e estratégias do leitor 

associadas ao desenvolvimento da compreensão na leitura a partir da abordagem do tema 

Estações do ano e suas alterações 

 

Sessões Atividades Estratégias 
didáticas 

Metas de 
aprendizagem 

Estratégias do 
leitor 

Sessão 1 Diálogo sobre as 
estações do ano e 
suas 
características 
 
Preenchimento de 
um cartaz relativo 
a esta temática 
 
(em grande grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Reconhecimento 
e escrita de 
palavras 
- Reconhece 
algumas palavras 
escritas do seu 
quotidiano. 
Conhecimento 
das convenções 
gráficas 
- Atribui 
significado à 
escrita em 
contexto. 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação verbal 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
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- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes; 
- Alarga o capital 
lexical, 
explorando o som 
e o significado de 
novas palavras; 
- Usa nos 
diálogos palavras 
que aprendeu 
recentemente. 

Sessão 2 Apresentação do 
álbum A bruxa 
Mimi no inverno  
 
Reconto da 
história do álbum 
 
Diálogo com as 
crianças sobre: 
- Anomalias do 
inverno da bruxa  
- Razões pelas 
quais esta tinha 
alterado o tempo 
 
(em grande grupo) 
 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre as 
ideias principais e 
secundárias 
à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Reconta 
narrativas 
ouvidas ler; 
- Descreve 
pessoas, objetos 
e ações; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
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Sessão 3 Jogo Vamos vestir 
a bruxa Mimi 
(devendo a roupa 
e calçado estar 
adequados a uma 
dada estação do 
ano) 
(em grupo) 
 
Diálogo sobre as 
características das 
estações do ano 
em várias partes 
do mundo a partir 
de uma 
apresentação em 
PowerPoint 
elaborada pela 
educadora 
estagiária 
(em grande grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes; 
- Usa nos 
diálogos palavras 
que aorendeu 
recentemente. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  

 

 

 

 

 

Sessão 4 Leitura em voz alta 
da história 
Futurolândia 
(criada pela 
educadora 
estagiária) 
 
Dramatização da 
história 
 
Reconto da 
história 
 
Diálogo sobre a 
poluição e os seus 
efeitos sobre o 
clima 
 
“Tempestade de 
ideias” sobre o 
que 
devemos/podemos 
fazer para ajudar o 
nosso planeta 
 
(em grande grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Reconta 
narrativas 
ouvidas ler; 
- Descreve 
pessoas, objetos 
e ações; 
- Partilha 
informação 
oralmente 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  

167	  

através de frases 
coerentes; 
- Alarga o capital 
lexical, 
explorando o som 
e o significado de 
novas palavras; 
- Usa nos 
diálogos palavras 
que aorendeu 
recentemente. 

Sessão 5 Diálogo com as 
crianças sobre 
como podemos 
ajudar o nosso 
planeta 
 
Construção de um 
cartaz sobre 
comportamentos 
certos ou errados. 
 
(em grande grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes; 
- Usa nos 
diálogos palavras 
que aorendeu 
recentemente. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 

 

 

De seguida, vamos analisar projetos em que a abordagem da lecto-escrita era 

associada à Formação Pessoal e Social. 

Começaremos por um projeto subordinado ao tema Literatura infantil e promoção 

da amizade (Capela, 2012), desenvolvido em quatro sessões. 

 No Quadro 3, apresentamos as atividades propostas e os resultados da análise 

feita; 
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Quadro 3 – Atividades, estratégias didáticas, metas de aprendizagem e estratégias do leitor 

associadas ao desenvolvimento da compreensão na leitura a partir da abordagem do tema 

Literatura infantil e promoção da amizade 

 

 

Sessões Atividades Estratégias 
didáticas 

Metas de 
aprendizagem 

Estratégias do 
leitor 

Sessão 1 Diálogo sobre 
amizades diferentes (a 
partir de uma 
apresentação em 
PowerPoint elaborada 
pela educadora 
estagiária) 
 
Exploração de um 
álbum sobre a 
amizade (Cotãozinho e 
os seus irmãos) em 
diálogo com as 
crianças 
- Formulação de 
hipóteses sobre 
aspetos da história 
- Confronto com as 
ideias apresentadas 
no texto para 
confirmação/infirmação 
dessas hipóteses 
- Reflexão sobre a 
reação às diferenças 
 
Elaboração de um 
cartaz com enunciados 
das crianças relativos 
à aceitação das 
diferenças 
 
(em grande grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras, 
frases, 
parágrafos – e 
nas ligações 
entre eles) 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Conhecimento 
das convenções 
gráficas 
- Identifica a 
capa, a 
contracapa, as 
guardas e as 
folhas de álbuns 
narrativos; 
- Prediz 
acontecimentos 
numa narrativa 
através das 
ilustrações. 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas 
e responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

Antes da leitura 
- Ativar 
conhecimentos 
prévios relativos 
ao tema do texto 
- Fazer previsões 
relativas ao texto 
- Formular 
hipóteses sobre 
o texto 
 
Durante a leitura 
- Fazer 
inferências 
- Confrontar 
previsões feitas 
antes da leitura 
com a 
informação 
recolhida durante 
a leitura 
 
Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que 
foi compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto 
	  

Sessão 2 Leitura em voz alta de 
um álbum sobre a 
importância de 
partilhar feita por um 
familiar de uma criança 
 
Interação adulto-

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Conhecimento 
das convenções 
gráficas 

Antes da leitura 
- Ativar 
conhecimentos 
prévios relativos 
ao tema do texto 
- Fazer previsões 
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crianças: 
- Formulação de 
previsões sobre o 
desenrolar da história 
- Confronto com as 
ideias apresentadas 
no texto para 
confirmação/infirmação 
dessas hipóteses 
- Reflexão sobre o seu 
tema.  
 
Elaboração de um 
cartaz com enunciados 
das crianças relativos 
à importância da 
partilha 
 
(em grande grupo) 

(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras, 
frases, 
parágrafos – e 
nas ligações 
entre eles) 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 

- Identifica a 
capa, a 
contracapa, as 
guardas e as 
folhas de álbuns 
narrativos; 
- Prediz 
acontecimentos 
numa narrativa 
através das 
ilustrações. 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas 
e responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

relativas ao texto 
- Formular 
hipóteses sobre 
o texto, 
 
 
 
Durante a leitura 
- Fazer 
inferências 
- Confrontar 
previsões feitas 
antes da leitura 
com a 
informação 
recolhida durante 
a leitura 
 
Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que 
foi compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto 

Sessão 3 Montagem de um 
puzzle gigante alusivo 
a uma imagem do 
álbum A que sabe a 
lua?  
 
Diálogo sobre a 
imagem que o puzzle 
apresentava  
- Explictação do seu 
significado 
- Formulação de 
previsões sobre a 
história a partir dessa 
imagem 
- Registo das 
previsões num cartaz 
intitulado Antes… 
Depois 
 
Leitura em voz alta do 
álbum feita pela 
educadora estagiária 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras, 
frases, 
parágrafos – e 
nas ligações 
entre eles) 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Conhecimento 
das convenções 
gráficas 
- Identifica a 
capa, a 
contracapa, as 
guardas e as 
folhas de álbuns 
narrativos; 
- Prediz 
acontecimentos 
numa narrativa 
através das 
ilustrações. 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas 

Antes da leitura 
- Ativar 
conhecimentos 
prévios relativos 
ao tema do texto 
- Fazer previsões 
relativas ao texto 
- Formular 
hipóteses sobre 
o texto 
 
Durante a leitura 
- Fazer 
inferências 
- Confrontar 
previsões feitas 
antes da leitura 
com a 
informação 
recolhida durante 
a leitura 
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Exploração do álbum 
em diálogo 
- Confronto das 
previsões formuladas 
com as ideias 
apresentadas no texto 
para 
confirmação/infirmação 
das mesmas 
- Reflexão sobre o seu 
tema 
 
Registo das peripécias 
da história no cartaz 
Antes… Depois 
 
Elaboração de um 
cartaz com enunciados 
das crianças relativos 
à importância da ajuda 
 
(em grande grupo) 

e responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que 
foi compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto 

 

 

 

 

Sessão 4 Apresentação da capa 
de um álbum sobre a 
importância da 
amizade para 
combater a solidão 
(Quem ri no meu 
jardim?) feita pela 
educadora estagiária 
 
Diálogo com as 
crianças para 
encontrar respostas 
para a pergunta que 
constituía o título do 
álbum 
 
(em grande grupo) 
 
Elaboração de um 
desenho 
representando a 
personagem que 
estaria a rir no jardim 
de cada criança 
(trabalho individual) 
 
Leitura dramatizada do 
álbum (feita pela 
educadora estagiária e 
a sua colega de díade) 
 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Conhecimento 
das convenções 
gráficas 
- Identifica a 
capa, a 
contracapa, as 
guardas e as 
folhas de álbuns 
narrativos; 
- Prediz 
acontecimentos 
numa narrativa 
através das 
ilustrações; 
- Usa o desenho, 
garatujas ou 
letras para fins 
específicos (e.g.: 
fazer listagens; 
enviar 
mensagens; 
escrever 
histórias). 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 

Antes da leitura 
- Ativar 
conhecimentos 
prévios relativos 
ao tema do texto 
- Fazer previsões 
relativas ao texto 
- Formular 
hipóteses sobre 
o texto, 
 
Durante a leitura 
- Fazer 
inferências 
- Confrontar 
previsões feitas 
antes da leitura 
com a 
informação 
recolhida durante 
a leitura 
 
Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que 
foi compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto 



	  
	  
	  

171	  

Diálogo sobre: 
- Quem ria no jardim 
da criança 
protagonista da 
história e no jardim de 
cada uma das crianças 
da sala 
- O tema do álbum 
 
Jogo de ordenação de 
ilustrações do álbum 
(digitalizadas e 
apresentadas em 
cartões) tendo em 
conta o desenrolar da 
história  
 
Construção de um livro 
sobre a Amizade 
incluindo todos os 
desenhos elaborados 
pelas crianças ao 
longo das sessões do 
projeto 
 
(em grande grupo) 

- Faz perguntas 
e responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segue-se um projeto subordinado ao tema Literatura infantil e o mundo dos medos 

(Carvalho, 2012), desenvolvido em cinco sessões. 

 No Quadro 4, apresentamos as atividades propostas e os resultados da análise 

que fizemos: 

 
Quadro 4 – Atividades, estratégias didáticas, metas de aprendizagem e estratégias do leitor 

associadas ao desenvolvimento da compreensão na leitura a partir da abordagem do tema 

Literatura infantil e o mundo dos medos 

 

Sessões Atividades Estratégias 
didáticas 

Metas de 
aprendizagem 

Estratégias do 
leitor 

Sessão 1 Audição de uma 
canção sobre medos 
(Fantasminha 
brincalhão, do Avô 
Cantigas) 
 
Diálogo sobre o tema 
da canção 
 
Dramatização de um 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Conhecimento 
das convenções 
gráficas 
- Prediz 
acontecimentos 
numa narrativa 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
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álbum sobre este tema 
(O livro dos medos) 
feita pela educadora 
estagiária e a colega 
de díade, com recurso 
a fantoches, e 
acompanhada por 
diálogo sobre as ideias 
veiculadas por este 
[a história foi dividida 
em partes e fazia-se 
uma pausa para 
diálogo sobre cada 
uma dessas partes] 
 
(em grande grupo) 
Elaboração de um 
desenho sobre um 
medo de cada uma 
das crianças 
(trabalho individual) 

 através das 
ilustrações; 
- Usa o desenho, 
garatujas ou 
letras para fins 
específicos (e.g.: 
fazer listagens; 
enviar 
mensagens; 
escrever 
histórias). 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

Sessão 2 Apresentação sobre: 
- Os seus medos a 
partir dos desenhos 
feitos pelas crianças 
na sessão anterior 
- Os medos de 
familiares a partir de 
desenhos feitos por 
estes 
(trabalho individual) 
 
Diálogo sobre os tipos 
de medos ilustrados 
pelos desenhos 
apresentados 
(em grande grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
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coerentes. 
Sessão 3 Apresentação de livros 

trazidos de casa sobre 
os medos das crianças 
(trabalho individual) 
 
Diálogo sobre os tipos 
de medos ilustrados 
pelos livros 
apresentados 
 
Escolha do livro que 
provocava mais medo 
(Os sete cabritinhos) 
 
Diálogo sobre: 
- O seu tema (o medo 
provocado pelos lobos) 
- Medos já abordados 
e outros medos que 
ainda não tinham sido 
referidos 
 
(em grande grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  

 

 

 

 

 

Sessão 4 Narração da história 
do álbum selecionado 
na sessão anterior 
feita pela educadora 
estagiária 
(em grande grupo) 
 
Reconto da história 
feita pela criança que 
tinha trazido o álbum 
(trabalho individual) 
 
Diálogo sobre a 
história do álbum e o 
seu tema 
(em grande grupo) 
 
Modelação de um lobo 
em barro 
 
[Elaboração de um 
Powerpoint a partir das 
fotos dos lobos 
modelados pelas 
crianças e posterior 
apresentação feita por 
cada uma delas] 
 
(trabalho individual) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Reconta 
narrativas 
ouvidas ler; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 
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Sessão 5 Apresentação da capa 
do álbum Carlota 
Barbosa, a bruxa 
medrosa feita pela 
educadora estagiária 
 
Diálogo com as 
crianças para 
formulação de 
hipóteses sobre a 
história 
 
Projeção do álbum (em 
PowerPoint) e 
narração da sua 
história feita pela 
educadora estagiária 
 
Reconto da história 
 
Exploração do álbum 
em diálogo 
- Confronto das 
hipóteses formuladas 
com as ideias 
apresentadas no texto 
para 
confirmação/infirmação 
das mesmas 
- Reflexão sobre o seu 
tema (comparando as 
características da 
protagonista da 
história com as 
características das 
bruxas tradicionais) 
 
(em grande grupo) 
 
Montagem de um 
puzzle com imagens 
de bruxas presentes 
em histórias da 
literatura infanto-juvenil 
(em grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias veiculadas 
pelos textos lidos 
(à Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras, 
frases, 
parágrafos – e 
nas ligações 
entre eles) 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

 

No final da 
educação pré-
escolar, a 
criança: 
Conhecimento 
das convenções 
gráficas 
- Prediz 
acontecimentos 
numa narrativa 
através das 
ilustrações. 
Compreensão de 
discursos orais e 
e interação 
verbal 
- Faz perguntas e 
responde 
demonstrando 
que compreende 
a informação 
transmitida 
oralmente; 
- Questiona para 
obter informação 
sobre algo que 
lhe interessa; 
- Reconta 
narrativas 
ouvidas ler; 
- Partilha 
informação 
oralmente 
através de frases 
coerentes. 

Antes da leitura 
- Ativar 
conhecimentos 
prévios relativos 
ao tema do texto 
- Fazer previsões 
relativas ao texto 
- Formular 
hipóteses sobre 
o texto, 
 
Durante a leitura 
- Fazer 
inferências 
- Confrontar 
previsões feitas 
antes da leitura 
com a 
informação 
recolhida durante 
a leitura 
 
Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que 
foi compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto 

 

 

4.2. Projetos focados no ensino/aprendizagem da língua portuguesa no 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Também neste nível de escolaridade, alguns projetos estavam essencialmente 

centrados no ensino/aprendizagem da língua portuguesa, mais precisamente no 

desenvolvimento de competências transversais em comunicação oral e escrita. 
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Um desses projetos (Almeida, 2013) visava a exploração de uma obra de literatura 

infanto-juvenil (Robinson Crusoe, de Daniel Defoe) e foi desenvolvido em cinco sessões com 

uma turma do 3º ano.  

No Quadro 5, apresentamos as atividades propostas e os resultados da análise 

feita: 

 
Quadro 5 – Atividades, estratégias didáticas, metas curriculares e estratégias do leitor 

associadas à exploração de uma obra de literatura infanto-juvenil 

 

Sessões Atividades Estratégias 
didáticas 

Metas 
curriculares 

Estratégias do 
leitor 

Sessão 1 Análise de um 
texto sobre o 
escritor 
(em grande 
grupo)  
 
Ordenação de 19 
parágrafos 
alusivos à obra  
(em grupo) 
 
Elaboração e 
legendagem de 
desenhos 
alusivos ao 
momento mais 
interessante da 
narrativa 
(trabalho 
individual) 
 
 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão das 
ideias veiculadas 
pelo texto (à 
Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto, ideias 
expressas e nas 
relações – 
explícitas ou 
implícitas – entre 
elas) 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre 
ideias principais e 
ideias 
secundárias) 
 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos narrativos 
e informativos. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 
 
EL3 
Compreender o 
essencial dos 
textos escutados 
e lidos 
Identificar, 
justificando, as 
personagens 
principais. 
Fazer inferências. 
Responder, 
oralmente e por 
escrito, de forma 
completa, a 

Durante a leitura 
- Sublinhar 
elementos do 
texto 
- Tirar notas 
- Parafrasear 
excertos do texto 
lido 
 
Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que foi 
compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
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questões sobre 
os textos. 

Sessão 2 Apresentação e 
discussão da 
ordenação dos 
parágrafos feita 
por cada grupo 
(em grande 
grupo) 
 
Apresentação do 
desenho 
elaborado por 
cada aluno e 
respetivas 
legendas 
(trabalho 
individual) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão das 
ideias veiculadas 
pelo texto (à 
Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto, ideias 
expressas e nas 
relações – 
explícitas ou 
implícitas – entre 
elas) 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre as 
ideias principais e 
secundárias) 
 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos narrativos. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 
 
EL3 
Compreender o 
essencial dos 
textos escutados 
e lidos 
Identificar, 
justificando, as 
personagens 
principais. 
Fazer inferências. 
Responder, 
oralmente e por 
escrito, de forma 
completa, a 
questões sobre 
os textos. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
 
 

Sessão 3 Exploração de 
um episódio da 
obra (chegada do 
protagonista à 
ilha) 
 
- Formulação de 
hipóteses sobre o 
aspeto da ilha 
 
- Leitura do 
episódio em voz 
alta (pela 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
apreensão das 
ideias veiculadas 
pelo texto (à 
Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto, ideias 
expressas e nas 
relações – 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos narrativos. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 

Antes da leitura 
- Ativar 
conhecimentos 
prévios relativos 
ao tema do texto 
- Formular 
hipóteses sobre o 
texto 
 
Durante a leitura 
- Tomar notas 
- Confrontar 
hipóteses 
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professora 
estagiária) 
 
- Preenchimento 
de um quadro- 
síntese relativo 
ao aspeto da ilha 
e comparação 
com as hipóteses 
formuladas 
 
(em grande 
grupo) 

explícitas ou 
implícitas – entre 
elas) 
 

subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 
 
EL3 
Compreender o 
essencial dos 
textos escutados 
e lidos 
Confrontar as 
previsões feitas 
sobre o texto com 
o assunto do 
mesmo. 
Fazer inferências. 
Responder, 
oralmente e por 
escrito, de forma 
completa, a 
questões sobre 
os textos. 

formuladas antes 
da leitura com 
informação 
recolhida durante 
a leitura 
- Criar uma 
imagem mental 
do texto lido 
 
Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que foi 
compreendido 

Sessão 4 Exploração de 
um outro episódio 
da obra (encontro 
de Robinson 
Crusoe e Sexta 
Feira) 
 
(em grande 
grupo) 
 
- Ordenação dos 
parágrafos que 
constituem este 
episódio  
(em grupo) 
 
Trabalho de 
pesquisa sobre 
outras obras da 
mesma natureza 
(trabalho 
individual extra 
aula) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre as 
ideias principais e 
secundárias) 
 
Centradas na 
motivação para a 
leitura 
- Rodear os 
alunos de um 
universo de 
leitura 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos narrativos 
e informativos. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 
 
EL3 
Compreender o 
essencial dos 

Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que foi 
compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 
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textos escutados 
e lidos 
Identificar, 
justificando, as 
personagens 
principais. 
Fazer inferências. 
Responder, 
oralmente e por 
escrito, de forma 
completa, a 
questões sobre 
os textos. 

Sessão 5 Redação de um 
texto-síntese da 
pesquisa feita 
individualmente 
(em grupo) 
 
Apresentação 
oral do texto 
elaborado e sua 
discussão com o 
professor e os 
outros grupos 
(em grande 
grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre as 
ideias principais e 
secundárias) 

 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos 
informativos. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 

 

 

Outros projetos procuravam articular o ensino/aprendizagem da língua portuguesa 

com a abordagem de conteúdos de outras áreas curriculares, visando o desenvolvimento de 

competências transversais em comunicação oral e escrita. 

O outro elemento da díade deu seguimento ao projeto focado na exploração do 

romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, abordando conteúdos relacionados com a área 

de Língua Portuguesa, articulados com conteúdos de Estudo do Meio (S. Ferreira, 2013, 

2014). Este projeto também foi desenvolvido em cinco sessões e, do ponto de vista do 

ensino/aprendizagem da língua portuguesa, focou-se essencialmente no estudo de um 

tipo/género textual: a carta. 
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 No Quadro 6, apresentamos as atividades propostas e os resultados da sua 

análise: 

 
Quadro 6 – Atividades, estratégias didáticas, metas curriculares e estratégias do leitor 

associadas à exploração da carta 

 

Sessões Atividades Estratégias 
didáticas 

Metas 
curriculares 

Estratégias do 
leitor 

Sessão 1 Leitura (em voz 
alta, feita pela 
professora 
estagiária) de 
uma carta sobre 
o mundo de 2030 
enviada por um 
amigo a 
Robinson Crusoe 
 
Exploração da 
carta em diálogo 
 
Registo das 
ideias principais 
da carta num 
quadro-síntese e 
de expressões 
comprovativas 
retiradas da carta  
 
(em grande 
grupo) 
 
Elaboração de 
desenhos 
alusivos ao 
mundo em 2030 
e a uma medida 
para o salvar 
(trabalho 
individual) 
 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação das 
ideias principais 
do texto 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre as 
ideias principais e 
secundárias)  
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler cartas. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 
Elaborar e 
aprofundar ideias 
e conhecimentos 
Exprimir uma 
opinião crítica a 
respeito das 
ações das 
personagens ou 
de outras 
informações que 
possam ser 
objeto de juízos 
de valor.   

Durante a leitura 
- Tirar notas 
 
Após a leitura 
- Fazer uma 
síntese do que foi 
compreendido 
- Identificar as 
ideias principais 
do texto	  
 
 

Sessão 2 Análise da 
estrutura 
característica de 
uma carta tendo 
em conta a 
explorada na 
sessão anterior e 
um cartaz alusivo 
a ela 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação da 
estrutura 
característica de 
um dado 
tipo/género 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler cartas. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 

Após a leitura 
- Identificar o 
tipo/género 
textual	  
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apresentado pela 
professora  
(em grande 
grupo) 
 
Redação de uma 
carta 
apresentando 
uma solução para 
os problemas 
ambientais no 
ano 2030 
(trabalho 
individual) 

textual (à 
Atividades 
centradas na 
identificação das 
diferentes 
categorias da 
referida estrutura 
e da sua 
organização no 
texto lido) 

texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 
Planificar a 
escrita de um 
texto 
Registar ideias 
relacionadas com 
o tema, 
organizando-as. 
Redigir 
corretamente 
Utilizar uma 
caligrafia legível. 
Usar um 
vocabulário 
adequado. 
Escrever textos 
diversos 
Escrever cartas. 
Rever textos 
escritos 
Verificar se o 
texto contém as 
ideias 
previamente 
definidas. 
Verificar a 
adequação do 
vocabulário 
usado. 
Identificar e 
corrigir os erros 
de ortografia que 
o texto contenha. 

Sessão 3 Leitura das cartas 
escritas feita em 
voz alta pelos 
respetivos 
autores  
(trabalho 
individual) 
 
Discussão das 
ideias expressas 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre as 
ideias principais e 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler cartas. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o tema 
ou assunto do 
texto, assim 

Durante a leitura 
- Tomar notas 
- Criar uma 
imagem mental 
do texto lido 
 
Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 
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em cada carta 
(em grande 
grupo) 
 
 
 
 
 

secundárias) 
- Trabalhar a 
identificação da 
estrutura 
característica de 
um dado 
tipo/género 
textual (à 
Atividades 
centradas na 
identificação das 
diferentes 
categorias da 
referida estrutura 
e da sua 
organização no 
texto lido) 

como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas informações 
para inferir delas 
uma terceira. 
Referir, em 
poucas palavras, 
o essencial do 
texto. 
Rever textos 
escritos 
Verificar se o 
texto contém as 
ideias 
previamente 
definidas. 
Verificar a 
adequação do 
vocabulário 
usado. 

- Identificar o 
tipo/género 
textual	  

 

 

 

Sessão 4 Releitura da carta 
escrita para 
verificação da 
adequação da 
sua estrutura às 
características do 
tipo/género 
textual com 
recurso a uma 
lista de 
verificação 
distribuída pela 
professora  
 
Reescrita e 
melhoria da carta 
produzida na 
sessão anterior 
 
(trabalho 
individual) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação da 
estrutura 
característica de 
um dado 
tipo/género 
textual (à 
Atividades 
centradas na 
identificação das 
diferentes 
categorias da 
referida estrutura 
e da sua 
organização no 
texto lido) 

 
 

LE3 
Rever textos 
escritos 
Verificar se o 
texto contém as 
ideias 
previamente 
definidas. 
Verificar a 
adequação do 
vocabulário 
usado. 
Identificar e 
corrigir os erros 
de ortografia que 
o texto contenha. 
 

Após a leitura 
- Identificar o 
tipo/género 
textual	  

 
 
 
 

 

Sessão 5 Elaboração de 
cartazes para 
divulgar medidas 
destinadas a 
prevenir 
problemas 
ambientais 
(em grupo) 

Centradas na 
compreensão na 
leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
do texto 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 

Planificar a 
escrita de um 
texto 
Registar ideias 
relacionadas com 
o tema, 
organizando-as. 
Redigir 
corretamente 
Utilizar uma 
caligrafia legível. 

Após a leitura 
- Identificar as 
ideias principais 
dos textos lidos 
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Usar um 
vocabulário 
adequado. 
Escrever textos 
diversos 
Rever textos 
escritos 
Verificar se o 
texto contém as 
ideias 
previamente 
definidas. 
Verificar a 
adequação do 
vocabulário 
usado. 
Identificar e 
corrigir os erros 
de ortografia que 
o texto contenha. 

 

Uma outra estagiária trabalhou o texto poético, ao mesmo tempo que explorava os 

cinco sentidos (J. Ferreira, 2014a, 2014b). O projeto foi desenvolvido com uma turma do 3º 

ano, ao longo de cinco sessões. 

No Quadro 7, apresentamos as atividades propostas aos alunos e os resultados da 

sua análise: 

 
Quadro 7 – Atividades, estratégias didáticas, metas curriculares e estratégias do leitor 

associadas à abordagem do texto poético 

 

Sessões Atividades Estratégias 
didáticas 

Metas 
curriculares 

Estratégias do leitor 

Sessão 1 Leitura silenciosa de 
um poema sobre o 
paladar  
 
Sublinhar as 
palavras 
desconhecidas 
 
Procurar o seu 
significado no 
dicionário 
 
Sublinhar as ideias 
mais importantes do  
poema 
 

Centradas na 
compreensão 
na leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias 
veiculadas 
pelos textos 
lidos (à 
Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras 
e expressões) 
- Trabalhar a 
identificação de 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos 
[poemas]. 
Apropriar-se de 
novos 
vocábulos 
Reconhecer o 
sentido de 
novas palavras, 
relativas a 
temas do 
quotidiano, 
áreas do 

Durante a leitura 
- Recorrer ao 
contexto para 
descobrir o 
significado de 
vocábulos/expressões 
desconhecidos(as), 
- Sublinhar elementos 
do texto 
 
Após a leitura 
- Fazer uma síntese 
do que foi 
compreendido 
- Identificar as ideias 
principais do texto 
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(trabalho individual) 
 
Leitura do poema 
em voz alta feita 
pela professora 
estagiária 
 
Diálogo sobre o 
texto lido visando a 
identificação  
- Do tema  
- De 
palavras/expressões 
comprovativas 
- Do tipo textual 
 
Diálogo a partir de 
uma apresentação 
em PowerPoint 
sobre o paladar 
  
(em grande grupo) 
 
Preenchimento de 
um texto com 
lacunas sobre este 
sentido 
(trabalho individual) 

ideias principais 
(à Atividades 
centradas na 
distinção entre 
as ideias 
principais e 
secundárias) 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
- Trabalhar a 
identificação da 
estrutura 
característica 
de um dado 
tipo/género 
textual num 
texto lido (à 
Atividades 
centradas na 
identificação de 
marcas 
textuais) 
 

interesse dos 
alunos e 
conhecimento 
do mundo. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o 
tema ou 
assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas 
informações 
para inferir 
delas uma 
terceira. 
Referir, em 
poucas 
palavras, o 
essencial do 
texto. 
 
EL3 
Compreender o 
essencial de 
textos 
escutados e 
lidos 
Fazer 
inferências. 
Interpretar 
sentidos da 
linguagem 
figurada. 
Responder, 
oralmente e por 
escrito, de 
forma 
completa, a 
questões sobre 
os textos. 

- Identificar o 
tipo/género textual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão 2 Atividade 
experimental 
“Descobrindo os 
materiais pelo tato” 
 
Preenchimento de 
uma ficha de registo 
 
(em grupo) 

Centradas na 
compreensão 
na leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias 
veiculadas 
pelos textos 
lidos (à 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos 
[poemas]. 
Apropriar-se de 
novos 
vocábulos 

Durante a leitura 
• - Sublinhar elementos 

do texto 
• - Recorrer ao 

contexto para 
descobrir o 
significado de 
vocábulos/expressões 
desconhecidos(as) 
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Diálogo a partir de 
uma apresentação 
em PowerPoint 
sobre o tato  
(em grande grupo) 
 
Leitura silenciosa de 
um poema sobre o 
tato  
 
Sublinhar as 
palavras 
desconhecidas 
 
Procurar o seu 
significado no 
dicionário 
 
(trabalho individual) 
 
Leitura do poema 
em voz alta feita 
pela professora 
estagiária 
 
Diálogo sobre o 
texto lido visando a 
identificação  
- Do tema  
- De 
palavras/expressões 
comprovativas 
 
Leitura em voz alta 
do poema por 
alguns alunos 
 
(em grande grupo) 

Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras 
e expressões) 
- Trabalhar a 
identificação 
das ideias 
principais do 
texto (à 
Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
 
 
 

Reconhecer o 
sentido de 
novas palavras, 
relativas a 
temas do 
quotidiano, 
áreas do 
interesse dos 
alunos e 
conhecimento 
do mundo. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o 
tema ou 
assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas 
informações 
para inferir 
delas uma 
terceira. 
Referir, em 
poucas 
palavras, o 
essencial do 
texto. 
Monitorizar a 
compreensão 
Sublinhar as 
palavras 
desconhecidas, 
inferir o seu 
significado a 
partir de dados 
contextuais e 
confirmá-lo no 
dicionário. 
 
 
 
EL3 
Ler e ouvir ler 
textos literários 
Praticar a 
leitura 
silenciosa. 
Ler poemas em 
coro ou em 

 
Após a leitura 
- Identificar as ideias 
principais do texto 
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pequenos 
grupos. 
Compreender o 
essencial de 
textos 
escutados e 
lidos 
Fazer 
inferências. 
Interpretar 
sentidos da 
linguagem 
figurada. 
Responder, 
oralmente e por 
escrito, de 
forma 
completa, a 
questões sobre 
os textos. 

Sessão 3 Atividade 
experimental sobre 
o olfato 
(em grupo) 
 
Diálogo a partir de 
uma apresentação 
em PowerPoint 
sobre o olfato  
 
“Tempestade de 
ideias” sobre o 
olfato 
 
Registo de 
palavras/expressões 
no quadro 
 
(em grande grupo) 
 
Escrita e ilustração 
de poemas sobre 
este sentido 
(trabalho individual) 

Centradas na 
compreensão 
na leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
- Trabalhar a 
identificação da 
estrutura 
característica 
de um dado 
tipo/género 
textual num 
texto lido (à 
Atividades 
centradas na 
identificação de 
marcas 
textuais) 
 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos 
[poemas]. 
Apropriar-se de 
novos 
vocábulos 
Reconhecer o 
sentido de 
novas palavras, 
relativas a 
temas do 
quotidiano, 
áreas do 
interesse dos 
alunos e 
conhecimento 
do mundo. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o 
tema ou 
assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas 
informações 
para inferir 

Durante a leitura 
- Tomar notas 
- Criar uma imagem 
mental do texto lido 
 
Após a leitura 
- Identificar as ideias 
principais dos textos 
lidos 
- Identificar o 
tipo/género textual 
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delas uma 
terceira. 
Referir, em 
poucas 
palavras, o 
essencial do 
texto. 
Planificar a 
escrita de um 
texto 
Registar ideias 
relacionadas 
com o tema, 
organizando-
as. 
Redigir 
corretamente 
Utilizar uma 
caligrafia 
legível. 
Usar um 
vocabulário 
adequado. 
Escrever textos 
diversos 
Rever textos 
escritos 
Verificar se o 
texto contém as 
ideias 
previamente 
definidas. 
Verificar a 
adequação do 
vocabulário 
usado. 
Identificar e 
corrigir os erros 
de ortografia 
que o texto 
contenha. 
 
EL3 
Dizer e 
escrever em 
termos 
pessoais e 
criativos 
Escrever 
pequenos 
poemas, 
recorrendo a 
poemas 
modelo.  
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Sessão 4 Atividade 
experimental sobre 
a visão 
 
Diálogo a partir de 
uma apresentação 
em PowerPoint 
sobre a visão 
 
Atividade 
experimental sobre 
a interação 
observação-visão 
  
(em grande grupo) 
 
Leitura silenciosa de 
um poema sobre a 
visão 
 
Sublinhar as 
palavras 
desconhecidas 
 
Procurar o seu 
significado no 
dicionário 
 
(trabalho individual) 
 
Leitura do poema 
em voz alta feita 
pela professora 
estagiária 
 
Diálogo sobre o 
texto lido visando a 
identificação  
- Do tema  
- De 
palavras/expressões 
comprovativas 
- Do género textual 
(caligrama) 
 
(em grande grupo) 
 
Escrita de um 
caligrama sobre a 
visão 
(trabalho individual) 
 
 
 

Centradas na 
compreensão 
na leitura 
- Trabalhar a 
apreensão de 
ideias 
veiculadas 
pelos textos 
lidos (à 
Atividades 
centradas em 
elementos do 
texto – palavras 
e expressões) 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
- Trabalhar a 
identificação da 
estrutura 
característica 
de um dado 
tipo/género 
textual num 
texto lido (à 
Atividades 
centradas na 
identificação de 
marcas 
textuais) 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos 
[poemas]. 
Apropriar-se de 
novos 
vocábulos 
Reconhecer o 
sentido de 
novas palavras, 
relativas a 
temas do 
quotidiano, 
áreas do 
interesse dos 
alunos e 
conhecimento 
do mundo. 
Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o 
tema ou 
assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas 
informações 
para inferir 
delas uma 
terceira. 
Referir, em 
poucas 
palavras, o 
essencial do 
texto. 
Planificar a 
escrita de um 
texto 
Registar ideias 
relacionadas 
com o tema, 
organizando-
as. 
Redigir 
corretamente 
Utilizar uma 
caligrafia 
legível. 

Durante a leitura 
• - Sublinhar elementos 

do texto 
• - Recorrer ao 

contexto para 
descobrir o 
significado de 
vocábulos/expressões 
desconhecidos 
 
Após a leitura 
- Identificar as ideias 
principais dos textos 
lidos 
- Identificar o género 
textual 
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Usar um 
vocabulário 
adequado. 
Escrever textos 
diversos 
Rever textos 
escritos 
Verificar se o 
texto contém as 
ideias 
previamente 
definidas. 
Verificar a 
adequação do 
vocabulário 
usado. 
Identificar e 
corrigir os erros 
de ortografia 
que o texto 
contenha. 
 
EL3 
Dizer e 
escrever em 
termos 
pessoais e 
criativos 
Escrever 
pequenos 
poemas, 
recorrendo a 
poemas 
modelo. 

Sessão 5 Audição de uma 
canção  
(em grande grupo) 
 
Leitura silenciosa da 
letra do poema que 
continha rimas 
(trabalho individual) 
 
Leitura em voz alta 
do poema feita pela 
professora 
estagiária 
 
Diálogo sobre o 
texto para 
identificação 
- Do tema 
- Das rimas 
- De elementos de 

Compreensão 
na leitura 
- Trabalhar a 
identificação de 
ideias principais 
(à Atividades 
centradas no 
tema do texto) 
- Trabalhar a 
identificação da 
estrutura 
característica 
de um dado 
tipo/género 
textual num 
texto lido (à 
Atividades 
centradas na 
identificação de 
marcas 

LE3 
Ler textos 
diversos 
Ler pequenos 
textos 
[poemas].                
Apropriar-se de 
novos 
vocábulos 
Reconhecer o 
sentido de 
novas palavras, 
relativas a 
temas do 
quotidiano, 
áreas do 
interesse dos 
alunos e 
conhecimento 
do mundo. 

Após a leitura 
- Identificar as ideias 
principais dos textos 
lidos 
- Identificar o género 
textual 
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versificação 
 
Diálogo a partir de 
uma apresentação 
em PowerPoint 
sobre a audição 
 
(em grande grupo) 
 
Escrita de um 
poema com rimas 
alusivas ao nome do 
autor ou de outro 
aluno 
(trabalho individual) 

textuais) 
 

Organizar os 
conhecimentos 
do texto 
Identificar o 
tema ou 
assunto do 
texto, assim 
como os 
eventuais 
subtemas. 
Pôr em relação 
duas 
informações 
para inferir 
delas uma 
terceira. 
Referir, em 
poucas 
palavras, o 
essencial do 
texto. 
Planificar a 
escrita de um 
texto 
Registar ideias 
relacionadas 
com o tema, 
organizando-
as. 
Redigir 
corretamente 
Utilizar uma 
caligrafia 
legível. 
Usar um 
vocabulário 
adequado. 
Escrever textos 
diversos 
Rever textos 
escritos 
Verificar se o 
texto contém as 
ideias 
previamente 
definidas. 
Verificar a 
adequação do 
vocabulário 
usado. 
Identificar e 
corrigir os erros 
de ortografia 
que o texto 
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contenha. 
 
 
 
 
 
EL3 
Compreender o 
essencial de 
textos 
escutados e 
lidos 
Reconhecer 
refgularidades 
versificatórias 
(rima, 
sonoridades, 
cadência). 
Dizer e 
escrever em 
termos 
pessoais e 
criativos 
Escrever 
pequenos 
poemas, 
recorrendo a 
poemas 
modelo. 

 

5. Considerações finais 

Como foi possível constatar a partir da análise feita, em termos gerais, estes projetos 

permitiam efetivamente desenvolver competências em comunicação oral e escrita, vistas 

como transversais, já que estas são essenciais na vida de todos nós. Verificámos também 

que é possível delinear projetos de intervenção didática a implementar na Educação Pré-

Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico para desenvolver essas competências conjugando o 

ensino e aprendizagem da língua portuguesa com o de outras áreas curriculares, sempre 

com benefícios para o domínio da língua materna. 2 

Em termos mais específicos, constatámos que, na Educação Pré-Escolar se notava 

uma tendência para privilegiar atividades: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Para mais detalhes sobre estes projetos e outros, relativos a cursos pré-Bolonha, o leitor poderá 
consultar outros textos da autoria da signatária deste artigo ou por ela organizados (cf. Sá, 2013b, 
2014b; Sá & Martins, 2008; Sá & Veiga, 2010). 



	  
	  
	  

191	  

- em grande grupo (ou seja, envolvendo toda a classe) e em pequenos grupos de 4 

ou 5 crianças, o que pode favorecer a promoção do trabalho colaborativo; no entanto, 

conviria apostar mais no trabalho individual, essencial para o desenvolvimento da autonomia 

das crianças; 

- operacionalizando estratégias didáticas centradas no desenvolvimento da 

compreensão na leitura e particularmente focadas na exploração dos temas dos textos lidos, 

quase sempre provenientes da literatura infanto-juvenil; conviria igualmente promover 

atividades centradas na motivação para a leitura e no desenvolvimento de hábitos de leitura 

e trabalhar mais a apreensão das ideias veiculadas pelos textos explorados, a distinção 

entre ideias principais e secundárias e a identificação de tipos/géneros textuais; a maioria 

das crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar é perfeitamente capaz de identificar a 

estrutura de textos narrativos, talvez por serem aqueles com que contactam com mais 

frequência; é igualmente necessário não se restringir ao livro como suporte dos textos 

explorados, já que as crianças irão ter de ler noutros suportes, que introduzem algumas 

diferenças na leitura (basta que, por exemplo,combinem elementos verbais com elementos 

não-verbais); 

- maioritariamente focadas na pós-leitura, visando essencialmente a identificação de 

ideias principais dos textos explorados; complementarmente, seria interessante promover 

atividades que levassem as crianças a pôr em ação estratégias do leitor associadas à pré-

leitura e à leitura propriamente dita. 

No 1º Ciclo, eram sobretudo pomovidas atividades:  

- em grande grupo e individuais, provavelmente por as professoras estagiárias 

sentirem que seria mais fácil manter o controlo sobre as crianças nestas circunstâncias e 

acompanhar de perto o trabalho que estavam a desenvolver (como pudemos constatar em 

aulas que observámos no âmbito a prática pedagógica supervisionada); conviria apostar 

também no trabalho em pequenos grupos (compostos por 4 ou 5 crianças) para fomentar o 

trabalho colaborativo; 

- operacionalizando estratégias didáticas ligadas ao desenvolvimento de 

competências em compreensão na leitura, esquecendo a motivação para esta, fundamental 

para a promoção de hábitos de leitura; a passagem pelo 1º Ciclo do Ensino Básico pode ser 

o momento ideal para criar tais hábitos ou reforçar os já existentes; 
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- visando a identificação do tema dos textos, sendo necessário reforçar o trabalho em 

torno da apreensão das ideias, da distinção entre ideias principais e secundárias e da 

identificação de tipos/géneros textuais; 

- pondo em ação estratégias do leitor associadas à pós-leitura, agora 

contrabalançada por uma maior focagem na fase da pré-leitura; seria importante insistir em 

estratégias do leitor usadas durante a leitura, tais como a tomada de notas; 

- abordando outros tipos/géneros textuais que não os narrativos, o que continua  a 

ser uma exceção à regra, pelo que, nos projetos que orientámos, contemplamos também 

outros tipos/géneros textuais.  

 

 

Referências Bibliográficas 

Almeida, C. S. G. (2013). À descoberta das narrativas clássicas da literatura infanto-juvenil. 
Robinson Crusoé no 1º Ciclo do Ensino Básico (Relatório de estágio). Aveiro: Universidade de 
Aveiro. 

Buescu, H. C., Maia, L. C., Rocha, M. R., & Magalhães, V. F. (2012). Metas curriculares de 
Português. Ensino Básico. 1º, 2º e 3º Ciclos. Lisboa: MEC. 

Buescu, H. C., Morais, J., Silva, M. G., & Rocha, M. R. (2014). Programa e Metas curriculares de 
Português. Ensino Secundário. Lisboa: MEC. 

Capela, C. L. (2012). Literatura infantil e promoção da amizade. Um estudo na Educação 
Pré-Escolar (Relatório de estágio). Aveiro: Universidade de Aveiro.  

Carvalho, C S. S. (2012). Literatura infantil e Formação Pessoal e Social: O mundo dos medos 
(Relatório de estágio). Aveiro: Universidade de Aveiro.  

Castro, V. D. F. (2014a). Lengalengas e consciência fonológica na Educação Pré-Escolar 
(Relatório de estágio). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Castro, V. D. F. (2014b). Lengalengas e consciência fonológica na Educação Pré-Escolar. In C. M. 
Sá (org.), Transversalidade III: Das palavras à ação nos primeiros anos de escolaridade. Coleção 
“Cadernos do LEIP”; Série “Propostas”, nº 2 (pp. 10-25). Aveiro: UA Editora. 

Ferreira, J. C. A. (2014a). Poesia e ciência no 1º Ciclo do Ensino Básico (Relatório de estágio). 
Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Ferreira, J. (2014b). Poesia e ciência no 1º Ciclo do Ensino Básico. In C. M. Sá (org.), 
Transversalidade III: Das palavras à ação nos primeiros anos de escolaridade. Coleção “Cadernos 
do LEIP”; Série “Propostas”, nº 2 (pp. 146-165). Aveiro: UA Editora. 



	  
	  
	  

193	  

Ferreira, S. C. F. (2013). Leitura e educação ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico. Boas 
práticas ambientais (Relatório de estágio). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Ferreira, S. (2014). Leitura e boas práticas ambientais no 1º Ciclo. In C. M. Sá (org.), 
Transversalidade III: Das palavras à ação nos primeiros anos de escolaridade. Coleção “Cadernos 
do LEIP”; Série “Propostas”, nº 2 (pp. 87-123). Aveiro: UA Editora. 

Kintsch, W. (1977). On comprehending stories. In M. A. Just and P. A. Carpenter, Cognitive 
processes in comprehension.  (pp. 1-75). Hillsdale (N. J.): Lawrence Erlbaum.  

Ministério da Educação. (1997). Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. Lisboa: 
ME.  

Ministério da Educação (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico. Competênias essenciais. 
Lisboa: ME/DEB. 

Ministério da Educação (2010). Metas de aprendizagem. Educação Pré-Escolar. Lisboa: 
ME/DGIDC. 

Pepolim, A. C. S. (2013). Compreensão na leitura e educação ambiental na Educação Pré-
Escolar. As estações do ano e suas alterações (Relatório de estágio). Aveiro: Universidade de 
Aveiro.  

Reis, C. (coord.) (2009). Programas de Português do Ensino Básico. Lisboa: MEC/DGIDC. 

Sá, C. M. (2009a). Parecer sobre os novos programas de Língua Portuguesa para o Ensino Básico 
[Blogue profissional]. Retrieved from http://transversalidades-csa.blogspot.pt/2009/02/parecer-
sobre-os-novos-programas-de.html 

Sá, C. M. (2009b). Transversalidade da língua portuguesa e objetivos do seu 
ensino/aprendizagem. Aveiro: Universidade de Aveiro/Departamento de Didática e Tecnologia 
Educativa [apresentação em PowerPoint]. 

Sá, C. M. (2009c). Estratégias didáticas para o ensino explícito da compreensão na leitura. Aveiro: 
Universidade de Aveiro/Departamento de Didática e Tecnologia Educativa [documento 
policopiado]. 

Sá, C. M. (2012). Transversalidade da língua portuguesa: representações, instrumentos, práticas e 
formação. Exedra. Revista científica ESEC, (Número temático: Português – investigação e ensino), 
364-372. 

Sá, C. M. (2013a). Parecer sobre as metas curriculares e os programas de Português para o 
Ensino Básico [Blogue profissional]. Retrieved from http://transversalidades-
csa.blogspot.pt/2012/10/parecer-sobre-as-metas-curriculares-do.html 

Sá, C. M. (org.) (2013b). Transversalidade II: Representações, instrumentos, práticas e formação. 
Coleção “Cadernos do LEIP”, Série “Temas”, nº 2. Aveiro: Centro de Investigação Didática e 
Tecnologia na Formação de Formadores/Laboratório de Investigação em Educação em 
Português/Universidade de Aveiro. 

Sá, C. M. (2014a). Estratégias do leitor. Aveiro: Universidade de Aveiro/Departamento Educação 
[documento policopiado]. 

Sá, C. M. (org.) (2014b). Transversalidade III: Das palavras à ação nos primeiros anos de 
escolaridade. Coleção “Cadernos do LEIP”; Série “Propostas”, nº 2. Aveiro: UA Editora. 



	  
	  
	  

194	  

Sá, C. M., & Martins, M. E. (org.) (2008). Atas do Seminário “Transversalidade da língua 
portuguesa: Representações, instrumentos e práticas. Aveiro: Laboratório de Investigação em 
Educação em Português/Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores/Universidade de Aveiro. 

Sá, C. M. & Veiga, M. J. (2010). Estratégias de leitura e intercompreensão. Coleção ”Cadernos do 
LEIP”; Série “Propostas”, nº 1. Aveiro: Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação 
de Formadores/Laboratório de Investigação em Educação em Português/Universidade de Aveiro. 

Weaver, C. (1980). Psycholinguistics and reading: From process to practice. Cambridge 
(Massachusets): Winthrop Publishers. 



 

 
 
 

 
 

Contributos para a aprendizagem da escrita 

Dos princípios de ação à sequência de ensino como 

eixo da aprendizagem da produção de textos1 

 

Luísa Álvares Pereira 

Departamento de Educação  

Universidade de Aveiro 

lpereira@ua.pt  

 

Luciana Graça

Bolseira de Pós-Doutoramento 

Departamento de Educação 

Universidade de Aveiro 

lucianagraca@ua.pt  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Este texto foi produzido no âmbito dos seguintes projetos: 1) projeto de investigação PROTEXTOS – Ensino da 
Produção de Textos no Ensino Básico, coordenado pela Professora Doutora Luísa Álvares Pereira, e financiado 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CPE-CED/101009/2008) e pelo Programa COMPETE: 
FCOMP-01-0124-FEDER-009134 (Programa Operacional Temático Factores de competitividade do Quadro 
Comunitário de Apoio III e comparticipado pelo Fundo Comunitário Europeu FEDER); 2) projecto de projeto de 
pós-doutoramento de Luciana Graça, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(SFRH/BPD/75952/2011) e com supervisão científica de Luísa Álvares Pereira e Joaquim Dolz.  



	  
	  
	  

196	  

 

Resumo 

Esta nossa contribuição aborda os principais princípios 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», refletindo-se sobre a importância da utilização de materiais 
didáticos significativos para uma aprendizagem discente também efetiva. 

Palavras-chave: Didática da escrita; sequência de ensino; resposta fundamentada. 
 
 

Abstract 

Our contribution addresses the key principles advocated by the (new) Didactic of Text Production, 
describing and exemplifying the didactic device "teaching sequence ', built in the framework of the 
research project ‘Protextos', with the coordination of Luisa Alvares Pereira, reflecting on the importance of 
using significant didactic devices for an effective student learning.  

Keywords: Didactics of writing; teaching sequence; reasoned response. 
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1. Introdução 

 

A aprendizagem da escrita representa uma das finalidades mais essenciais da 

escola. Afinal, a sociedade exige cada vez mais um maior domínio desta capacidade de 

linguagem, ficando rapidamente excluído todo aquele que não é capaz de escrever textos 

variados que possam responder às diferentes situações de comunicação (Dolz et al., 2013; 

Graça, 2010; Pereira & Cardoso, 2013b). Por outro lado, e como a investigação tem vindo a 

demonstrar, a capacidade de escrever também se constitui como um elemento facilitador da 

própria aprendizagem, concorrendo inclusive para o desenvolvimento do pensamento e para 

a construção do conhecimento (Beacco, 2009). Dada esta indiscutível relevância, impõe-se 

uma pergunta capital: como é que deve ser desenvolvido o ensino da escrita, para uma 

aprendizagem mais efetiva da mesma, por parte dos alunos? 

Como todos bem sabemos, o ensino da produção escrita é complexo, e não só 

exige dos alunos múltiplas capacidades como também a sua aprendizagem é prolongada no 

tempo, conduzindo o  profesor, não raras vezes, a uma sensação de desânimo. No entanto, 

e pesem embora a complexidade e a dificuldade do processo de ensino (e do processo de 

aprendizagem), há já um significativo conjunto de ferramentas didáticas à disposição do 

professor, e que a investigação científica na área da Didática da Escrita tem vindo a validar, 

com resultados deveras satisfatórios (Pereira & Graça, 2009; Pereira & Cardoso, 2013a). 

Um ensino mais fundamentado e, sobretudo, eficaz da produção escrita terá de passar, 

então, por um conhecimento quer dos mais relevantes princípios que enformam uma nova 

Didática da Produção de Textos e de ideias claras sobre a sua consecução, em sala de 

aula, quer das mais pertinentes ferramentas didáticas disponíveis para auxiliar o aluno, na 

aprendizagem da capacidade de linguagem em questão. 

Ora, esta nossa contribuição visa sistematizar, precisamente, algumas das opções 

mais atuais em termos do ensino-aprendizagem da produção escrita, contrastando-as, aliás, 

com aquelas em que assentou este processo, até à década de 80 do século passado 

(Pereira, Cardoso & Graça, 2009; Pereira, Aleixo, Cardoso & Graça, 2010). O nosso objetivo 

é, portanto, duplo: por um lado, sublinhar algumas das principais linhas de ação didática, 
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para o ensino da produção escrita de textos; e, por outro, apresentar e exemplificar o 

procedimento da sequência de ensino. 

 

 

2. Princípios orientadores da ação 

 

2.1. Diversidade de textos 

A composição escrita, contrariamente à posição durante largos anos defendida, não 

se constitui como um objeto único e indiferenciado. Pelo contrário, existe uma diversidade 

infinita de géneros textuais, apresentando cada um deles características linguísticas deveras 

específicas (Bazerman, 2009). Desta forma, deve o ensino da produção de textos ser 

concebido como um conjunto de aprendizagens particulares e específicas de cada género 

também concreto, e não como um procedimento global, já que cada género textual 

(também) apresenta problemas diferenciados que implicam a adoção de estratégias de 

ensino igualmente distintas. Por outras palavras, aprende-se a narrar, a argumentar, a 

expor. Daí que se compreenda que alguém pode ser especialista na escrita de uma ata, mas 

não domine a escrita de um texto argumentativo ou de um texto poético. E isto porque estes 

textos não apresentam características linguísticas iguais, nem em termos dos tempos 

verbais nem a nível dos próprios organizadores textuais, por exemplo. A escrita é, portanto, 

uma entidade heterogénea, na medida em que o seu correto uso implica a adequação à 

situação de comunicação específica em que o escrevente está inserto. 

 

2.2. Ensino precoce  

A lentidão e a complexidade do processo de aprendizagem da escrita, intimamente 

conexionados com a multiplicidade dos seus usos e das suas finalidades, tornam imperioso 

que aquele seja objeto de ensino desde o início da escolaridade. No entanto, é evidente que 

tal não significa que sejam ignoradas as capacidades dos alunos, nas diferentes etapas da 

sua vida escolar. Apenas implica, isso sim, que haja uma adequação dos conteúdos 

ensinados a cada uma de tais etapas. Nesta linha de ideias, defende-se uma abordagem de 

todos os tipos textuais em todos os anos e ciclos de escolaridade, registando-se uma 

variação a diferentes planos: género discursivo (artigo de opinião, debate regrado, carta do 

leitor; narrativa de aventura, lenda, fábula…), complexidade conteudística (para o artigo de 
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opinião, poder-se-ia apresentar, inicialmente, uma temática que os alunos já dominassem, 

podendo passar-se, progressivamente, a uma outra que exigisse uma maior pesquisa por 

parte dos aprendentes…), dimensões textuais abordadas (ainda relativamente ao exemplo 

do artigo de opinião, poder-se-ia pedir uma exposição oral com apenas dois argumentos, 

seguindo-se a solicitação de um maior número de argumentos e, ainda, a apresentação de 

contra-argumentos…), extensão do discurso (de um artigo de opinião de cinco linhas a um 

de quinze e a um de dimensão correspondente a uma página A4…) (Pereira & Cardoso, 

2013b; Graça, 2010). Naturalmente, todas estas componentes encontram-se em plena 

consonância com os próprios objetivos de aprendizagem, que se vão modificando de aula 

para aula, de ano para ano, de ciclo para ciclo. 

 

 

2.3. Utilização (também) de textos sociais 

Os modelos de textos fornecidos aos alunos foram, durante largos anos, os 

designados “textos escolares”. Entre estes últimos, podemos destacar os seguintes: i) os 

modelos de textos tipicamente académicos – como é o caso da composição, do comentário 

e do resumo – e os modelos de textos literários – como os narrativos, os descritivos e os 

poéticos –, que se considerava terem sido elaborados por grandes “génios” a imitar; ii) e os 

textos escolares ad hoc, criados, propositadamente, para responder às necessidades de 

ensino, apresentando uma arquitetura interna “ideal”, em nada (ou em muito pouco) 

semelhante à dos textos utilizados no quotidiano. Ora, por oposição ao artificialismo dos 

textos “escolares”, a investigação na área tem vindo a apresentar evidências da importância 

da utilização (também) de textos “não-escolares”, “reais”, e que existam, realmente, quer 

dentro, quer fora da micro-sociedade que a sala de aula representa. Daí que tais textos 

possam então ser legitimamente designados de “sociais”. A presença dos textos sociais na 

escola pode assumir duas consubstanciações: utilização dos textos sem quaisquer 

adaptações ou, pelo contrário, com aclimatações efetuadas em função dos objetivos 

previamente delineados e/ou das especificidades da turma. Eis um exemplo: aquando do 

estudo do género textual “carta”, o professor ou poderia delegar nos alunos a função de 

trazer para a sala de aula uma ou mais cartas que eles eventualmente tivessem escrito a 

familiares e a amigos, constituindo-se um verdadeiro corpus textual a ser estudado, de 

forma significativa, pelos discentes – caso estes demonstrassem não querer expor a sua 
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intimidade, poder-se-ia pedir-lhes outro tipo de cartas –, ou o docente, inspirado em cartas 

“autênticas”, construiria outras, especificamente direcionadas para o tipo de ensino 

desejado. 

 

 

 

2.4. Ensino do processo 

A aprendizagem da escrita exige o conhecimento de um vasto conjunto de ações 

associadas às suas componentes de planificação, de textualização e de revisão. A 

componente de planificação do processo de escrita é mobilizada para estabelecer objetivos 

e antecipar efeitos, para ativar e selecionar conteúdos, para organizar a informação em 

ligação à estrutura do texto, para programar a própria realização da tarefa. A componente de 

textualização, por sua vez, prende-se com a redação propriamente dita, isto é, com o 

aparecimento das expressões linguísticas que formarão o texto, mediante uma sua 

organização em frases, em parágrafos e ainda, eventualmente, em secções. A componente 

de revisão ocorre através da leitura, da avaliação e da eventual correção ou reformulação do 

que fora escrito, podendo ter lugar ao longo de todo o processo, em articulação com a 

própria textualização.  

 

2.5. Regulação externa vs regulação interna 

A aprendizagem da escrita também se desenvolve através do confronto de 

interpretações acerca de um mesmo texto, já que tal reforça a negociação de critérios de 

avaliação dos textos elaborados, facilitando a própria decisão sobre os modos de resolução 

dos problemas identificados. Em termos da regulação da produção de textos, duas 

modalidades principais podem ser identificadas: i) as estratégias de regulação externa, com 

exercícios para controlo dos conhecimentos, com a identificação das próprias incorreções, 

quer por parte do professor quer por parte do próprio escrevente; e ii) as estratégias de 

regulação interna (DOLZ e PASQUIER, 1996: 13), que permitem que o aluno se consiga 

servir dos conhecimentos adquiridos em futuras situações; entre estas últimas, podemos 

identificar, por exemplo, fichas para novos conceitos que são introduzidos, registos de 

aquisições em que se procede à anotação das principais aprendizagens efetuadas pelos 

discentes ao longo das aulas, grelhas de verificação para munir o aluno de instrumentos a 
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que possa recorrer com facilidade para rever/reescrever – por si só, ou com os colegas – os 

textos produzidos e ainda em que se possa ancorar aquando da escrita de novos textos. Por 

outro lado, também assumem um papel muito relevante, para uma regulação interna, as 

designadas atividades metacognitivas, em que o discente é convidado a falar do que está a 

fazer, da forma como o está a fazer, explicitando os procedimentos adotados, as 

dificuldades sentidas, as soluções encontradas…, sendo que a partilha em grupo de tais 

considerações conduz à constituição de uma metalinguagem comum ao professor e ao 

aluno, incrementando as possibilidades de compreensão entre estes, aquando das 

interações verbais. 

3. Sequência de ensino: da descrição à exemplificação 

 

3.1. Contextualização, definição e descrição do dispositivo didático 

 

Tendo em conta as necessidades rastreadas no campo da Didáctica da Escrita, o 

grupo Protextos foi constituído, no sentido, mais especificamente, de dar um contributo 

importante, em termos da criação e da validação de dispositivos didáticos capazes de 

promover o desenvolvimento da escrita de diferentes géneros de texto ao longo da 

escolaridade, numa perspetiva de progressão. A sequência de ensino (Pereira & Cardoso, 

2013b), um dos dispositivos didáticos construídos, foi então precisamente concebida para 

concretizar, muito particularmente, os princípios anteriormente enunciados, na secção 

anterior. Através dela, procura-se colocar em estaleiro um determinado género de discurso 

(entrevista, artigo de opinião, lenda, reportagem desportiva, biografia, narrativa de viagens) 

e trabalhar, durante um determinado tempo, sobre esse mesmo texto. Grosso modo, este 

dispositivo didático compreende dois principais conjuntos de atividades: i) actividades de 

observação e de análise de textos (autênticos, fabricados e adaptados), centrando-se as 

mesmas quer num texto global quer em partes do mesmo, se bem que textos produzidos por 

bons “escritores” tenham também uma presença obrigatória; e ii) tarefas simplificadas de 

produção textual, como é o caso de uma reorganização do conteúdo de uma descrição num 

texto explicativo e de uma inserção de uma dada uma parte em falta no texto, ou, ainda, a 

elaboração de uma série de refutações a determinados argumentos e a revisão de um texto 

tão-só a nível de dois ou três critérios previamente estabelecidos. 



!
!
!

'('!

A estrutura global do desenvolvimento de uma sequência de ensino encontra-se 

traduzida, de forma sintética, na figura seguinte. 

 

!
 

Figura I. Sequência de ensino 
   
 
 

Na primeira fase, o professor seleciona um ou mais textos do género a trabalhar, que 

funciona(m) como o(s) texto(s) mentor(es). Este texto mentor é um texto-modelo do género 

que se vai trabalhar, sendo que a sua leitura assim como a respectiva desconstrução, pelo 

professor, vão permitir ao docente a identificação de determinados aspetos a apresentar aos 

alunos, em diferentes fases da sequência de ensino. Daí que o texto mentor funcione 

também como o “caderno de encargos” de um dado género, ao permitir a identificação de 

algumas regularidades deste último. Serve, igualmente, como evidência do funcionamento 

do género textual e, ainda, como exemplo de algumas das dimensões a trabalhar em sala 

de aula, com os alunos. Na segunda fase, a da abertura, o professor apresenta a situação 

de comunicação à turma, em todas as suas especificidades, seguindo-se a produção textual 

inicial, pelos alunos, do género textual em estudo. Na terceira fase, e depois de o professor 

ter analisado algumas das produções textuais iniciais produzidas pelos discentes, 

identificando algumas das principais dificuldades reveladas e algumas das mais recorrentes 

capacidades que os alunos já possuem, passa-se à construção de módulos de ensino, em 

que são construídas atividades focadas em problemas específicos do género textual e que, 

aplicadas em sala de aula, ajudam os alunos a progredir no domínio do género. Na última 
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fase, o professor solicita uma outra produção textual (de partes de texto ou de um texto 

completo), com vista a avaliar a evolução dos alunos. 

 

 

3.2. Exemplicação de uma sequência de ensino e (breve) reflexão sobre os 

seus efeitos nas produções textuais dos alunos 

No contexto de uma oficina de formação de professores de diferentes disciplinas 

para o ensino da escrita (oficina	   esta	   intitulada	   “O	   ensino	   da	   escrita	   em	   diferentes	  

disciplinas”), em que foram trabalhados não só os conceitos de tipos e de géneros textuais 

como também o género textual «resposta fundamentada», em específico, além do próprio 

dispositivo da sequência de ensino, um dos grupos de trabalho, constituído por três 

docentes a dar aulas a turmas de 3.º ano de escolaridade, elaborou, precisamente, uma 

sequência de ensino relativa a esse mesmo género textual. O quadro seguinte dá conta das 

principais actividades de cada um dos módulos da sequência de ensino produzida. 

 

Tabela I. Módulos da sequência de ensino produzida 
	  

Etapas Objectivos Actividades Materiais 

Apresentação 

da situação  

- Conhecer o projeto de 

escrita 

- Diálogo  

Produção 

textual inicial 

- Utilizar os 

conhecimentos já 

possuídos 

- Produção textual escrita - Ficha para o 

texto inicial 

Módulo 1 - Identificar a estrutura 

do texto 

- Ordenar as três partes do 

texto 

- Identificar a função de cada 

parte textual 

- Identificar o nome de cada 

parte textual 

- Registar a estrutura textual. 

- Ficha 1 

Módulo 2 - Introduzir o texto - Recortar e colar, no espaço Ficha 2 
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- Conhecer 

organizadores textuais 

adequados 

 

em branco, a caixa 

correspondente à introdução. 

- Sublinhar, no texto colado, o 

organziador textual usado 

para se introduzir o assunto. 

- Colocar um círculo à volta de 

organizadores textuais que 

também podem ser usados 

para se iniciar a introdução. 

- Sublinhar o verbo de opinião 

utilizado. 

- Colocar um círculo à volta de 

outros verbos de opinião. 

Módulo 3 -  Desenvolver o texto 

- Conhecer 

organizadores textuais 

adequados 

- Recortar e colar, no espaço 

em branco, a caixa 

correspondente ao 

desenvolvimento. 

- Sublinhar e copiar 

organizadores textuais para 

introduzir cada uma das 

razões apresentadas e no 

início de cada parágrafo. 

- Identificar outros 

organizadores textuais para 

introduzir cada uma das 

razões apresentadas e no 

início de cada parágrafo. 

- Ficha 3 

 

Módulo 4 

 

- Concluir o texto: 

- Conhecer 

organizadores textuais 

adequados 

- Recortar e colar, no espaço 

em branco, a caixa 

correspondente à conclusão. 

- Reescrever, por outras 

palavras, a mesma 

conclusão. 

 

- Ficha 4 
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- Sublinhar e copiar os 

organizadores textuais 

usados, nas duas conclusões 

apresentadas. 

- Colocar um círculo à volta de 

organizadores textuais que 

também podem ser usados 

para se concluir o texto. 

Módulo 5 - Sistematizar os 

organizadores textuais 

aprendidos 

- Sistematizar os 

conhecimentos sobre a 

estrutura de uma 

resposta fundamentada 

 - Preencher uma grelha com 

os organizadores textuais 

aprendidos 

- Preencher um guia de 

preparação para a produção 

escrita 

- Ficha 5 

- Guia de 

preparação 

para a 

produção 

escrita 

Produção 

textual final 

 

- Completar um guia de 

produção textual escrita, 

após se ter 

compreendido a 

respetiva utilidade 

- Produzir uma versão 

definitiva do texto 

- Completamento coletivo de 

um guia de produção textual 

escrita 

- Produção definitiva do texto 

escrito 

- Ficha 5 

 

 

- Ficha para o 

texto final 

 
 

A instrução de escrita, tanto para a escrita do texto inicial como para a escrita do 

texto final, foi a seguinte: 

 

 

Como sabes, os rios são meios aquáticos muito importantes para o Homem. 

Explica a sua importância e a sua utilidade, na vida do ser humano. 

 



	  
	  
	  

206	  

Figura II. Instrução de escrita 
	  

E, seguidamente, apresentamos, precisamente, o texto inicial e o texto final 

produzido por um mesmo aluno – aquele com mais dificuldades evidenciadas aquando da 

escrita da produção textual inicial – de uma das turmas de 3.º ano de escolaridade, mediante 

a aplicação dos materiais que integram a sequência de ensino descrita.  

 

 

Figura III. Texto inicial do aluno A 

 

 

Figura IV. Texto final do aluno A 

 

A evolução registada pelo aluno é, indiscutivelmente, notória. A sua produção textual 

inicial não chegava, na realidade, a ser um texto: uma resposta fundamentada, como se 

pretendia, aliás, apesar de não ter o discente deixado de utilizar a conjunção «porque». Por 

sua vez, a sua produção textual final evidencia que houve um trabalho a vários níveis, entre 

as duas produções textuais iniciais; nomeadamente, em termos de: i) distribuição do 
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conteúdo em parágrafos; ii) utilização de organizadores textuais; iii) produção de argumentos 

adequados e pertinentes. Porém, mais do que proceder aqui a uma análise propriamente 

dita destas produções textuais deste aluno, ou das de outros discentes da turma, 

convocámos estes dois exemplos de textos apenas para servirem de mote para uma nossa 

reflexão (ainda) sobre a forma como o acto de escrever pode ser determinante, se permitir o 

estabelecimento, pela criança, de uma relação de identidade com a própria linguagem 

escrita. E isto porque, com efeito, e como tem sido demonstrado pela investigação, nem 

todas as práticas escolares, a nível da linguagem escrita, têm o mesmo efeito, já que tão-só 

algumas possuem um carácter reflexivo, intenso e complexo, constituindo-se, por isso, como 

um efetivo locus de transformação do sujeito. Importa, desde logo, consagrar também tempo 

para o ato de escrever propriamente dito, como aconteceu na sequência de ensino aqui 

descrita, com momentos dedicados quer à produção de textos integrais quer à produção 

departes dos textos. Por outro lado, atividades que promovam uma séria interação leitura-

escrita representam, igualmente, uma opção deveras profícua, podendo, por exemplo, criar 

momentos (também) de leitura, sobretudo, para desmontar o texto que se pretende (vir a) 

escrever. Além disso, a selecção de algumas dimensões do género de texto em estudo para 

um trabalho mais sistemático e intensivo, junto dos alunos, também se constitui como uma 

correta estratégia, com vista a combater uma sobrecarga cognitiva com que os alunos  são 

muitas vezes confrontados.  
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Resumo 

Este artigo apresenta os resultados de um estudo que analisou as versões resultantes da atividade de 
reescrita textual por parte de alunos do quinto ano de escolaridade. A reescrita de uma passagem 
textual foi realizada na sequência das atividades de Leitura Detalhada e Reescrita Conjunta, de 
acordo com as propostas do programa Reading to Learn, um programa de base genológica, proposto 
por pedagogos da Escola de Sydney. O propósito do estudo foi verificar em que medida os alunos se 
apropriavam dos padrões linguísticos encontrados e colocados em relevo no texto original e nas 
etapas anteriores reutilizando-os e combinando-os com os seus próprios recursos linguísticos, ao 
efetuaram a tarefa de reescrita da passagem em causa. Por outro lado, também esteve em foco a 
questão se os alunos com menor sucesso escolar conseguiam apropriar-se dos padrões em causa de 
forma semelhante aos seus colegas de maior sucesso. Os resultados mostram 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. Os alunos considerados como tendo mais 
dificuldades não apresentaram diferenças significativas e mostraram-se capazes de realizar as 
tarefas de uma forma similar aos seus colegas de níveis classificativos mais elevados. 

Palavras-chave: Escrita; Reescrita; Abordagem de base genológica; Ler para aprender. 
 
 

Abstract 

This article presents the results of a study that analysed texts resulting from the activity of rewriting 
performed by fifth graders. The task was carried out following the activities of Detailed Reading and 
Joint Rewriting, in accordance with the proposals of the Reading to Learn programme, a genre-based 
approach that was developed by the pedagogues of the so-called Sydney School.The aim of the study 
was to determine the extent to which the pupils appropriated the language patterns highlighted in the 
original text, reusing and combining them with their own language resources when performing the task 
of rewriting that particular passage. The study also focused on the question whether low-achieving 
pupils managed to appropriate the language patterns at a similar level to their high-achieving 
classmates. The results show that the participants were able to appropriate the linguistic patterns, to 
reuse them and also to modify and combine them with their own resources. Those pupils who usually 
experience greater difficulties in reading and writing activities revealed no significant differences 
compared to the other pupils and were able to perform the tasks in a similar way to their high-
achieving classmates.  

Keywords: Writing; Rewriting; Genre-based approach; Reading to learn. 

 

 

 

 



	  
	  
	  

211	  

 

1. Introdução 

Uma das dificuldades mais marcantes do ensino da escrita surge no campo 

intermédio, situado entre os aspetos estruturais do texto e os aspetos formais determinados 

pela sintaxe e ortografia. No nível estrutural, em associação a cada género, é possível 

encontrar já estabelecida a organização do texto num número restrito de partes e subpartes 

ou de etapas e fases (Rose & Martin, 2012; Rose, 2012). Esta organização global pode ser 

ensinada aos alunos para que eles a adotem no seu texto. No nível dos aspetos formais, 

encontramos o caráter imperativo das regras gramaticais e a representação ortográfica, a 

qual também detém a força de uma regra ou norma. A conformidade com estas regras e 

normas pode ser verificada nos textos dos alunos e serve de referência para assinalar 

incorreções. Entre estes dois níveis, situa-se um amplo campo de escolhas ao dispor dos 

alunos e que contribuirão, em grande media, para o sucesso ou insucesso do seu texto. 

Estas escolhas dizem respeito às palavras utilizadas e aos padrões linguísticos, às 

expressões ou combinações de palavras, às construções oracionais e frásicas e à 

articulação entre as frases, à transitividade e coesão, mas também à avaliatividade, ou seja, 

à expressão de atitudes, emoções, avaliações (Martin, 2000; Martin & Rose, 2003; Halliday 

& Matthiessen, 2004; Martin & White 2005; Rose & Martin, 2012).  

O domínio destes aspetos beneficia do alargamento do vocabulário e de construções 

linguísticas (que desejavelmente o aluno mobilizará no momento de escrever o seu texto). A 

leitura e a participação frequente e ativa em situações de uso dos textos, para realizar 

funções como transmitir informações e vivências, reais ou imaginárias, persuadir ou explicar, 

constituem meios importantes para que os alunos apreendam o léxico e os padrões de 

linguagem associados a diferentes tipos de texto, com os seus propósitos específicos. 

Também promovem a apreensão da estrutura textual e o conhecimento da forma das 

palavras. Contudo, este é um processo de apreensão moroso, uma corrente profunda 

essencial para construir o substrato que há de alimentar a compreensão e a produção de 

textos. Por outro lado, quando chegam à escola, os alunos apresentam níveis muito 

diferenciados de contacto com os livros e os textos e de participação em situações de leitura 

(Adams, 1990).  
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Os professores deparam-se, assim, com o desafio de incrementar o desenvolvimento 

da escrita dos alunos, no sentido de lhes possibilitar, também nesse campo intermédio, a 

realização de escolhas lexicais e a utilização de padrões linguísticos segundo níveis 

elevados de qualidade linguística e adequação ao tipo de textos a escrever. O desafio é 

ainda maior porque deverão fazê-lo proporcionando aos alunos com menores níveis de 

literacia o incremento das suas capacidades, de modo a atingirem o nível pretendido na 

realização da tarefa de escrita. 

 A instrução direta (como eventualmente poderá ser feita para a estrutura textual) 

apenas poderá ser feita parcialmente, face ao manancial de escolhas que o aluno deverá 

fazer. É possível treinar e relembrar articuladores importantes para determinado tipo de 

texto, assim como vocabulário essencial para determinado campo. Contudo, as escolhas 

poderão (ou poderiam) ser feitas por cada escritor e a cada passo da construção do texto, 

em relação a muitas outras palavras e construções (Barbeiro, 1999, 2003). 

Para vencer esse desafio, têm sido exploradas algumas vias: a colaboração, na 

modalidade em que os alunos têm acesso ao conselho, orientação e sugestões do professor 

ou de escritores mais experientes, os quais desempenham um papel de facilitadores no 

processo de escrita (Graves, 1983; Lowry et al., 2004; Noël & Robert, 2004; Olry-Louis & 

Soidet, 2008; Martin, 2009; Christianakis, 2010; Pilloti & Chodorow, 2009; Gielen et al., 2010; 

Roth & Guinee, 2011); a revisão (que pode ser combinada com a colaboração), por meio da 

qual o aluno, para além de ir revendo o texto à medida que vai escrevendo (Flower & Hayes, 

1980; Humes, 1983, Fitzgerald, 1987), vai avançado por uma série de rascunhos e versões 

(Graves, 1983; Horning & Becker, 2006); em muitos contextos, frequentemente, estas 

estratégias têm sido aplicadas sem a ativação de uma outra dimensão relevante que resulta 

do trabalho e do contacto com os textos: a modelação; esta dimensão é colocada em relevo 

pela abordagem baseada em género (genre-based approach) (Martin, 2009; Rose, 2012).  

A pedagogia baseada em género, na perspetiva da denominada Escola de Sydney, 

apresenta um conjunto de princípios e procedimentos para o ensino da escrita, tendo por 

base a noção de género e o trabalho sobre o texto e como enquadramento teórico a 

linguística sistémico-funcional (Christie & Martin, 1997; Martin & Veel, 1998; Hyland, 2003; 

Halliday & Matthiessen, 2004; Avelar, 2008). Os projetos e trabalhos desenvolvidos no 

âmbito da Escola de Sydney permitiram estabelecer procedimentos e propostas 

pedagógicas orientadas para o desenvolvimento da literacia dos alunos, nas vertentes de 



!
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compreensão e de escrita de textos (Christie & Martin, 1997; Martin & Veel, 1998; Hyland, 

2003; Halliday & Matthiessen, 2004; Avelar, 2008). Essas propostas são construídas de 

maneira a que os alunos com mais dificuldades (frequentemente por chegarem à escola 

com um nível mais baixo de contacto com os textos) possam alcançar o nível de sucesso 

desejado, ultrapassando a diferença em relação aos alunos mais bem-sucedidos (Rose, 

2012). Para alcançar esse propósito, a estratégia da modelação desempenha um papel 

essencial, como se verifica na sistematização dos procedimentos de trabalho sobre o texto, 

através do ciclo de ensino/aprendizagem (Rothery, 1994; Rose & Martin, 2012). 

 

 
 

 

Como se pode ver na figura 1, o ciclo de ensino/aprendizagem desenvolve-se 

segundo três passos principais: Desconstrução (Deconstruction), Construção Conjunta (Joint 

Construction) e Construção Independente (Independent Construction). Tal como se pode ler 

na descrição de Martin (2012:12-3), a estratégia de modelação desempenha um papel 

essencial: 

Figura 1 ! Ciclo de ensino/aprendizagem ! Rothery, 1994 (adaptação 
de Gouveia, 2014) 
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Deconstruction involves field building activities leading to teachers explaining a 
model text to students. The focus is on its social function, its name (…), its 
canonical staging (…) and where shared knowledge about language is available, 
discussion of sub-staging – including the key linguistic features composing the text. 
Joint construction involves building up a related field followed by teachers acting as 
a kind of scribe – composing (…), in front of the class, another model of the genre 
based on oral suggestions by students during the scribing process. (…). Then, 
providing teachers judge students to be ready, another related field is built up and 
students try writing on their own. The basic principle is for teachers never to ask 
students to write anything until they have discussed a model of the genre at stake 
with them, jointly constructed another model of that genre with them and decided 
they are ready for the independent writing task.  

 

O nível correspondente à modelação das escolhas linguísticas está presente nas 

etapas da Desconstrução e da Construção Conjunta. Na Desconstrução, para além dos 

aspetos globais relativos à relação com o contexto e à organização estrutural em etapas e 

subetapas (fases), as características linguísticas ligadas ao género podem emergir. Na 

Construção Conjunta, essas características são retomadas e o professor desempenha ainda 

o papel de modelar a linguagem dos alunos, guiando-os através da interação que 

estabelece com eles, a fim de aproximar a linguagem do novo texto ao nível de sofisticação 

pretendido. Por outro lado, o trabalho com os textos, feito sob a perspetiva de focar o olhar 

também em características linguísticas, de que os alunos se apropriam para construir os 

seus textos, pode favorecer a atitude geral de prestar atenção consciente à linguagem 

utilizada nos textos que servem de modelo, levando a procura de apropriação da linguagem 

para além das características e expressões que foram explicitamente modeladas (Rose, 

2011b).   

Esta atenção à linguagem, segundo níveis mais específicos e de uma forma mais 

alargada do que o trabalho sobre os traços e padrões linguísticos associados a determinado 

género, levou ao desenvolvimento das propostas da Escola de Sydney, por meio do 

programa Ler para Aprender (Reading to Learn / R2L), desenvolvido por David Rose e 

colaboradores. Este programa inclui novos ciclos de ensino-aprendizagem da escrita, em 

níveis mais específicos (Rose, 2012). Tal como afirma D. Rose, “the focus of activities in 

Reading to Learn goes beyond the overall features that are typical of the genre, to focus 

intensively on more variable patterns instantiated in the particular text being studied.” (Rose, 

2011b) 
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2. Enquadramento pedagógico: o programa Ler para Aprender (Reading to 

Learn / R2L) 

O programa Reading to Learn (R2L) desenvolve-se segundo três ciclos, focados em 

diferentes níveis do funcionamento dos textos, tal como é representado na figura 2 (Rose, 

2012; Martin e Rose, 2012; Martin, 2012). 

 

 

 

Os passos do ciclo externo (Preparação para a Leitura/Preparing for Reading, 

Construção Conjunta/Joint Construction e Construção Individual / Individual Construction) 

aproximam-se do ciclo de ensino-aprendizagem, segundo o modelo de Rothery (1994). Na 

Preparação para a Leitura, o professor revela o texto, desconstrói-o, explicitando a ligação 

Figura 2 ! Ciclos de ensino-aprendizagem do programa Ler para Aprender 



	  
	  
	  

216	  

ao campo e ao género e antecipando como ele se irá desenrolar, segundo uma organização 

marcada por determinadas etapas estruturais e elementos linguísticos ou de conteúdo 

salientes. Por meio desta síntese, o professor fornece um roteiro que apoiará a leitura. 

Quando esta tem lugar, já foi assegurada uma compreensão global e o aluno reconhece os 

passos em que assenta a construção do texto e os elementos que foram assinalados pelo 

professor. Para além da estrutura global, a desconstrução do texto pode ser aprofundada na 

sequência da leitura ou em articulação com ela, em relação a aspetos relevantes para a 

construção do significado, para a prossecução do objetivo do texto. A Construção Conjunta e 

a Construção Individual seguem basicamente os procedimentos já apresentados: “after 

preparing and Reading the model, the class constructs a new text together on the board, with 

the same structure as the model, with the teacher guiding. In Individual Construction, 

students then write their own texts, following the same model.” (Rose, 2012:3, livro 1). 

Os passos do segundo nível, o ciclo intermédio (Leitura Detalhada /Detailed Reading, 

Reescrita Conjunta/Joint Rewriting e Reescrita Individual/Individual Rewriting), destinam-se a 

permitir aos alunos ler uma passagem textual com uma compreensão aprofundada, focada 

nas expressões linguísticas que foram objeto de escolha para o texto, e apropriar-se de 

determinados padrões linguísticos para a escrita dos seus próprios textos (Rose, 2012:4). 

Na Leitura Detalhada, o professor leva os alunos a identificarem e a realçarem palavras e 

expressões que quer colocar como foco da sua atenção. Para que todos alcancem sucesso 

nesta tarefa, o professor conduz a interação fornecendo apoios, escorando a realização da 

tarefa. As palavras e expressões realçadas são objeto de elaboração, por meio de 

definições, ativação de sinónimos, explicações, discussão, apresentação de vivências 

pessoais. Os alunos, por conseguinte, ficam com um conhecimento profundo do significado 

das palavras, que apreenderam de uma forma contextualizada na passagem em causa e no 

texto como uma unidade global. Para além disso, através da elaboração, puderam alargar 

relações, integrando essas palavras e expressões num campo da realidade e na 

constelação de palavras e expressões da língua, com as suas propriedades. Na Reescrita 

Conjunta, guiados pelo professor, os alunos reescrevem uma passagem do texto, 

apropriando-se da linguagem enquanto construtora de significados, “borrowing the same 

sophisticated language patterns from a literary text, or detailed content from a factual text. 

Students then practise the same task in Individual Rewriting” (Rose, 2012:4, livro 1). 
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 O nível intermédio relaciona-se diretamente com as escolhas das palavras, das 

expressões e padrões linguísticos através das quais o texto será construído, diferenciando-

se do nível global do ciclo externo: “Joint Construction is focused on using the global 

structure of model texts, preparing students to write whole texts with that structure. Detailed 

Reading and Rewriting focus on the patterns of language within and between sentences, 

preparing students to use those language patterns in their writing” (Rose, 2012:4, livro 1). 

O terceiro nível de estratégias ou ciclo interno incide sobre o domínio de aspetos 

situados na base da competência linguística, como a escrita de frases e de palavras. Na 

perspetiva integrada defendida pelo programa R2L, as frases e palavras do texto (da 

passagem trabalhada na Leitura Detalhada) são aproveitadas para desenvolver a 

capacidade dos alunos combinarem palavras em frases e escreverem as palavras, de 

acordo com a ortografia correta. 

 

3. Estudo empírico 

Como se deixou expresso, um dos níveis de estratégias do programa R2L, o ciclo 

intermédio, é dirigido para o domínio de padrões linguísticos. Estes são colocados em relevo 

nos textos (através da Leitura Detalhada) e os alunos deverão apropriar-se deles (através 

das estratégias de Reescrita Conjunta e Individual), reutilizando-os nos seus próprios textos. 

Para a estratégia de Reescrita, o programa R2L estabelece um procedimento 

diferente entre os textos integrados no género histórias e os textos factuais. Para as 

histórias, o programa propõe a reescrita de uma nova história, que reutilize os mesmos 

padrões de linguagem, mas com novo conteúdo, ou seja, um novo campo (Rose, 2012:18, 

livro 5). Para os textos factuais, o programa propõe a reescrita do mesmo conteúdo, ou seja, 

o mesmo campo (tópico ou assunto), recorrendo-se a uma linguagem diferente, próxima da 

compreensão dos alunos, que foi trabalhada na atividade de Leitura Detalhada através da 

tomada de notas (Rose, 2012:30, livro 5). 

Durante a implementação das estratégias do programa Reading to Learn, no 

contexto português, no âmbito do projeto europeu Teacher Learning for European Literacy 

Education (TeL4ELE), surgiu a questão de testar as suas propostas no sentido de observar 

o que acontece na reescrita de histórias, quando os alunos são chamados a reescrever a 
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mesma história ou a mesma passagem, na sequência do trabalho da Leitura Detalhada. 

Esta questão, representando um alargamento das propostas, não correspondeu a uma 

recusa de construir uma nova história (com o seu novo campo), mas surgiu da tentativa de 

construir um percurso para os alunos, que poderá ser progressivo, de reescrita e de 

apropriação de léxico e de padrões linguísticos. Este processo de apropriação poderá iniciar 

o seu percurso por meio da reutilização de palavras e expressões que surgiram no texto ou 

de palavras e expressões correspondentes que emergiram na interação conduzida pelo 

professor na Leitura Detalhada e, posteriormente, na Reescrita Conjunta. A mudança de 

campo e construção de uma nova história poderão não dar oportunidade semântica ou 

tornar mais difícil a inclusão desses termos, expressões ou construções, que, assim, não 

são diretamente consolidados, por meio de uma reutilização que se torne evidente para os 

alunos.  

Por outro lado, o trabalho de construção da nova história pode ser dominado pela 

busca de conteúdo, que venha a ofuscar a atenção em relação aos padrões de linguagem 

pretendidos. O objetivo é alcançar um resultado em que a procura e esforço dos alunos 

sejam dirigidos para níveis cada vez maiores de independência na construção de histórias 

(considerando a capacidade de ativar um campo novo) e de reutilizar padrões sofisticados 

de linguagem que cativem o leitor. Para alcançar esse resultado, propõe-se um percurso em 

que o aluno surja apoiado quanto ao campo da história (por se manter o mesmo conteúdo, 

total ou parcialmente) e seja levado a dirigir a atenção para a escolha da linguagem segundo 

os níveis de sofisticação encontrados no texto original, tal como evidenciados por meio da 

Leitura Detalhada. Nesse processo, terá oportunidade de reutilizar algumas das palavras e 

expressões do texto original, ao lado de outras que surgiram na interação ocorrida na Leitura 

Detalhada, na Reescrita Conjunta ou já detidas pelos alunos.  

Neste estudo, colocaram-se em prática as estratégias de Reescrita (Conjunta e 

Individual) em relação à mesma passagem, mantendo-se o conteúdo e procurando-se 

manter na reescrita o nível de sofisticação encontrado. As questões que surgem 

imediatamente são: como é que os alunos reescreveram a passagem textual? Apropriaram-

se dos padrões linguísticos encontrados? Mantiveram as expressões originais que estiveram 

em foco na Leitura Detalhada? Procederam a reformulações? Em que sentido? Repetindo 

as formulações da Reescrita Conjunta? Recuperando soluções consideradas na Leitura 

Detalhada e na interação para a Reescrita Conjunta, mas que não foram adotadas no texto 
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da turma? Em que medida combinam as soluções encontradas nestas atividades e a 

procura de uma nova formulação individual? 

As respostas a estas questões permitirão conhecer os processos de reescrita 

envolvidos no programa R2L. Permitirão também enriquecer as propostas do programa, 

desafiando-o a considerar considerando novas vias ou modalidades (e as potencialidades a 

elas associadas) para levar à prática as estratégias de reescrita. 

  

 

3.1. Metodologia 

3.1.1. Participantes 

Neste estudo os participantes são constituídos pelos alunos de duas turmas do 5.º 

ano de escolaridade de uma escola da região de Leiria, totalizando de 44 alunos (22 

rapazes e 22 raparigas). No que diz aos níveis classificativos, o teste diagnóstico realizado 

no início do ano letivo, um mês e meio antes do início das atividades cujos resultados aqui 

são apresentados, relevou a seguinte distribuição: um aluno no nível 1, nove alunos no nível 

2, 19 alunos no nível 3, dez alunos no nível 4 e cinco alunos no nível 5. 

As atividades realizadas tiveram lugar na disciplina de Português. Esta disciplina é 

lecionada por uma professora experiente, com mais de 25 anos de serviço. Numa das 

turmas, para além da professora, a lecionação é também assegurada por duas professoras 

estagiárias, que no ano letivo anterior realizaram estágio no 1.º ciclo do ensino básico e que 

no ano letivo em que decorreram as atividades se encontravam a realizar estágio no 2.º ciclo 

do ensino básico. 

As atividades de aprendizagem da escrita postas em prática nas escolas e turmas 

que os alunos frequentaram até ao ano anterior podem ser caracterizadas como ecléticas, 

por combinarem, no decurso da aprendizagem, ao longo do ano letivo, estratégias como: 

estímulo à realização das etapas de planificação e revisão dos textos, para além da redação 

(abordagem processual); incentivo à escrita de textos por livre iniciativa do aluno, por 

exemplo através da adoção de um caderno de escrita (abordagem construtivista ou 

progressista); valorização dos textos escritos pelos alunos, através da sua divulgação, por 
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exemplo, na turma, na escola e na comunidade, através da sua leitura e afixação na sala e 

publicação em jornais escolares ou blogues (abordagem social) — para além destas 

estratégias, que vieram renovar o ensino-aprendizagem da escrita em Portugal, nos últimos 

anos, a abordagem tradicional da produção de textos escritos mantém ainda uma presença 

forte, através de tarefas como a produção de um texto sobre um tema proposto pelo 

professor, frequentemente em ligação a épocas e eventos do calendário (por exemplo, 

férias, festividades, visitas de estudo), em que os textos produzidos se destinam 

basicamente a ser avaliados pelo professor. 

Em relação à perspetiva baseada em género, tal como delineada brevemente acima 

e tal como proposta pela Escola de Sydney, ela não constitui uma abordagem disseminada 

nas escolas desta região e em Portugal, de um modo geral. Os aspetos associados à 

organização textual limitam-se geralmente à consideração das macrocategorias de 

introdução, desenvolvimento e conclusão e ao ensino de marcas de determinados formatos 

de texto, como acontece com a saudação ou a despedida nas cartas. 

O que ficou expresso aplica-se aos professores das turmas dos alunos participantes: 

o professor, propriamente dito, e às duas estudantes estagiárias que realizaram o seu 

estágio numa das turmas, nas quais conduziram as atividades. O contacto anterior destes 

professores com as estratégias da abordagem baseada em género e da escola de Sydney 

era inexistente. O conhecimento destas estratégias foi proporcionado pela participação no 

projeto europeu anteriormente referido, que foi implementado na região pela Escola de 

Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, a que as duas estagiárias estavam 

ligadas. 

 

3.1.2. Atividades 

O texto que foi objeto de reescrita constitui um excerto da obra A Floresta da 

escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen. Esta é uma obra recomendada 

pelo Plano Nacional de Leitura e Programa de Português, para leitura orientada na sala de 

aula, no 5.º ano de escolaridade. O excerto em causa situa-se no capítulo III e relata o 

encontro de Isabel, a jovem protagonista, com o anão. 
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As atividades desenvolvidas, segundo as propostas da abordagem baseada em 

género, iniciaram-se com a Preparação para a Leitura, relativamente à obra em geral, e 

relativamente aos capítulos I e II, que foram objeto de leitura por blocos, em aulas 

anteriores. O trabalho sobre o capítulo III iniciou-se também com a Preparação para a 

Leitura e leitura do capítulo, realizada por blocos textuais, cuja compreensão era apoiada 

antecipadamente pelo professor, de acordo com as propostas do programa R2L. Na aula 

seguinte, realizou-se a Leitura Detalhada do excerto em causa, na primeira parte da aula, 

tendo a segunda parte sido dedicada à Reescrita Conjunta. Para a Leitura Detalhada, os 

alunos tinham uma folha que apresentava na primeira metade a passagem do texto, no qual 

identificavam e realçavam as palavras ou expressões que constituíam o foco da atividade. A 

segunda metade da folha era destinada à Reescrita Conjunta, apresentava linhas nas quais 

cada aluno ia copiando do quadro a versão resultante da reescrita da turma, orientada pelo 

professor. 

Na terceira aula, na primeira parte, os alunos procederam à Reescrita Individual. 

Durante a realização da Reescrita Individual, os alunos tinham acesso ao texto original e à 

versão resultante da Reescrita Conjunta. 

As atividades decorreram no primeiro período do ano letivo, no mês de novembro. Na 

turma das professoras estagiárias, a condução foi realizada por uma das estagiárias. Na 

outra turma da professora orientadora, foi esta professora que conduziu as atividades. As 

planificações foram comuns às duas turmas e forma elaboradas com a participação das 

estagiárias e da professora da turma, com o apoio do formador ligado ao Projeto. 

 

3.1.3. Recolha de Dados 

As aulas em que decorreram as atividades de Leitura Detalhada e Reescrita 

Conjunta foram audio e videogravadas (para o que foram obtidas as autorizações dos 

professores e dos encarregados de educação das crianças, tendo também estas sido 

esclarecidas quanto à participação no Projeto e propósito das gravações, quer para 

documentação das atividades do Projeto, quer para realização de investigação). Os registos 

áudio foram objeto de transcrição verbal, apoiada nos registos de vídeo. 
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Para além dos registos das atividades, procedeu-se à recolha das folhas com as 

versões do texto resultantes da Reescrita Conjunta e da Reescrita Individual. 

 

3.1.4. Análise 

A análise terá por base as palavras e expressões selecionadas para colocar em foco 

na Leitura Detalhada. Uma vez que essas palavras foram alvo de uma atenção especial na 

Leitura Detalhada, que se prolongou para a Reescrita Conjunta, como se disse acima, 

procurar-se-á saber qual o tratamento que os alunos lhe deram na Rescrita Individual: 

retomaram a versão do texto original? Adotaram a versão da Reescrita Conjunta? Para além 

disso, os registos e as transcrições das aulas dão acesso à explicitação dessas palavras e 

expressões que foi feita na Leitura Detalhada, nomeadamente através de paráfrases e 

sinónimos. Dão igualmente acesso ao processo de procura de palavras e expressões, por 

meio das propostas apresentadas na interação que se desenvolve na aula, durante a 

atividade de Reescrita Conjunta. Assim, outras fontes possíveis são também a Leitura 

Detalhada e a variedade de propostas efetuadas durante a Reescrita Conjunta, mesmo que 

não tenham sido adotadas no texto escrito pela turma. 

A análise efetuada procedeu à identificação da fonte ou origem das palavras e 

expressões em foco, tendo em conta o processo de trabalho com o texto original e respetiva 

reescrita. Essas fontes podem ser constituídas pelo Texto Original (TO), pela Leitura 

Detalhada (LD), pela interação na Reescrita Conjunta (IRC) e, dentro desta, pela versão 

escolhida para a Reescrita Conjunta (RC); o aluno pode ainda ter construído uma 

formulação diferente na Reescrita Individual (RI). Para além disso, as fontes podem 

combinar-se entre si, ou seja, o aluno pode combinar elementos das versões e etapas 

anteriores para construir uma nova formulação.  

 Com base na identificação efetuada, procedeu-se a uma análise quantitativa das 

ocorrências das diversas fontes. Estas ocorrências podem representar contributos totais, 

quando a formulação coincida com uma etapa anterior ou quando seja completamente nova 

(RI). Podem também representar contributos parciais, quando formulação apenas retome 

uma parte da construção ou expressão linguística.  
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O excerto que serviu de base à reescrita apresentou 25 palavras ou expressões, 

selecionadas pelos professores, para o trabalho na Leitura Detalhada. Por conseguinte, na 

Reescrita Individual de cada aluno, existem 25 segmentos que serão objeto de análise. O 

total de segmentos em análise será, assim, de 1100 (25 segmentos x 44 alunos). 

Obviamente, estes não constituíram os únicos pontos de reescrita, de reformulação, na 

Reescrita Individual e, anteriormente, na atividade de Reescrita Conjunta. A reescrita 

modifica a linguagem em muitos outros pontos do texto. No entanto, dado o enfoque que 

estes segmentos tiveram na Leitura Detalhada, uma das estratégias fulcrais do programa 

R2L, serão tomados como indicadores para a análise realizada neste estudo, quanto à 

apropriação dos padrões linguísticos.  

A apropriação dos padrões pode revelar-se por diversos meios e graus: i) por 

reutilização ou retoma do segmento linguístico anterior, integrado no fio e no discurso textual 

recriado pelo aluno no novo texto, correspondente à sua reescrita; ii) por modificação parcial 

que mantém os traços fundamentais quanto ao significado a expressar e quanto aos 

objetivos (expressivos, estéticos, etc.) a alcançar com a formulação linguística; iii) por 

expansão do paradigma em causa, ou seja, mantêm-se igualmente o significado e os 

objetivos a alcançar, mas o aluno recorre a outros vocábulos ou construções linguísticas que 

domina. Uma quarta possibilidade é constituída pelos casos em que o aluno opta por 

reescrever a passagem ou segmento do texto em causa, segundo uma construção e 

organização linguística substancialmente diferente, não retomando os padrões encontrados. 

No caso da Leitura Detalhada e da interação para a Reescrita Conjunta, as 

formulações que ocorrem podem ser múltiplas. Para apreender o poder de reformulação 

destas atividades, foi contabilizado o número de reformulações para cada segmento que 

emergiu nestas atividades.  

 

 

3.2. Resultados 

Na tabela 1, apresenta-se a distribuição das formulações linguísticas da Reescrita 

Individual pelas fontes consideradas no trajeto desde a Leitura Detalhada. A consideração 

desse trajeto leva-nos a apresentar as combinações de fontes, ou seja, quando, por 
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exemplo, uma formulação adotada na Reescrita Individual esteve presente na Leitura 

Detalhada (LD) e na interação para a Reescrita Conjunta (IRC), é representada pela 

combinação LD-IRC. Se apresentar modificações face às versões anteriores, será 

acrescentada a indicação RI de Reescrita Individual: LD-IRC-RI. Nos casos em que a versão 

da interação para a Reescrita Conjunta corresponde à solução adotada no texto da turma, 

essa indicação é dada através da colocação entre parênteses das letras RC: I(RC). Para as 

formulações da Reescrita Individual, apresentam-se separadamente os casos em que se 

mantém o paradigma de construção (assinalados com o símbolo �, na tabela) , o que 

permite ter como referência o segmento em causa, e os casos em que os alunos efetuam na 

reescrita uma alteração substancial da passagem, não permitindo estabelecer uma 

correspondência do segmento original com um segmento específico da reescrita individual 

(assinalados com o símbolo ≠, na tabela). Por exemplo, consideremos o fragmento “Aquilo 

que viu deixou-a imóvel, muda, com a boca aberta, com os olhos esbugalhados e as mãos 

erguidas no ar. (…)”. Dentro do mesmo paradigma, para o segmento original “imóvel”, são 

considerados casos em que “imóvel” é substituído por “sem se mexer”, “quieta”, “parada”, 

“estupefacta”, “sossegada”, “estática”, “suspensa”, “paralisada”, “imobilizada”, “sem 

movimentos”. Contudo, no exemplo seguinte, um aluno procede a uma alteração que não se 

integra neste paradigma de substituição “Nessa mesma casa, nesse mesmo sítio, estava um 

anão”. 

Os resultados na tabela 1 são apresentados por ordem decrescente de frequência. 

 

 

 

 

Tabela 1. Percurso de atividades e origem das expressões 

Atividade  Frequência %  

RI RI � 278 25,3  
RI ≠ 156 14,2  

I(RC)  121 11,0  
TO  118 10,7  
TO-RI  116 10,5  
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IRC-RI  66  6,0  
LD-I(RC)  47  4,3  
LD-RI  47  4,3  
I(RC)-RI  43  3,8  
LD-IRC  30  2,7  
LD-I(RC)-RI  18  1,6  
LD  15  1,4  
IRC  15  1,4  
LD-IRC-RI  14  1,3  
TO-I(RC)  8  0,7  
TO-IRC-RI  6  0,5  
TO-IRC  1  0,1  
TO-I(RC)-RI  1  0,1  

 

A observação da tabela mostra que a maior proporção é ocupada pelas formulações 

que surgem na Reescrita Individual, quer sejam formulações novas, procuradas pelos 

alunos, dentro do mesmo paradigma encontrado anteriormente (25,3%), quer sejam 

alterações substanciais da frase ou mesmo do parágrafo (14,2%). Seguem-se, com valores 

próximos entre si (entre 10,5% e 11%), mas bastante inferior ao caso anterior, as 

formulações adotadas na Reescrita Conjunta, as formulações que retomam o Texto Original 

e as formulações próximas do Texto Original, mas modificadas pelos alunos na Reescrita 

Individual. As restantes categorias, com valores inferiores, mostram a existência de diversas 

combinações de fontes, que envolvem, em bastantes casos, o contributo de modificações 

ocorridas na Reescrita Individual. 

No gráfico 1, reagrupam-se os resultados, de acordo com a relação com as versões 

e etapas anteriores, para contrastar os casos de: i) retoma de formulações anteriores 

(Retoma); ii) modificação de formulações anteriores, quanto à ordem dos elementos ou às 

categorias gramaticais como tempo, modo, aspeto, número, grau, …) (Modificação); e para 

as formulações novas (surgidas na Reescrita Individual), de acordo com sistematização que 

apresentámos acima, iii) as que mantêm o mesmo paradigma de construção (Form. novas 

�); e iv) as formulações novas que representam alterações substanciais (Form. novas ≠). 
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Gráfico 1. Relação com versões anteriores 

 

Os valores revelam que a apropriação de padrões linguísticos presentes no trabalho 

das etapas anteriores é muito relevante. No total, uma proporção muito elevada de 

formulações (cerca de 85%) está associada aos padrões trabalhados: seja por retoma da 

formulação (32%), por modificação parcial (28%) ou por alargamento do paradigma (25%), 

que é concretizado por meio de novos elementos globalmente equivalentes. A alteração do 

paradigma ou mudança de padrão linguístico, para além do trabalhado nas atividades, 

corresponde a 14% dos casos. 

O trajeto de reescrita que foi realizado dá profundidade ao texto que os alunos 

escrevem: ao longo das atividades que precederam a Reescrita Individual, os alunos 

tomaram contacto com outras formulações para expressar um conteúdo cujo valor 

significativo se pretende equivalente, no âmbito do significado global do texto. Essas 

formulações encontram-se escritas no texto original ou na versão resultante da Reescrita 

Conjunta e podem ou não ser retomadas e modificadas na reescrita por parte de cada aluno. 

O conjunto de soluções que foram encontradas no percurso é ainda maior se considerarmos 

as explicitações da Leitura Detalhada e as propostas apresentadas na interação posta em 

prática pela Reescrita Conjunta. 
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Podemos perguntar-nos se os alunos dos diferentes níveis classificativos na 

disciplina de Português realizaram a tarefa de reescrita do mesmo modo, ou, por outras 

palavras, se as estratégias de reutilização dos segmentos, de modificação da ordem das 

palavras ou de parâmetros gramaticais, de substituição de itens lexicais dentro de um 

paradigma ou de realização de alterações substanciais fora desse paradigma estão 

associadas com o nível classificativo dos alunos. A tabela 2 discrimina os resultados do 

gráfico 1 para cada um dos níveis classificativos: baixo, médio e alto/muito alto.  

 

Tabela 2. Operações e níveis classificativos 

Níveis N 
Retoma Modif. gram. Subst. no 

paradigma 
Alter. 
subst. 

N.º 
(média) 

N.º 
(média) 

N.º 
(média) 

N.º 
(média) 

Baixo 10 
65 

(6.5) 
53 

(5.3) 
59 

(5.9) 
73 

(7.3) 

Médio 19 
169 
(8.9) 

141 
(7.4) 

117 
(6.2) 

48 
(2.5) 

Alto/Muito 
alto 15 128 

(8.5) 
110 
(7.3) 

102 
(6.8) 

35 
(2.3) 

Total 44 362 
(8.2) 

304 
(6.9) 

278 
(6.3) 

156 
(3.5) 

 

 

Foram aplicados aos resultados sintetizados na tabela 2 o teste estatístico de análise 

de variância unifatorial e o teste de Kruskal-Wallis, tendo em conta os requisitos de 

homogeneidade. Os resultados da análise de variância não revelaram diferenças 

significativas entre os níveis classificativos para a Modificação gramatical (F2,41=2.949, 

p=0.064) e para a Substituição ou formulação nova dentro do mesmo paradigma 

(F2,41=0.262, p=0.771). Os resultados do teste de Kruskal-Wallis também não revelaram 

diferenças significativas para a retoma ou reutilização (χ2
k-w (2)=3.114, p=0.211) e para as 

Alterações substanciais (χ2
k-w (2)=5.812, p=0.055). Neste último caso, deve assinalar-se o 

elevado valor atingido pela variância interna no grupo correspondente ao nível classificativo 

Baixo (desvio padrão=5.794). Há alguns alunos deste grupo que efetuam um número 



	  
	  
	  

228	  

elevado de alterações substanciais, reescrevendo a passagem, de uma forma externa aos 

padrões ou aos paradigmas encontrados anteriormente no texto original e nas atividades de 

Leitura Detalhada e de Reescrita Conjunta. Isto não acontece exclusivamente neste grupo 

(embora a média seja bastante mais elevada): alguns alunos alunos de nível classificativo 

mais elevado (desvio padrão=3.086) realizam a sua tarefa de reescrita, procurando padrões 

e formulações linguísticas substancialmente novas. Contudo, o contraste entre os grupos 

não atinge o limiar de significância estatística, de acordo com o teste de Kruskal-Wallis. 

 

3.3. Discussão 

Os resultados da análise mostram que os alunos, na reescrita individual que fizeram 

da passagem textual que foi objeto de trabalho na Leitura Detalhada e na Reescrita 

Conjunta, se apropriaram dos padrões linguísticos que estiveram em foco. Essa apropriação 

foi feita por diversas vias.  

Uma das vias é constituída pela retoma das palavras ou expressões que a Leitura 

Detalhada colocou em foco no texto original. Esta retoma não significa que a versão da 

Reescrita Individual seja basicamente ou predominantemente uma repetição do texto original 

e, por conseguinte, essa reutilização constitua uma limitação, por si mesma. De facto, no 

conjunto da reescrita, ao lado da expressão reutilizada, outras são reformuladas e 

combatem a sensação de mera repetição. Em muitos casos, a retoma constitui a escolha 

dentro de um paradigma, cuja construção se iniciou com o termo do texto original, colocado 

em foco pela Leitura Detalhada, e se aprofundou com outro termo que veio a ser adotado na 

Reescrita Conjunta. A opção é feita entre esses dois termos e ambos correspondem a uma 

retoma ou reutilização, a partir de versões anteriores (texto original e reescrita conjunta). O 

equilíbrio entre os resultados da retoma a partir do texto original (118 casos, 10,7%) e a 

partir da reescrita conjunta (121 casos, correspondendo a 11%) indicia que as duas versões 

podem contribuir para a construção do paradigma, para a apropriação do padrão linguístico, 

de uma forma ativa. Por exemplo, o verbo “esfregou” (na expressão do texto original 

“esfregou os olhos”) aparece quer reutilizado (16 ocorrências), quer substituído pelo verbo 

“friccionou”, que constituiu a palavra utilizada na reescrita conjunta (13 ocorrências). Algo 

paralelo se passa com outros elementos de paradigmas como “murmurou” e “sussurrou”, 

“momentos” e “instantes”, na expressão “durante alguns momentos/instantes”, etc. 
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Nalguns casos, o estabelecimento de uma relação direta e motivada dos alunos com 

determinadas palavras e padrões encontrados quer no texto original, quer na Leitura 

Detalhada ou na Reescrita Conjunta, torna-se evidente, dando origem à apropriação por 

parte do sujeito. Esta relação é favorecida pelo trabalho da Leitura Detalhada, que se foca 

em palavras e expressões, e pela sua continuação na Reescrita Conjunta. Um exemplo 

claro é constituído pela palavra “boquiaberta”, introduzida na Leitura Detalhada. No texto 

original, encontramos a expressão “com a boca aberta”. A partir desta expressão, as 

professoras introduziram na elaboração realizada no âmbito da Leitura Detalhada a palavra 

composta “boquiaberta”, a qual veio também a ser adotada na Reescrita Conjunta. Esta 

reutilização teve continuidade em muitas versões de Reescrita Individual (20 ocorrências). O 

caso desta palavra mostra como a apropriação pode tornar-se efetiva e perdurar. Mesmo em 

textos posteriores, alguns alunos procuraram utilizá-la. 

Para além da retoma de palavras ou expressões encontradas em etapas anteriores, 

os alunos mostram a capacidade de introduzir alterações, recombinando elementos 

encontrados ou combinando-os com elementos que eles próprios trazem para a formulação, 

dentro do paradigma do padrão linguístico que serve de referência e que foi apropriado. Por 

exemplo, a expressão “muito bem coberto” (TO) é reescrita por alguns alunos como 

“completamente“ ou “maravilhosamente coberto”.  

Noutros casos, não existem elementos lexicais comuns entre as formulações, mas a 

apropriação deu-se ao nível da estrutura ou padrão linguístico de referência, pois o 

paradigma subjacente é alargado a novos termos trazidos pelos alunos. Foi o caso que 

encontrámos para a substituição de “imóvel”, anteriormente apresentado, em que termos 

que não estiveram presentes nas etapas anteriores, como “paralisada”, “imobilizada”, são 

inscritos pelos alunos. A apropriação do padrão linguístico no contexto do texto e da 

passagem em causa estabelece relações com os recursos linguísticos do sujeito, ativa-os 

para a expressão do significado na reescrita, trazendo o contributo do próprio sujeito. 

Uma questão que estava presente à partida era a manutenção ou não do nível de 

elaboração das formulações ou padrões linguísticos encontrados. A análise não procedeu à 

avaliação em cada um dos casos da reescrita individual e dos seus segmentos por 

comparação com as formulações do texto original. Contudo, os exemplos que foram sendo 

apresentados são indicadores de que as atividades realizadas potenciam a reescrita 

segundo um nível de elaboração linguística elevado. O facto de o aluno não estar 
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preocupado com a geração do conteúdo pode favorecer a atenção dada à linguagem, 

segundo os moldes e níveis de elaboração encontrados. Este pode ser, por conseguinte, um 

primeiro passo do percurso, para que o aluno venha a construir textos segundo estes níveis 

de elaboração, tal como foi modelada, mesmo quando tiver de gerar todos os elementos 

textuais, desde o conteúdo à linguagem. 

Os exemplos apresentados mostram também que o nível de elaboração, tendo como 

referência o texto original, não tem de ficar limitado a um movimento descendente, ou, 

quando muito, de manutenção do mesmo nível. De facto, nalguns casos, tendo como 

critérios aspetos como a frequência do vocabulário, encontra-se um sentido ascendente 

quanto ao nível de elaboração, entre o texto original e a reescrita conjunta. É o caso do 

exemplo “com a boca aberta” (texto original) e “boquiaberta” (reescrita conjunta), sendo este 

último um termo menos comum e linguisticamente complexo. Este alargamento do 

paradigma a termos elaborados só é possível, de uma forma ampla, devido aos contributos 

trazidos pelo professor nas atividades propostas. Não se trata de mera reescrita, mas de um 

processo modelado no texto e conduzido e orientado pelo professor, antes de o aluno 

proceder à sua própria reescrita. 

Esta questão do nível de elaboração linguística atingido pelos alunos na reescrita 

individual pode ser aprofundada por meio de novas análises, que ultrapassem a limitação 

apresentada. Essas análises poderão proceder à avaliação das reescritas em contraste com 

o texto original e a reescrita conjunta, tal como sugerido. Também poderão contrastar as 

reescritas dos alunos que participaram nas atividades propostas pelo programa R2L com as 

reescritas dos alunos que não participaram no programa. 

Por outro lado, a comparação poderá fazer-se entre este percurso, aqui estudado, e 

o percurso originariamente proposto pelo programa R2L, ou seja, em que a reescrita se faz 

por meio de um texto que apresenta um novo campo ou conteúdo. A necessidade de criar 

esse novo conteúdo poderá dificultar a reutilização dos padrões linguísticos, uma vez que 

poderá estar implicada a não retoma dos elementos, no contexto trazido pela nova história 

com o seu novo campo. Será, assim, necessário analisar com pormenor o grau de 

apropriação de vocabulário e de padrões linguísticos que é alcançado na nova história. Por 

outro lado, tal como é previsto nas propostas do programa, a alteração poderá não ser 

absoluta e encontrar graus intermédios que promovam uma combinação de inovação com 
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reutilização (por exemplo, por meio da mudança das personagens ou do espaço ou de 

determinado evento, mantendo-se outros elementos). 

 

 

4. Conclusão 

O trabalho com textos de elevado nível de elaboração linguística, como é o caso de 

textos de caráter literário ou outros, deve ser feito no sentido de assegurar a sua 

compreensão por parte dos alunos, mas também deve ser orientado no sentido de alargar 

os recursos dos alunos em relação às suas competências de escrita. No nível estrutural, o 

trabalho com estes textos pode mostrar níveis elevados de consecução quanto aos 

elementos que desencadeiam a progressão de etapas e fases. A estruturação que 

apresentam pode modelar ou orientar as soluções que os alunos poderão adotar para fazer 

progredir os seus textos. No nível relativo à forma das palavras, estes textos proporcionam 

geralmente o contacto com vocabulário menos frequente, contribuindo para o domínio da 

forma ortográfica dessas palavras. Em relação à gramática, estes textos apresentam 

frequentemente concretizações de construções gramaticais sofisticadas, em associação ao 

modo escrito. 

A modelação que é suscetível de ser feita no nível estrutural pode estender-se ao 

nível das construções ou padrões linguísticos encontrados no texto. Através das estratégias 

de Leitura Detalhada, Reescrita Conjunta e Reescrita Individual, propostas pelo programa 

R2L, a concretização da modelação pode ser levada à prática. Essas estratégias 

proporcionam a identificação desses padrões linguísticos, a sua compreensão de uma forma 

integrada no texto e a sua apropriação. A apropriação não está confinada à repetição das 

expressões encontradas (embora tal também posa ter lugar no novo texto resultante da 

reescrita) ou à paráfrase numa linguagem mais próxima da linguagem dos alunos. O facto 

de as estratégias de Leitura Detalhada e de reescrita Conjunta serem conduzidas pelo 

professor potencia o aparecimento de movimentos diversificados (que podemos associar às 

ondas semânticas referidas por Maton, 2013; Macnaught, Maton, Martin & Matruglio, 2013). 

Esses movimentos não se limitam à simplificação, com o objetivo de assegurar a 

compreensão de todos os alunos. Também podem corresponder à procura de manutenção 

de um nível de sofisticação elevado encontrado no texto, por meio de outras construções 
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equivalentes. Pode mesmo corresponder à elevação do nível de sofisticação, através da 

introdução de novos termos, construções ou expressões elaboradas que os alunos poderão 

vir a integrar na sua reescrita. 

Através deste trabalho conduzido pelo professor na Leitura Detalhada e na Reescrita 

Conjunta, em que outras possibilidades de formulação são consideradas, amplia-se a 

profundidade da escrita (Grésillon, 1988; Hay 1994, Barbeiro, 1999, 2001), ou seja, alarga-

se o conjunto de formulações que são suscetíveis de serem consideradas pelos alunos ao 

reescreverem ou escreverem os seus textos. Para além da retoma de possibilidades 

encontradas nas etapas anteriores, o estudo realizado mostrou que os alunos podem ativar 

a capacidade de proceder a modificações ou adaptações no seu texto de reescrita. Os 

alunos com maior nível de recursos linguísticos poderão ainda sentir-se desafiados a 

procurar outras possibilidades, no seu repositório linguístico, reconstruindo o padrão com 

elementos diferentes. Por sua vez, os alunos que, à partida, têm recursos linguísticos mais 

limitados encontram nas atividades descritas o apoio para a apropriação dos padrões 

linguísticos. 
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Apêndice 

Extrato de A Floresta, de Sophia de Mello Breyner Andresen, trabalhado nas 

atividades de Leitura Detalhada, Reescrita Conjunta e Reescrita Individual: 

Mas quando chegou em frente do velho tronco sorriu de alegria. A casa 

estava intacta com o telhado de casca de plátano muito bem coberto de 

musgo e a porta de cana muito bem fechada. E tinha um ar 

extraordinariamente sossegado e confortável. 

Isabel ajoelhou-se no chão e com cuidado abriu a porta. 

Aquilo que viu deixou-a imóvel, muda, com a boca aberta, com os olhos 

esbugalhados e as mãos erguidas e abertas no ar. 

Durante alguns momentos o seu espanto foi tão grande que nem se podia 

mexer, nem podia pensar no que via. 

Depois, devagar, esfregou os olhos. Abriu-os muito e murmurou: 

— Estou a sonhar! 

Pois dentro da casa tinha acontecido uma coisa extraordinária e incrível:  

Em cima da cama estava deitado um verdadeiro anão. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, A Floresta, Porto: Ed. Figueirinhas, p. 15-16.   
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Resumo 

No atual panorama didático do texto literário no ensino básico, e graças às novas orientações 
curriculares neste âmbito, começam a (re)ganhar força os dispositivos e 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 e, após um breve recorte teórico do conceito de 
intertextualidade, adiantamos uma proposta para o 2º CEB. Acreditamos que estes ensaios 
didáticos em torno da intertextualidade poderão ilustrar as potencialidades dos textos 
literários face a outros materiais que concorrem para a aprendizagem da leitura. 

Palavras-Chave: Leitura; intertextualidade; ensino da literatura; leitura no 2º CEB. 

 
 
Abstract 
 
In the current educational landscape of literary texts in basic education, and thanks to new 
curriculum guidelines in this area, begin to (re) gain traction devices and strategies that 
leverage intertextuality resources in school context. The current Portuguese program includes 
a clear mention of this reading procedure for the 2nd CEB. These guidelines are then creased 
on the 3rd CEB program, where we highlight the benefits of "Interpreting various forms and 
relations of intertextuality". Now, according to these programmatic coordinated and, after a 
brief theoretical framework of the concept of intertextuality, we advance a proposal for the 2nd 
CEB. We believe that these didactic essays around the intertextuality may illustrate the 
potential of literary texts in relation to other materials that contribute to learning to read 

Keywords: Reading; intertextuality; literature teaching; reading instruction. 
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1. Ganhos didáticos nas leituras intertextuais  
 

Os processos operativos da intertextualidade literária, enquanto diálogo interdiscursivo 

e intersistémico, pressupõem uma relação sincrónica e/ou diacrónica entre textos e, por 

conseguinte, implicam um domínio do conhecimento da literatura. Como refere Custódio, 

(2014:149) “este aparelho textual requer a identificação, o reconhecimento e a comparação 

entre enunciados e/ou partes de obras que mantêm entre si uma relação de proximidade ou de 

interseção.”  

Este processo, presente em múltiplas manifestações das artes, da pintura à escultura, 

passando pela música, fotografia ou pela publicidade  é, em determinadas áreas, um campo 

muito fértil de interações. Assim, e porque “a intertextualidade estabelece transações 

semióticas entre textos e suportes culturais de quadrantes iguais ou distintos, ela é, pois, uma 

técnica e um produto da criação cultural que está sempre em processo de construção.” 

(2014:149) Por esse motivo, a intertextualidade constitui um fenómeno de assinalável 

dinamismo assegurando um “continuum discursivo”. Como referem vários autores, a 

intertextualidade constitui, ainda, uma marca identitária do sistema literário e que comprova a 

sua homeostase ou, também, a sua fratura. Na origem deste conceito estão os estudos de 

Kristeva (1974:64), que o definiu como “tout texte se construit comme mosaïque de citations, 

tout texte est absorption et transformation d’un autre texte. À la place de la notion 

d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, 

comme double”. Por outras palavras, um texto não tem existência separada de todos os outros 

enunciados. Pelo contrário, e longe ser ser hermético, cada texto (re)absorve e gera 

influências numa rede alargada de outros textos. Uma das razões mais óbvias para estas 

múltiplas influências, advem do facto de, o próprio escritor ser também ele, um leitor e 

espetador e, portanto, estar inevitavelmente condicionado pelos produtos culturais que 

consome. 

O conceito de intertextualidade pode ser embrionariamente encontrado, na sua 

essência, em Platão, Aristóteles, Horácio, ou Cícero e, para além da antiguidade clássica, em 

outros autores, desde a renascença ao modernismo. Contemporaneamente, são os nomes de 

Baktin, Kristeva, Barthes, Derrida, Genette, Rifaterre ou Bloom que reequacionaram o 

conceito à luz da modernidade. Atualmente, a intertextualidade conhece já novos contornos 
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decorrentes dos processos de leitura hipertextual, nomeadamente pela interação da world wide 

web e da forma como ela determina e influencia os modos de ler, constituindo uma área de 

força e de vitalidade extraordinários.  

A polifonia da linguagem definida por Bakhtin (1999) assenta no princípio de que 

todo o discurso é composto de outros discursos, e que toda a fala é habitada por vozes 

diversas. Graças a diferentes mecanismos, a intertextualidade assume distintos graus e 

extensões, ora irrompendo pela literatura, ora desafiando as suas fronteiras. Sollers (apud 

Samoyault, 2008:17) refere que “todo texto situa-se na junção de vários textos dos quais ele é 

ao mesmo tempo a releitura, a acentuação, a condensação, o deslocamento e a profundidade” 

ou, como sublinha Foucault (2000:12) “Não existe enunciado que não suponha outros, não 

existe um só que não tenha à sua volta um campo de coexistência, efeitos de série e de 

sucessão, uma distribuição de funções e papéis”, pois “O intertexto não tem outra lei senão a 

da infinidade dos seus recomeços. (Barthes:1999)” 

Gérard Genette (1982:7-14) resume e singulariza as relações transtextuais do seguinte 

modo: 

“Il  me semble aujourd'hui (...) percevoir cinq types de relations transtextuelles, que j'enumererai dans 
un ordre approximativement croissant d'abstraction, d'implicitation et de globalité. Le premier a été,  
voici quelques années, exploré par Julia Kristeva, sous le nom d'intertextualité, et cette nomination 
nous fournit évidemment notre paradigme terminologique. Je le définis pour ma part, d'une maniére 
sans doute restrictive, par une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire, 
eidétiquement et le plus souvent, par la présence effective d'un texte dans un autre. Sous sa forme la 
plus explicite et la plus littérale, c'est la pratique traditionnelle de la citation (...); sous une forme 
moins explicite et moins canonique, celle du plagiat (...), qui est un emprunt non déclaré, mais encore 
littéral; sous forme encore moins explicite et moins littérale, celie de l'aIlusion, c'est-à-dire d'un 
énoncé dont la pleine intelligence suppose Ia perception d'un rapport entre lui et un autre auquel 
renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, (...)” 

 

Jenny (1979:14) refere ainda que “a intertextualidade designa não uma soma confusa e 

misteriosa de influências, mas o trabalho de transformação e assimilação de vários textos, 

operado por um texto centralizador, que detém o comando do sentido”.  

Como acentua Custódio (2014:151), “Mesmo que entre os textos exista transposição, 

cópia, decalque, imitação ou simples alusão, este movimento de interseção, abertura e 

tangência produz novos significados e novas leituras, imprimindo-lhes uma curiosa dinâmica, 

pois impossibilita-lhes o fechamento.” Assim, cada texto que se encontra na órbita deste 
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processo está, seguramente, em permanente diálogo de abertura e de recomposição. 

(2014:151) Ora, esse diálogo é plurívoco: pode estabelecer-se com a História, com as 

personagens, os valores, as memórias pessoais ou coletivas, com outros textos ou com obras 

de diferentes géneros e sistemas artísticos. Também por esse motivo Jenny (1979:45) designa 

a intertextualidade como uma “máquina perturbadora” que permite ao texto uma convulsão 

contínua, um perpétuo movimento de recriação e não apenas de citações. Assim sendo, a 

intertextualidade responde sempre a estímulos de rutura, de crítica, de transformação lúdica 

ou artística. 

Como assinala Aguiar e Silva (1986:625), um texto é sempre um diálogo com outros 

textos, um intercâmbio e uma permuta constante de discursos, “uma tessitura polifónica na 

qual confluem, se entrecruzam, se metamorfoseiam, se corroboram ou se contestam outros 

textos, outras vozes e outras consciências”. A intertextualidade constitui, pois, uma das provas 

da exuberância do sistema literário. Representa a sua força e memória, mas também pode ser 

intencionalmente iconoclasta, assumindo uma rutura com ele. É efetivamente na esfera do 

literário que ecoa de modo mais audível o conceito bakhtiniano de dialogismo e amplamente 

categorizado como intertextualidade pelo grupo Tel Quel, de Kristeva, Sollers e Rifaterre. 

 

Como tivemos oportunidade de referir num artigo anterior sobre esta mesma temática 

(Custódio, 2014) – e que forma um tríptico sobre este tema didático, –  a intertextualidade 

está presente no Programa de Português de 2009 (recentemente revogado), e nas Metas 

Curriculares do Ensino Básico. Com efeito, o referido documento (2009:85) menciona a 

intertextualidade, nomeadamente através da abordagem da “Alusão, citação, paráfrase, 

paródia, plágio”, indicando que “Ao constituir os corpora textuais, o professor deverá levar 

em conta cinco critérios prioritários: a representatividade e qualidade dos textos, a integridade 

das obras, a diversidade textual, a progressão e a intertextualidade.”  

Os autores acentuam que 

“Ao identificar relações formais ou de sentido, o aluno começa a compreender que os textos não 
vivem por si só, que remetem uns para os outros de diferentes maneiras: por analogia, por contraste, 
por complementaridade, por recurso a imitação criativa. Assim, o aluno deve ser precocemente 
sensibilizado para as relações e dispositivos de intertextualidade, isto é, para a existência de redes 
transtextuais em que se processa a citação, a absorção e a transformação de textos, redes que ele estará 
cada vez mais apto a percorrer. (M.E, 2009:102) 
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Estas orientações repetem-se no programa do 3º CEB e o objetivo é, não apenas 

disponibilizar mais textos aos alunos como, sobretudo, “tornar possíveis os diálogos 

semióticos, culturais, históricos, artísticos e outros.” (Custódio, 2014:151). 

Como assinalamos (Custódio, 2014), as Metas Curriculares de Português (M.E, 

2012:61) especificam apenas o trabalho intertextual no 3º ciclo do ensino básico. Todavia, 

estamos em crer que este princípio esteve sempre presente no espírito destas diretivas 

curriculares, para todos os ciclos de ensino, como atestámos no referido artigo. Do ponto de 

vista didático, é compreensível que este recurso não seja desperdiçado, “uma vez que ele 

permite o progressivo alargamento dos corpora textuais, a facilitação da leitura e, 

obviamente, os jogos dialogantes entre os textos – atividades que são sempre do agrado dos 

alunos.” (Custódio, 152). A força motriz do trabalho intertextual ativa pois, vários 

dispositivos didáticos  de facilitação da leitura literária em contexto escolar.  

 
 
2. Uma interlocução a duas vozes 
 
 

A proposta que gostaríamos de adiantar coloca em diálogo dois textos muito 

peculiares e, em determinadas circunstâncias didáticas, acessíveis a alunos da faixa etária do 

2º ciclo do ensino básico, embora esta sugestão seja válida para o ciclo seguinte.  Trata-se do 

texto “A Lenda do milagre das rosas”, recolhida por Gentil Marques, em Lendas de Portugal 

e o de Vasco Pereira da Costa, incluído no livro Memória Breve (1987). Este último texto, de 

grande qualidade literária, menos conhecido dos professores e, certamente, muito menos dos 

alunos, constitui uma excelente sugestão, porquanto os aproxima não apenas de uma 

belíssima história do nosso património literário, histórico e cultural mas, ainda, de um cenário 

regional muito específico do nosso país: a cidade de Coimbra. 

Ambas as sugestões decorrem da leitura das Metas curriculares para o 2º CEB. Com 

efeito, aí se propõe a versão de “A lenda do milagre das rosas” de Gentil Marques, a par de 

outras bem conhecidas da nossa literatura popular, como “A lenda das três mouras 

encantadas”, “A lenda da Batalha de Ourique”, “A lenda da Serra da Estrela”, “A lenda da 
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Senhora da Nazaré” ou  “A lenda das amendoeiras”, sendo que se aconselha a seleção de três 

de entre elas. É ainda possível realizar esta escolha através da leitura de Contos e Lendas de 

Portugal e do Mundo,  de João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete. 

 Esta seleção justifica-se não apenas pela existência de um forte lastro histórico do 

episódio e, até, pelas possibilidades de trabalho interdisciplinar mas, ainda, pela beleza da 

história cujo alcance ultrapassa as exíguas fronteiras da cidade de Coimbra. 

Optámos por incluir os dois textos no corpo deste artigo, uma vez que poderá facilitar 

a leitura e, sobretudo, o aproveitamento didático por parte dos docentes do Ensino Básico.  

 

 

Texto A 

 

Chegara o mês de Janeiro. Em Coimbra, as casas das monjas de Santa Clara, quase 
destruídas pelas cheias do Mondego, reconstruíram-se rapidamente. Isso fora possível porque 
a rainha Dona Isabel velava por elas.  

Quando algum desgraçado se via sem pão dentro dum lar minado pela doença, logo 
procurava a sua rainha. E se nem sempre regressava com saúde para o corpo, pelo menos 
trazia pão para a boca, e palavras tão lindas ressoando aos seus ouvidos, que por si só já 
constituíam consolação para o seu espírito.  

De todos, essa esposa e filha de reis cuidava como se fossem pessoas suas. Levava o 
seu zelo ao ponto de ir ela própria vigiar os trabalhos em curso nas casas das monjas. E os 
operários, desvanecidos com a real presença, e ainda com os auxílios monetários que Dona 
Isabel trazia aos mais necessitados, trabalhavam com redobrado ardor.  

Porém, como acontece neste mundo, a rainha não tinha somente amigos. E certa vez 
um despeitado da corte procurou azedar o ânimo de el-rei D. Dinis. Aproveitando um dos 
momentos em que estava a sós com o rei, encetou o diálogo que há muito andava bailando no 
seu cérebro: 

— Perdoai-me, Senhor, se me atrevo a falar-vos num assunto que me traz preocupado. 

O rei olhou-o com certa altivez.  

— Deixai-vos de rodeios. Dizei o que pretendeis.  

O cortesão mordeu os lábios e disse:  

— Senhor meu Rei... A Rainha, vossa digna esposa, dispõe com bastante liberdade do 
vosso tesoiro.  

D. Dinis franziu as sobrancelhas:  
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— Que dizeis? Explicai-vos e já!  

O fidalgo tornou com humildade fingida:  

— Meu Senhor, acreditai no que vos digo... A Rainha gasta de mais...  

— Mas como sabeis isso?  

— Oh? É fácil de saber, meu Senhor... Só os vossos bons olhos não querem ver a 
verdade. Se me permitis...  

O rei encolerizou-se.  

— Falai! Mas falai duma vez!  

O fidalgo baixou a cabeça e declarou numa voz um tanto incerta:  

— Oh, meu Rei e Senhor! Só vos quero ajudar… O dinheiro desaparece, esgota-se, 
some-se... São as esmolas, as obras das igrejas, os empréstimos, as dádivas, as doações a 
conventos… enfim... uma loucura, Senhor! É necessária a vossa intervenção...  

Um grito do rei de Portugal cortou-lhe a frase:  

 
— Basta! Eu sei bem o que hei-de fazer!  

D. Dinis levantou-se, fazendo recuar o fidalgo. Em largas passadas pelo aposento, 
procurava acalmar a impetuosidade do seu temperamento belicoso. Seria verdade o que 
acabavam de dizer-lhe? Sim, devia ser verdade. A mentira representaria nesse momento um 
desmedido arrojo. E ao homem que ele tinha na sua frente sobrava-lhe em mesquinhez o que 
lhe faltava em audácia. E todavia… o vir à sua presença pôr em cheque a própria rainha não 
seria já um acto destemido?  

O rei parou de andar dum extremo ao outro da saleta. Olhou fixamente o fidalgo, que 
baixou os olhos, e ordenou:  

— Deixai-me só! Preciso de pensar no caso sem a sensação de estar a ser espiado.  

Inclinando a cabeça, o fidalgo retirou-se em silêncio. Conhecia bem o rei e sabia de 
antemão que as suas declarações o tinham impressionado. Quanto ao monarca, logo que ficou 
longe das vistas do seu súbdito, deixou-se cair numa cadeira, murmurando consigo mesmo: «É 
isso! Tenho de pôr cobro de uma vez para sempre aos hábitos excessivamente misericordiosos 
da Rainha! E será o mais breve possível!»  

Ora, se bem o pensou melhor o fez. Dias depois, quando Dona Isabel saía dos paços 
de Coimbra acompanhada pelas damas e pelos cavaleiros do seu séquito para se dirigir às 
obras de Santa Clara e espalhar as suas esmolas, surgiu-lhe de súbito, pela frente, a figura 
desempenada do rei. Ele cumprimentou-a, cortesmente:  

— Bom dia, Senhora! Ia partir para uma caçada, mas lembrei-me de vos saudar. 

— Agradeço-vos a boa ideia, Senhor.  

A rainha disse estas palavras sorrindo, mas instintivamente recuou um pouco, como a 
disfarçar o que levava no regaço. Porém, esse gesto embora mal esboçado não escapou à 
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perspicácia de D. Dinis. Tentando esconder a suspeita que o assaltara, ele perguntou de novo, 
com a cortesia própria dum rei:  

 
— Podeis dizer-me, Senhora, onde ides tão cedo?  

Dona Isabel empalideceu. O coração bateu-lhe mais apressado e, após certa hesitação, 
respondeu com voz branda:  

— Vou... armar os altares do mosteiro de Santa Clara.  

Então el-rei olhou-a de sobrecenho carregado. A sua voz tornou-se menos agradável. 
O sorriso cortês desapareceu-lhe dos lábios, enquanto perguntava:  

— E que levais no vosso regaço, Senhora? À-la-fé que pareceis receosa.  

Nem quero acreditar que pretendeis ir distribuir novas esmolas pelos vossos 
protegidos... Isso seria contra todas as minhas ordens e contra todos os meus conselhos. Dizei-
me, pois, o que levais no regaço.  

A rainha tornou-se ainda mais pálida e por momentos permaneceu silenciosa. Elevava 
a Deus o pensamento, pedindo-Lhe aflitivamente o Seu divino auxílio. Alarmada, toda a 
comitiva olhava o rei, receosa da sua cólera. D. Dinis fixou de frente a rainha, que dava a ideia 
de estar presente apenas em corpo. Sentiu fugir-lhe toda a calma de que se tinha revestido e 
gritou-lhe:  

— Então, Senhora, terei de dar ouvidos aos rumores que circulam à minha volta? 
Sempre é verdade que levais no vosso regaço dinheiro para oferecer aos maltrapilhos que 
protegeis?  

Dona Isabel olhou o rei como quem torna dum sonho. O rubor voltava-lhe às faces, o 
sorriso brincava-lhe de novo nos lábios. E na sua voz melodiosa e pausada, respondeu:  

— Enganai-vos, Real Senhor.. O que levo no meu regaço... são rosas para enfeitar os 
altares do mosteiro!  

D. Dinis sorriu com ironia.  

— Rosas? Como vos atreveis a mentir, Senhora? Rosas em Janeiro?... Pois ficai 
sabendo: se aqui estou neste momento… se aqui vim, é porque alguém me garantiu que 
leváveis dinheiro... Compreendeis agora?  

 
O rosto da rainha não se contraiu sequer, humildemente. E, ante o pasmo e a aflição de 
quantos a rodeavam, insistiu com firmeza:  

 
— Enganai-vos, Senhor! E enganou-se também quem vos informou. São rosas o que 
levo no regaço!  

D. Dinis cerrou os dentes. Os seus olhos brilhavam de cólera e a sua voz tornou-se 
ainda mais dura:  

— Insistis na vossa mentira, Senhora? Então... mostrai-me essas rosas!  



	  
	  
	  

245	  

Serenamente, ante o olhar atónito do rei e de todos os que ali se encontravam, a rainha 
Dona Isabel abriu o regaço e deixou ver um ramo de rosas maravilhosas, enquanto 
murmurava:  

— Vede, Senhor… Vede com os vossos olhos!  

Houve um ligeiro murmúrio de pasmo entre a comitiva. El-rei D. Dinis, diante de tão 
grande prodígio, olhava atónito para as flores e para as mãos da rainha, sem conseguir 
pronunciar uma palavra. Estava certo de que acontecera algo de sobrenatural. Algo de 
estranho que o impressionava e confundia. E só momentos depois conseguiu sorrir e 
murmurar:  

— Perdoai-me, Senhora, se vos ofendi... Mas nunca pensei ver rosas tão lindas neste 
tempo!  

Ela sorriu-lhe meigamente. Havia felicidade no brilho dos seus olhos, na suave 
expressão do seu rosto, no bondoso sorriso dos seus lábios. Cumprimentando-a com galhardia, 
o rei afastou-se, deixando que a rainha seguisse o seu caminho.  

Então, de novo, Dona Isabel elevou os olhos ao Céu. O seu ar harmonioso e a paz que 
resplandecia do seu rosto entraram na própria alma de quantos compunham a sua comitiva. 
Ninguém se atrevia a falar, a fazer um gesto sequer. Sentiam a solenidade do momento com 
uma alegria interior de difícil exteriorização.  

Foi a própria rainha quem deu o sinal de continuar a marcha a caminho do mosteiro de 
Santa Clara. Lá a esperavam os desgraçados que viviam das esmolas da sua mão benfeitora, 
do seu olhar carinhoso, da sua palavra tão cheia de consolação. E lá estavam também os 
altares, esperando a sua graciosa ajuda.  

 
              Daí a pouco já toda a cidade de Coimbra se encontrava ao corrente do estranho 
prodígio que representava o pão e o dinheiro transformados em rosas. O povo proclamava, de 
lágrimas nos olhos: «Foi um milagre! Foi um milagre! É santa a nossa rainha! Bendito seja 
Deus que a deu ao nosso reino!»  

E o povo, gente grande com alma de menino, dentro das suas inesperadas reacções, é 
aquele cuja voz deve ecoar no Céu.  

Assim, saltitando de boca em boca, o milagre das rosas chegou até nós e continuará 
para além dos séculos. 

 

 

Marques, Gentil (1997).  Lendas de Portugal.  Lisboa:  Círculo de Leitores. Volume  IV, pp. 291-294 
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Assim, após a leitura desta lenda, podemos reter um vasto conjunto de informações 

que não são, geralmente, conhecidas de todos os alunos desta faixa etária. 

Convém, pois, relembrar a trama que dá forma à ancestral lenda de que o rei D. Dinis 

terá sido informado, de modo malicioso e deliberado, das ações beneméritas e caritativas 

levadas a cabo por sua esposa, D. Isabel de Aragão. O mensageiro em causa baseia a sua 

acusação no facto de a rainha esbanjar, em esmolas aos pobres, uma parte substancial do 

tesouro do reino português. 

Assim, e movido por essa desconfiança, D. Dinis surpreende a rainha nas suas 

caminhadas matinais para distribuir dinheiro e pão aos mais carenciados. Surpreendida, a 

rainha tenta disfarçar no regaço as oferendas que tão prodigamente distribuía; mas perante a 

insistência do rei, Dona Isabel insiste que o que transporta no seu regaço são rosas para 

ornamentar os altares do mosteiro de Santa Clara. Incrédulo com a resposta, o rei força-a a 

desvendar os tesouros que leva no seu regaço, insinuando que em janeiro não há rosas que 

floresçam. Assim, Dona Isabel, perante os olhos atónitos de todos, solta do seu regaço 

belíssimas pétalas de rosas deixando, pois, o rei, austero e iracundo, rendido a uma evidência 

que decorreu frente a seus olhos. O pão transformara-se em rosas, e isso não só motiva um 

pedido de desculpas do monarca, como funda a história deste milagre prodigioso que correu a 

cidade de Coimbra e contribuiu para que a rainha fosse proclamada, mais tarde, a Rainha 

Santa Isabel de Portugal. 

 

Em primeiro lugar, convém assinalar que, à semelhança do trabalho com (todos) os 

textos, sobretudo os literários, há pistas de leitura e tarefas que se revelam obrigatórias na 

didática da leitura. Estamos a referir-nos, por exemplo, à contextualização e ao lastro histórico 

e/ou à filiação cultural que deles se desprende, e que deve constituir um eixo condutor no ato 

de leitura e de interpretação. Uma outra vantagem advém dos cruzamentos interdisciplinares 

que este trabalho permite e que transborda as fronteiras da intertextualidade. Neste caso 

concreto, o cruzamento com a disciplina de História e de Geografia, serão mais-valias a levar 

em consideração, e que poderão ser exploradas noutros contextos, como é o caso da expressão 

plástica e/ou da música. Trata-se, objetivamente, de desenhar pontes interdisciplinares que 

julgamos estruturantes para a leitura do texto literário e, sobretudo, para educar a perceção de 

que os textos não são entidades insulares, fechadas em si e isentas de ligações e de múltiplos 

diálogos.  
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Esta perspetiva didática – que não é exclusiva da abordagem intertextual – pode, 

todavia, ser potenciada nesta interseção de textos, uma vez que os jovens leitores, 

interrogativos e curiosos por natureza, devem ser conduzidos a estabelecer relações de 

proximidade, analogia, a indagar, a inferir e a desenhar redes que facilitem a compreensão 

global dos textos que leem. 

De modo sucinto, poderíamos dizer que é importante colocar a literatura ao serviço 

dos alunos, da compreensão dos enunciados, da facilitação processual das aprendizagens, da 

formação do conhecimento e, não tanto, a perspetiva contrária de fazer com que seja o aluno a 

servir o texto literário, submetendo-se perante os seus ditames de interpretação, análise e 

exegese, ou obrigando-se, de modo absoluto e quase fundamentalista, a uma leitura 

condicionada por um complexo aparato crítico, narratológico, periodológico, linguístico ou 

outros de diferente alcance e natureza. Não que eles sejam dispensáveis mas, tão-somente, 

porque não são os únicos que concorrem para o processo de leitura que os alunos devem levar 

a cabo na escola. Convém não perder de vista que estamos sempre a referir-nos a um 

horizonte de leitura escolar e a faixas etárias muito precisas. 

Assim, e no caso dos textos em diálogo nesta proposta, cremos que faz todo o sentido 

(didático e pedagógico) que se ativem outras leituras, uma vez que é difícil encontrar um 

material que se preste e se ofereça, de modo tão generoso e produtivo, a cruzamentos com a 

pintura, a música, o cinema, a história, a arquitetura, a banda desenhada, etc. 

Estes vasos comunicantes são extraordinariamente robustos e irrigados, permitindo 

pois um trabalho didático de grande fôlego, ambicioso e sempre passível de ser renovado. 

Consequentemente, a flexibilidade que lhes é inerente, constitui ainda um fator de motivação 

e de interesse junto dos alunos.  

Na presente proposta, seria deveras interessante, aquando da leitura intertextual, 

confrontar os alunos com outras possíveis variantes textuais acessíveis à sua idade e, 

posteriormente, facultar o contacto com versões diferentes da história. Não só esse trabalho é 

de fácil execução, como pode ser realizado tendo por base diferentes materiais, entre os quais 

não se contam apenas os textos mas, ainda, materiais videográficos disponíveis em 

plataformas web. Aí se encontram vários excertos que podem ser percorridos nesta estratégia 

de diálogo interartes no decurso de uma aula de Português. Os leitores, apesar da idade, estão 

já grandemente familiarizados com estes novos recursos e, portanto, o seu aproveitamento 

didático deve ser cada vez mais um objetivo a atingir. 
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A adoção destes dispositivos potencia a atratividade destes leitores, não só pelo meio 

em si, mas também pelo objeto que, neste caso é uma versão do texto de literatura que lhes é 

proposto. Consideramos que este cruzamento intertextual é imersivo, uma vez que facilita, de 

modo natural e aprazível, o cruzamento empenhado da cumplicidade do aluno no ato de 

leitura. 

Como já mencionamos, do ponto de vista da interseção interdisciplinar, a temática 

desta lenda permite ainda o envolvimento da pintura, da ilustração, da música, da etnografia e, 

claro, da História de Portugal e da própria toponímia da cidade de Coimbra. Por outras 

palavras, as pistas de aproveitamento interdisciplinar, interdiscursivo e intertextual são 

múltiplas e, todas elas, passíveis de contribuir para a compreensão do texto literário e, 

sobretudo, para a sua afirmação enquanto documento do nosso património literário e cultural. 

Por extensão, será quase desnecessário referir que, no que toca especificamente às lendas 

portuguesas, este trabalho pode ser realizado com outros textos e sob várias perspetivas 

didáticas em distintos anos de escolaridade, em grau e extensão diferenciados. 

 

No caso em apreço, relativo à leitura do primeiro texto, e para além dos aspetos 

passíveis de serem trabalhados e a que já aludimos, é possível explorar com os alunos várias 

pistas interessantes de compreensão do texto e que devem, obrigatoriamente, não se 

circunscrever à identificação e caraterização das personagens, e/ao seu relevo. Trata-se, como 

se depreende, de não aplicar (apenas) ao texto uma grelha didática das categorias da narrativa. 

As Metas Curriculares de Português (2012) apontam duas pistas, entre as quais 

destacamos: “Escolher entre diferentes interpretações, propostas pelo professor, de entre as 

intenções ou os sentimentos da personagem principal” (p. 16) e  “Recontar uma história a 

partir do ponto de vista de uma personagem” (p.32)”. Qualquer uma delas permite, por 

exemplo, desenvolver aspetos relacionados com o domínio da oralidade como, ainda, da 

escrita. Mas, a vantagem mais evidente decorre da possibilidade de diálogo sobre o texto, com 

o texto e através do texto, libertando os alunos das tarefas rotineiras de questões de 

interpretação e de identificação de categorias da narrativa. Estes são aspetos a serem 

contemplados mas, estamos em crer, não é fundamental que todas as leituras obedeçam a 

estes roteiros padronizados. 

O texto em causa, por exemplo, oferece-se a leituras expressivas e mesmo 

dramatizadas, a uma fortíssima interseção com o espetáculo teatral e, caso a ambição do 
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docente colha meios e tempo, até ao registo vídeo e à publicação em linha. Esta leitura presta-

se, ainda, a um excelente trabalho de enriquecimento lexical, à possibilidade de jogos de 

sinonímia, ao treino da leitura expressiva, à exploração das notações cromáticas e, 

obrigatoriamente, aos cruzamentos interdisciplinares a que já aludimos.  

São tantas e tão variadas as linhas de trabalho que este (breve) elenco nunca 

contemplaria todas aquelas a que os professores podem recorrer em textos desta natureza. Por 

outro lado, o aproveitamento didático das lendas permite ainda abrir as portas à leitura de 

outras mais ou menos conhecidas dos alunos, ao trabalho de pesquisa de outros textos 

portugueses, regionais, nacionais ou mesmo de outros países e culturas. 

A tipologia deste texto possibilita, também, a exploração precoce do conceito de lenda 

e a deteção da componente fantástica e misteriosa desta narrativa, aspetos tão do agrado dos 

alunos desta faixa etária. O diálogo entre a realidade e a fantasia, entre factos reais e 

históricos e a imaginação popular e aventureira, ou a capacidade destes textos explicarem 

acontecimentos extraordinários, sobrenaturais, insólitos, milagres, ocorrências para as quais a 

ciência não encontrou uma resposta plausível, podem constituir ainda hipóteses de trabalho a 

serem realizadas pelos leitores, em tarefas aliciantes e mais profícuas do que a anatomização 

do texto literário. São estas lendas, etimologicamente, os “textos que devem ser lidos”, 

aqueles que repassam através dos tempos as grandes histórias, as mais extraordinárias ou 

inexplicáveis e que, por essas mesmas razões, perduram na memória dos povos que as 

revivificam. São estas estórias que fazem a História e são elas que constroem as personagens 

e que perpetuam as suas façanhas. 

 

Ora, no segundo texto, de Vasco Pereira da Costa inserido no volume Memoria Breve, 

e do qual aqui reproduzimos um excerto, com a expressa autorização do autor, a perspetiva da 

lenda altera-se significativamente.  

 

 

Texto B 

 

No alfâmbar do amor, a boquinha da noite, o Rei pegava no alaúde e dedilhava 
a melancolia melodiosa de cantar dolente. Recostava a cabeça no regaço acolhedor de 
Isabel, que lhe percorria os cabelos e as barbas com dedos travessos de meiguice. 
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Dinis erguia a voz e, uma a uma, ia depondo as palavras suaves  no  colo  da sua  
Rainha.  

Outras vezes, ao chegar afogueado das corridas da cetraria, abraçava-a fogoso, 
beijando-a  com a ternura arrebatada da paixão. 

E lentamente depunha as palavras  de  sedução  verdadeira nos lábios  macios  
da Rainha: 

Tal sazon foi  en que eu  ja perdi  

quanta  ben ouu'e  nem cuidei  aver  

que par podess'a outro  bem ser;  

mais ora ia mi  guisou  Deus assi: 

que, u perdi tan gran ben de senhor,  

cobrei d'atender  outro  mui melhor 

en todo o ben de quantos outros vi. 

 

 E, enredado nas  teias   da  afeição, adormecia-lhe  no regaço como   
menino   buliçoso depois   de   folguedos  veementes. 

 Costumava, também, sentar-se longamente olhando com enlevo os olhos 
da Rainha, que não se furtava ao encontro dessa troca de olhos, jogo de cativar, de 
absorver os raios das retinas, imóveis, siderados. Assim ficavam com um sorriso de 
contemplação e de enlevo,  sem razão do  dia que passava, numa ternura muda e 
aprazível. Soltavam-se então da boca do Rei as palavras  brandas, que Isabel ia colhendo 
na concha das mãos, com cuidados de namorada. Depois, erguia-se, enlaçava Dinis,  e 
ambos despertavam  mais trovas nos gestos com  que se tocavam. 

Assim, Isabel foi arrecadando todas as palavras do Rei no regaço. E, quando ele 
saía à caça ou se demorava nos negócios do Reino, a Rainha ia ate junto do Mondego, 
passeando o seu enamoramento pelas margens. E lembrando seu Senhor, com a alegria de 
se saber a mulher amada, retirava  uma  palavra   do  manto   e  lançava-a na corrente, 
quedando-se a vê-la perder-se na cantiga  das águas. Acontecia que, certas vezes, ao 
pegar na palavra, beijava-a com ardor, antes de a lançar na melodia líquida do rio: via 
então que a palavra se transformava em pétala de rosa e que mais mavioso era o  canto  
das águas. 

Ora, um dia, Dinis, chegando-se  à janela da torre, viu a Rainha andar gozando o 
sol cálido de um janeiro jovial, nas margens do Mondego. Sorriu como quem sente que 
uma trova  vai ser feita. Em vão procurou as palavras: nem uma encontrou para o  seu  
cantar de amor - Isabel  tinha-as  a todas. 
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Desceu  como   louco   a  couraça até  junto  da mulher.  O manto da Rainha, 
volumoso, envolvia todas as palavras que todo o homem já dissera em todos os cantares. 
O Rei pediu--lhe algumas.  Queria  fazer-lhe  uma  trova. 

Isabel corou. Tinha beijado todas as palavras do Rei. Todas as palavras eram 
rosas. 

- Rosas...?  Em  Janeiro...? 

                                          exclamou  Dinis,  que não  sabia ainda os mistérios  
mais escondidos da poesia. 

- Vossas palavras são rosas, Senhor! 

                                           e, soltando o manto, rosas de verdade perfumada  se 
lançaram no sol e no amor de um homem. 

Dinis apanhou do chão uma mancheia das mais viçosas e começou a construir uma 
grinalda, que depôs na cabeça amável da Rainha, com um  beijo. 

De mãos dadas, ou enlaçando-se pela cintura, de olhos nos olhos, foram indo pela 
margem, para onde a brisa encaminhava as flores. Dinis ia apanhando uma rosa aqui, outra 
rosa ali. Até que segredou ao ouvido de Isabel: 

Porque me pas en tal cobra que ei 

 par  senhor  a melhor  de  quantas  sei 

en quen pas  tanto  ben que non  á par. 

(...) 

≡ 

 

Este rei, tangendo o alaúde, e dedilhando melodiosamente uma toada triste, mostra 

uma indizível cumplicidade e ternura pela sua mulher e rainha, enlaçando-se no seu 

“acolhedor” regaço e deixando-se submeter às carícias de Isabel que, retribuindo o seu 

abandono e entrega, lhe cofiava o rosto e a cabeça, numa meiguice travessa de crianças. Entre 

o primeiro texto e este, perde-se a sisudez, a distância e a frieza deste rei, agora puerilizado, 

mais humanizado, sensível e afetivamente próximo da sua esposa. 

O mesmo sucede com as suas palavras que, longe da aspereza da narrativa anterior, 

são agora formas naturais de expressão do amor e que tão bem sabe depor, de modo suave, no 

colo da sua Rainha. A contrastar ainda mais com a tradicional lenda, onde se prefigurava um 

rei majestoso, austero e vigilante, este Dinis demonstra uma irreprimível saudade e ânsia em 
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reencontrar a rainha após as caçadas nos campos do Mondego, que se sublimava depois nos 

abraços fogosos e nos beijos apaixonados e ternurentos que lhe dispensava ao chegar.  

Ora, estes dois reis quase em nada se assemelham: o primeiro, distante e frio; o 

segundo, afável e apaixonado, destro no alaúde e nas trovas que alegravam o coração e a alma 

da rainha. 

Este rei-moço, impetuoso e arrebatado, chegava a adormecer no colo da sua esposa, 

como um menino cansado das tropelias quotidianas e não se furtava ao encontro flamejante 

do olhar da Isabel, contemplando-se mutuamente num jogo de sedução em que as suas almas 

comungam os sorrisos mais cúmplices. 

Os diálogos entre estes amantes contemplativos eram feitos de palavras, de música, de 

gestos, toques e olhares, numa perfeita simbiose de corações e neles, todas as palavras são 

cúmplices. É desta fonte que Isabel bebe as palavras do seu Rei, arrecadando-as no seu seio, 

perpetuando a voz e o cantar do seu amado e, ainda, cristalizando esses momentos de 

cumplicidade que serviam para alimentar o seu coração nos momentos de ausência. Entre 

ambos, - como se depreende das palavas do autor -, existe uma comunhão tão intensa que até 

as palavras são bebidas e degustadas nos momentos principais das suas vidas. Isabel guarda-

as em si, como forma de corporizar a presença do seu amado, quando ele se demorava nos 

afazeres do reino.  

Era nesses momentos que a rainha, evitando soçobrar às saudades, se afastava em 

passeio pelas margens do Mondego, numa itinerância de saudade e de enamoramento, e 

milagrosamente retirava do seu regaço as palavras guardadas anteriormente, numa 

prestidigitação mirífica que lhe trazia, ali e agora, o som da voz do seu rei ausente. A audição 

das palavras evocava-lhe, nesses momentos, o corpo e o amor do seu marido e seu Senhor. 

Lançava-as depois à corrente, onde elas se misturavam com a toada das águas rumorejantes.  

Para mais, cada palavra que deitava às águas era um beijo de saudade que pedia ao 

Mondego, sabendo-se esposa querida e amada. O seu manto de rainha, locupletado de 

saudades,  de palavras e de beijos, era assim um fértil regaço de desejos. Graças à poderosa 

alquimia do amor, cada palavra que Isabel lançava à corrente do rio, transformava-se de 

imediato numa pétala de rosa, engrossando assim o canto das águas e manchando de 

vermelho-paixão o Mondego, principal confidente deste idílio.  

Repare-se que, apesar das evidentes dissemelhanças entre os textos, o milagre das 

rosas mantém a sua essência e corporiza-se no colorido regaço de Isabel que, transmutando 
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palavras em pétalas, as asperge pelo rio, semeando nas águas o seu amor e espalhando a sua 

ventura de mulher amada. 

Como se pode verificar da leitura comparativa dos dois textos, D. Dinis abeirou-se um 

dia da janela da torre e viu a sua rainha andar, por uma manhã de sol de janeiro, passeando 

nas margens do rio. Querendo ofertar-lhe uma doce trova, deparou-se com uma afasia súbita, 

uma ausência de palavras capazes de lhe exprimir o seu amor. 

Desesperado pela mudez súbita e pela incapacidade de verbalizar os seus afetos, desce 

a couraça até junto da sua amada, pedindo-lhe palavras para uma trova de amor. Mas a 

prodigiosa rainha havia beijado cada uma delas e, portanto, cada palavra era agora uma pétala 

de rosa, uma saudade vogando sobre o rumor das águas do Mondego. D. Dinis, incapaz de 

perceber momentaneamente aquele mistério da transmutação das palavras em pétalas, 

interroga-a sobre a improbabilidade de as rosas desabrocharem no mês frio de janeiro.  

Num (in)esperado e tocante gesto de mulher apaixonada, Isabel abre o seu regaço e, 

provando ao seu rei que, afinal, nem as palavras se esgotam, nem as rosas têm mês para florir, 

deixa cair pétalas de amor, coloridas e vibrantes, reluzentes e odoríficas à luz do sol matinal, 

provando a D. Dinis que a inesgotável fonte das palavras é, também, a infindável música das 

trovas e o copioso amor que os une. 

Este excerto do conto, de uma invulgar beleza poética e de um singular estilo literário, 

termina com a submissão do rei perante o milagre das palavras, apanhando do chão as pétalas 

mais viçosas para construir uma grinalda e coroar, assim, a sua rainha. Esta coroação do amor 

é, ainda, selada com um beijo, num gesto de união e de cumplicidade e, simbolicamente, entre 

o mistério das palavras, da música e da poesia. 

A narrativa encerra, precisamente, com os amantes de mãos e de corpos enlaçados, 

colhendo as rosas e o amor pelas margens do Mondego, segredando novas e renovadas 

palavras de amor, desfolhando rosas e promessas de paixão. 

 

Como se pode observar, e apesar dos inúmeros pontos de cruzamento intertexual,  

ambos os enunciados se afastam no filão narrativo principal: enquanto no primeiro texto o rei, 

austero e castigador tenta, por denúncia alheia, apanhar a sua rainha em flagrante ato de 

opróbio, no segundo texto, a lenda do milagre das rosas sofre uma mutação poética, de 

contornos mais estéticos, menos legendários e, portanto, mais afastados da história original. 
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Neste último caso, o milagre está nas palavras, na capacidade que elas têm de cristalizar a 

história, o tempo, o amor, a saudade e, em geral, a vida. 

Na realidade, entre o primeiro e o segundo texto, apenas se transforma e se perdem as 

esmolas. Tudo o resto se mantém: as palavras, as pétalas e a devoção. Por esta razão, o 

cruzamento destes enunciados parece-nos francamente produtivo e, ainda, capaz de gerar 

diferentes opções e pistas de leitura.   

 

 
3. Conclusões  
 
 

Assim, e após o exame comparativo destes dois textos, importaria sintetizar quatro 

aspetos que consideramos relevantes na presente proposta. 

O primeiro deles é a facilidade decorrente do aproveitamento de uma lenda, conteúdo 

incluído no Programa de Português e nas Metas Curriculares de Português e a possibilidade 

de colocar em diálogo dois enunciados de épocas distintas e de propósitos literários diversos. 

Além desta razão, consideramos ainda uma segunda, muito relevante: é o facto de se ensaiar 

uma proposta que, muito dificilmente, pode aparecer num manual escolar jogando, assim, 

com o efeito surpresa, tão importante no círculo da didática do Português. 

Uma terceira razão prende-se com a possibilidade de diálogo interdisciplinar com outras 

áreas do currículo, como é o caso da História de Portugal, das Expressões, e do 

(re)aproveitamento dessa temática em campos e áreas do comum agrado dos alunos, como é o 

caso das TIC e do Multimédia. 

Um quarto motivo filia-se nas inúmeras possibilidades que este cruzamento permite no 

plano da produção de texto. Como sabemos, a partir do 2º ciclo do ensino básico, e por 

motivos amplamente documentados, a frequência e a regularidade das atividades de produção 

escrita dos alunos sofre um acentuado decréscimo. Ora, a didática da leitura deve ter como 

forte aliada as atividades de escrita. Estamos em crer que estes dialogismos textuais permitem 

e, até certo ponto, potenciam exercícios de escrita criativa que, no presente caso, podem 

suscitar a reescrita do milagre das rosas sob outros olhares de transformação, de magia e de 

transubstanciação. 

Finalmente, e sem esgotarmos as razões justificativas para estes diálogos textuais, 

importa sempre acentuar que esta opção didática é fundante, porquanto se distancia das 
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habituais leituras monofásicas e literais. Eles quebram as rotinas do discurso didático sobre os 

textos na aula de Português e renovam os hábitos dos alunos, reformulam as metodologias de 

abordagem dos textos e introduzem significativas melhorias nas condições de acesso à leitura. 
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Resumo  
 
Este texto apresenta um trabalho de investigação sobre iniciativas educativas que envolvem distintas 
práticas de literacia, nomeadamente aquelas presentes em processos de Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências (RVCC) de nível básico e nível secundário.  
A partir de um quadro teórico-conceptual subsidiário dos contributos disponibilizados pelo trabalho 
académico realizado no âmbito do ensino do português e dos estudos de literacia, interpretamos 
neste estudo discursos de formandos envolvidos nesses processos, produzindo um olhar sobre 
dinâmicas educacionais recentes que elas corporizam, um olhar sobretudo sensível às novas 
identidades de formandos e aos processos da sua construção e reconstrução.  
Mais particularmente, caracteriza-se, a partir de discursos destes sujeitos, (i) as suas conceções 
sobre o enquadramento, os objetivos, os conteúdos, as estratégias e a avaliação das ações 
pedagógicas em que se encontram envolvidos; (ii) analisa-se o seu posicionamento perante discursos 
que, a partir do campo da educação e do campo académico, enquadram, justificam, questionam ou 
organizam aqueles contextos e as práticas que neles são desenvolvidas, e, finalmente, (iii) acedemos 
aos traços fundamentais das suas identidades letradas. 
Concluiu-se que estas modalidades de educação e formação de adultos, nomeadamente, o RVCC, 
implicam mudanças de vária natureza e em diversas dimensões dos sujeitos estudados.  
 
Palavras-chave: literacias; identidades; reconhecimento de competências; educação e formação de 
adultos. 
 
 
 
Abstract 
  
This study addresses research conducted on specific literacy practices, namely those involving 
Recognition of Prior Learning (RPL) at first and second level education. 
Taking the coursework of Portuguese and Literacy students as a departure point, a theoretical 
framework has been developed to interpret the discourse of said students. This works as a means to 
analyse the scope of recent educational dynamic practices that the latter embody, emphasising the 
new identities of the trainees and the inherent processes of their construction and reconstruction. 
More specifically, one seeks to identify and characterize the following from the students’ discourse, (i) 
their perspectives on contextualisation, objectives, content, strategies and pedagogic actions’ 
assessment of which they are a part; (ii) an analysis of their standing before existing educational and 
academic discourses that frame, justify, question or organise the contexts and practices under which 
these are developed, and, finally, (iii) the main traits of their literate identities. 
As a result, one reaches the conclusion that these adult education practices, namely PLR, lead to a 
multi-faceted and multi-dimensional fundamental change in the literate identity of the students. 
  
Keywords: literacies; identities; recognition of prior learning; adult education and training.  
 

 

Introdução 

Este artigo discute práticas e conceções de literacia no campo da educação de 

adultos, mais particularmente no âmbito de processos de Reconhecimento, Certificação e 

Validação de Competências (RVCC). A aposta nesta modalidade de educação e formação 

de adultos apresenta-se, em primeira instância e segundo o discurso oficial, como uma 

‘educação de segunda oportunidade’:  
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“No ponto de vista do Estado, a ‘educação e formação de jovens e adultos’, como 

subsistema do sistema educativo, naquela que é uma definição certamente redutora, surge, 

em primeira instância, como ‘educação de segunda oportunidade’ para quem abandonou ou 

pode vir a abandonar a escola, para quem não teve ocasião de a frequentar ou para quem, 

numa perspectiva de valorização pessoal ou profissional, a pretende vir a frequentar.” 

(Castro & Laranjeira, 2009). 

A Iniciativa Novas Oportunidades, 2005-2010, materializou, entre outras medidas 

este sistema de RVCC, sustentado num processo em que são “reconhecidas” aos adultos 

aprendizagens realizadas ao longo da vida, em contextos formais, não-formais e informais, 

estrutura-se em torno do balanço dos conhecimentos e competências que essas experiência 

de vida geraram. O processo de RVCC tem como base de referência para a validação de 

competências um dispositivo denominado Referencial de Competências-Chave (RCC), que 

é estruturado por Áreas de Competências-Chave (ACC), a saber: Cidadania e 

Empregabilidade; Matemática para a Vida; Linguagem e Comunicação; Tecnologias da 

Informação e Comunicação, Língua Estrangeira (Inglês ou Francês), no nível básico (Alonso 

et. al., 2000); Cidadania e Profissionalidade; Sociedade, Tecnologia e Ciência; Cultura, 

Língua e Comunicação, no nível secundário (Gomes, 2006).  

A concretização do processo de RVCC é mediada através da elaboração de 

elementos de vária índole, a saber: documentos pessoais, história de vida, trabalhos 

realizados no âmbito das ACC, elementos da Formação Complementar (FC), caso tenha 

havido, reflexão final sobre o processo de RVCC, informações de natureza vária sobre o 

processo, contrato celebrado entre o Centro Novas Oportunidades 1  e o candidato a 

certificação. Estes elementos são objeto da constituição de um portefólio, no âmbito do qual 

o formando é (ou não) validado parcial ou totalmente. No caso de obter a validação mínima, 

esse portefólio é entregue ao avaliador externo, sendo que após esse momento marca-se o 

Júri, que consiste na cerimónia pública de apresentação e defesa do trabalho realizado. 

A estrutura do processo de RVCC consiste, especificamente, na elaboração de um 

dossiê ou portefólio2 em que o adulto faz o balanço das competências adquiridas ao longo 

da sua vida, à luz do RCC, sendo por isso gerador de práticas de literacia que ganham 

diferentes configurações.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Atualmente designados como Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional.  
2 Quer seja nível básico ou secundário.	  
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Na esteira do quadro teórico-conceptual subsidiário dos Estudos de Literacia, mais 

particularmente dos Novos Estudos de Literacia (ou NLS), a literacia é considerada numa 

perspetiva sociocultural (Street, 1984; Gee, 1994, 1999, 2000; Barton & Hamilton, 1998; 

Soares, 2000). Tal como afirma Gee, “the NLS are based on the view that reading and 

writing only make sense when studied in the context of social and cultural (and we can add 

historical, political, economic) practices of which they are but a part” (2000: 180).  

Segundo esta perspetiva, a literacia não é apenas um fenómeno mental, traduzível 

em “skills” ou “skill”, mas também sociocultural. Compreender a literacia é compreender as 

formas de participação social e cultural dos grupos, ou seja, os processos e não apenas os 

produtos, sendo necessário para isso um profundo conhecimento dos contextos em que ela 

tem lugar – o social, o cultural, o histórico. Os sujeitos estão envolvidos em práticas de 

literacia que se constroem no e através do social, que existem no contexto sociocultural e 

devem ser entendidas a partir deste. Para Gee, os sujeitos fazem “things with these texts, 

things that often involve more than just reading and writing” (2000: 183). Esta ideia de que as 

pessoas ‘fazem coisas’ com os textos, para além de ler e escrever, remete naturalmente 

para o conceito de prática de literacia e para o valor social que lhe é conferido. Aquilo que é 

feito com os textos insere-se num determinado contexto de práticas sociais e adquire 

determinado valor em função de constrangimentos institucionais. O que determina o valor 

dessas práticas, como se lê e escreve num determinado contexto, é também um conjunto de 

convenções, normas, valores pertencentes a diferentes grupos sociais e culturais. Por isso, 

não se pode considerar apenas a capacidade cognitiva do sujeito para ler/escrever esse 

texto em função do que aprendeu, como também não se pode convocar somente o valor 

(em absoluto) do próprio texto. A prática de literacia e o valor dessa prática constitui-se em 

função de um contexto sociocultural, institucional, histórico (Freebody & Luke, 2003; Barton, 

1994).  

Nesse sentido, no estudo que aqui apresentamos ganha particular relevância o 

conceito de evento de literacia – atividades em que a literacia tem um papel a desempenhar. 

Os textos, orais e/ou escritos, são portanto centrais nessa atividade e os eventos tornam-se 

situações observáveis. É esta noção de evento que sublinha a natureza fortemente situada 

das práticas de literacia, porque elas existem sempre num contexto social (Barton & 

Hamilton, 1998: 7). Tal como Barton e Hamilton afirmam, “the basic unit of a social theory of 

literacy is that of literacy practices” (1998: 6). Segundo os autores, as práticas de literacia 

não são ‘unidades observáveis de comportamento’ porque envolvem valores, atitudes, 
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crenças, sentimentos, relações sociais. Embora sejam processos internos, elas sofrem 

mediação de fatores externos, como as instituições, por exemplo. Um aspecto 

particularmente importante sobre este conceito de práticas é o facto de serem “social 

processes which connect people with one another, and they include shared cognitions 

represented in ideologies and social identities” (Barton and Hamilton, 1998: 7). É por isso 

que as práticas de literacia situam-se prioritariamente entre as pessoas e são melhor 

compreendidas se as situarmos nos grupos e comunidades aos quais pertencem do que se 

as quisermos entender enquanto propriedades ou competências dos indivíduos (Barton & 

Hamilton, 1998). Também por isso, em consonância com o conceito de literacia usado e a 

conceção inseparável entre literacia e prática social, o termo ‘literacia’ permite, então, o uso 

plural: literacias (Street, 1984; Gee, 1994, 2004). Os diferentes usos que as pessoas fazem 

da linguagem são constituídos, portanto, pelas suas práticas de literacia (Barton, 1994).  

Nesta perspetiva, os estudos de literacia procuram estudar textos que fazem parte de 

atividades das pessoas à volta desses textos e procuram entender o que esses textos, 

inseridos nessas atividades, significam para os sujeitos. É que as pessoas não leem ou 

escrevem simplesmente os textos, leem e escrevem textos específicos, diferentes tipos de 

textos e de determinados modos, em função das particularidades (leia-se, exigências) do 

contexto sociocultural e do(s) grupo(s) em que se inserem esses textos. É coerente, por isso 

mesmo, o uso plural do termo – literacias. 

De acordo com Dionísio (2007: 98), ao perspetivar-se a articulação entre a 

sociolinguística e a cognição situada, a literacia é 

 

“concebida como um conjunto flexível de práticas culturais definidas e redefinidas por 

instituições sociais, classes e interesses públicos em que jogam papel determinante as 

relações de poder e de identidade construídas por práticas discursivas que posicionam os 

sujeitos por relação à forma de aceder, tratar e usar os textos e os artefactos e tecnologias 

que os veiculam e possibilitam”. 

 

Assim sendo, os dados por nós produzidos, através de entrevistas semiestruturadas, 

recolha de documentos (portefólio dos formandos) e observação não participante, 

procuraram compreender, descrever, analisar e interpretar sujeitos nos seus contextos de 

atuação sociocultural, em geral, e educativo, em particular.  
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Em termos metodológicos, o nosso estudo assentou num desenho aberto e flexível, 

tendo sido também construído à medida que fizemos sucessivas aproximações ao objeto. 

Foi um processo longo de presenças e ausências sucessivas, de tomada de notas, 

estabelecimento de contactos, de reflexão e interpretação progressivas (Glaser & Strauss, 

1967; Morse, 1994; Patton, 1990).  

A abordagem de cariz etnográfico adotada valorizou, conforme propõem Atkinson & 

Hammersley (1994), a exploração da natureza do fenómeno social em apreço, trabalhando 

em primeira instância “dados não estruturados”, privilegiando o estudo de um pequeno 

número de casos. Procurámos com isso produzir descrições verbais e explicações a partir 

de tarefas interpretativas realizadas sobre os significados e funções atribuídas pelos sujeitos 

do estudo às ações pedagógicas que estavam a frequentar (Agar, 1996; Bardin, 1994). 

Entrevistas semiestruturadas realizadas a 13 formandos, cuja caracterização social 

apresentamos no Quadro I, documentos (registos, portefólios, entre outros), observações 

não-participantes e notas de campo constituíram a base sobre a qual se desenvolveu o 

trabalho analítico. Com diferentes graus de aproximação às ações pedagógicas, estas 

fontes deram-nos acesso às características das práticas de literacia em que os sujeitos se 

envolvem, das representações que delas produzem e das identidades que, neste processo, 

constroem.  

Quadro I – Caracterização social dos formandos 

 
As várias técnicas e instrumentos escolhidos foram utilizados de forma 

complementar às categorias pré-estabelecidas inicialmente, que apresentamos na figura I, 

por pretendermos aceder ao mesmo facto de forma variada. Tal procedimento é motivado 

por duas ordens de razão: primeiramente, para assegurar a obtenção de informação a partir 
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de diferentes perspetivas; em segundo lugar, para proceder à triangulação dos dados. A 

entrevista, a análise documental e a observação foram as técnicas escolhidas, abrindo desta 

forma um processo interativo, holístico e hermenêutico (Agar, 1996; Glaser & Strauss, 

1967). 

 

Figura I – Práticas e conceções de literacia 

 

Desta feita, apresentamos, de seguida, a análise e discussão dos dados recolhidos, 

nomeadamente aqueles respeitantes ao discurso dos formandos após a conclusão do 

processo de RVCC, ou seja, após a certificação.  

 

1. Práticas de literacia no âmbito do processo de RVCC 

 

Começámos por analisar o envolvimento dos formandos com a educação de adultos, 

desde as expectativas iniciais em relação ao processo de RVCC, incluindo a avaliação 

dessas expectativas num momento final, até chegarmos ao modo como os sujeitos se 

posicionam perante esta modalidade de educação de adultos, depois de terem conhecido a 

sua estrutura e o seu funcionamento. Passamos a analisar as práticas que ocorrem durante 

o processo de RVCC.  
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1.1 Portefólio  

 

O portefólio é, sem dúvida, o documento central nesta modalidade de educação de 

adultos. É o objeto de produção que dá corpo ao processo de RVCC e, por isso mesmo, a 

nosso ver, é também sobretudo através dele que ocorrem os processos de (re)construção 

de identidade letrada dos formandos. Nele encontramos a história de vida dos formandos, 

bem como textos que evidenciam a materialização de competências-chave em diversas 

áreas. No nível secundário, encontramos três áreas de competência-chave: Cidadania e 

Profissionalidade (CP); Cultura, Língua e Comunicação (CLC); Sociedade, Tecnologia e 

Ciência (STC). O nível básico (quer seja, B1, B2 ou B33) inclui igualmente três áreas: 

Linguagem e Comunicação (LC), Matemática para a Vida (MV), Cidadania e 

Empregabilidade (CE); e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

Os dados recolhidos nas entrevistas com os formandos, bem como as conversas 

informais tendo o portefólio como objeto (inclusive presente) foram fundamentais para 

compreendermos o funcionamento do processo de RVCC e a (re)construção da identidade 

letrada. Assim, a categoria portefólio subdivide-se em três outras – atores, tipos de 

intervenção e forma de envolvimento – a fim de podermos responder às perguntas: 

“Quem?”, “O quê?”, “Como?”.  

Começando pelos atores, percebemos que existe um contínuo diálogo entre o 

profissional de RVC e os formandos, especificamente no que diz respeito à orientação da 

organização e à estruturação deste objeto e na produção escrita da história de vida.  

 

“Ia fazendo as coisas, ia levando à [nome da pessoa], ela depois encarregava-se de, de... 

levar até aos formadores, não é? [...] Eu trazia e depois levava. Ela às vezes: “desenvolva 

mais aqui, tire menos ali e tal...”. E pronto, e eu depois fazia. Isso sempre. Eu ia lá muitas 

vezes, junto a ela”. (F., 49 anos, NB)  

 

“Um bocadinho com a ajuda da profissional. Um bocadinho com a ajuda dela. Ela pedia-nos 

para falarmos da nossa infância, o percurso escolar, o percurso profissional… as 

formações”. (L., 44 anos, NB)  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Relembramos que B1, B2 e B3 equivalem respetivamente ao 4º, 6º e 9º anos de escolaridade.  
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O portefólio deve constituir a imagem do sujeito, ou seja, neste contexto, deve ser o 

reflexo das competências adquiridas ao longo da vida. Para que se veja o tipo de 

intervenção em presença, considerámos três aspetos: estrutura, conteúdo textual, conteúdo 

temático. Quanto à estrutura, a intervenção ocorre ao nível da produção textual 

(planificação, textualização, revisão); a seleção de temas e subtemas responde pelo 

conteúdo temático; já quanto ao conteúdo textual, a intervenção situa-se a um nível mais 

abrangente.  

 

“Havia as várias etapas da nossa vida que convinha falar um bocadinho. Agora depois o que 

íamos, os temas que depois íamos pôr, depois já era um bocado pessoal de cada um. [...] A 

idade que se entrou para escola, os professores que se teve, os cursos que se fez, os 

empregos... alguma coisa mais engraçada... [...] Exatamente. Na história de vida. Ela é que 

acabava por corrigir... “se pusesse isto assim aqui, ou aquilo... ou isto ficava melhor aqui”. 

Ou, por exemplo, na parte profissional tem alguma coisa que demonstre o que, não será 

propriamente que comprove, mas que identifique o que teve nesse tipo de trabalho.” (L., 44 

anos, NB) 

 

“É assim... foi um bocado complicado. Porque é assim. Despendeu muito tempo. Eu achava 

prontos que ia ser mais rápido e não foi, não é? Foram muitas horas mesmo. Eu para mim o 

que me custou mais foi desenvolver por exemplo essa parte do aborto, a questão da 

gravidez. É uma coisa que marca assim muito não é? [...] Uma coisa que eu gostei foi de 

poder manifestar a minha opinião em relação a certos aspectos da sociedade. Por exemplo, 

da liberalização do aborto. Gostei dessa parte porque deram-nos liberdade para a gente 

manifestar a nossa opinião. Um aspeto que também gostei de focar foi o desligamento que 

hoje em dia há em relação à religião católica, dos jovens. Mas pronto a gente tem de 

justificar e então isso deu-me assim um certo prazer”. (A., 48 anos, NB) 

 

Neste último caso, vemos o papel central que teve a produção textual, ao nível do 

conteúdo temático, dado esta ter proporcionado à formanda satisfação com o trabalho 

realizado. 

Vejamos, de seguida, como as práticas que tomam a literacia como objeto, em LC ou 

CLC, são variadas e incidem sobre a área de formação dos formadores, ao contrário do que, 

por vezes, formandos e formadores consideram no contexto da entrevista ao afirmarem que 

a sua formação de base é irrelevante para o seu trabalho nas práticas do processo de 
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RVCC. Esta contradição entre a ideia de que neste processo “não se ensina” e “não se está 

ali para aprender”, por um lado, e os conteúdos que, de facto, são trabalhados decorrentes 

do processo de “desocultação de competências”, por outro lado, é transversal ao nosso 

estudo. Veremos, mais adiante, como existem descontinuidades e até a menção por parte 

dos formadores de que no RVCC é suficiente ter um bom nível de cultura geral e que a sua 

formação de base não é, digamos, posta em prática neste contexto. Contudo, os 

comentários dos formandos são outros. Desde a leitura em voz alta, compreensão e 

interpretação de textos orais e escritos, passando pelas “composições”, à escrita e reescrita 

de diversos tipos de textos (textos literários, artigos de revista, anúncios publicitários, 

resumos, textos de opinião), são principalmente estas as práticas que têm lugar em sessões 

de reconhecimento de competências e de formação complementar e que resultam em 

produtos a incluir no portefólio. Observa-se, portanto, que nestas ações pedagógicas estão 

definitivamente em causa práticas que tomam a literacia como objeto, designadamente no 

que concerne a (i) operações de textualização; (ii) interpretação textual; (iii) funcionamento 

da língua.  

 

“portanto, nós tínhamos de...  de comentar ou de... como é que... aquilo estava a tentar 

convencer as pessoas de que o McDonalds não é tão ruim assim porque tem sopa! Não é? 

Pronto. E nós tínhamos que fazer a nossa composição sobre isso. [...] O livro, escolhi-o. 

Não. Cada um escolheu o que queria  e depois tínhamos que fazer uma... escrever sobre a 

autobiografia... do autor, hm, falar sobre o livro e depois a nossa própria opinião!”. (F., 49 

anos, NB).  

 

“Interpretar textos, a gramática, verbos e assim... Portanto, abrangeu um bocado de 

Português, que eu me lembre. A leitura, portanto, punha muitas vezes a ler, uma pessoa a 

interpretar um texto com um sentido diferente, não é? [...] Aprendemos a pontuação, a 

diferença que faz um texto com pontuação e sem pontuação”. (A., 48 anos, NB) 

 

O mesmo sujeito, acrescenta mais adiante:   

 

“Eram assim contos, poesia e depois pedia-nos para gente escrevermos nós também um 

conto diferente, com personagens, criar personagens e inventar, portanto, histórias 

também”. (Ibid.) 
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Será interessante verificarmos, posteriormente, a referência a estas práticas sobre 

textos e as conceções dos formandos sobre a escolarização do processo de RVCC 

intrinsecamente considerado.  

Consideremos, agora, a categoria forma de envolvimento, a saber, ‘como’ os 

formandos constroem o portefólio, dividindo-se a mesma em três tipos: co-construção 

partilhada, co-construção diretiva ou mista. No primeiro caso, o mais comum, observa-se um 

forte trabalho de equipa entre formando e profissional de RVC, e entre formando e 

formadores; no caso da co-construção diretiva, o profissional e os formadores orientam o 

trabalho dos formandos. Por último, no caso misto, encontramos um equilíbrio entre ambas 

as situações. Nos dois exemplos seguintes, ilustramos a modalidade partilhada:  

 

“o portefólio acabou quase tudo por ter a mão dela”. (L., 44 anos, NB). 

 

“ela punha lá um ponto de interrogação, porquê?, o que é que aconteceu?, como é que 

resolveu o problema?, o que é tinha…? Portanto, ela depois punha as perguntas todas pra 

gente desenvolver tudo ao pormenor”. (A., 48 anos, NB) 

 

1.2 Referencial de Competências-Chave  

 

A ligação entre o portefólio e o Referencial de Competências-Chave (RCC) torna-se 

óbvia pela continuidade e interdependência entre ambos. O RCC constitui-se como o 

documento que baliza a reconstrução das identidades dos formandos. Por sua vez, o RCC é 

o documento que enquadra a ação dos formandos e formadores na construção do portefólio 

e, portanto, de todo o processo de RVCC, como referimos anteriormente. Este instrumento 

funciona como objeto, no caso de se trabalhar sobre dele, e como meio, no caso de ser 

instrumento de avaliação, tendo assim uma dupla função.  

O mais importante a reter em relação ao RCC é que os formandos não têm, em 

geral, consciência de que este documento define, de certa forma, as competências que 

‘valem’ e aquelas que ‘não valem’. 

Ao contrário dos formadores que dispõem de um conhecimento mais técnico sobre o 

documento, os formandos não revelam uma mesma perceção. Portanto, nas suas práticas 

de literacia e de construção do portefólio não se referem a este documento como sendo 

fulcral para a sua validação e certificação, ainda no caso de formandos que nele mais 

investiram. Atribuem antes esse poder e conhecimento para os validarem e certificarem aos 
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formadores, ou seja, não se apercebem que a ação dos formadores está constrangida e 

formatada por um documento de natureza oficial, neste caso, o discurso pedagógico oficial, 

como ilustra o exemplo seguinte: 

 

“eu tive liberdade para falar do que eu quisesse”. (F, 49 anos, NB) 

 

Nalguns casos, sobrevém a insistência numa assunção individual (“fiz as coisas 

sozinha”, “por mim mesmo” e “depois os formadores avaliavam”), como se o tipo de trabalho 

que realizam, no âmbito deste processo, dependesse quase exclusivamente das indicações 

dos formadores e daquilo que os formandos escrevem, ou seja, das suas capacidades 

isoladas. Por outras palavras, observamos no discurso dos formandos a noção de uma 

atividade que se plasma mais sob o signo da individualidade do que pela interação, como 

fica patente nas seguintes declarações:  

 

“Pronto, portanto é tudo dado assim ao de leve, nós depois é que temos de desenvolver 

e...”. (F., 49 anos, NB) 

 

“Fiz questão de salientar que o que fiz, fiz sozinha, sem ajuda, bem ou mal o que estava ali 

estava feito por mim. [...] Eu acho que mostra as minhas capacidades. E depois quer se 

dizer, se eu vim com a ideia de aprender o que não soubesse, interessava-me validar mas 

validar o que eu soubesse. Portanto, eu fiz questão de todos os trabalhos serem feitos por 

mim”. (L., 44 anos, NB) 

 

Mais adiante, a mesma formanda salienta o seguinte:  

 

“quem tratava de tudo isso da história de vida era a profissional de RVC. Nos fazíamos os 

trabalhos que eram propostos… e depois era proposto fazer um em casa que nos 

entregávamos. E depois no final é que XXX havia um relatório em que os formadores 

indicavam se nós atingimos o nível pretendido ou não [...] Eles depois avaliavam e e pronto 

diziam se nos estávamos, se validávamos ou não mediante os trabalhos que tínhamos 

feito”. 

 

Verificamos, nos exemplos acima, que não tem lugar uma única menção ao RCC. O 

facto também de muito deste trabalho de produção escrita acontecer no ambiente 



	   269	  

domiciliário e depois haver um contacto com o formador ou com o profissional de RVC para 

“mostrar o que foi feito” confere um elevado grau de autonomia aos formandos. Trata-se de 

um processo dependente do investimento dos sujeitos na imersão de um passado, do qual 

emergem episódios, factos, cenas, enfim, um conjunto de situações vivenciadas, tendo 

como alavanca o conjunto de temas sugeridos pelo formador. Esta dissociação no tempo e 

no espaço, característica do processo de RVCC, não deixa de influenciar os formandos, no 

sentido de sentirem o processo de reconhecimento como “deles” e não sujeito a um discurso 

que orienta e define o perfil desejado para serem validados e certificados. Um caso diferente 

é o seguinte, em que se observa o reconhecimento do tal dispositivo e, consequentemente, 

da sua forma de operacionalização, assumida por um formando. 

 

“É assim, nas sessões não utilizava muito, utilizava mais para fazer o portefólio, quando às 

vezes a gente tinha dúvidas, em relação ao que devia transcrever e assim, para lá, então eu 

ia ler outra vez as referências-chave, para ver o que havia de colocar no portefólio. Embora 

elas nos ajudassem nessas sessões individuais, elas ajudavam-nos, portanto, a procurar os 

temas que nos eram pedidos nas referências-chave”. (A., 48 anos, NB) 

 

E ainda: 

 

“acho que está muito bem elaborado. E que ajuda muito quem tem, portanto, que escrever a 

vida, a história de vida, que ajuda muito. Portanto, para mim era tipo um rascunho, que ia 

procurar quando precisava de me orientar”4. 

 

Apesar de usar o termo “ajuda”, ficando a dúvida se o sujeito entende o referencial 

como texto norteador da sua ação de eleger determinadas competências em detrimento de 

outras, observamos uma compreensão do RCC como orientador do processo de RVCC e 

percebemos o quanto este serviu de instrumento de trabalho.   

Um outro aspeto importante, decorrente do que temos vindo a afirmar, é, igualmente, 

o não reconhecimento de competências não contempladas no dispositivo regulador. O 

referencial representa uma seleção de competências-chave. Num caso, essa situação foi 

extremamente reveladora do processo de reconhecimento, bem como do papel seletivo que 

desempenha.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Nos anexos 8, apresentamos exemplos da utilização desta formanda do RCC, nomeadamente dos critérios de 
evidência exigíveis para LC e da sua reflexão sobre o processo.  
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“E.dor5: E porque é que não apareceu nada de Espanhol, eu sei que tem! 

E.do: Não sei. Sim, mas não puseram formador para Espanhol. Portanto não poderia 

escolher Espanhol. Havia Inglês e … 

E.dor: Mas nunca referiu isso na história de vida? 

E.do: Ai, não! Não, nunca referi. Quer dizer, que não puseram formador, que não…? 

E.dor: Não. Se isso acabou por vir… se acabou por aparecer no processo em algum 

momento? O facto de saber ler e escrever em Espanhol muito bem, não é? 

E.do: Não, nunca tive. Engraçado.  

E.dor: Então se eu for ali fora perguntar, ninguém sabe que sabe ler e escrever Espanhol 

muito bem? Não acha que isso…?  

E.do: Que engraçado. É, não é?  

E.dor: Fez um processo de reconhecimento de competências…  

E.do: E nem pus lá que sabia… é verdade!  

E.dor: E porquê? 

E.do: Não sei!”. (F., 49 anos, NB) 

 

No seguimento do que temos vindo a expor sobre a construção do portefólio e o 

RCC, a avaliação – objeto de análise no seguinte item – é também uma categoria 

fortemente associada às anteriores.  

 

1.3 Avaliação  

 

Tal como sucede com o RCC, a avaliação não é percecionada pelos formandos da 

mesma forma que pelos formadores. Para os formadores ela constitui o foco principal da sua 

função pedagógica. Ora, os formandos, por não serem avaliadores mas antes avaliados, 

não perspetivam este passo da mesma forma. O que nos interessou compreender foi qual a 

consciência que tinham quanto ao tipo de avaliação a que são sujeitos durante o processo e 

de que forma ela acontece. Em alguns casos, como ilustra o exemplo seguinte, emerge 

algum desconhecimento dos modelos e tipos de avaliação, sendo por isso relevante o uso 

da expressão “opinião da equipa”, quando o sujeito se refere à avaliação feita pelo formador:   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 E.dor e E.do. significam entrevistador e entrevistado, respetivamente.  
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“E.dor: Portanto, não sabe exatamente, com base em quê, além destes trabalhos, claro, o 

formador validou ou deixou de validar a Linguagem e Comunicação, não tem essa 

perceção? 

E.do: Isso não, não sei… eu sei que há um… há qualquer coisa escrita, que a [nome] falou e 

até disse: “ah, se quiserem depois fazer a cópia…”, qualquer coisa assim. Mas não sei. Não 

sei.  

E.dor: Não sabe como é que X formador, Y ou Z a considerou, validou? 

E.do: Não. Não. Não. [...] Eu sei que depois a [nome] telefonou-me e disse-me: “olhe, está 

validada, quando puder passe aqui …”. Foi assim que eu soube, não é? De qualquer das 

maneiras, eu sei que na última sessão de ensaio, estavam aqui uns papéis que nós 

assinamos, onde tinha… sei lá… a opinião, mas de todos, estava em resumo pequenino6, 

onde diziam, pronto, que, a única coisa que dizia, que… que eu tinha sido validada, que 

tinha apresentado, tal, tal, tal, que tinha apresentado mais até do que aquilo que… que tinha 

sido pedido, pronto. Foi essa a única, mas quer dizer…  

E.dor: Mas a única coisa que sabe é isso?  

E.do: É isso. Mas não sei mais nada, nem sei se… era a opinião da equipa, não é? E que 

motivavam, que incentivavam para continuar. Que tinha apresentado trabalho a mais, 

pronto. Pegava um tema e eu desenvolvia muito. Não respondia: sim, não, é, foi, não é? Eu 

desenvolvia, era por isso que escrevia muito. (risos)”. (F., 49 anos, NB) 

 

As subcategorias que emergiram da análise dos dados e que fundamentam este 

tópico são quatro: avaliação quantitativa, avaliação qualitativa, instrumentos, objetos. Ao 

nível do tipo de avaliação, sabemos, pelos testemunhos dos formadores, ter sido qualitativa. 

No caso do nível secundário, temos a modalidade quantitativa, baseada na atribuição de 

créditos para obter a certificação (num mínimo de 44 e num máximo de 88). 

Da nossa análise sobre a perceção dos formandos quanto a este tópico, fica evidente 

um desconhecimento dos instrumentos e objetos utilizados pelos formadores que lhes 

permitem proceder à sua avaliação. Vimos, antes, comentários como “eles depois avaliavam 

e pronto diziam se nós estávamos, se validávamos ou não mediante os trabalhos que 

tínhamos feito”. O facto de também partilharem da ideia de que “não estão ali para aprender” 

pode influenciar esta falta de consciência e conhecimento do processo de avaliação no que 

concerne a instrumentos e objetos. Ao considerarem, em geral, que os formadores “não 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Não foi possível ter acesso a este documento pelo que não consta do portefólio. 
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estão ali para ensinar”, percebe-se que, quanto aos mesmos, não haja um processo de 

avaliação ou que este lhes seja mais inacessível e, por conseguinte, mais desconhecido. De 

qualquer forma, a questão fundamental relativamente à noção dos formandos sobre a 

avaliação é sentirem falta da avaliação quantitativa, através de testes, tal como a conhecem 

do contexto escolar. Apesar de resolverem “fichas”, responderem a “perguntas do texto”, 

não se apercebem de que estão a ser avaliados porque essas atividades não visam uma 

nota, porque o resultado não traduzível numa escala. Devemos salientar, contudo, que há 

correções feitas em grupo, sobretudo a nível ortográfico e que estas orientam os formadores 

na validação de competências, aspeto que será discutido mais adiante. Para terminar, é de 

referir, ainda, que os formandos repetem constantemente a “falta de formação” durante o 

processo de RVCC, mesmo nos casos em que tiveram formação complementar. O modelo 

que valorizam, mais uma vez, é o padrão de avaliação que conhecem do modelo escolar. 

Num caso específico, temos mesmo a comparação com os CEFA7, considerando estes 

como sendo muito melhores:  

 

“Por exemplo, acho que o curso EFA é muito mais completo. Eu tenho um irmão que já fez e 

aprende muito mais, muito mais completo. Mas quem não tem outra possibilidade...” (A., 48 

anos, NB)  

 

A avaliação tem como objeto material o portefólio dos formandos cuja construção é 

sobredeterminada pelo RCC. Portanto, é neste triângulo entre constituído por formador – 

RCC – portefólio que se estrutura a avaliação do processo de RVCC. Devemos salientar que 

também aos formadores é exigido a elaboração de um relatório, cujos critérios constam dos 

guiões que lhes são facultados pela entidade responsável por este processo, em que 

fundamentam a validação dos formandos. 

 

 

1.4 Mudanças no contexto de formação 

Procurar compreender processos de (re)construção de identidades letradas, no 

âmbito de um contexto de ensino e de formação, significa evidentemente tentar alcançar o 

conhecimento de eventuais mudanças ocorridas durante o processo de reconhecimento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Recordemos que os CEFA orientam-se por uma lógica distinta do reconhecimento de competências. 
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O processo de reconhecimento permite aos formandos “relembrar” conhecimentos e 

“mostrar o que sabiam” e, por isso mesmo, há uma mudança em termos de saberes, no 

sentido de uma consciencialização de variadas práticas ao longo da vida que “afinal têm 

valor”. Os próprios saberes poderão sofrer alguma mudança, mas aquilo que nos interessa 

sublinhar é o despertar da consciência para saberes que eram pouco valorizados até 

frequentarem um processo de RVCC. Essa consciencialização também se traduz, de certa 

forma, numa reaprendizagem porque implica a mobilização consciente de estratégias 

cognitivas e recursos intelectuais e práticos que os formandos dominavam mas sem esta 

perceção reflexiva. Tal percepção é notória nas seguintes falas:  

 

“Mas essencialmente acho que fez-nos relembrar um bocadinho algumas coisas que já 

estavam que ficaram para trás… embora como eu digo como acompanho os meus filhos... 

acabo por fazer sempre um bocadinho reciclagem das coisas, mas no fundo foi um 

bocadinho lembrar… porque tirando realmente em TIC que fiz a formação, aqui não foi 

propriamente aprender. Porque eu é que fui mostrar o que sabia, não é?”. (L., 44 anos, NB) 

 

“Coisas, lá está, que às vezes já a gente rem esquecido e lembra-se mesmo na parte da 

Matemática, aí sim...”. (F., 49 anos, NB) 

 

Um outro aspeto que nos interessou analisar e que se salientou na análise dos 

dados foi a alteração de estados de coisas, nomeadamente de dificuldades de leitura e 

escrita, domínio em que as práticas de literacia se inscrevem. A resposta ao nível formal e 

institucional para alterar estados de coisas, no caso do nível básico, prevista na estrutura do 

processo de RVCC, é, conforme previsto na legislação, o encaminhamento para formação 

complementar quando as dificuldades são significativas. Contudo, sentimos que a vertente 

que verdadeiramente marcou os formandos a este nível foi a formação no âmbito de TIC, e 

não propriamente as práticas de literacia no âmbito de LC ou CLC, ou a formação 

complementar, ao nível de LC, tal como ilustram o exemplo seguinte:  

 

“A única coisa que eu senti dificuldade, um bocadinho, foi no Excel, porque eu não tinha 

qualquer formação. (...)  

Não. Quer dizer, não me trouxe assim grande coisa de novo. Não me trouxe assim muito... é 

como digo, fiz tudo assim tão... para mim foi fácil! Para mim foi fácil! (...) Em termos de 

leitura não porque também sempre li e continuo a ler e acho que continuarei, não é? Pronto, 
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nesse aspeto não, não me trouxe, não me trouxe mais conhecimento nem menos!”. (F., 49 

anos, NB) 

 

“E também apesar de ter que escrever muito a fazer a história de vida... gostei, mas não 

modifiquei nessa área”. (L., 44 anos, NB) 

 

“Word e Excel. Foi mais o que eu aprendi. E que poderá ser útil”. (Ibid.)  

 

Com efeito, as Tecnologias de Informação e de Comunicação têm um forte impacto 

na vida dos formandos, dada, na opinião dos mesmos, a sua significativa “utilidade” e, por 

consequência, as mudanças que ocorrem devem-se sobretudo à frequência dessa 

formação. Vejamos os comentários dos formandos: 

 

“Não, não, nunca tinha tocado, nada, nada, nem sabia ligar o computador. E tinha um em 

casa, mas não tinha aquele interesse de ir procurar [...] Não, porque era esse aspeto que eu 

tinha medo, que eu tinha certo receio… XXX eu nunca quis dizer, prontos, dar a 

compreender que eu estava mesmo ultrapassada em relação a ela [à filha]. E prontos a 

partir daí, desde que eu aprendi no TIC, depois já não tinha problema nenhum e ainda hoje 

lhe digo “anda cá, anda-me ensinar…”. (A., 48 anos, NB) 

 

O único comentário que conseguimos recolher relativamente ao papel transformador 

das práticas de literacia, no âmbito de LC ou CLC, foi o seguinte:  

 

“E em relação ao Português sinto-me mais à-vontade, é bom nesse aspeto, por exemplo, 

para conversar… porque sei que estou a falar e que já não sou capaz de estar a pensar qual 

é a palavra que vou dizer, prontos, o tema sim, e sinto-me muito mais confiante”. (A., 48 

anos, NB) 

 

Neste caso, vemos como houve claramente uma mudança acrescida de 

conhecimento sobre a própria mudança. Ainda assim, os formandos, em geral, não 

perspetivam as práticas de literacia, no âmbito das áreas de competências-chave, como 

favoráveis ou potenciadoras de mudança(s). Para eles a noção de mudança está associada 

a aquisição de novos conhecimentos e, se isso não aconteceu ao nível das práticas de 

literacia, não reconhecem no processo em si um potencial formador e transformador de tais 
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práticas. Quando muito, reconhecem mudanças ao nível da literacia apenas em contexto de 

formação complementar, ou seja, quando se trata de ações mais formais. Esta situação 

também ocorre pela perceção, inclusive transmitida pelos formadores, como já pudemos 

constatar, de que o processo “não é para aprender” e, consequentemente, não modificam 

(ou não se modificam) significativamente ao nível das práticas de literacia.  

 

 

1.5 Estratégias de correção e atitudes adotadas perante o erro linguístico 

 

Esta categoria surge na sequência da anterior, na medida em que se relaciona com o 

erro, mais especificamente com a adoção de estratégias de correção e respetivos 

instrumentos operacionalizados. Se os formadores se referem muito à necessidade de 

“flexibilizar” a correção dos erros ortográficos dos formandos, estes consideram que os 

formadores adotam uma atitude de “compreensão” perante as suas dificuldades com a 

literacia.  

 

“Eram tantas correções, tantas correções, e portanto eu percebi que a pessoa ali deu muitos 

erros, não é? (...) porque eu noto muitas vezes que as pessoas têm dificuldade... não foi 

aqui”. (F., 49 anos, NB). 

 

Neste caso, o formando refere-se a uma situação de correção de erros ortográficos 

que tinha ocorrido numa sessão de grupo de LC, tendo acrescentado que, mesmo no seu 

dia a dia, presencia situações semelhantes.  

Os formandos sentem que os formadores poderiam ou deveriam ser mais exigentes 

e os colegas deviam “ir para formação”. Por outras palavras, o que notamos é que perante 

os erros ou dificuldades dos colegas nas diversas áreas, uma estratégia, na perspetiva dos 

formandos, é precisamente um programa de formação, implicando a aquisição de 

conhecimentos declarativos.  

 

“Em matemática e português provavelmente acho que tinha que ir tudo para formação”. (L., 

44 anos, NB) 
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A mesma formanda justifica a sua opinião nos seguintes termos:  

 

“porque eu acho que uma pessoa que não sabe fazer uma percentagem, eu vou-lhe dar o 

exemplo deste exercício… eu acho… isto… é... é impensável que uma pessoa seja validada 

sem saber fazer isto8”. (L., 44 anos, NB). 

 

Outro aspeto salientado, como dissemos, diz respeito ao tipo de relacionamento 

entre formadores e formandos.  

 

“Uma pessoa não entendia à primeira, segunda, terceira, elas estavam ali para explicar até 

compreender mesmo o ponto que eles queriam chegar, não é?”. (A., 48 anos, NB) 

 

A finalizar este tópico, refira-se a preocupação dos formandos com o seu próprio 

erro, sobretudo pelo receio de cometer falhas associado às memórias negativas do ensino 

primário. Vejamos, então, a relação entre o erro e as representações da escola no tópico 

seguinte, bem como a escolarização como categoria transversal ao discurso dos formandos.  

 

1.6 Escolarização  

 

A escolarização é uma categoria que emergiu da análise do discurso dos sujeitos e, 

assim sendo, releva-se crucial para compreendermos a influência da instituição escolar nas 

representações dos formandos, ou seja, que entendimento detêm da escola e da educação 

não formal ou informal. De acordo com o discurso proferido pelos formandos, é nas sessões 

de reconhecimento, mas sobretudo na formação complementar, que se ocorre uma certa 

aproximação a práticas escolarizadas. Também nas sessões observadas, seja de 

reconhecimento ou de formação complementar, em que pudemos estar presentes, 

assistimos a um ambiente escolarizado, quer pela disposição da sala, das mesas e das 

cadeiras, quer na relação vertical entre formador e formandos, quer ainda quanto ao modo 

de estruturação da formação, através do recurso a um discurso muito devedor da fórmula 

pergunta-resposta. Tal noção é patente desde a organização física do espaço, à 

movimentação do formador no mesmo, até à organização das intervenções (num formato de 

questionário – resposta – comentário), até à recolha de textos para posterior correção e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Mostrou o portefólio com os exemplos de matemática que os colegas não conseguiam resolver. 
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inclusão no portefólio. As marcas dos protocolos que normalmente têm lugar numa sala de 

aula tradicional, nomeadamente numa aula de Português, eram, de facto, notórias.  

 

“Algumas áreas, por exemplo, no caso de LC acaba por ser um bocadinho. Sim, lermos um 

resumo, tem a ver com a leitura, a leitura de um livro... é um bocadinho o que se faz em 

Português. Mas nas outras áreas não tinha nada a ver com o ciclo normal escolar. 

Totalmente diferente”. (L., 44 anos) 

 

Como temos vindo a sublinhar, esta categoria é também transversal porque marca o 

discurso dos formandos direta ou indiretamente ao nível das conceções e práticas de 

literacia. Com efeito, a imagem que estes sujeitos detêm acerca da avaliação é, de igual 

forma, marcadamente escolar e informada por um modelo formal, como pudemos ver 

anteriormente. Assim, analisam as práticas de avaliação, no âmbito do processo de RVCC, 

tendo a escola e o modelo de avaliação escolar como referência. Em suma, e como fica 

evidente, a análise das práticas de avaliação, no âmbito do processo de RVCC, evidencia a 

força da escola tradicional e do seu modelo de avaliação.  

 

 “Sim, sim. Sim, é completamente diferente. Por isso é que eu realmente achei que fosse um 

processo mais difícil. Eu vinha com a ideia um bocadinho que se fosse basear mais no 

normal, no ciclo escolar”. (L., 44 anos, NB) 

 

Fica patente a ideia de que um processo que seja difícil assemelhar-se-ia ao escolar, ou 

seja, e por outras palavras, a escola é mais difícil e mais exigente do que as práticas de 

RVCC. Ainda sobre as imagens de distintos universos educativos, refere mais à frente:  

 

“Enfim. Eu acho que quando começamos o processo escolar desde miúdos vamos ao longo 

do tempo aprendendo. Hh Eu… acho que isto que é um bocadinho facilitado. Aqui eu acho 

que realmente as pessoas, e vi aliás, tanto é facilitado que chega a uma altura que as 

pessoas não vêm com o interesse de aprender, vêm com o interesse de no fim obter o 

certificado independentemente de se aprenderam ou não aprenderam. Não é o principal 

objetivo deles. E acho que está facilitado demais”. (L., 44 anos, NB) 

 

Salientamos este comentário, em particular, porque é interessante associá-lo ao 

anterior. Confrontando-os, fica subjacente a ideia de que no ensino formal, ao terminar um 
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percurso escolar, obtém-se um certificado que é sinónimo de aprendizagem, ao passo que 

no processo de RVCC tal não sucede – “está facilitado demais”. A questão fulcral para os 

formandos é a ausência de avaliação formal, como vimos anteriormente. No mesmo sentido, 

existe uma dissociação entre certificado e aprendizagem, como se obter um certificado não 

significasse ter tido ou ter feito aprendizagens.  

Contudo, no aspeto humano, sentem este processo como muito diferente da escola, 

ou seja, do ponto de vista do relacionamento humano, as diferenças são acentuadas, o que 

se afigura muito positivo para os formandos. É também neste processo de distanciamento 

emocional da escola, do “medo”, do “receio” que tinham de errar, de perguntar, de 

esclarecer dúvidas que (re)constroem a sua identidade letrada, porque ganham confiança, 

autoestima ao sentirem-se valorizados com o reconhecimento das suas competências de 

literacia. Assim, se, por exemplo, na avaliação, notamos a vontade de aproximação ao 

modelo da escola, noutros aspetos, de interação humana, essa “desescolarização” própria 

do processo de RVCC é profundamente apreciada e tem um impacto fortemente positivo 

nos formandos.  

 

“Sim, sim, totalmente diferente, não tem nada a ver. Portanto, éramos respeitadas. Uma 

pessoa não entendia à primeira, segunda, terceira, elas estavam ali para explicar até 

compreender mesmo o ponto que eles queriam chegar, não é? E não havia aquele 

sentimento até de medo, que eu sentia quando andava na escola. Era medo, era aquela 

autoridade pela professora… mas hoje ninguém sente, que eu já vejo pela filha, que é 

totalmente diferente”. (A., 48 anos, NB) 

 

“Ui! Completamente. (risos) Não é? Até porque eu tive uma professora muito, muito… rígida, 

não é? Na primária, que nem nos permitia sequer a gente aproximar-se muito! Não é? Foi 

completamente diferente”. (F, 49 anos, NB) 

 

Considerámos que seria pertinente apresentar, neste momento, os incidentes críticos 

dado, em alguns casos, potenciarem a memória do passado, que retorna.  
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1.7 Incidentes críticos  

 

 Esta técnica (Fivars, 1980) permitiu categorizar situações que interferem positiva ou 

negativamente no processo de (re)construção das identidades letradas dos formandos, 

segundo o seu ponto de vista, de acordo com a metodologia que utilizámos neste estudo.  

 As situações positivas relacionam-se, em geral, com a obtenção de certificação e suas 

consequências na dimensão intelectual, afetiva e relacional.  

 

“Foi quando me disseram que tinha certificação total. Senti-me… porque, é assim, elas 

punham-nos tantas dúvidas, tantas dúvidas, que eu realmente, digo assim, porque nunca 

nos disseram que aquilo era fácil, não é? E a gente via que as outras pessoas 

conseguiam… por um lado, eu pensava assim “porra, se outros conseguem, eu achava 

metade das capacidades que eu tenho…”. [...] Mas, quando a [nome], a [nome] e a [nome] 

me disse que eu tinha a certificação total, foi uma realização… Graças a Deus. Mas tinha 

um trabalho reconhecido. Afinal elas são profissionais e são justas, não é? Senti isso, não 

senti favorecida, não senti nada. Senti que elas eram responsáveis e sabiam reconhecer as 

capacidades das pessoas.” (A., 48 anos, NB) 

  

 O seguinte trecho de uma entrevista ilustra inclusive o impacto que estes processos 

têm na família e não apenas naqueles que o frequentam:  

 

“E.do: Para mim, foi quando o meu filho me disse que tinha muito orgulho em mim! [...] 

E.dor: O que é que isso significou para si? 

E.do: Ui! (risos) Nem sei se tenho palavras para descrever! Senti-me orgulhosa, não é? 

Muito! De ter conseguido e de… ter o meu filho… ali a… porque sabe que os miúdos não 

mentem, não é? Não são… as crianças não mentem! Ele não disse… e logo o meu filho! 

Que não é nada, nada, nada, dessas coisas! Quando está mal, está mal e pronto! Não é? 

Mas… e logo ele! Portanto, eu sabia que a opinião dele era muito genuína, muito honesta! E 

ele assistiu a tudo, contou o tempo e no fim disse: “estou muito orgulhoso de ti!” Foi … foi o 

momento mais bonito! Não é? Para mim foi. Foi o mais importante”. (F., 49 anos, NB).   

 

 Vejamos, agora, as situações negativas, relacionadas, por um lado, com as ações 

protagonizadas pelo Júri e, por outro lado, com casos em que a certificação obtida não foi 

total.  
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“O único realmente o único que nos marcou foi que nos marcou pela negativa em relação ao 

júri externo... que achei que não sei... qual método...pelos vários júris que já assisti... 

normalmente costumam seguir todos a mesma linha. Não sei qual é a ideia do senhor. Não 

teve qualquer tipo de cabimento. Cada um utiliza um método. Ele em vez da pessoa fazer 

um monólogo, ele prefere intervir. Não é propriamente aí que acho que esteja o problema. O 

problema é que ele fazia as perguntas, respondia ele”. (L., 44 anos, NB) 

 

No exemplo transcrito, fica patente que o “único” evento representativo de um 

incidente crítico se tratou da situação formal que é o júri de certificação. Não podemos 

afirmar se se trata de uma situação com alguma expressão representativa no âmbito do 

estudo, mas não pode deixar de ser salientado que em todo este processo de ensino-

aprendizagem apenas tenha sido salientado como “marcante” um único episódio, justamente 

aquela em que culmina todo o processo de RVCC. Ainda mais se torna relevante este 

excerto quando, noutros momentos da entrevista, este sujeito salientou a forma como foi 

marcante ver valorizadas as suas competências de literacia, até então desvalorizadas pelo 

mesmo. Observamos, desta forma, como é marcante para os sujeitos a sua preocupação e 

valorização da avaliação final, tal como acontece igualmente no excerto seguinte de outra 

entrevista:   

 

“Do avaliador externo. Porque, lá está, quer dizer, eu vim antes, vim depois, e vejo que 

aquilo, pronto, aquilo é que tem de estar errado! Tem que estar, tanto que depois disso, até 

as formadoras também, coitadas, sentiram-se mal! Porque eu disse, a minha vontade 

quando me disse; “conclua”, foi dizer: concluo, não! Ainda não acabei. “Ó, podia ter dito que 

nós apoiávamos!” Quer dizer, apeteceu-me, mas não fiz por uma questão de respeito, não 

é? Mas acho que ele foi uma pessoa que… que quis ser vedeta, quis ele ser a vedeta! Então 

ele… a pessoa estava em júri, estava de pé como viu no outro dia, e ele falava para os que 

estavam lá sentados nas cadeiras! A pedir a opinião dos que estavam lá sentados nas 

cadeiras! Quer dizer, e ignorava um bocado… ou fazia a pergunta e depois respondia ele! 

Quer dizer, ele foi a vedeta! E eu  isso, num… num… quer dizer, todos nós … [...] Ai, foi, foi. 

Parte negativa” (F., 49 anos, NB) 
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A questão do reconhecimento é, de facto, transversal ao processo de RVCC. Assim, 

a subcategoria emergente é reconhecimento, seja reconhecimento insuficiente e 

insatisfatório, ou suficiente e satisfatório. O certificado final autoriza o reconhecimento por si 

próprio, o dos outros e para com os outros, e ainda pela sociedade em geral. 

Já em relação a incidentes relacionados com as práticas de literacia, não 

encontramos nenhuma ocorrência significativa, como se pode constatar até pela dispersão a 

este propósito de algumas respostas, como no seguinte trecho de uma entrevista:  

 

“E.dor: Em termos da leitura e da escrita. Alguma coisa... XXX  

E.do: Não. Não tenho assim... realmente o processo não foi muito seguido. Houve algumas 

interrupções. A [nome] até os explicou... Acaba por ter muita burocracia. As vezes parece 

que as coisas estão paradas e não estão. Elas tem que tratar dessas coisas todas. Não tive 

assim nada. Eu gostei. Gostei de todos os formadores. Achei que dentro das possibilidades 

eles ajudaram. E achei o processo não teve assim nada que me marcasse muito porque 

achei que ele foi bastante fácil. Acho que o que faltou um bocadinho, acho que devia ser 

mais longo. Devíamos ter mais contacto com os formadores. Acabou por ser assim um 

contacto muito curto. E mesmo com os colegas acabava por ser também. Porque quando 

estávamos com o formador tínhamos que estar atentos. Andamos aqui alguns meses mas 

depois o contacto com eles não foi muito. Houve aquelas paragens todas. Semanas. Meses. 

Quase. XXX por isso nem tivemos assim grande episódios que nos pudesse...” (L., 44 anos, 

NB) 

 

No caso seguinte, ao contrário, houve claramente um incidente positivo em termos 

das práticas de literacia durante o processo:  

 

“E.do: Quando escrevi a minha infância.  

E.dor: E gostou? Gostou de reviver e de escrever? 

E.do: Muito. Muito. Muito!” (F., 49 anos, NB) 
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2. Conceções de literacia dos formandos 

 

Das práticas de literacia dos formandos no contexto do processo de RVCC e das 

narrativas sobre elas, chegamos às conceções de literacia. Neste ponto, partindo da análise 

das práticas de literacia, passamos a equacionar dimensões associadas ao entendimento de 

literacia por parte dos formandos.  

 

2.1 Ser ou não letrado 

 

Ser letrado para os sujeitos da nossa pesquisa constitui uma condição que implica 

níveis de instrução escolar. Assim, no mais alto grau encontram-se aqueles que “estudaram 

mais”. Percebemos, assim, que a literacia surge associada à noção de escolarização: 

quanto maior o nível de escolaridade, mais letrada é a pessoa. Consequentemente, outra 

ideia presente no discurso dos formandos é a correlação direta entre ser letrado e ter 

conhecimento, ou seja, é mais letrado quem tem “mais conhecimento”, sendo esse 

conhecimento de natureza formal, académica, científica. Além disso ainda, os termos que 

surgem na superfície discursiva são “cópias”, “resumos”, “hábitos de leitura” quando se fala 

do que é ser-se letrado. Relativamente aos hábitos de leitura, eles significam normalmente 

“ler livros, jornais e revistas”. Os formandos salientam que as pessoas “não leem” e “não 

têm esses hábitos”, referindo-se à leitura de livros, nomeadamente romances. É significativa 

a convergência semântica entre o discurso dos formandos e dos formadores, no que diz 

respeito a esta subcategoria.  

 

Referindo-se à sua escolarização, e comparando-a com a do seu educando, uma formanda 

releva o que considera a mais valia do percurso escolar daquele, diminuindo, 

consentidamente, o valor do seu percurso. 

 

“Depende do conceito de letrada de cada um, não é? (risos) Mas quer dizer, não me sinto 

assim a pessoa, quer dizer, eu reconheço que o meu 9º ano não é a mesma coisa que um 

9º ano feito por uma pessoa que esteja aqui na escola, que faça aqui… uma criança, 

digamos, não é? O meu filho vai fazer o 9º ano, está no 7º, vai para o 7º… 9º, não posso 

comparar! Claro que não, que ele tem muita mais, tem muito mais conhecimento do que eu, 

de muitas mais coisas!”. (F., 49 anos, NB) 
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Na fala seguinte, a mesma formanda acaba por conceder e atenuar o que dissera 

num momento anterior da entrevista. 

 

“Mas não, não me considero de todo iletrada! Sei que existe essa palavra! (risos) Não me 

considero muito iletrada, não! Eu, se calhar, estou a ser um bocado convencida, mas …”. 

(F., 49 anos, NB) 

 

Neste caso, que passamos a citar, observa-se, igualmente, a assunção de um baixo 

nível de literacia por parte do sujeito, ao apreciar positivamente o período mais extenso da 

escolaridade formal. 

 

“Lógico que há pessoas muito mais letradas do que eu... que estudaram muito mais não é” 

(L., 44 anos, NB)  

 

Problematizando um pouco mais os exemplos, no primeiro exemplo do conceito de 

“ser letrado” fez-se uma associação a tipo de ensino (formal), nível e correspondência em 

termos de conhecimento. Fica subentendida a ideia de que o filho terá não só mais 

conhecimento, mas que esse conhecimento vale mais, que é mais importante, pelo que ele 

será mais letrado. Já no segundo exemplo, encontramos o conceito quantificável na 

expressão “muito iletrada”.  

No mesmo momento, ainda ao falarmos sobre o que significa ser-se letrado, respondeu que:  

 

“O meu filho quando estava naquela fase da primeira classe, da segunda classe, de fazer as 

cópias, eu fazia as cópias com ele! E ele dizia-me: “ah, porque é que estás a fazer isso?”. E 

eu dizia: “ó [nome], se a pessoa não treinar, depois nem sei escrever!”. Mas era porque eu 

gostava de escrever!”. (F., 49 anos, NB). 

 

Não só é relevante o facto de haver uma associação direta entre ser letrado e texto 

escrito, como é curiosa a lembrança das “cópias” que fazia com o filho há alguns anos.  

Quando questionados sobre mudanças na forma de se sentirem letrados, 

consideram, em geral, que “não houve grandes mudanças”, sobretudo no caso daqueles 

formandos que já liam livros.  
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“Não. Isso não. Porque eu já os tinha. Não é? Porque eu, eu… eu escrever, eu sempre 

gostei de escrever. Faço os meus ‘poemazitos’”. [...] Em termos de leitura não porque 

também sempre li e continuo a ler e acho que continuarei, não é? Pronto, nesse aspeto não, 

não me trouxe, não me trouxe mais conhecimento nem menos!”. (F., 49 anos, NB) 

 

Também nestes exemplos podemos constatar que o texto escrito é preponderante 

em relação à valorização do texto oral, escassamente referenciado. O único caso de todas 

as entrevistas em que há uma referência a mudanças, transformações, ou simples menção 

ao texto oral é o seguinte:  

 

“E em relação ao Português sinto-me mais à-vontade, é bom nesse aspecto, por exemplo, 

para conversar… porque sei que estou a falar e que já não sou capaz de estar a pensar qual 

é a palavra que vou dizer, prontos, o tema sim, e sinto-me muito mais confiante”. (A., 48 

anos, NB) 

 

Excetuando este comentário em que encontramos uma referência à importância de 

saber falar e pensar, a globalidade dos formandos valoriza os livros como objetos que 

representam o ‘saber’ e, portanto, que ‘valem’ mais do que outros objetos. Pelo exposto, 

observa-se no discurso dos formandos uma conceção ‘isolada’ de literacia – como “skill” – 

em que a escrita exerce um papel preponderante em relação à oralidade, ao mesmo tempo 

que lhe [à escrita] é reconhecida mais ‘valor’. É precisamente esta ideia que desenvolvemos 

no ponto seguinte. 

 

2.2 Saber ler e escrever 

 

Outro aspeto que merece destaque é a centralidade e a importância que reconhecem 

às práticas e ao conceito de literacia, por um lado, e à distinção entre escrita e leitura: 

 

“E.do: Formei de alguns que acho que, pronto lá está, apesar de também não terem 

continuado os estudos, mas continuaram a sua instrução, a tentar-se valorizar e evoluir. E 

simplesmente porque num... estudaram não estagnaram. Mas, alguns no grupo que 

realmente, que via-se que não tinham, realmente são pessoas que não têm nem hábitos de 

leitura nem... de escrita, eu também não tenho, mas acho que é mais, quem não tem de 

leitura, muito menos de escrita. Há muita gente que não tem de escrita, mas tem de leitura. 
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Agora se não tiver os dois… acho que o de leitura é o essencial… porque depois lendo.... 

depois também não tem dificuldades com escrita. Pode é não ter o hábito de escrever. 

Agora se não ler, não consegue escrever mesmo.  

E.dor: E outras competências, em geral?  

E.do: Isso acaba por depois influenciar todas as outras áreas”. (L., 44 anos) 

 

Os formandos valorizam claramente práticas de literacias dominantes, 

nomeadamente de literacia académica. Vimos como os exemplos apresentados participam 

dos géneros textuais sobretudo escolares – resumo, composição, texto de opinião. Saber ler 

e escrever equivale a ter práticas de literacia académica.  

Se, por um lado, percebem que as competências e experiências variadas ao longo 

da vida têm valor e devem ser reconhecidas dando a possibilidade de obter uma 

certificação, por outro lado, em relação às suas práticas de literacia não demonstram a 

mesma segurança e firmeza. Por outras palavras, naquilo que às suas práticas de literacia 

diz respeito, parecem ter outra medida e outros parâmetros. O impacto social, o 

reconhecimento do diploma, a imagem da avaliação e da certificação são elementos 

externos ao sujeito com profundas consequências naquilo que pensam sobre o conceito de 

literacia e respetivas práticas. Em traços gerais, tal como com os formadores, a conceção de 

literacia dos formandos aproxima-se claramente do modelo autónomo, dado que o termo 

literacia é entendido, em larga medida, como sinónimo de literacia académica.  

Embora os formandos afirmem que leem e escrevem vários tipos de textos, sentem-

se inseguros quanto ao processo de RVCC que, por permitir uma (re)construção da sua 

identidade letrada, opera mudanças na sua relação com a literacia, como veremos de 

seguida. 

 

2.3 (Re)construção da identidade letrada    

 

De acordo com a análise em curso, constatamos que o RVCC é um processo de 

visibilidade de atitudes e crenças e de desvelamento de competências. Na verdade, ao 

longo deste texto, fomos percorrendo um caminho que nos permite, neste momento, 

compreender e analisar a (re)construção identitária que os formandos sofrem nestes 

contextos.  

Nesse sentido, à medida que esse desvelamento de competências vai ocorrendo os 

formandos vão (re)construindo a sua identidade letrada. Trata-se de um processo dinâmico 
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e interativo. É na procura de competências adquiridas ao longo da vida, e em diversos 

contextos, que encontramos a reconstrução da sua identidade letrada, especificamente na 

escrita da história de vida. Pensámos inicialmente que essa (re)construção, caso ocorresse, 

ocorreria sobretudo no âmbito das áreas de competências-chave associadas à literacia, isto 

é, nas áreas de LC (nível básico) e CLC (nível secundário). Julgávamos que, por terem 

como objeto práticas literácitas, por ser essa a sua especificidade, que seria justamente 

nesse espaço que adviria uma possível (re)construção da identidade letrada dos sujeitos. A 

nossa perspetiva inicial era de que o formador de LC ou CLC, ao tornar o formando 

consciente das competências que ele detém (ou não), tinha uma influência significativa na 

transformação da identidade letrada do sujeito durante o processo de RVCC.  

Ao contrário, a nossa análise permite concluir que as áreas técnicas – LC ou CLC – 

são o espaço menos marcante para essa reconstrução dos processos identitários. Não 

obstante, o RCC continua a ser o instrumento que baliza tal (re)construção, esteja isso claro 

ou não para os formandos. É o RCC quem dita, de facto, o que merece visibilidade (ou não) 

neste processo de reconhecimento. O mais importante foi termos percebido que a reescrita 

como oportunidade de ‘viver outra vez’, de “dar valor à vida que se teve”, de obter o 

reconhecimento de uma vida que não se teve é que permite esse processo de reconstrução 

identitária.  

Mas esse processo que leva o sujeito a apostar na mudança (‘vou-me tornar num 

outro’), que passará a ter competências e um certificado que as comprova, é feito de 

aproximações e de afastamentos ao passado vivido, através de um processo de (re)escrita 

da história de vida. Esse confronto com a vida vivida é mediado pela escrita e essa ‘escrita 

da vida’ – ou escrita de um livro sobre a vida – é que dá corpo à (re)construção identitária 

(Wortham, 2006).    

 

“Sim, e uma vida com valor. Para mim é uma vida com valor porque realmente as coisas que 

nos passam e que não tem grande valor e que agora ao escrever o portefólio foi uma coisa 

que eu vi que realmente situações que passei não é mas que tudo tem um significado e tem 

valor. E uma pessoa as vezes por assim de lado e nem quer lembrar nem nada mas tudo 

neste caso tem uma certa aprendizagem. Bons momentos. Maus momentos. (...) Eu acho 

que antes de escrever o portefólio eu punha assim um bocado de dúvidas e agora não. (...) 

E isso levou-me a refletir sobre todos esses aspetos, todos esse percursos”. (A., 48 anos, 

NB) 
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“E.dor: Isso é um processo um bocadinho até… catártico, não é? Assim um bocado... 

E.do: É. É. 

E.dor: da pessoa renovar e de … 

E.do: Foi uma maravilha! Foi. Foi uma maravilha! E, e [...] 

E.dor: E gostou? Gostou de reviver e de escrever? 

E.do: Muito. Muito. Muito!”. (F., 49 anos, NB) 

 

“Reconhecer o meu valor. Que se calhar não dava valor às coisas. [...] É uma coisa que eu 

vou ter para mostrar aos meus netos… e… à família toda. Ao menos vou dizer ao pessoal: 

olha, eu já escrevi um livro! À minha maneira, mas escrevi um livro. Não é?”. (F., 54 anos, 

NB) 

 

Mais adiante acrescenta ainda:  

 

“É bom para a pessoa em si. A pessoa sente-se… no meu caso, senti-me valorizado. Eu 

senti-me valorizado! Além do meu trabalho, que fiz um bom trabalho… no fim ouvir aquelas 

palavras todas, foi muito bom! Senti-me bem, senti-me valorizado. Afinal eu não sou tão 

burro como pensava, não é?”. (F., 54 nos, NB) 

 

Em todos estes exemplos, vemos como a questão do “valor” e “reconhecimento” é 

fulcral para a mudança identitária que acontece durante o processo de RVCC, no sentido em 

que o confronto com processos de aprendizagens passadas, que se traduzem em 

competências no presente, transforma a perceção do eu sobre si mesmo (Andersson & 

Fejes 2005). Trata-se, na verdade, de processos multifacetados de identificação social 

(Bauman, 2005) que conjugados com contextos de ensino-aprendizagem permitem a 

reconstrução da identidade do aluno/formando (Wortham, 2006). A importância simbólica (e 

as consequências) do “diploma” e do “certificado” é muito grande, mas é maior ainda, 

julgamos, o impacto que tem para o sujeito a vivência em si de todo este processo, 

sobretudo por assentar na escrita da história de vida. Neste sentido, uma figura proeminente 

é o profissional de RVCC, que não está incluído no nosso objeto de estudo. Se o processo 

de reconstrução assenta, em larga medida, na escrita da história de vida, então, também o 

profissional de RVC ao orientar esse trabalho na elaboração do portefólio é um ator que 

sobressai de igual modo. Salientamos, assim, a decisiva importância e imprescindível 

contribuição do profissional de RVC para o desenrolar deste processo e na reconfiguração 
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das identidades. Por ser um processo altamente dependente da escrita e de momentos 

passados, diríamos que ele determina uma reconstrução que assenta em dois movimentos 

– de fora para dentro e de dentro para fora. O formador e o profissional exercem influência 

externa, no sentido em que ‘vão formar o outro’ e o formando ‘procura em si’ competências 

adquiridas ao longo da vida, sendo esse confronto e ponto de chegada materializados 

através da escrita.  

 

2.4 Adulto, aluno, formando  

 

Ao contrário dos formadores, cuja identidade é sujeita a fissuras e transformações, o 

discurso dos formandos revela que os mesmos detêm uma perceção da sua identidade mais 

consistente e homogénea. Em geral, afirmam que não se sentem “alunos” porque não veem 

naquele contexto semelhanças significativas com a escola, apesar de, inicialmente, terem 

essa expectativa de ir “para a escola aprender coisas”.   

 

“Eu vejo-os um bocadinho mais como formadores, lá está porque eles não estavam ali para 

ensinar muito. [...] É. Eu senti-me um bocadinho a adulta que regressou um bocadinho à 

escola. Estava a pensar, lá está. Estava à espera das coisas um bocadinho mais parecidas 

com o que era realmente a escola. Lá está é uma formação, não é uma aprendizagem. Daí 

também é normal que seja um bocadinho diferente. hm […] mas acho que também no fundo, 

certas áreas, por exemplo, quando estive com a [nome] no fundo é uma professora, esteve a 

ensinar. Por isso depois temos, aquela parte em que acho que acabam por ser mais um 

bocadinho professores e não formadores mas depois acho que isso tem um bocadinho mais 

a ver com o termo técnico que cada um lhes quer dar. Ela poderá dizer que me estava a dar 

formação. Mas para mim estar a dar formação ou ser professora, estar-me a ensinar eu 

acho que para mim é a mesma coisa. Formação. Eu acho que vai dar ao mesmo. Tive uma 

formadora que teve-me a dar formação a TIC, ou tenho uma professora e esteve-me a 

ensinar informática. Eu acho que no fundo é mais um termo”. (L., 44 anos, NB)  

 

“Nunca me senti aluna, assim, a cem por cento. Era mais troca de ideias, portanto, eu acho 

que era mais isso. Tinha troca de opiniões, troca de maneiras de pensar [...] Eu acho que 

sim, porque uma pessoa de aluna está… Porque uma pessoa está mais atenta a ouvir, do 

que comentar ou falar, não é? E, neste caso, não. Elas incentivavam-nos muito a dar a 

nossa opinião”. (A., 48 anos, NB) 
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O tipo de relação estabelecida com os formadores faz com que se tenham sentido 

“adultos” e/ou “formandos”, mas a verdade é que, ao longo da entrevista, foram-se referindo 

a si próprios e aos colegas como os “alunos” que estavam na “aula” com o/a “professor/a”. 

Neste aspeto, acontece o mesmo que se passa com os formadores – usam determinados 

termos como “aluno”, “aulas”, ”professor” do universo escolar para se referirem àquele 

contexto porque é o que conhecem. As amarras discursivas a termos e expressões do 

universo “escola” são, por isso, constantes e transversais ao discurso dos formandos. Foi 

importante compreender que, mesmo assim, conseguiram-se distanciar emocionalmente da 

escola e viveram o processo de RVCC como uma experiência diferente da vivência escolar 

na infância. Contudo, ideologicamente, as presenças são muitas e influenciam a forma como 

se sentem (in)seguros com a sua identidade letrada. O “medo” de errar, a “vergonha”, o 

sentir-se “diminuído” por não ter terminado a escola é algo que os marcou sempre ao longo 

da vida e com a realização do processo de RVCC deram o primeiro passo para se 

operassem algumas mudanças. É neste jogo de ressentimento com a escola que não 

terminaram, e a vida que (não) tiveram, que se torna possível uma (re)construção identitária 

com repercussões importantíssimas para a autoestima dos sujeitos.  

A este nível encontramos também uma formação discursiva (Foucault, 1988) que se 

traduz numa ideia de “falo por mim e não pelo outro”. Verifica-se, assim, uma fissura neste 

aspeto relativamente à legitimidade do processo de RVCC. Há claramente um 

distanciamento quanto “ao outro” porque sentem uma forte necessidade de validar o seu 

processo de reconhecimento, tal como sucede com os formadores. Esta insistência, ao 

longo da entrevista, sobre a seriedade do seu processo prende-se com a obsessão que têm 

pela avaliação, neste caso, pela certificação total e pelas críticas que levantam à sua 

estrutura, como vimos anteriormente.  

Neste texto, apresentámos a análise das práticas e conceções de literacia dos 

formandos após a conclusão do processo de RVCC. Começando por identificar as 

motivações e expectativas para iniciar um processo educativo, passando pelas práticas e 

conceções de literacia, chegámos à sua (re)construção da sua identidade letrada. 

Ressaltamos a importância que os formandos atribuem às práticas de literacia escolarizadas 

e académicas, por contraposição a práticas vernáculas que são desvalorizadas. Ainda que o 

processo de RVCC contribua para perceberem que as literacias vernáculas “têm valor”, 

continuam a valorizar sobejamente as literacias dominantes. Neste sentido, a escola é 

altamente valorizada e percebe-se que a procura do processo de RVCC é uma tentativa de 
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recuperar a “escola que não tiveram”. Concluímos que não foi na especificidade das áreas 

técnicas do processo de RVCC que se deram as maiores transformações na identidade 

letrada dos formandos, mas antes no trabalho de escrita das suas histórias de vida. A 

análise de dados evidenciou alterações e (re)configurações nas identidades letradas quer de 

formadores, quer de formandos no momento de participação no processo de RVCC. 

Salientamos, por isso, o enorme potencial formador da escrita e dos contextos informais 

para o ensino da literacia, no âmbito da educação de adultos.  
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Resumo 

Partindo da relação multidimensional que se estabelece entre os conceitos de integração curricular e 
de didática da gramática, aprofundamos a reflexão sobre a inter-relação entre as diferentes 
conceções de integração curricular e as diferentes formas de abordagem que os processos de ensino 
e aprendizagem da gramática podem assumir nos primeiros anos de escolaridade.  

Abordamos, do ponto de vista da crítica da razão didática, os grandes domínios técnico-didáticos que 
a interface Integração Curricular/Didática da Gramática determina nesta etapa da escolaridade em 
que o caráter transversal e a dimensão implícita no ensino da gramática desempenham um papel 
fundamental: (i) linguística descritiva/gramática da palavra: palavra fonológica, palavra morfológica, 
palavra semântica e classes de palavras; (ii) ensino e aprendizagem do vocabulário (iii) 
representação gráfica e ortográfica; (iv) linguística descritiva/gramática da frase: palavra 
morfossintática e grupo de palavras; (v) linguística textual – gramática do texto. 

Propomos, adotando como referenciais epistemológico-didáticos o Dicionário Terminológico (DT), as 
Metas Curriculares de Português (MCP) e os Programas de Português do Ensino Básico (PPEB), 
uma proposta prática de integração curricular, materializada na opção metodológica de Unidade 
Didática, com definição de percursos de ensino e aprendizagem integrados.  

 

Palavras-chave: integração didática; unidade didática; gramática intuitiva; metalinguagem. 

 

 

Abstract 

Based on the multidimensional relationship that is formed between the concepts of curricular 
integration and teaching grammar, the reflection on the inter-relationships between the different 
conceptions of curricular integration and the different approaches that grammar teaching and learning 
processes can take on in the first years of schooling is deepened. 

We approach, from the point of view of didactic reasoning, the great technical-didactic fields that the 
interface Curricular Integration/Didactic of Grammar determines in the school phase where the 
transversal character and the implicit grammatical dimension has a fundamental role: (i) 
descriptive/grammar linguistics of the word: phonologic word, morphologic word, semantic word and 
words classes; (ii) vocabulary teaching and learning; (iii) graphic and orthographic representation; (iv) 
descriptive/grammar linguistics of the phrase: morphosyntactic word and words groups; (v) textual 
linguistics – text grammar. 

It is proposed that adopting as a reference of epistemological-didactics the “Dicionário Terminológico 
(DT)” (Terminology Dictionary), the “Metas Curriculares de Português (MCP)” (Portuguese Curricular 
Standards) and the “Programas de Português do Ensino Básico (PPEB)”, (Portuguese Programmes 
for Primary Schools), a practical proposal for curricular integration, materialized in the methodological 
option of the Didactic Unit as the definition of the integrated teaching and learning paths.  

 

Keywords: integrated didactics; didactic unit; intuitive grammar; metalanguage. 
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Introdução 
No âmbito deste artigo pretende-se refletir acerca da relação entre integração 

curricular e ensino da gramática nos primeiros anos de escolaridade, adotando como 

referencias os normativos que orientam a prática educativa em Portugal (Programas e 

Metas Curriculares). 

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

integração curricular enquanto forma de abordagem ao ensino da gramática ter vindo, 

nos últimos anos, a ganhar importância nos estudos didáticos e pela necessidade de 

aprofundar as formas de relação entre esta realidade e os processos de didatização do 

ensino da gramática que Programas e Metas determinam. 

O objetivo principal deste trabalho é abordar, do ponto de vista da crítica da 

razão didática, os grandes domínios técnico-didáticos que a interface Integração 

Curricular/Didática da Gramática determina numa etapa da escolaridade em que o 

caráter transversal e a dimensão implícita da gramática desempenham um papel 

fundamental.  

Assim, num primeiro momento, far-se-á uma análise crítica às diferentes 

perspetivas da integração curricular, contextualizando-as no processo de elaboração 

de unidades didáticas enquanto esquema metodológico de excelência na prática do 

ensino globalizado ao qual este trabalho se refere. 

Seguidamente, propor-se-á uma análise, com o detalhe possível, sobre os 

elementos didatológicos base e as características técnico didáticas que fundamentam 

o processo de construção de unidades didáticas para o ensino da gramática com 

recurso aos princípios da integração curricular nos primeiros anos de escolaridade. 

Posteriormente, abordar-se-á no âmbito da interface Integração Curricular 

/Didática da Gramática e à luz dos referenciais que orientam a prática educativa em 

Portugal (Programas e Metas Curriculares) as formas de integração dos conteúdos 

gramaticais em unidades didáticas integradas, considerando como grandes planos de 

abordagem linguístico-gramatical: (i) linguística descritiva/gramática da palavra: 

palavra fonológica, palavra morfológica, palavra semântica e classes de palavras; (ii) 

ensino e aprendizagem do vocabulário; (iii) representação gráfica e ortográfica; (iv) 

linguística descritiva/gramática da frase: palavra morfossintática e grupo de palavras; 

(v) linguística textual – gramática do texto. 

No último ponto, apresentar-se-á uma proposta de matriz para a construção de 

unidades didáticas com exemplos de tarefas de ensino e aprendizagem da gramática 

que visam a materialização do objetivo principal definido para este trabalho – ensino 
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da gramática no âmbito da integração curricular e do ensino globalizado nos primeiros 

anos da escolaridade. 

Finalmente, apresentar-se-ão as considerações finais, apontando-se para uma 

necessidade de articulação entre textos reguladores da prática educativa e para a 

necessidade de um forte investimento na formação inicial e contínua de professores a 

este nível. 

 

Integração Curricular e Unidade Didática: conceitos complexos e génese da 
coerência metodológica no ensino da gramática 

Nas últimas décadas assistimos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a 

diferentes tentativas de renovação das práticas de desenvolvimento curricular que se 

traduzem em tentativas de recuperação da integração didática como forma e opção 

metodológica de abordagem aos processos de ensino e aprendizagem.  

Nos sistemas de ensino, como o português, com opção organizativo – curricular 

nos primeiros anos de escolaridade globalizada e centrada na figura de um professor 

titular ou tutor esta é uma realidade didática marcante.  

A caracterização, na perspetiva evolutiva e relacional pedagógica, destas 

tentativas de reinvenção curricular revela que o pensamento didático atual está a ser 

fortemente influenciado pela emergência educativa da ásia oriental em que a aposta 

nos desenhos curriculares fundamentados no aprofundamento da diferenciação entre 

a epistemologia das disciplinas científicas e a epistemologia das disciplinas 

curriculares se revelou de grande importância para a eficácia dos processos de ensino 

e aprendizagem.  

A compreensão fenomenológica desta problemática e das formas de abordagem 

técnico-didáticas aos processos de ensino e aprendizagem da gramática e do 

desenvolvimento da consciência linguística nos primeiros anos de escolaridade 

marcam na génese o conceito de integração curricular que adotamos1. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Do	   ponto	   de	   vista	   técnico–didático,	   o	   conceito	   de	   integração	   curricular	   defendido	   neste	   trabalho	  
assenta	   em	   fatores	   contextuais	   e	   no	   princípio	   de	   que	   uma	   abordagem	   ao	   processo	   ensino	   e	  
aprendizagem	  da	  gramática	  nos	  primeiros	  anos	  de	  escolaridade	  de	  cariz	  meramente	  disciplinar	  promove	  
a	  fragmentação	  excessiva	  do	  conhecimento	  linguístico,	  afastando-‐o	  da	  ordem	  natural	  de	  aprendizagem	  
da	   língua	   pelos	   alunos	   desta	   faixa	   etária.	   Assenta,	   ainda,	   na	   conceptualização	   da	   diferenciação	  
epistemológica	   clara	   na	   interface	   Linguística	   /Didática	   da	   Gramática,	   com	   a	   consideração	   que	   as	  
relações	   que	   se	   estabelecem	   entre	   conhecimento	   linguístico	   e	   a	   microdidática	   da	   gramática	   se	  
fundamentam	  na	   transversalidade	   curricular	   sem	  perda	   de	   identidade	  dos	   conteúdos	   gramaticais	   por	  
mera	  diluição	  em	  análises	  de	  funcionamento	  da	  língua.	  
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Se analisarmos, do ponto de vista diacrónico, a situação específica da evolução 

das formas de organização e desenvolvimento curricular em Portugal em relação a 

esta realidade marcante do pensamento didático, verificamos que, apesar dos 

sucessivos avanços e recuos característicos de uma política educativa marcadamente 

reformadora, a introdução destes princípios do pensamento didático dominante foi feita 

e traduziu-se numa melhoria significativa do desempenho dos alunos portugueses no 

domínio das competências literácitas, amplamente confirmada pela investigação de 

âmbito nacional e internacional.  

Esta evidência está diretamente relacionada com o facilitar do acesso aos livros e 

ao interconhecimento, ao desenvolvimento de programas específicos de formação de 

professores e a ela não é alheia, de igual modo, uma lenta, mas efetiva mudança de 

cultura educativa ao nível das formas de ensinar e aprender gramática. 

Práticas como o ensino sistematizado e contextualizado do vocabulário específico 

das diferentes áreas curriculares, a gradual perda de importância da gramática 

normativa e o crescimento das práticas de ensino experimental ao nível da gramática 

da língua são outras evidências empíricas do que acabámos de afirmar. 

Do ponto de vista relacional dos processos de desenvolvimento curricular e da 

didática específica da gramática, uma análise atenta, por exemplo, às formas de 

organização dos manuais escolares e em particular das gramáticas de iniciação e da 

forma como estas expressam os princípios da integração didática materializados no 

desenho específico de aulas, revela, apesar dos progressos observados e referidos, 

um imobilismo didatológico e didático significativos, com a incoerência técnico - 

didática a emergir como característica fundamental. Neste contexto, urge, a partir da 

consideração das duas dimensões base da integração didática – a dimensão 

epistemológica das áreas curriculares disciplinares escolares e a dimensão didática, 

redefinir as formas de organização do processo ensino e aprendizagem, construindo a 

base de uma matriz de desenho programático com potencial de eficácia que permita a 

verdadeira integração, substituindo os habituais somatórios de conteúdos e atividades 

por unidades de sequenciação estratégica, materializadas em unidades didáticas 

definidas a partir de um tema e um elemento integrador. 

A designação unidade didática ou unidade de programação remete, do ponto 

de vista da conceção do processo ensino/ aprendizagem, para uma realidade técnico-

didática de ensino da gramática baseada num conjunto de opções metodológico-

estratégicas que apresentam como fundamentos técnicos de base:  
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i. uma forma específica de relacionar a seleção do conteúdo programático 

(entendido como sequenciação didática) com o fator tempo (concebido como 

entidade biunívoca de relação entre tempo de ensino e tempo de 

aprendizagem);  

ii. a aposta na coerência metodológica interna, a partir da seleção de uma 

unidade temática e da definição de elementos de integração curricular, que 

funcionam como eixos de uma relação biunívoca entre o conhecimento 

específico de um determinado domínio da gramática e as formas de 

abordagem técnico-didática,  

iii. a consideração de que todos os elementos que intervêm nos processos de 

ensino e aprendizagem da gramática se articulam, nas perspetivas 

epistemológico-linguística e curricular, em percursos, como verdadeiros 

projetos de trabalho contextualizados. 

Neste sentido, centrando-nos nestes princípios didatológicos base e na 

sistematização do conhecimento didático produzido neste campo nas últimas décadas 

(e.g., Escamilla, 1993, Beane, 1997; Spiegel, 2009;), consideramos, no âmbito deste 

trabalho, as unidades didáticas com integração curricular como unidades de 

programação e forma de organização da prática docente constituídas por um conjunto 

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

unidade temática central de conteúdo e um elemento integrador num determinado 

espaço de tempo, com o propósito de alcançar os objetivos didáticos definidos e dar 

resposta às principais questões da relação específica epistemológico- curricular: o que 

ensinar da gramática (objetivos e conteúdos), quando ensinar (sequenciação 

relacional ordenada de atividades e conteúdos), como ensinar (tarefas de ensino e 

aprendizagem, organização do espaço e do tempo, materiais e recursos didáticos) e 

como avaliar (metalinguagem, critérios e instrumentos). 

 

Elementos didatológicos base e características técnico-didáticas para a 
construção de unidades de ensino e aprendizagem da gramática com recurso 
aos princípios da integração curricular 
 

Pensar na programação didática como um mero somatório de unidades didáticas 

para aplicar ao longo de um trimestre, ano ou ciclo, para além de constituir um erro 

primário do ponto de vista didático, revela formas estáticas de conceção do processo 

ensino e aprendizagem que em nada favorecem o desenvolvimento do principio 
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didático fundamental da interação plena entre as formas de aprender e ensinar 

gramática num determinado contexto, com determinados alunos e professores – 

definição de relações de ação didática entre o conhecimento específico das diferentes 

áreas curriculares e as diferentes perspetivas de abordagem didática desenhadas com 

recurso aos elementos base da integração curricular: interconhecimento, 

interdisciplinaridade, intercomunicação e intertextualidade. 

Na perspetiva da integração curricular, as unidades didáticas com inclusão de 

práticas de ensino e aprendizagem da gramática configuram-se como espaços globais 

de organização curricular e definição de modos de conceber e atuar e apresentam 

como características fundamentais: 

i. referir-se a contextos de aprendizagem reais, práticos e úteis, do ponto de 

vista da aprendizagem da língua; 

ii. definir com clareza objetivos didáticos a alcançar e aprendizagens a 

realizar; 

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

todos os elementos didáticos que devem presidir ao ensino da gramática 

nos primeiros anos de escolaridade: observação e ação sobre contextos 

linguísticos de proximidade, abordagem com referência a esses contextos 

dos conteúdos gramaticais, prática efetiva de uso do conhecimento 

linguístico abordado; 

iv. respeitar os princípios da progressão e da sequencialidade didática; 

v. ser flexíveis, permitindo a revisão permanente; 

vi. ser adequadas a um contexto sociocultural, léxico-cultural e pedagógico-

gramatical específicos; 

vii. ser coerentes com os princípios educativos e as características  de 

transversalidade programática e de interação da áreas curriculares que a 

integram; 

viii. ser motivadoras, implicando ativamente os alunos no seu desenvolvimento 

linguístico; 

ix. ser práticas, dinâmicas, e adaptáveis em função das experiências de ensino 

e aprendizagem da língua dos intervenientes; 

x. ser adequadas em relação à previsão do tempo necessário para a sua 

aplicação; 

xi. ser avaliáveis, permitindo a adequação permanente às reais necessidades 

de comunicação dos implicados. 
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Do ponto de vista estrutural, uma Unidade Didática com integração de conteúdos 

gramaticais deve incluir na sua estrutura longitudinal e de transversalidade os 

seguintes elementos técnico-didáticos base, considerados de forma global e integrada: 

 

A. Elementos didatológicos: 

A.1. fundamentação didatológica - descrição breve da Unidade Didática e 

justificação, em que se especifica também o título da mesma, os princípios 

metodológico-estratégicos adotados, os conhecimentos prévios exigidos aos 

alunos (pré-requisitos), o número de horas de lecionação previsto, o ano e o 

ciclo; 

A.2. caracterização do contexto de ensino e aprendizagem – o conhecimento 

do contexto linguístico-didático é fundamental para o desenho dos processos 

de ensino e aprendizagem, uma vez que implica uma consequente adaptação 

aos alunos concretos, ao espaço e aos materiais disponíveis, afetando-lhe um 

determinado tempo; 

A.3. definição dos objetivos didáticos – estes são definidos de acordo com os 

descritores de desempenho e as metas de aprendizagem estabelecidos, nos 

Programas Nacionais, Metas Curriculares e nos Projetos Curriculares de 

Agrupamento/Escola e Turma. 

 

B. Seleção e sequenciação do conteúdo programático: 

 

B.1. definição do tema e do(s) elemento(s) integrador(es), enquanto categorias 

base de coesão e integração curricular; 

B.2. seleção do conteúdo programático – a seleção das áreas, das 

competências gerais e específicas e dos conteúdos enquanto elementos 

fundamentais que estarão na base do desenho dos percursos de ensino e 

aprendizagem; 

 

C. Desenho dos percursos de ensino-aprendizagem: 

 

C.1. definição dos critérios de sequenciação e integração das tarefas de ensino 

e aprendizagem, considerando o tema, os elementos integradores e os 

princípios da progressão e da integração didático-curricular; 
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C.2. seleção das tarefas de ensino e aprendizagem, em função das áreas, do 

conteúdo programático, dos objetivos visados, da diversidade e da completude 

das diferentes tipologias de atividade. 

C.3. elaboração dos guiões de aprendizagem integrados para a sua execução. 

 

D. Avaliação – este passo é fundamental para refletir e reajustar a prática 

educativa, potenciando a eficácia das aprendizagens dos alunos e o 

desempenho do professor: 

 

D.1. avaliação das aprendizagens dos alunos. 

D.2. meta-avaliação ou reflexão sobre a própria prática avaliativa. 

 
 

Especificidade da abordagem aos conteúdos gramáticas em unidades 
curriculares integradas no âmbito do currículo (programas e metas curriculares) 
 

 Adotando como base de ancoragem o esquema matricial proposto, surge-nos 

agora como importante a reflexão sobre as formas de adequação e compatibilização 

didática desta opção com a estratégia veiculada pelos documentos que regulam a 

prática educativa.  

Neste sentido, tanto os Programas de Português do Ensino Básico (2009), 

como as Metas Curriculares (2012) apresentam como objetivo central - contribuir para 

a melhoria das aprendizagens dos alunos, tendo por base determinados princípios 

estratégicos que se configuram na valorização do princípio didático da progressão, 

com níveis crescentes de complexidade no acesso ao conhecimento linguístico, como 

se comprova em afirmações como “...valorização do princípio da progressão...” (PPEB, 

2009, p. 9) ou ainda “...conhecimentos a adquirir e as capacidades que se querem ver 

desenvolvidas, respeitando a ordem da progressão da sua aquisição.” (MCP, 2012, 

p.1). 

Os dois documentos apostam na revalorização do ensino e da aprendizagem 

da gramática, em virtude da introdução dos conteúdos gramaticais ocorrer logo no 

primeiros ano de escolaridade – por oposição ao anterior Programa de Língua 

Portuguesa (1991), no qual a introdução ocorria, explicitamente, a partir do 3º ano de 

escolaridade. 

A par desta revalorização, emerge como determinante nos dois documentos a 

proposta de mudança do eixo estratégico-didático de abordagem aos conteúdos 
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gramaticais – de uma visão de reflexão sobre o funcionamento da língua passa-se a 

uma visão epi-metalinguística2 com ação didática direta sobre as formas de construção 

do conhecimento explícito sobre a língua. 

Do ponto de vista da integração curricular, este aspeto é determinante, pois 

configura na essência a base da atuação didática nas perspetivas do ensino e da 

aprendizagem, conferindo grande importância à harmonização entre as dimensões 

epilinguística e metalinguística no trabalho a desenvolver sobre o ensino e a 

aprendizagem da gramática. 

Saliente-se que esta abordagem não é integralmente coincidente nos dois 

documentos. Nos Programas (2009), a visão metalinguística prevalece sobre a 

epilinguística enquanto nas Metas Curriculares (2012) se pede aos alunos que 

demonstrem conhecimento fundamentado num maior equilíbrio entre as duas visões. 

É prova do que acabamos de afirmar a importância que as Metas conferem à 

transcrição e à paráfrase enquanto estratégias de aprendizagem do conhecimento 

sobre a língua.  

A esta opção estratégica não é certamente alheio o facto de a investigação ter 

demonstrado que se associarmos elementos didáticos ativadores da aprendizagem 

implícita da gramática3 à transcrição e à paráfrase, ficamos em presença de tarefas de 

ensino e aprendizagem com grande potencial de eficácia.  

Outro exemplo que podemos citar é a introdução das pseudopalavras. Embora 

a função primordial da sua inclusão seja o domínio da leitura e da escrita (treino e 

avaliação da capacidade de decifração com recurso à via fonológica ou indireta), o seu 

potencial didático está muito para além desta realidade. Se, num mero jogo linguístico 

de criação, atribuirmos significado às associações silábicas criadas para formarmos as 

pseudopalavras e pedirmos aos alunos que juntem elementos para formar novas 

estruturas dentro das unidades de sentido então criadas, estamos a contribuir para a 

aprendizagem intuitiva da génese dos processos de flexão (junção de morfemas 

gramaticais) e de formação de novas palavras (junção de morfemas lexicais)4. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Epilinguística	   é	   a	   designação	   utilizada	   pelos	   didatas	   americanos	   e	   brasileiros	   para	   se	   referirem	   ao	  
trabalho	  realizado	  no	  âmbito	  do	  ensino	  implícito	  da	  gramática	  a	  partir	  da	  análise	  de	  situações	  reais	  de	  
uso	  da	  língua.	  
3	  Por	  exemplo,	  a	  cor	   -‐	   transcrevendo	   letras	  maiúsculas,	  acentos	  gráficos,	   sinais	  de	  pontuação,	  …,	  com	  
cores	  diferentes	  daquela	  em	  que	  é	  feita	  a	  cópia	  do	  texto	  base)	  
4	  Consideremos,	  por	  exemplo,	  estas	  5	  pseudopalavras:	  sise	  /	  queli	  /	  veve	  /	  lipi	  /	  siseo,	  às	  quais	  fizemos	  
corresponder	   respetivamente	   os	   seguintes	   significados	   em	   português:	   casa/	   boneca	   /	   velha	   /	   nova/	  
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Apostando os dois documentos em visões diferentes, embora apresentadas 

como complementares, da prática do ensino da gramática importa, por ser 

fundamental à definição das formas de inclusão dos conteúdos gramaticais em 

unidades curriculares integradas, analisar mais a fundo os fundamentos estruturais e 

didáticos das duas propostas. Saliente-se contudo que os dois documentos estão em 

vigor e que as Metas Curriculares (2012) parecem prevalecer sobre os Programas 

(2009), uma vez que nestas se indicam quais são os conteúdos, dos Programas, que 

são prioritários do ponto de vista da aprendizagem. 

Estruturalmente, os dois documentos apresentam diferenças significativas. 

Como esta realidade tem um impacto direto no processo de desenho de unidades 

curriculares integradas, impõe-se uma análise detalhada sobre as opções estruturais 

adotadas em cada documento e uma reflexão sobre a forma de as compatibilizar. No 

quadro 1 podemos ver em termos organizacionais as principais características de cada 

um dos documentos. 

Quadro 1 – Características estruturais dos PPEB (2009) e das MCP (2012)- 1º CEB 

Programas de Português  Metas Curriculares 

 

Organização por competências 

específicas: compreensão oral; 

expressão oral, leitura, escrita; 

conhecimento explícito da língua. 

 

Para cada competência específica, são 

indicados a finalidade didática, os 

descritores de desempenho e os 

conteúdos (na perspetiva da 

aprendizagem e do ensino) 

 

 

Conteúdos apresentados por ciclo e 

etapa, considerando-se duas etapas no 

 

Organização por domínios: oralidade; 

leitura e escrita; iniciação / educação 

literária; gramática. 

 

Para cada domínio, são definidos 

objetivos e para estes descritores de 

desempenho. Cada meta é então 

constituída pelo objetivo e o conjunto dos 

descritores de desempenho que lhe 

correspondem. 

 

Metas definidas por ano de escolaridade. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
casas.	  Questionemos	  então	  os	  alunos:	  Que	  significa	  na	  língua	  que	  acabámos	  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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1ºCEB: etapa 1 (1º e 2º ano de 

escolaridade); etapa 2 (3º e 4º ano de 

escolaridade). 

 

 

Quando cruzamos estas diferenças estruturais com os princípios que estão na 

base de desenhos de aula com recurso à integração curricular com ensino e 

aprendizagem da gramática, há dois aspetos que merecem a nossa atenção. Por um 

lado, a reorganização feita na mudança de competências para domínios, por outro a 

definição de metas por ano de escolaridade, rompendo com a visão bietápica 

tradicionalmente considerada dentro do 1º ciclo. 

Se no primeiro caso, a restruturação parece globalmente positiva, pois respeita 

a tendência natural da prática de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em 

simultâneo e como processo, favorecendo a prática da integração curricular, no 

segundo caso, a nossa análise vai em sentido contrário. O que se propõe nas Metas é 

uma redução drástica de conteúdos, que só se pode justificar pela dificuldade 

encontrada na seleção descontextualizada e feita em abstrato dos conteúdos de etapa 

que devem ser trabalhados em cada ano de escolaridade. Recorde-se que, de acordo 

com o expresso nos Programas, esta era uma tarefa que competia aos professores e 

devia ser feita de acordo com a realidade contextual das escolas e dos seus grupos 

turma. Acresce que esta intromissão dota as Metas de um caráter excessivo de 

Programa, dificultando, do ponto de vista didático, a utilização em simultâneo dos dois 

documentos. 

 Em presença destes factos, temos de nos interrogar: As MCP (2012) são um 

Programa? São outro Programa? Sobrepõem-se aos PPEB (2009)?  

Com rigor, é difícil dar resposta a estas perguntas, porque nas MCP (2012) 

pode ler-se que houve “uma nova arrumação de alguns conteúdos (p.5)” e que “houve 

a preocupação de as formular de forma clara e precisa de modo a que os professores 

saibam com exatidão o que se pretende que o aluno aprenda. Em termos práticos, isto 

significaria, como naturalmente seria de esperar, que os Programas orientariam a 

prática de ensino e as Metas regulariam a aprendizagem. Contudo, com tanta 

desarticulação nos níveis técnico – estrutural e linguístico-didático, quem pode garantir 

que o conteúdo veiculado pelos PPEB (2009) conduz ao alcance das Metas definidas 

em 2012? 
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Face a esta realidade, aos professores não resta outra alternativa que 

encontrar formas de compatibilização, não perdendo de vista que o processo de 

ensino deve ser orientado pelos PPEB (2009) e que a função principal das MCP 

(2012) é regular a aprendizagem, servindo de referencial à prática avaliativa. 

No âmbito deste artigo, tendo como objetivo principal propor formas de prática 

de integração curricular para o ensino da gramática no 1º CEB através do desenho de 

unidades didáticas, compete-nos fazer esse trabalho ao nível do Conhecimento 

Explícito da Língua – CEL -PPEB (2009) e da Gramática MCP (2012). 

No Programa de Português refere-se que o “conhecimento explícito da língua” 

(CEL), aponta para uma instrução formal, intencional, sobre a capacidade de 

“sistematizar unidades, regras e processos gramaticais do idioma, levando à 

identificação e à correção do erro” (2009, p. 16), a par de uma reflexão permanente 

sobre a língua. 

A análise e reflexão sobre a língua assumem-se nas dimensões específica e 

transversal, de facto, como aspeto fundamental para desenvolver a consciência 

linguística e a capacidade de comunicação dos alunos, transformando de forma 

progressiva o seu conhecimento implícito sobre a língua num conhecimento explícito, 

defendendo-se, assim, que a aprendizagem da gramática da língua deve ser 

considerada fundamental, devendo ser entendida como fator de sucesso escolar, por 

um lado, e como contribuinte para o domínio das ferramentas base necessárias à vida 

na sociedade do conhecimento. 

Nas Metas Curriculares (2012), o CEL aparece com a designação de 

Gramática. Contudo, a utilização do termo Gramática não inviabiliza o trabalho técnico-

didático a desenvolver no âmbito do Conhecimento Explícito da Língua (PPEB, 2009). 

Na verdade, qualquer indivíduo, ao iniciar o processo de escolarização, tem 

conhecimento gramatical sobre a língua – conhecimento fonológico, morfológico, 

sintático, lexical, semântico e pragmático (Costa et al, 2011). Do que o indivíduo 

carece é de reflexão sobre características formais da língua, olhando-a de fora, como 

se de um objeto se tratasse, sendo capaz de conhecer e explicitar regras e estruturas 

da língua em diferentes situações específicas de uso. Aliás, é neste aspeto que se 

compreendem as relações da interface linguística / didática da gramática, na medida 

em que o conhecimento gramatical se aprofunda através do conhecimento explícito da 

língua. 
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Importa, agora, pelo impacto que tem no desenho de unidades curriculares 

integradas a observação de como nos dois documentos se contemplam os campos de 

abordagem ao ensino e à aprendizagem da gramática. Nos Programas de Português 

(2009), seguindo o Dicionário Terminológico (DT), apresentam-se sete planos de 

conteúdo com ação didática nas dimensões específica e transversal. 

Quadro 2 – Planos e formas de abordagem ao Conhecimento Explícito da língua (CEL) 
nos Programas de Português -1º Ciclo (2009) 

 
 
 

Modo  
Oral 

 
Compreensão do 

Oral 

D
im

ensão transversal 

Conhecimento Explícito da Língua 

Plano 
Fonológico 

Plano 
M

orfológico 

Plano das 
C

lasses de 
Palavras 

Plano Sintático 

Plano Lexical e 
Sem

ântico 

Plano 
D

iscursivo e 
Textual 

Plano da 
R

epresentação 
G

ráfica e 
ortográfica 

Expressão Oral 

 
 

Modo 
Escrit

o 

Leitura 

Escrita Dimensão Específica 

 

Os planos considerados nos PPEB (2009) para o 1º Ciclo do Ensino Básico 

contemplam a maioria das entradas do Dicionário Terminológico, tendo as 

designações sido adaptadas em função do nível de desenvolvimento linguístico 

esperado nesta faixa etária e as próprias características de globalização do processo 

ensino e aprendizagem consideradas nos próprios programas. Naturalmente, as 

entradas relacionadas com a Linguística Descritiva, a Representação Gráfica e a 

Linguística Textual assumem papel de destaque. 

A forma como a questão da inter-relação entre as dimensões específica e 

transversal no trabalho sobre o Conhecimento Explícito da Língua é proposta no 

programa merece uma análise aprofundada, pois o procedimento tático-estratégico 

adotado é o que tendencialmente mais favorece a integração curricular e respeita as 

características do normal desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem 

da gramática no 1º CEB. 

A decisão de mostrar com clareza o conjunto total de conteúdos envolvidos nas 

formas de abordagem didática ao Conhecimento Explícito da Língua tanto na 

perspetiva do ensino como na perspetiva da aprendizagem, diferenciando-os através 

de uma técnica simples de apresentação de texto (mancha negra com negrito para os 
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conteúdos a trabalhar explicitamente com os alunos; mancha cinzenta sem negrito, 

para os conteúdos que devem ser utilizados pelo professor no processo de ensino, 

sem explicitação ao aluno), revelou-se muito eficaz. Esta decisão tática, para além de 

permitir ao professor conhecer e aprofundar o conhecimento linguístico envolvido no 

processo de ensino e de aprendizagem, contribuiu em larga escala para um processo 

de desenho de tarefas específicas de ensino e aprendizagem da gramática 

fundamentado e com uma qualidade técnico-didática superiores. 

Nas Metas optou-se por uma visão totalmente diferente. Considerando que os 

conteúdos estão claramente definidos nos Programas, estas apresentam uma seleção 

dos conteúdos a trabalhar explicitamente pelos alunos, que aparecem no texto diluídos 

entre objetivos e descritores de desempenho. 

Quadro 3 – Objetivos e formas de abordagem à aprendizagem da Gramática nas Metas 
Curriculares de Português -1º Ciclo (2012) 
 

 
Modo  
Oral 

 
Oralidade 

D
im

ensão transversal 
Gramática 

Explicitar aspetos 
fundam

entais da 
fonologia do português 

D
escobrir e explicitar 
regularidades no 
funcionam

ento da 
língua 

C
om

preender form
as 

de organização do 
léxico 

C
onhecer classes de 

palavras 

Analisar e estruturar 
unidades sintáticas 

 
 

 
Modo 
Escrit

o 

 
 

 
Leitura e Escrita 

 

 
Iniciação à / 
Educação 
Literária 

 

 
Dimensão Específica 

 

Como podemos verificar, nas Metas (2012) a consideração dos planos de 

abordagem ao estudo da Gramática no 1º CEB mantém-se inalterada. Contudo, a 

preocupação em definir à partida, através dos objetivos e dos descritores de 

desempenho, as condições de transversalidade na aprendizagem dilui de algum modo 

a clareza das opções técnicas no domínio da interface Linguística / Didática da 

Gramática. Mesmo considerando, como se diz no texto introdutório das Metas (2012), 

que o que se apresenta é uma seleção dos conteúdos programáticos considerados 

fundamentais em termos do conjunto das aprendizagens a realizar pelos alunos, 

dificilmente se percebe do ponto de vista didático a lógia de seleção seguida.  
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Se analisarmos detalhadamente a síntese do conjunto das aprendizagens ao 

nível da gramática proposta nas Metas (2012) como fundamental para os primeiros 

anos de escolaridade, facilmente podemos compreender esta realidade. 

 

Quadro 4 – Síntese do conjunto de conteúdos que configuram as aprendizagens 
consideradas fundamentais ao nível da dimensão específica da gramática nas Metas 
Curriculares de Português -1º Ciclo (2012) 
 

 

1º Ano 

Processos de flexão em género e número de nomes e adjetivos 
regulares. 
Relações horizontais entre palavras, sem exigência de metalinguagem 
(sinonímia e antonímia) 
 

 

2º Ano 

Classes de palavras (nomes, verbos, adjetivos e determinantes 
artigos). 
Relações horizontais entre palavras, sem exigência de metalinguagem 
(sinonímia e antonímia) 
 

 

3º Ano 

Processos de flexão em género e número de nomes e adjetivos 
terminados em ão. 
Flexão verbal – tempo (presente do indicativo) 
Classes de palavras (nome, verbo, adjetivo, pronome, determinante, 
advérbio, quantificador numeral). 
Relações horizontais entre palavras (sinonímia e antonímia). 
Sintaxe- Tipos de frase (declarativa, interrogativa e exclamativa). 
 

 

 

 

4º Ano 

Processos de flexão em género e número de nomes e adjetivos 

terminados em consoante 

Processos de flexão em grau de nomes e adjetivos. 

Flexão de verbos regulares e irregulares frequentes em pessoa, modo 

(indicativo e imperativo) e tempo (pretérito: perfeito e imperfeito; futuro). 

Sintaxe- Tipos de frase (imperativa). 

Sintaxe- funções sintáticas (sujeito e predicado). 

 

 

Estes determinantes de análise levam-nos a afirmar que do ponto de vista do 

ensino a opção feita nos Programas de Português (2009) é a que melhor garante as 

condições para o desenho de unidades curriculares com recurso à integração didática, 

devendo as Metas servir como referencial à prática avaliativa.  



!
!

$RQ!

A partir da análise da inter-relação entre os dois documentos e do 

posicionamento face ao ensino da gramática que os dois documentos veiculam, e 

considerando o que acabámos de afirmar no parágrafo anterior, as práticas de ensino 

e aprendizagem da gramática no 1º Ciclo devem realizar-se através de tipologias de 

atividades sequenciais que garantam que a observação e a explicitação de conteúdos 

antecedem com caráter de obrigatoriedade as atividades práticas de sistematização e 

avaliação. A inversão desta ordem lógica trará, como reconhecem os mais variados 

especialistas (e.g., Reyzabal, 2006; Duarte 2009; Costa, 2011), importantes 

consequências na interiorização do erro em qualquer um dos planos que 

consideramos como obrigatórios na abordagem à gramática. 

O ensino de técnicas explícitas de acesso ao conhecimento da língua a partir 

da observação da realidade próxima e da consideração das reais necessidades de uso 

da língua dos alunos deve configurar, então, a base de aproximação ao ensino da 

gramática nos primeiros anos de escolaridade. As diferentes tipologias de atividades 

devem combinar-se entre si em ciclos sequenciais – ciclos de prática gramatical, 

formando verdadeiros percursos integrados de abordagem aos conteúdos do 

conhecimento explícito da língua / gramática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo de construção de percursos de ensino e aprendizagem 
integrados para abordagem ao CEL / Gramática 

 

•!Técnicas e 
instrumentos de 

avaliação formativa*

•!Tarefas de 
recuperação e 
aprofundamento 

•!Prática em contexto 
(unidade temática 
central / elementos 
de integração 
didática) 

•!Contextualização 
•!Observação da 
realidade próxima 

Explicitação 
de conteúdos 

Sistematizaçã
o 

Avaliação Reforço / 
Ampliação 

"#$%!&'(#)*%+,*!
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A inclusão de ciclos de prática gramatical em unidades curriculares integradas 

obriga, para além disso, à sua contextualização na temática central da unidade e à 

definição de elementos de integração didática. Do ponto de vista do ensino integrado 

de conteúdos gramaticais, os textos (literários e não literários) e a utilização didática 

de objetos, imagens, situações problema,…, extraídos do conteúdo destes, 

configuram-se como os elementos integradores de excelência. 

 Exemplificação prática – unidade didática integrada: cigarras e formigas 
 

O recurso ao desenho de aulas através de unidades didáticas com base na 

integração curricular é, pelo seu caráter prático e de aproximação à forma natural 

como os alunos constroem o conhecimento sobre a língua nesta faixa etária, uma 

proposta metodológica de grande potencial técnico-didático, na medida em que, de 

acordo com Escamilla (2009) os resultados de investigação efetuada em diferentes 

países têm evidenciado que o trabalho com unidades didáticas é o que melhores 

resultados produz ao nível da motivação e das aprendizagens realizadas, ao que 

acrescentamos, ainda que empiricamente, o impacto positivo no que se refere às 

formas de organização do processo ensino e aprendizagem quer do ponto de vista do 

ensino, quer do ponto de vista da aprendizagem. 

 Neste sentido, o uso sistemático de unidades didáticas com referência 

curricular a uma determinada unidade temática central e elementos de integração 

cuidadosamente selecionados facilita o desenho dos objetos didáticos que devem 

orientar a prática letiva. Nesta perspetiva metodológica, são dois os objetos didáticos 

principais a considerar. Do ponto de vista do ensino, um guião de unidade didática 

construído com base nos elementos que descrevemos anteriormente; do ponto de 

vista da aprendizagem, guiões de aprendizagem que mais não representam que a 

transformação técnico-didática do conteúdo do guião da unidade (professor) em 

material de trabalho para o aluno. Os guiões de aprendizagem (aluno) devem ser 

apelativos e motivadores e do ponto de vista estrutural e de conteúdo devem obedecer 

a quatro características principais: apresentar ao aluno inicialmente e de forma 

sintetizada e clara as aprendizagens a realizar e o vocabulário específico a aprender; 

ser simples e esquemáticos, não se confundindo com a habitual estrutura das fichas 

de trabalho ou de avaliação; apresentar as tarefas de aprendizagem de acordo com a 

sequência didática prevista no guião da unidade, formando um todo coerente; incluir 

propostas abrangentes de tarefas e formas de registo que possibilitem aos alunos e ao 

professor verificar a progressão nas aprendizagens. 
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Esta metodologia assenta no pressuposto de que no processo de aquisição do 

conhecimento gramatical é vantajoso, para o aluno e para o professor, que as tarefas 

de ensino e aprendizagem se integrem num todo, formando uma proposta didática 

globalizada em que se interligam as diferentes áreas curriculares, afastando-se da 

prática letiva a realização de exercícios gramaticais taxionómicos descontextualizados, 

que tendencialmente geram desmotivação e tornam a aprendizagem da gramática 

pouco desafiante e pouco interessante. 

Pretende-se que a proposta de unidade didática apresentada, desenhada para 

o 3º ano de escolaridade, sirva para explicitar a forma de integração curricular dos 

seguintes conteúdos gramaticais previstos no PPEB (2009) e nas MCP (2012): 

estruturação de unidades sintáticas, com recurso ao estudo da predicação verbal; 

gramática do texto com fins específicos – textos dos desafios e situações 

matemáticas. A razão que nos leva a propor a exemplificação apenas para estes 

conteúdos e para estas áreas curriculares (Português e Matemática) prende-se com o 

facto de ser materialmente impossível apresentar nas páginas deste artigo a proposta 

integral da unidade didática. Acresce que cada unidade didática é uma realidade única 

fundamentada no contexto e nos fins didáticos a que se destina, pelo que não 

generalizável dos pontos de vista da sua qualidade didática e do seu potencial para 

gerar motivação e aprendizagem.  

Sendo, como definimos inicialmente, o objetivo primordial deste artigo a 

exemplificação com base na fundamentação científico-didática proposta, essa sim 

generalizável, apresentar-se-á o esquema global da unidade e recorrer-se-á a 

propostas de integração curricular exemplificativas extraídas do esquema global da 

unidade e contextualizadas no ensino e aprendizagem da gramática. Cremos ser esta 

a proposta metodológica mais eficaz, no sentido de permitir ao leitor apropriar-se das 

ferramentas necessárias para se aventurar no mundo do ensino da gramática, 

fundamentado na integração curricular. 

 Do ponto de vista didatológico, a proposta que apresentamos parte da unidade 

temática: À Descoberta do Ambiente Natural – seres vivos do ambiente próximo 

(Estudo do Meio) e utiliza como elemento de integração didática um videotexto do 

poema A Cigarra e a Formiga, de Manuel Maria Barbosa du Bocage. Integra 

conteúdos das áreas curriculares disciplinares: Estudo do Meio, Português, 

Matemática e Expressão Dramática; e da área curricular não disciplinar: Educação 

para a Cidadania. 
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Figura 2 – Unidade didática “Cigarras e Formigas”: rede de tarefas de ensino e aprendizagem. 

 

Como podemos observar na rede global de tarefas da unidade didática, a 

abordagem aos conteúdos gramaticais sequenciados é feita por integração de tarefas 

de ensino e aprendizagem nas áreas curriculares de Estudo do Meio, Português e 

Matemática a partir do tema transversal definido e do elemento integrador utilizado. 

 Do ponto de vista técnico-didático, os elementos de integração curricular 

selecionados enquadram-se no âmbito da Educação Literária e assentam na base da 

utilização do texto como contexto de aprendizagem. A proposta de abordagem ao 

texto segue a estrutura clássica de três passos (Reis, 2009): análise, interpretação e 

comentário. Através do processo de análise visa-se, utilizando técnicas explícitas de 

acesso ao conteúdo textual, conduzir o aluno à identificação do tema, do assunto e à 

elaboração de mapeamentos mentais e escritos sobre o mesmo. Esta etapa é objetiva 

e visa preparar o aluno para aceder, de acordo com a tipologia textual, à informação, 

procedimentos, argumentos, ações, …, chave de um texto; pretende-se ainda através 
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dela orientar e treinar o aluno na definição de estratégias explícitas de organização do 

conhecimento. A principal finalidade didática das etapas da interpretação e do 

comentário é orientar os alunos na prática da fundamentação dos sentidos que 

constroem sobre um texto no processo de análise que sobre ele realizaram. 

 Passemos então à apresentação na especificidade das propostas concretas de 

ação didática no âmbito da unidade apresentada na globalidade. A primeira 

exemplificação prática refere-se ao itinerário gramatical integrado no desenvolvimento 

da abordagem ao texto selecionado como elemento integrador - A Cigarra e a 

Formiga, de Bocage. Do ponto de vista da finalidade didática, a proposta visa conduzir 

os alunos ao domínio da arquitetura da frase com fundamento no âmbito da Interface 

linguística / Didática da Gramática no estudo da predicação verbal dos verbos-chave 

da leitura proposta. A identificação e combinação de argumentos internos e externos 

do verbo constitui a base de ação didática que conduzirá os alunos à produção frásica, 

começando pela ordem natural do português (SVO), alargando-a posteriormente a 

outras combinações através da manipulação da ordem natural. 
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A segunda exemplificação prática refere-se ao itinerário gramatical integrado na 

abordagem à área curricular de Matemática. Do ponto de vista da finalidade didática, a 

proposta visa conduzir os alunos ao desenvolvimento das capacidades e habilidades 

de análise específica dos textos dos desafios matemáticos e situações problema. 

Estes textos, pelo se caráter específico e contextualizado em termos do conhecimento 

envolvido, exigem que em contexto educativo se trabalhem estratégias explícitas de 

análise textual: identificação do tema ou temas matemáticos envolvidos; identificação 

do assunto por enquadramento do conteúdo matemático na temática identificada, e 

mapeamento sequencial da informação veiculada pelo texto. Estas estratégias 

enquadram-se no âmbito da gramática do texto – análise de texto com finalidades 

específicas e visa possibilitar ao aluno a identificação de todos os elementos (dados) 

que depois trabalhará do ponto de vista matemático. Vulgarmente, baseando-se no 

conhecimento empírico, os professores atribuem as dificuldades sentidas pelos alunos 

neste campo ao fraco domínio da Língua. Esta matéria despertou ao longo dos anos o 

interesse de muitos investigadores (e.g., Caraça, 1958; Abrantes, 1994; Martins et al, 

2002; Ponte, 2012), sendo hoje possível afirmar que o desenvolvimento de tarefas de 

ensino e aprendizagem com definição de estratégias explícitas de análise deste tipo de 

textos favorece o desempenho ao nível dos aspetos específicos das tarefas 

matemáticas. 
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Considerações finais 
 

Nos últimos anos intensificou-se o debate sobre o papel que a escola deve 

assumir em relação ao desenvolvimento da competência linguística dos alunos, 

questionando-se as práticas de ensino e reivindicando-se o regresso do ensino da 

gramática. Obviamente que desde esta posição o que se defende, com fundamento no 

senso comum, é o regresso da gramática normativa. A estas tomadas de posição não 

são alheias certamente as devastadoras consequências que o ensino do 

conhecimento da língua pela perspetiva da reflexão sobre o seu funcionamento 

provocou. 

Independentemente destas análises, mais ou menos simplistas, a leitura dos 

resultados dos exames nacionais e a análise cruzada destes com os resultados da 

avaliação interna provam que o conhecimento dos alunos no que concerne ao 

conhecimento explícito da língua nas dimensões específica e transversal nos primeiros 

anos da escolaridade não apresenta valores satisfatórios. Por essa razão, 

consideramos ser muito importante refletir e investigar sobre novas formas de 
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abordagem aos processos de ensino e aprendizagem. É neste contexto que temos 

trabalhado, tentando definir do ponto de vista estratégico-didático novas formas de 

abordagem ao ensino da gramática, contextualizando-as nos processos de integração 

curricular, que caracterizam o ensino globalizado neste nível de escolaridade 

Assim sendo, apresentou-se uma proposta de unidade didática com recurso à 

integração curricular, concretizando-se, no âmbito deste artigo, essa proposta através 

da exemplificação de duas experiências de integração didática cujo objetivo é o 

trabalho dos conteúdos da gramática no âmbito da integração curricular. Note-se bem, 

que tanto uma como outra não são receitas para o sucesso dos alunos, devendo o 

professor, antes de as utilizar, analisar a natureza dos conteúdos a aprender e 

considerar o perfil do grupo com o qual trabalha. Além disso, acreditamos que será 

sempre útil e produtivo o professor proporcionar momentos de aprendizagem 

diversificados. 

 A temática que desenvolvemos neste artigo não se esgota na análise de 

Programas e Metas e em propostas didáticas. Importa salientar ainda que os manuais 

nem sempre ajudam, desviando-se, por vezes, das indicações veiculadas pelos 

Programas ou optando os seus autores, por exemplo, por aceções metodológicas 

fragmentadas e incoerentes nas propostas para o ensino da gramática que 

apresentam. A proposta metodológica de organização do processo ensino e 

aprendizagem por unidades didáticas utilizada na maior parte dos países tarda em 

impor-se em Portugal, com as consequentes perdas para os alunos e para a qualidade 

da própria escola. 

Outro aspeto que nos merece particular atenção é a formação de professores, 

tanto no que respeita à formação inicial, como no que reporta à formação contínua. 

Um professor deve ser, cada vez mais, um investigador não confinando o seu 

conhecimento científico e didático aos estudos efetuados durante a sua formação 

inicial. O conhecimento de diferentes realidades educativas e a possibilidade de 

conhecer e experimentar novos modos de ação didática são vitais para a criação de 

ambientes de aprendizagem de qualidade. 

Finalmente, e em conformidade com o exposto, defendemos: i) uma maior 

articulação e conformidade entre os textos que regulam a prática pedagógica e entre 

estes os manuais escolares ao nível do ensino da gramática nos primeiros anos de 

escolaridade; ii) uma maior aposta na integração curricular através da metodologia de 

planificação por unidades didáticas como forma de respeitar a forma natural como os 
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alunos constroem o conhecimento nesta faixa etária; iii) um maior investimento na 

formação de professores, como atores críticos em cenários de mudança. Por último e 

igualmente importante, parece-nos necessário, por parte das instituições de ensino 

superior com responsabilidades na formação de professores para os primeiros anos 

de escolaridade, um forte investimento em linhas de investigação no âmbito da 

integração curricular e do ensino globalizado que desde há muito é a opção 

organizativa do sistema de ensino português. 
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Resumo 

O género gramatical não é uma propriedade universal nas línguas do mundo, existindo apenas em 
algumas e manifestando-se de formas muito diversas (Corbett, 1991). No âmbito da aquisição da 
língua, vários estudos, em línguas de matriz indoeuropeia que apresentam a categoria de género 
como marca de concordância sintática, apontam para a sua aquisição por volta dos dois anos (Mills, 
1986) e para o desaparecimento dos erros de concordância de género por volta dos quatro (Van 
Veen, 2007). 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, 
propriedade dos seres vivos, que os nomes podem designar (Baptista et al., 2013a). Sendo uma 
categoria assistemática e sincronicamente arbitrária, o género não é flexional (Villalva, 2003), o que 
se traduz pela quase ausência de contraste de género e pela marcação dos valores, masculino e 
feminino, por diversos processos morfossintáticos. Alguns nomes da língua recebem o valor de 
género no Léxico, sendo nomes de género único e não permitindo contraste de género; outros 
recebem-no na Sintaxe, podendo ou não admitir contraste e opção de valor de género (Choupina et 
al., 2014a). Estes pressupostos informam a abordagem da categoria género gramatical e a reflexão 
crítica que neste texto se realiza do modo como é preconizado o seu tratamento nos documentos 
reguladores do Ensino do Português no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 
Palavras-chave: Género gramatical; processos morfossintáticos; ensino do Português; 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. 

 
 

Abstract 

Grammatical gender is not a universal feature in world languages. It only exists in some of them and 
occurs in very different ways (Corbett, 1991). As far as language acquisition is concerned, several 
studies on Indo-European languages presenting gender category as a syntactic agreement mark point 
out to its acquisition by two years (Mills, 1986) and to the disappearance of gender agreement errors 
around four (Van Veen, 2007). In portuguese language, gender is a mandatory nominal category to 
word agreement in phrases and sentences and it does not correlate at all with sex, property of living 
beings that nouns may designate (Baptista et al., 2013a). As a non-systematic and synchronically 
arbitrary category, gender is not flexional (Villalva, 2003), which leads to the almost complete absence 
of gender contrast and to the marking of values, masculine and feminine, through various 
morphosyntactic processes. Some portuguese nouns get gender value in the Lexicon, being single or 
inherent gender nouns, not allowing gender contrast; others receive it in Syntax and they may or may 
not admit contrast and gender value option (Choupina et al., 2014a). These assumptions inform the 
approach to grammatical gender category and the critical reflection that this article presents on the 
way it is recommended its treatment in regulatory documents of the portuguese language teaching in 
the 1st cycle of Basic Education. 

  

Keywords: Grammatical gender; morphosyntactic processes; portuguese language teaching; 1st 
Cycle of Basic Education. 
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1. Introdução 

 O conteúdo género gramatical figura nos documentos reguladores do ensino logo no 

1.º ano de escolaridade, momento em que se inicia uma reflexão formal e explícita – sem 

prejuízo da existência prévia e necessária de uma promoção de caráter implícito durante a 

educação pré-escolar – sobre esta categoria nominal, relativamente à qual as crianças 

possuem representações na sua gramática interiorizada pelo menos desde os três anos de 

idade (Lambelet, 2012), ou mesmo antes (Müller, 1995). 

Constituindo os Programas de Português (Reis et al., 2009) e as Metas Curriculares 

(Buescu et al., 2012) uma orientação oficial para o que deve ser objeto de tratamento no 

Ensino Básico, e designadamente no 1.º ciclo, procurámos percorrer estes documentos no 

sentido de verificar de que modo aí são equacionadas as questões relativas ao género 

linguístico. Tal preocupação resulta de dois fatores. Por um lado, trata-se de uma categoria 

nuclear na língua, de natureza arbitrária e obrigatória nos nomes e na construção da 

concordância no interior dos sintagmas e das frases. Por outro, a sua abordagem tem-se 

prestado a alguns equívocos, designadamente quando surge associada à categoria número; 

quando é objeto de um ensino em que, como pudemos comprovar em investigações 

anteriores (Baptista et al., 2013a; Baptista et al., 2013b; Choupina et al., 2014b), se 

confundem, nos materiais utilizados e, consequentemente, nas representações mentais dos 

alunos, as noções de género e de sexo; quando se induz ou explicita uma pseudorregra de 

marcação e contrastação de género e quando se considera erradamente a flexão como um 

processo relevante a esse nível.  

Assim, pretendemos, neste artigo, partir de alguns esclarecimentos resultantes da 

investigação no âmbito de vários quadros teóricos da Linguística para analisar criticamente o 

modo como o conteúdo género figura nos documentos reguladores do ensino, procurando 

observar, igualmente, afinidades e desencontros entre estes produtos oficiais e duas outras 

dimensões: o que a investigação na área da Psicolinguística revela sobre aquisição de 

género, dados que devem situar-se a montante da elaboração dos curricula, e o que certos 

recursos utilizados no ensino propõem para abordagem desta matéria, aspeto que 

pontualmente consideramos ao longo do artigo. 

O texto encontra-se, por conseguinte, dividido em três partes principais. Na primeira, 

fazemos uma revisão bibliográfica sobre aspetos relevantes na aquisição do género 

gramatical a partir de investigações conduzidas em diferentes línguas. Trata-se de 

informações que nos parece importante capitalizar quando se concebem programas para o 
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ensino da língua, quando se desenham propostas de abordagem pedagógica e quando se 

constroem e implementam percursos didáticos. Num segundo momento, apresentamos uma 

descrição do género enquanto categoria linguística, considerando o modo como se explicita 

em português europeu e se lineariza através de processos diversos, tendo como ponto de 

partida as orientações fornecidas no Dicionário Terminológico (2008), cuja utilização a 

Direção Geral da Educação recomenda em diálogo com os Programas de Português e as 

Metas Curriculares. Finalmente, percorremos estes dois documentos analisando como 

enunciam e sequencializam as questões relativas ao ensino do género, quer ao nível das 

competências a desenvolver nos alunos, quer dos conteúdos a tratar, ou mesmo das 

atividades a promover. Embora, ao longo do artigo, deixemos sugestões sobre possíveis 

modos de fasear a abordagem de certos aspetos, retomamo-las de modo sistemático nas 

conclusões.  

 

2. Algumas questões prévias sobre aquisição de género 

 A competência linguística no que diz respeito ao género gramatical inicia-se bem 

antes de a criança entrar na educação formal e pode avaliar-se pela sua capacidade de 

usar/mobilizar corretamente os valores de género disponíveis na sua língua, masculino e 

feminino, em tarefas de concordância linguística e de formação de palavras, recorrendo a 

sufixos derivacionais ou modificadores, e de identificação explícita ou implícita desses 

valores.  

 Nos estudos sobre aquisição de género a que faremos referência, aborda-se 

essencialmente a concordância, avaliada tendo em consideração a combinação do nome, 

núcleo do grupo nominal (GN) e elemento desencadeador do acordo, com o determinante, 

em particular os artigos definido e indefinido, ou com o adjetivo, bem como com o predicativo 

de sujeito nas construções predicativas. A identificação do valor de género apenas surge 

mais tarde, quer de forma implícita em tarefas de associação do nome a um elemento 

representativo do valor de género, quer de forma explícita solicitando à criança que indique o 

género de determinada palavra. 

Deste modo, discutem-se duas questões distintas. Por um lado, procura-se saber 

quais os fatores que interferem com a capacidade de atribuição de género. Por outro, define-

se uma progressão etária para a emergência de diferentes formas de marcação de género 

nas produções infantis. Na sequência do que propõem autores como Mills (1986), Müller 

(1995) ou Lambelet (2012), é possível distinguir fatores linguísticos e fatores não 
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linguísticos. Nos primeiros, incluem-se influências fonéticas, morfofonológicas (índices 

temáticos e sufixos derivacionais) e sintáticas (sequências em que artigo e nome são 

interpretados pela criança como unidade indivisível). Nos segundos, o contexto desempenha 

um papel relevante, com consequências do ponto de vista semântico, uma vez que o 

conhecimento do mundo influencia a atribuição do valor de género. Enquadra-se aqui a 

influência que o sexo do referente pode exercer no processamento cognitivo do género dos 

nomes. O balanceamento destes critérios depende, ainda, dos valores de género 

privilegiados em cada língua e do modo como são concretizados. Como sustenta Mills 

(1986: 109), “the structure of the system to be learned in terms of the extent of the system, 

the parts of speech involved and the activity the child is engaged in, comprehension or 

production, affects the acquisition of the marking of concept. The concept of gender is 

present early, but language cannot be so tightly bound to cognition that the presence of a 

concept will assure rapid acquisition of all the corresponding linguistic structures”. 

Apesar destas diferenças, a investigação sobre línguas de matriz indoeuropeia tem 

evidenciado marcos etários não muito diferentes para a instalação de certas competências 

ao nível do género, de tal modo que se pode assumir que “l’acquisition du genre grammatical 

peut ainsi être située aux alentours de trois ans dans la plupart des études de référence” 

(Lambelet, 2012: 17).  

 No alemão, partindo dos estudos de Mills (1986: 67 e 85), é possível verificar a 

emergência da concordância do nome com os demais elementos do GN a partir dos dois 

anos, na seguinte ordem: artigos indefinidos, adjetivos e artigos definidos, sequência válida, 

igualmente, para outras línguas como o português. A criança encara a sequência artigo 

definido-nome como uma só unidade (palavra prosódica) e apenas quando entende a 

autonomia das duas é capaz de desencadear, a este nível, os mecanismos de concordância 

adequados. Em estudos para o português do Brasil, Corrêa et al. (2004: 135) verificam que 

“por volta do início do segundo ano de vida a criança é sensível à forma fônica de 

determinante”. No final do segundo ano, já existe uma maior sensibilidade à forma e à 

posição do determinante e, consequentemente, à incongruência de género entre 

determinante e nome. Quer para o alemão, quer para o francês (cf. Müller, 1995), os 3 anos 

são sensivelmente o limite para o início do desaparecimento dos erros de concordância, 

mesmo no que diz respeito aos artigos definidos (situação complexa para o alemão). Só 

mais tarde surge a concordância entre o nome e o particípio passado (nas construções 

predicativas) e com os pronomes presentes nas construções relativas.  
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 Além da definição da idade em que o género começa a emergir nas produções 

infantis, vários autores se preocupam, igualmente, em perceber quais as estratégias a que 

as crianças mais recorrem para identificarem e atribuírem o valor de género. Neste 

particular, não existe um consenso de perspetivas, quer quando se consideram questões 

relativas à anterioridade do género ou do número nas manifestações linguísticas das 

crianças, quer quando se avaliam os fatores mais relevantes ou desencadeadores de novas 

aquisições. 

Slobin, referido por Müller (1995: 2), considera que os fatores semânticos – o efeito 

de bootstrapping1 semântico – serão os mais relevantes não só neste particular, mas, de 

uma forma geral, “dans l’acquisition des systèmes grammaticaux proprement dits”. Assim, a 

criança adquire competências ao nível do número, pela sua maior transparência na relação 

com o mundo, ainda antes do género e, neste último, mobiliza primeiramente as 

regularidades semânticas e só depois as formais. A investigação conduzida por Figueira 

(2004) é particularmente eloquente a este nível, ao analisar os desvios na linguagem da 

criança em questões de concordância de género dentro do GN para detetar uma eventual 

identificação entre género e sexo. A autora apresenta vários exemplos da existência de 

reflexão metalinguística a partir dos 3 anos. Verificam-se processos de “ultra-regularização” 

(Figueira: 2004: 63), como em pai careco ou um amoto (terminando a palavra em <–o>, a 

criança segmenta de modo não convencional a sequência uma moto, sentido este nome 

como masculino); de autocorreção (Eu sou carro. Quer dizer, eu sou carra); e de 

heterocorreção (Não sou repórter; sou reporta). Além do efeito humorístico que estes 

enunciados produzem nos adultos, revelam como a criança associa género e sexo, o que se 

reflete nos “itens que a qualificam ou que fazem referência a algo que afeta a ela” (Figueira, 

2004: 67). A motivação semântica da categoria género não está ausente da aquisição da 

linguagem, o que justifica uma particular atenção do ensino formal a este aspeto. Lucchesi, 

citado por Godinho (2010: 50), sustenta que a concordância em género surge e estabiliza 

nas produções infantis ainda antes da concordância em número, pelo facto de, ao contrário 

desta última, aquela categoria ser inerente ao nome, em particular quando estão em causa 

nomes de género único. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O bootstrapping, enquanto perspetiva teórica explicativa do desenvolvimento linguístico, está 
relacionado com o efeito que o desenvolvimento de competências linguísticas num determinando 
âmbito pode produzir num outro âmbito. Assim, por exemplo, o desenvolvimento de competências 
ortográficas leva o aluno a tomar uma consciência mais profunda das estruturas fonológicas da sua 
língua, estando assim em apreço uma situação de bootstrapping ortográfico. 
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A capacidade de distinção entre género único e género opcional, noções que adiante 

exploraremos, começa a manifestar-se na criança a partir dos dois anos, altura em que se 

apercebe de que a opcionalidade do traço formal de género “desencadeia o estabelecimento 

de uma distinção semântica/morfológica, no sentido de que o masculino, tomado como não-

marcado, apresenta a propriedade semântica de nomear uma classe” (Augusto & Corrêa, 

2005: 228). A criança toma consciência de que o masculino adquire um valor genérico 

(permite nomear todos os elementos de uma classe) e não tem, portanto, uma relação 

exclusiva com o sexo dos referentes. As experiências desenvolvidas por Augusto & Corrêa 

(2005: 228) permitem, assim, concluir que género opcional e género intrínseco são formas 

que “podem ser representadas de forma diferenciada no Léxico Mental”. 

Granfeldt (2003) dá conta da investigação de Susanne Carroll (1989 e 1999) e de 

Karmiloff-Smith (1979) para apresentar exemplos de autores cujo trabalho ressalta o 

primado das propriedades morfofonológicas, de tal modo que «dès l’âge de trois ans, les 

enfants monolingues assignent le genre sur la base des informations formelles (i.e. 

phonologiques ou morphologiques) plutôt que sur la base de la sémantique du nom” 

(Granfeldt, 2003 : 183). Estas marcas morfofonológicas são relevantes “não só para o 

processamento sintático mas também para a constituição de categorias semânticas”, como 

demonstram Augusto & Corrêa (2005: 229). Granfeldt sublinha igualmente a importância 

consignada aos fatores sintáticos, relacionados com a ordem das palavras na frase, 

relevantes sobretudo para palavras mono ou dissilábicas, enquanto Oliphant (1997: 2) 

coloca em evidência o papel das pistas fonético-fonológicas, relacionadas com a terminação 

das palavras, concluindo que as pistas semânticas apenas atuam quando falham as 

estratégias de natureza formal.  

 Consideradas as diferentes perspetivas até aqui sucintamente abordadas, e sem 

prejuízo da maior ou menor valorização de uma ou outra estratégia, é possível admitir que, 

segundo Van Veen (2007: 41), as crianças começam a ser capazes de reconhecer o género 

das palavras a partir dos dois anos. Essa competência mobiliza informações de natureza 

diferente, sendo a concordância um elemento nuclear: “A relação entre gênero e classes 

nominais no PB acarreta, portanto, algumas implicações para a aquisição da linguagem, no 

sentido de que identificar o gênero de um nome depende crucialmente da relação sintática 

de concordância que se efetiva entre o nome e determinantes e adjetivos, uma vez que a 

relação entre o gênero gramatical de uma palavra e a forma fonológica não é direta” 

(Augusto & Corrêa, 2005: 216). Na secção seguinte, abordaremos mais desenvolvidamente 



	  
	  
	  

328	  

a centralidade da concordância e os processos envolvidos na atribuição do valor de género 

em Português. 

 

3. Análise descritiva do género linguístico e processos de atribuição 

 

Pressupondo como válida a generalização da afirmação de Van Veen (2007: 41) de 

que, “à l’âge de 4 ans, les enfants français ne font pratiquement plus de fautes (6%) avec les 

genres de substantifs” a outras línguas indoeuropeias e retomando as informações acima 

apresentadas, assume-se que, quando chega ao 1.º ciclo, a criança já será capaz de 

produzir nomes em contexto de grupo nominal, desencadeando os mecanismos de 

concordância adequados. Num estudo efetuado junto de alunos de 1.º e 2.º ciclos, Choupina 

et al. (2014b) propuseram-se investigar tarefas de concordância dos nomes com outros 

elementos na frase, de estabelecimento de correferências e de atribuição e identificação do 

género em várias palavras. Verificou-se que as crianças são mais proficientes nos exercícios 

em que têm de fazer concordar determinantes ou adjetivos com os nomes, o que 

corresponde ao que sustentam os dados de aquisição acima mencionados. Os resultados 

foram menos favoráveis nas tarefas de correferência, em que teriam de retomar, através de 

um pronome ou de uma expressão anafórica marcada quanto ao género, um antecedente 

discursivo. Mas as maiores dificuldades surgiram nas tarefas de identificação dos valores de 

género, tanto em certas bases simples (tribo), como em bases complexas (pandinha) ou 

compostas (panda-fêmea). 

 Assim, a mobilização da gramática interiorizada da criança na reflexão explícita 

sobre o tema deverá ter em consideração esta ordem, propondo, eventualmente, tarefas 

ligadas à concordância antes de convocar estratégias de correferência e só posteriormente 

solicitar a identificação do valor de género. Importa explorar aspetos gerais e mais 

específicos da concordância entre o nome e os demais elementos com que se combina, e, 

por outro lado, verificar de que modo as estratégias formais, semânticas e pragmáticas atrás 

apresentadas se tornam produtivas no reconhecimento e na consequente identificação dos 

valores de género. 

Procuraremos, deste modo, reinvestir as informações provenientes da investigação 

em Linguística Descritiva e em Psicolinguística numa análise crítica dos documentos oficiais 

que regulam o ensino da língua no 1.º ciclo: os Programas de Português para o Ensino 

Básico (2009) e as Metas Curriculares de Português (2012), o primeiro dos quais assume 
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como ponto de referência, quanto à metalinguagem utilizada, o Dicionário Terminológico 

(DT) (2008).  

Atendendo a que o DT constitui um documento oficial de referência no 

esclarecimento das noções a abordar em contexto pedagógico e da metalinguagem a 

utilizar, partiremos da sua análise. Aí, o género integra-se nas “categorias relevantes para a 

flexão de nomes, determinantes, pronomes e adjectivos” (DT, 2008: B.2.2.1) e é definido 

como uma “categoria morfossintáctica que está presente em todos os nomes, em alguns 

adjectivos (os adjectivos biformes) e em alguns pronomes” (DT, 2008: B.2.2.1). Tendo por 

base esta definição e os critérios que podem estar envolvidos na construção da noção de 

género e nos mecanismos linguísticos que permitem linearizar os seus valores, organizamos 

esta secção, dedicada à descrição, segundo quatro tipos de critérios: semânticos, léxico-

sintáticos, morfológicos e morfossintáticos.  

 

3.1. Critérios semânticos – o género e o sexo dos referentes 

 

Assumindo como ponto de partida critérios morfossintáticos relevantes para o 

reconhecimento ou para a identificação do género, o DT junta, contudo, informações de 

caráter semântico que servem já não apenas a função de atribuir um valor, mas também a 

de desencadear um contraste, estabelecendo, de forma explícita, uma relação entre o 

género dos nomes e o sexo das entidades designadas: “Nos nomes que referem uma 

entidade animada (uma pessoa ou um animal), o valor de género corresponde, tipicamente, 

a uma distinção de sexo” (DT, 2008: B.2.2.1).  

Promove-se, deste modo, uma associação entre género e sexo, motivada pelo facto 

de a ambas as categorias se aplicarem as mesmas formas de designação e distinção dos 

valores (masculino e feminino) em que se concretizam, mas também por se assumir que o 

sexo biológico funciona como motivação para a atribuição do valor de género. Tal será 

gramaticalmente assumido em algumas línguas (cf. Corbett, 1991; Choupina et al., 2014a), 

de acordo com as famílias a que pertencem, mas o mesmo não se pode afirmar 

relativamente ao Português Europeu (PE), em que o género gramatical é sincronicamente2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Em latim, existia uma maior motivação semântica na atribuição dos valores de género (Baptista et 
al., 2013a). Assim, por exemplo, os nomes da 1.ª declinação tinham –a como constituinte temático e 
eram geralmente femininos, mas seriam masculinos quando designavam atividades ou profissões 
habitualmente desempenhadas por homens (ex: nauta – navegador). Essa motivação resulta do 
indoeuropeu, língua-mãe do latim e de várias outras línguas europeias, entre as quais o português, na 
qual existia um género natural que assinalava linguisticamente a diferença entre macho e fêmea com 
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arbitrário e apenas em certos nomes de seres sexuados se relaciona com o sexo dos 

referentes (o nome cão é do género masculino e refere um ser animal do sexo masculino; 

ovelha é um nome de género feminino e nomeia um ser animal do sexo feminino). O próprio 

DT parece dar conta desse caráter ocasional ao enunciar um número considerável de 

exemplos que contrariam a aparente regularidade da pseudorregra que o próprio documento 

evidencia: nomes epicenos (corvo), sobrecomuns (vítima), comuns de dois (estudante) e 

“casos irregulares”, designação que recobre a heteronímia de radicais (cavalo/égua).  

Sendo uma categoria obrigatória na língua, o género está longe de permitir uma 

generalização quanto à correspondência com a categoria sexo, sendo bem diferentes as 

exceções que o DT equaciona. Nos casos dos epicenos (cobra), dos sobrecomuns (criança) 

e da heteronímia de radicais (cavalo/égua), estamos perante nomes de género único, o que 

inviabiliza qualquer possibilidade de contrastação de género. Os comuns de dois (estudante) 

não têm, logo no momento da sua formação, o valor de género especificado, o que permite 

que lhes seja atribuído quer um valor masculino, quer um valor feminino, na sintaxe, através 

da concordância com determinantes, quantificadores ou adjetivos, como se verifica, por 

exemplo, em o estudante aplicado/algumas estudantes aplicadas, grupos nominais em que 

o género se explicita no determinante (o), no adjetivo (aplicado/aplicadas) e no quantificador 

(algumas). 

Um outro aspeto importante para esta discussão prende-se com o modo como todos 

estes nomes permitem construir (ou não) oposições ao nível do sexo dos referentes, sem 

que, no entanto, permitam sistematicamente o contraste de género.  

Os epicenos3 admitem o contraste de seres de sexos diferentes através de um 

processo morfossintático – composição morfossintática por subordinação –combinando o 

nome com macho ou fêmea, sem que o género da palavra se altere – o nome cobra é 

sempre de género feminino, mesmo que se formem, por composição, os nomes cobra-

macho e cobra-fêmea.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
os valores masculino e feminino e um género gramatical, que incluía o masculino, o feminino e o 
neutro e se aplicava a nomes que designavam seres não sexuados. O neutro também se pode aplicar 
a nomes de seres sexuados se não for relevante explicitar o sexo das entidades (Gouveia, 2004: 
445).  
3 A palavra epiceno deriva do latim epicoenum, que significava acima (epi) do comum (coenum), o 
que se aproxima da designação sobrecomum que também surge em português. Ambos os termos se 
aplicam a nomes de género único, acima, portanto, de qualquer possível distinção de valores de 
género. 
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Os sobrecomuns, em Português, não permitem esse contraste4, nem sequer a 

referência linguística explícita ao sexo dos referentes por mecanismos de composição – o 

nome criança é sempre de género feminino e não se sabe, apenas pela informação 

categorial do nome, a que categoria de sexo pertence o referente que ele nomeia, podendo 

ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Esta última informação pode ser transmitida por 

outros processos linguísticos: os mecanismos de anáfora ou catáfora, nominal ou 

pronominal por correferência, permitem, assim, dar informações sobre o sexo da entidade 

nomeada pelo nome criança. Por exemplo, na frase “O meu filho gosta muito de ler livros de 

aventura, por isso é uma criança muito imaginativa”, filho e criança são correferentes e 

ficamos a saber que o referente é do sexo masculino.  

Os nomes comuns de dois explicitam simultaneamente o contraste de género e de 

sexo dos referentes, com recurso a determinantes e/ou a adjetivos na forma masculina ou 

na forma feminina, sendo que o nome, foneticamente, não se altera.  

Finalmente, na heteronímia de radicais, é apenas uma questão de oposição de 

sexo que está em causa, de tal modo que, como acima referimos, cada um dos elementos 

do par tem género único.  

 

Apresentamos a tabela 1 como síntese do que se acabou de explicitar.  

 
Tabela 1 - O género em nomes epicenos, sobrecomuns, comuns de dois e heterónimos de 

radicais e o sexo dos referentes 

Designação 
tradicional 

Exemplos Género do nome Sexo do referente 

nome valor de 
género 

Contrast
e Processo Contraste Processo 

epicenos cobra feminino não 
permitem ---- permitem 

composição 
cobra-macho 
(masculino) 
cobra-fêmea 

(feminino) 

sobrecomuns criança feminino não 
permitem ---- não 

permitem ---- 

comuns de 
dois 

estudant
e 

masculino
/feminino permitem 

formação 
de grupo 
nominal 

permitem 

formação de grupo 
nominal 

o estudante 
(masculino) 
a estudante 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Segundo Corbett (1991), em algumas línguas do mundo os nomes denominados no PE de 
sobrecomuns são considerados epicenos humanos e permitem a composição com macho e fêmea 
para expressar o sexo do referente.	  
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(feminino) 

radicais 
diferentes cavalo masculino não 

permitem ---- permitem 

alternância com 
um nome que 

designa o ser de 
sexo diferente 
cavalo/égua 

 

Esta análise permite, assim, verificar como a correlação entre género e sexo está 

longe de ser uma realidade; para além dos casos enunciados no DT, encontramos nomes 

masculinos que designam entidades do sexo feminino (mulherão) e o inverso (rapaziada). 

 

3.2. Critérios léxico-sintáticos – o género e os tipos de atribuição do valor 

(masculino ou feminino) 

 

As exceções apresentadas no DT acabam por incluir num mesmo grupo nomes cujo 

funcionamento linguístico quanto ao género é bem diverso. Com efeito, em PE, existem 

nomes de género inerente5 ou intrínseco e nomes de género sintático (Baptista et al., 

2013a). Os primeiros têm género único, sendo arbitrário e atribuído ainda no Léxico. 

Incluem-se neste grupo nomes que designam seres inanimados (mesa, livro) e seres 

animados humanos (homem, criança) e não humanos (elefante, vaca). Nestes casos, os 

radicais das palavras são já especificados quanto ao valor de género e a sua aquisição é 

feita intuitivamente. Nos nomes de género sintático, a especificação não está no radical e 

verifica-se apenas na Sintaxe com consequente atribuição do valor de género e 

desencadeamento dos mecanismos de concordância a que acima aludimos. Essa 

especificação pode ocorrer de três formas: através do índice temático (pato, menina), da 

combinação com outra palavra (determinante, quantificador ou adjetivo), mantendo-se o 

nome subespecificado (o/a colega), ou de um processo derivacional por sufixação (-ção e -

idade formam nomes femininos, como convocação e facilidade; -mento e -ismo formam 

nomes masculinos, como isolamento e modernismo [Villalva, 2008]). Nos nomes de género 

sintático, o traço género opera assim sobre bases simples (pato, menina, colega) ou sobre 

bases complexas, situação na qual se pode verificar a coincidência com o género da base 

nominal simples (folhafem > folhagemfem; homemmasc > hominídeomasc; criançafem > 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 No Programa Minimalista, Chomsky (1995) considera que o género é uma propriedade dos nomes, 
podendo ser um traço inerente aos radicais ou um traço opcional, distinção que está na base da 
diferenciação entre os nomes de género intrínseco, que recebem o género no Léxico, e os de género 
sintático, que recebem este traço apenas na Sintaxe.  
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criançadafem) ou a existência de valores de género diferentes (casafem > casebremasc; 

mulherfem > mulherãomasc; rapazmasc > rapaziadafem).  

 

3.3. Critérios morfológicos – o género, o processo de flexão e o índice temático 

 

No caso dos nomes de género sintático, levantam-se questões relacionadas com as 

formas de linearização do género. O DT não apresenta explicitamente a pseudorregra geral 

(alternância -o/-a) habitualmente presente nos manuais e em outros recursos pedagógicos 

(cf. os dados recolhidos na observação de manuais e gramáticas em Baptista et al., 2013b; 

Choupina et al., 2014a). Sem a enunciar, sugere-a, contudo, no exemplo fornecido 

(gato/gata) para ilustrar as situações em que tal contraste ocorre. Essa referência implícita 

projeta-se, igualmente, na abordagem das noções de flexão (DT, 2008: B.2.2) e de índice 

temático (DT, 2008: B.2.2.1) que o mesmo documento propõe.  

A flexão é apresentada como a “especificação morfossintáctica das palavras 

variáveis” (DT, 2008: B.2.2), estando o seu tratamento dividido em duas subáreas: a flexão 

nominal e adjetival (DT, 2008: B.2.2.1) e a flexão verbal (DT, 2008: B.2.2.2). A colocação de 

nomes e adjetivos no mesmo apartado – “Em português, os adjectivos e os nomes podem 

flexionar em número, em género e em grau” (DT, 2008: B.2.2.1) – levanta problemas a dois 

níveis. Por um lado, as duas classes linearizam de modo diverso as categorias de género e 

de grau6; por outro, e como consequência, essas diferenças inviabilizam a possibilidade de 

falar em flexão em género nos nomes, pela ausência de sistematicidade na sua ocorrência.  

Em Villalva (2003: 926), podemos ler que a flexão é um “processo morfológico de 

formação de palavras que se caracteriza pela sua obrigatoriedade e sistematicidade: se uma 

dada categoria de palavras é flexionável numa dada categoria morfo-sintática (por exemplo, 

os adjectivos flexionam em número), então todas as palavras pertencentes a essa categoria 

sintática são flexionáveis”. Sendo verdade que nomes e adjetivos flexionam em número, 

através de um processo regular e sistemático de utilização do morfema flexional –s, o 

mesmo não é possível afirmar relativamente ao género. Como vimos, os nomes de género 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Se forem graduáveis, ou seja, passíveis de uma quantificação, os adjetivos variam em grau, através 
de processos de natureza sintática (mais/menos interessante do que; muito interessante), morfológica 
(superinteressante; interessantíssimo) e, em alguns casos historicamente justificados, lexical 
(melhor). Também aqui se torna inviável falar em flexão para exprimir o comparativo e o superlativo. 
Alguns nomes são também graduáveis, mas tal ocorre menos frequentemente e apenas se contempla 
a distinção entre aumentativo e diminutivo, com estruturas menos diversificadas do que nos adjetivos. 
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único apenas exibem um valor de género (masculino ou feminino), ficando excluída qualquer 

hipótese de contrastação.  

Os nomes de género sintático recebem traços desta categoria através de processos 

diversos, como acima expusemos: índice temático (IT), morfema derivacional e combinação 

com outras categorias (determinantes, quantificadores ou adjetivos). Não pode, assim, 

considerar-se o IT uma das “categorias relevantes para a flexão de nomes, determinantes, 

pronomes e adjectivos” (DT, 2008: B.2.2.1), porque existem palavras sem índice temático 

(café, órgão) ou com índice diferente de <–o> e <–a> (professor, árvore, perdiz) e outros 

processos que permitem linearizar os valores de género, o que não é compatível com a 

sistematicidade que caracteriza a flexão7.  

Em português, este constituinte permite definir subcategorias morfológicas, 

categorias morfossintáticas e categorias morfológicas dos nomes e dos adjetivos (Rio-Torto 

et al., 2013: 57 e 58). No primeiro caso, incluem-se as declinações, ou seja, as classes 

temáticas (Tabela 2) ou formais (Alcântara, 2010), que contribuem para a “distinção entre 

formas variáveis e formas invariáveis” (Villalva, 2003: 922). As declinações têm por base a 

matriz latina da língua, tendo-se perdido na diacronia, mas deixando marcas relevantes para 

distinguir palavras que terminam em <-o>, <-a> e <-e> átonos (índice temático) daquelas 

que terminam em consoante, em ditongo ou em vogal tónica. A produtividade desta 

distinção verifica-se, por exemplo, no modo como as bases se combinam com o sufixo 

avaliativo, sendo visível a diferença entre casinha e livrinho, por um lado, e cafezinho, 

pauzinho ou animalzinho, por outro. Dito de outro modo, as bases simples que apresentam 

índice temático selecionam –inho, enquanto as que não evidenciam este constituinte se 

associam a –zinho, generalização que não é absoluta, mas permite ilustrar a relevância das 

classes formais em certos processos linguísticos. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Além destes argumentos, Villalva (2000) defende que a flexão é um processo morfológico que opera 
sobre o tema da palavra (a partir de fala, por exemplo, formam-se, falamos, falaste, falava), 
enquanto os índices temáticos têm como função especificar morfologicamente o radical, integrando-o 
em classes temáticas particulares. Se a flexão afeta toda a palavra, não será de admitir que o IT 
possua natureza flexional a partir do momento em que se junta a um radical.  



	  
	  
	  

335	  

Tabela 2 – Relação entre classes formais e índices temáticos nos nomes 

Classe formal índice temático 
género 

masculino feminino 

Classe I -o [u] copo tribo 

Classe II -a [ɐ] mapa capa 

Classe III Ø/-e [ɨ] pente mente 

Classe IV Ø  sal paz 
In Choupina et al. (2014b) 

 

No que respeita à categoria morfossintática, e “no caso dos nomes cujo radical não 

possui género inerente, está a cargo da oposição entre dois constituintes temáticos a 

distinção, neste caso, morfológico, do género” (Rio-Torto et al., 2013: 58). Esta constatação 

não permite, contudo, concluir, como se afirma no DT, que os índices acumulam “a função 

de marcadores do género nominal” (DT, 2008: B.2.2.1). “Se assim fosse, todos os nomes 

em –o seriam masculinos e todos os nomes em –a seriam femininos” (Rio-Torto et al., 2013: 

58). Na verdade, sabemos que nem todos os nomes têm índice temático (cf. Tabela 2), mas 

todos têm género e nem todos permitem o contraste -o/-a (repare-se na agramaticalidade de 

a criança/*o crianço). Mesmo quando essa oposição -o/-a se verifica, pode estar em causa 

uma contrastação lexical e semântica (o barco/a barca) e não de género. 

Finalmente, o IT combina-se com o radical, constituindo a categoria morfológica de 

tema. Verificamos, assim, que, sendo o IT relevante na delimitação das classes formais da 

língua, tal não significa que se relacione diretamente com a marcação ou eventual 

contrastação de género, de tal modo que existem palavras de índice -a (casa, planeta), -o 

(tribo/livro), -e (lebre, clone) e atemáticas ou de tema ø (bagagem, armazém) que podem ser 

masculinas ou femininas.  

Se o género é uma categoria obrigatória nos nomes, o mesmo não sucede com os 

adjetivos. Apenas os biformes apresentam marcação de género, jamais atribuído no Léxico, 

como sucede com os nomes de género inerente, mas na Sintaxe pelos nomes, através de 

um mecanismo de concordância que se concretiza formalmente nos índices <–o> (ou ø, ou 

<–e>) para o masculino e <–a> para o feminino. 

 

 

 



	  
	  
	  

336	  

3.4. Critérios morfossintáticos – o género e os processos de atribuição 

 

Se em vários nomes o género é inerente ao radical, em outros tal não acontece e 

torna-se necessária a explicitação na Sintaxe dos dois valores possíveis em português, o 

masculino e o feminino. É possível linearizar o género sintático com o recurso a processos 

variados, que eventualmente desencadeiam uma certa possibilidade de contraste. 

Na tabela 3, apresentam-se diferentes processos disponíveis para a atribuição de 

género aos nomes, sendo importante sublinhar que a explicitação do valor masculino ou 

feminino é, em qualquer um dos casos, sintaticamente construída.  

Além do contraste sintático com artigo, exclusivo na última categoria de processos e 

redundante nas duas primeiras, é possível fazer assentar a marcação do valor no índice 

temático ou num sufixo derivacional ou modificador. Os exemplos enunciados correspondem 

a formas que, em português, são usadas apenas como nome ou, em alguns casos, também 

como adjetivo. A conversão de adjetivos em nomes é um processo muito recorrente, quer 

em sincronia, quer na projeção diacrónica da língua. 

 
Tabela 3 – Processos de domínios diferentes disponíveis para a atribuição de género  

Critérios  Tipos de processos exemplos 

I fonológicos 
 

preservação do IT  menino/menina 
mestre/mestra 

queda do IT no masculino professor/professora 

modificação fonológica dos IT  

avô/avó 
órfão/órfã; réu/ré; 

mau/má; irmão/irmã; 
valentão/valentona, 
europeu/europeia 

II morfológicos derivação afixal (acréscimo de sufixo) 
 

galo/galinha; 
conde/condessa; 
perdigão/perdiz 

III sintáticos formação de grupo sintático o cliente/a cliente 
 

Assim, no tipo I, assente em critérios fonológicos, integram-se não só os exemplos 

clássicos de alternância –o (-e)/-a, que correspondem às formas fonológicas [u] e [ɐ], mas 

também aqueles em que ocorre a queda do índice associado à forma masculina e ainda os 

que são objeto de processos fonológicos historicamente desencadeados a partir dos étimos 

latinos. Nestes últimos, encontramos situações diversas. Por exemplo, a partir de aviolu- e 

de aviola- formou-se avô e avó, com a queda da consoante intervocálica [l], fenómeno típico 

na formação da língua portuguesa a partir do latim (Mateus, 1986), e consequente crase das 

vogais, que se combinaram formando uma nova vogal com um grau de abertura diferente. O 
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mesmo conjunto de processos permite explicar a constituição de mau e má a partir de malu- 

e de mala-, bem como de réu e ré (reu-/rea-) formando-se ditongo oral no masculino e vogal 

oral craseada no feminino. A queda de [n] entre vogais, fenómeno simultâneo ao que atrás 

foi descrito para [l], permite compreender a formação de masculinos e femininos com 

ditongos ou vogais nasais (órfão/órfã a partir de orfanu-/orfana- e irmão/irmã com base em 

germanu-/germana-). Este mecanismo opera não só em bases simples, mas também em 

bases complexas, como verificamos em valentão/valentona ou em europeu/europeia. Trata-

se, no último caso, de bases complexas como resultado do acréscimo dos sufixos –eu e –

eia para formar o adjetivo a partir do nome Europa, com posterior conversão do adjetivo em 

nome. Estes sufixos incorporam os índices [u] e [ɐ], que permitem a expressão do masculino 

e do feminino. Podemos, então, assumir que estamos perante formas que linearizam 

sintaticamente o género através de índice temático, que pode apresentar-se intacto ou ser 

objeto de modificações fonológicas típicas da evolução da língua.  

A inclusão de exemplos tão diversificados num único tipo de processos poderá 

contribuir para uma maior sistematização deste assunto, porque reduz o número de 

variedades ao evidenciar o que existe de regular entre elas, embora a sua adoção em 

contexto pedagógico deva ser feita faseadamente, seguindo a ordem dos subtipos que 

propomos e priorizando as formas em que o IT se encontra minimamente visível. Por 

exemplo, no âmbito do terceiro subtipo (modificação de ambos os IT), será mais fácil detetar 

este constituinte primeiramente em itens como irmão e leoa, mais tarde em mau, réu, avô 

ou irmã e só posteriormente em ré ou avó. Nestes casos, o IT permite linearizar o valor de 

género, mas tal não sucede sistematicamente, como acima referimos, o que inviabiliza 

qualquer generalização relativa à possibilidade de ser este constituinte a conter o valor de 

género. 

No tipo II, baseado em critérios morfológicos, estão incluídas as formas que 

apresentam um sufixo derivacional na formação da base complexa, sendo que esse sufixo 

se apresenta relevante para a atribuição do valor de género. A derivação pode incidir na 

forma do feminino (galo é uma base simples de género inerente, formada apenas pelo 

radical gal- e o IT -o, enquanto galinha é uma base complexa, de género sintático, formada 

pelo radical simples gal- e o sufixo –inha) ou na do masculino, como se verifica, por 

exemplo, em perdigão (perdiz é de tema ø). Apesar de estarmos a lidar também aqui com 

bases complexas (galinha e perdigão), estas palavras não fazem parte do tipo I, porque 

algumas daquelas que aí figuram sofrem um processo de derivação para construir uma 
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palavra de classe gramatical diferente (Europa, n. > europeu, adj. e n.), sendo a marcação 

de género assegurada através de índice temático, enquanto, neste grupo, é a própria 

derivação que permite explicitar o género da palavra (a partir do radical gal- forma-se, com 

índice temático, o nome masculino e com sufixo derivacional o nome feminino; portanto, o 

primeiro uma base simples e o segundo uma base complexa derivada). Por outro lado, a 

natureza diversa dos processos em apreço contribui para reforçar a tese de que estamos, 

nestes casos, perante uma estratégia de construção linguística de um contraste de sexo e 

não necessariamente de um contraste de género, uma vez que à diversidade de processos 

se junta a diversidade de recursos, ou seja, de sufixos que permitem explicitar o valor de 

género (-gão, -esa, -essa, -inha, -ela), o que está longe de se assemelhar ao contraste de 

índice temático regularmente expresso nos adjetivos biformes, nos artigos (o/a), nos 

determinantes (este/esta, formas acompanhadas pelo neutro isto como reminiscência do 

latim), nos quantificadores (algum/alguma) e nos pronomes (ele/ela).  

Finalmente, no tipo III, surgem os nomes que linearizam o género apenas na 

concordância com outros elementos sintáticos e a que a tradição gramatical chama comuns 

de dois, como acima vimos. Sendo aqui o contraste de sexo construído no interior do grupo 

nominal (o estudante aplicado/a estudante aplicada), é possível admitir uma correlação entre 

este processo e o de contraste de género, não ao nível do próprio nome, que se mantém 

invariável, mas das unidades que com ele concordam.  

 

 

3.5. Critérios morfossintáticos – o género e a concordância 

 

O DT dá conta da relevância da concordância apresentando este mecanismo, na 

secção relativa à Sintaxe, como um “processo gramatical em que duas ou mais palavras 

partilham traços flexionais de pessoa, género ou número por se encontrarem numa 

determinada configuração sintáctica” (DT, 2008: B.4.5.). Para além do uso problemático do 

termo flexão, a que já fizemos referência, esta definição associa categorias morfológicas 

diversas quanto ao modo como desencadeiam a concordância, pois “existem no português 

diferentes sistemas de (dois ou mais) valores relevantes para os processos de 

concordância”, que “não se aplicam todos às mesmas classes ou subclasses de palavras” 

(Peres e Móia, 1995: 443). O DT clarifica parcialmente esta questão ao apresentar as 

diferentes situações em que ela ocorre: “entre sujeito e verbo flexionado no predicado (i); 
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entre determinante e nome  (ii); entre quantificador e nome (iii); entre nome e adjectivo (iv); 

entre sujeito e predicativo do sujeito (adjectival ou nominal) (v); entre complemento directo e 

predicativo do complemento directo (adjectival) (vi); entre sujeito e particípio passado em 

construções passivas (vii)” (DT, 2008: B.4.5.). 

Com a exceção da combinação sujeito/verbo, todas as restantes envolvem a 

concordância de género, sendo importante hierarquizá-las relativamente aos constituintes 

em que intervêm ou que afetam, tanto mais que a concordância “é uma condição necessária 

para a gramaticalidade do discurso” (Peres & Móia, 1995: 443) e esta hierarquização é 

relevante, como vimos, para compreender o faseamento na aquisição do género pelas 

crianças. Assim, o acordo pode operar no interior do Sintagma Nominal ou entre 

constituintes diferentes. “No SN, os valores de género e número do nome determinam a 

concordância de determinantes e quantificadores e ainda dos sintagmas adjectivais e dos 

apostos” (Brito, 2003: 330). Os predicadores nominais (Grupo Nominal ou Grupo Adjetival) 

concordam com o nome, núcleo do GN sujeito, quando desempenham a função de 

predicativo de sujeito ou com o complemento direto, sendo neste caso predicativos do 

complemento direto. 

Deste modo, será importante que a ação pedagógica promova a organização de 

atividades que levem o aluno a manipular, em primeiro lugar, o GN e as várias 

possibilidades de concordância desencadeadas pelo núcleo nominal e, posteriormente, a 

relação entre o GN e os demais constituintes frásicos que com ele concordem. Este trabalho 

é particularmente relevante em articulação com o género gramatical, pois “a ausência de um 

padrão exaustivamente coerente, tanto no plano semântico, quanto no mórfico, faz com que 

o gênero do nome seja indicado, em português, regularmente, pelos processos sintáticos da 

concordância e da correlação anafórica” (Lucchesi, 2003: 432), mecanismos que, como 

afirmámos no início desta secção, a criança parece desenvolver ainda antes da capacidade 

de identificação do género dos nomes.  

Em síntese, o tratamento de que o género é objeto no DT promove uma associação 

problemática entre categorias distintas, designadamente género e sexo, género e número, e 

classes formais e marcação/contraste de género. Ao associar género a flexão, está, por 

outro lado, a confundir, sob a mesma designação, processos muito diversos de explicitação 

do género, contaminando o tratamento de uma categoria que é eminentemente linguística e 

não biológica com a possibilidade de contrastação do sexo dos referentes através de 

mecanismos linguísticos. Torna-se, assim, desejável que o ensino deste conteúdo promova 
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a consciência, nos alunos, das várias funções linguísticas (Gouveia, 2004) que o género 

desempenha: sintáticas, ao assinalar a concordância, estruturando todo o grupo nominal e 

clarificando as relações; semânticas, ao permitir, por vezes, a distinção de significado em 

pares como banco/banca ou o polícia/a polícia; e mesmo morfológicas, ao determinar a 

estrutura interna de certas palavras (determinantes, adjetivos, quantificadores e pronomes). 

  

4. O género nos documentos reguladores do ensino no 1.º ciclo 

 

A análise que efetuámos dos documentos reguladores do ensino do português no 1.º 

ciclo, em particular das Metas Curriculares de Português (Buescu et al., 2012) e dos 

Programas de Português para o Ensino Básico (Reis et al., 2009), teve em linha de conta os 

critérios que anteriormente propusemos nos comentários à abordagem do tema no DT. Em 

ambos os casos, o género surge como conteúdo a abordar logo nos primeiros anos de 

escolaridade. As Metas consideram relevante que, no final do 1.º ano, o aluno, no âmbito do 

objetivo 21 (“Descobrir regularidades no funcionamento da língua”), saiba “formar femininos 

e masculinos de nomes e adjetivos de flexão regular” (Buescu et al., 2012: 12). O Programa, 

organizado por ciclos, aponta, dentro do Plano Morfológico do Conhecimento Explícito da 

Língua, como descritor de desempenho para os 1.º e 2.º anos de escolaridade, a 

capacidade de o aluno “formar femininos, masculinos; singulares e plurais” (Reis et al., 

2009: 48). Embora com formulações e enfoques diversos, porque também se trata de 

documentos assentes em pressupostos diferentes, ambos contemplam o género como 

conteúdo a abordar no início do ensino formal. 

Assim, organizámos esta apreciação em três partes principais. Num primeiro 

momento, procurámos perceber se, na sequência do que observámos no DT, também 

nestes documentos se associa género a categorias como o sexo, o número ou outras 

classes de palavras8. Em segundo lugar, identificámos os processos considerados 

relevantes na especificação do género, aí incluindo as referências que as Metas ou os 

Programas fazem a pares de sexo considerando-os pares de género. Por fim, e sendo a 

explicitação dos valores de género tão relevante para a concordância, verificámos de que 

modo este mecanismo figura nos documentos oficiais. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Estamos a considerar aqui categorias bem diversas: o sexo é uma categoria biológica, o número 
uma categoria linguística morfossintática e as classes de palavras categorias linguísticas sintático-
discursivas. Optámos por juntá-las nesta primeira referência e na tabela 4 para enfatizar o facto de se 
verificarem, nas Metas e nos Programas, associações abusivas e confusões entre cada uma delas e 
a noção de género.  
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4.1. Associação entre género e sexo 

 Se, logo desde os dois anos, é possível observar nas produções infantis a 

associação entre género e sexo (Figueira, 2004), o ensino formal tem como função clarificar 

esta questão9 e promover um ensino explícito do género como uma categoria gramatical 

particular, cuja coincidência com os valores do sexo do referente está longe da 

sistematicidade. Contudo, nem sempre os documentos reguladores são claros nesta 

distinção, promovendo a confusão entre as duas categorias, quer diretamente, ao ligar a 

variação em género a palavras de radical diferente, quer indiretamente, ao associá-la à 

flexão, como podemos verificar na tabela 4.  

 
Tabela 4 – Associação entre género e outras dimensões linguísticas e não-linguísticas  

Documento/ 
Domínio e 

Plano 
Categoria 

Metas C. Sexo Número Adjetivo e pronome 

1.º ano 
(Gramática)   

Formar femininos e masculinos de 
nomes e adjetivos de flexão regular 

(de índice temático -o ou -a) 
(G1/obj.21/desc. 1) 

2.º ano 
(Leitura e 
Escrita) 

 
Elaborar e escrever uma frase simples (…), utilizando 

corretamente as marcas do género e do número nos nomes, 
adjetivos (LE2/obj.14/desc.4) 

3.º ano 
(Gramática) 

Reconhecer 
masculinos e 
femininos de 

radical diferente 
(G3/obj.27/desc.8) 

Flexionar pronomes pessoais (número, género) 
(G3/obj.27/desc.11) 

 
Formar o feminino de nomes e 
adjetivos terminados em –ão 

(G3/obj.27/desc.10) 

4.º ano 
(Gramática)   

Formar o feminino de nomes e 
adjetivos terminados em consoante 

(G4/obj.28/desc.2) 
Programas Sexo Número Adjetivo e pronome 
1.º/2.º anos 

(CEL - Plano 
morfológico) 

 
formar femininos, 

masculinos; singulares 
e plurais (descritor) 

Flexão nominal, adjetival e pronominal 
(conteúdos) 

3.º/4.º anos 
(CEL - Plano 
morfológico) 

 

Flexão nominal, 
adjectival e pronominal 

– número (singular, 
plural); género 

(masculino, feminino) 
(conteúdo) 

Explicitar algumas regras de flexão 
nominal, adjectival, pronominal 

(descritor) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Em tarefas apresentadas em contexto pedagógico ou em materiais que analisámos (Baptista et al., 
2013b; Choupina et al., 2014b) pudemos verificar como se misturam elementos efetivamente 
representativos do valor de género, como o artigo definido, com outros que sugerem a confusão com 
a noção de sexo (associando masculino a menino e feminino a menina) ou de género enquanto 
categoria psicossocial, mediada inclusive pelo estereótipo que vincula a cor azul aos homens (e, logo, 
ao género masculino) e o rosa às mulheres (e, logo, ao género feminino). 	  
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Nota – Nesta tabela e nas seguintes, entre parênteses indica-se o ponto dos documentos em que 
figuram os descritores, conteúdos ou notas. Legenda: G – Gramática; LE – Leitura e Escrita; obj. – 
objetivo; desc. - descritor 
 

As Metas Curriculares (Buescu et al., 2012: 26) preveem, no 3.º ano de escolaridade, 

que os alunos saibam “reconhecer masculinos e femininos de radical diferente” (domínio 

Gramática; objetivo 27; Descritor 8), contemplando a heteronímia de radicais como um 

processo para opor nomes de género diferente como casos de contraste de género, o que 

se torna inviável por estarmos perante palavras diferentes (com radical diverso) que apenas 

permitem contrastar o sexo dos referentes em questão.  

Por outro lado, tanto Metas como Programas usam com frequência o termo flexão 

para se referirem à variação em género (cf. tabela 4). Na sua conceção e organização, os 

Programas de Português para o Ensino Básico (Reis et al., 2009) estabelecem uma relação 

explícita com as várias secções do Dicionário Terminológico (2008), documento que serviu 

como ponto de partida para a descrição que apresentámos no ponto anterior. Assim, a 

consulta simultânea dos Programas e do DT conduz a uma ligação implícita entre a flexão e 

o contraste de género e de sexo, através do exemplo apresentado no DT (gato/gata). 

Parece, então, claro que tanto as Metas como os Programas consideram inequívocas esta 

correlação entre género e sexo, embora o façam de modo diverso, e a associação da 

variação ao processo de flexão. 

 

4.2. Referência simultânea a género e número 

 

A referência ao género nos documentos reguladores do ensino cruza-se, igualmente, 

com uma outra categoria morfossintática – o número. Como vimos na secção Critérios 

morfológicos – o género, o processo de flexão e o índice temático, o género, o número e o 

grau não são categorias com estatuto semelhante, nem nos nomes nem nos adjetivos, e a 

única que se realiza, na língua, por flexão é o número, contrariamente ao afirmado no DT. 

De salientar também que apenas o género e o número são categorias relevantes na 

concordância, pois o grau, ainda que possa ser realizado igualmente por processos 

morfossintáticos, é motivado pragmática e linguisticamente. 

As Metas Curriculares colocam sob o mesmo objetivo do 1.º ano de escolaridade – 

“Descobrir regularidades no funcionamento da língua” (Buescu et al., 2012: 12) – a 

“formação” do género e do número de nomes e adjetivos, mas explicitam-nos em descritores 
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diferentes. Este procedimento salvaguarda a diferença no modo de concretização das duas 

categorias, mas o facto de ambos os pontos estarem sob a designação regularidades faz 

supor a existência de um mesmo grau de sistematicidade na linearização do género e do 

número das palavras, o que não corresponde à verdade. No 2.º ano, a referência ao género 

fica confinada ao domínio da Leitura e Escrita e, dentro deste, apenas às questões 

ortográficas (objetivo 14 – “Desenvolver o conhecimento da ortografia”, página 17). O uso 

correto das marcas do género e do número (cf. tabela 4) é a meta proposta para este nível 

de ensino, tornando-se, contudo, essencial uma abordagem sistemática da relação entre a 

oralidade e a escrita, até porque as marcas de género e as de número são, no modo oral e 

no modo escrito, bem diversas10. Também nos 3.º e 4.º anos as questões de género e de 

número surgem, agora de novo no domínio Gramática, em descritores diferentes de um 

mesmo objetivo – 3.º ano: “Conhecer propriedades das palavras” (Buescu et al., 2012: 26); 

4.º ano: “Conhecer propriedades das palavras e explicitar aspetos fundamentais da sua 

morfologia e do seu comportamento sintático” (Buescu et al., 2012: 33). Se considerarmos 

uma propriedade aquilo que é intrínseco a uma palavra, apenas o género corresponde a 

este critério e somente em alguns nomes (os de género inerente, que acima apresentámos). 

O género nos restantes nomes e nos adjetivos biformes e o número apenas se concretizam 

nas frases, desencadeando-se os respetivos mecanismos de concordância. 

Os Programas de Português associam, num mesmo descritor de desempenho, a 

tarefa de “formar femininos, masculinos; singulares e plurais”, no Plano Morfológico (Reis et 

al., 2009: 48), relativo aos 1.º e 2.º anos de escolaridade. Essa ligação é ainda mais clara 

num dos conteúdos dos 3.º e 4.º anos (cf. Tabela 4), no âmbito da flexão nominal, adjetival e 

pronominal, e torna-se mais explícita do que sucede nas Metas, promovendo a confusão 

entre as duas categorias, que se projetam de modo diverso nos nomes, nos adjetivos e nos 

pronomes e, como já dissemos, se realizam por processos diferentes e com estatutos 

também distintos em cada classe de palavras.  

 

4.3. Associação entre género nos nomes e em outras classes de palavras 

 

Nas referências à flexão tanto em género como em número, os documentos 

reguladores do ensino no 1.º ciclo acabam por juntar num mesmo objetivo, descritor ou 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 A título de exemplo, recordamos o que acontece com a marcação do número em nomes e 
adjetivos. A marca ortográfica <s> corresponde a realizações orais diferentes em sequências como 
livros azuis (segmento [z]), livros brancos (segmento [ʒ]) e livros castanhos (segmento [ʃ]).  
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conteúdo classes de palavras diversas. Assim, a variação em género no nome é associada 

ao que ocorre no adjetivo e no pronome, nunca surgindo, tanto nas Metas como nos 

Programas, uma indicação explícita sobre a variação nos determinantes e quantificadores, 

classes relevantes ao nível da concordância na frase, quer no género, quer no número.  

Tal como referimos na secção anterior, as Metas Curriculares distinguem, em 

descritores diferentes dentro do mesmo objetivo, a variação em género e a variação em 

número; no entanto, referenciam simultaneamente no mesmo descritor nomes e adjetivos, 

desde o 1.º ano de escolaridade e, como é possível verificar na tabela 4, em todos os anos 

do 1.º ciclo do Ensino Básico. No 2.º ano, a indicação apenas ocorre no domínio da Leitura e 

Escrita, enquanto nos restantes níveis está patente no domínio da Gramática, considerando, 

no 1.º ano, como descritor a formação de femininos e masculinos e resumindo, nas duas 

últimas etapas do 1.º ciclo, a questão à formação de femininos em nomes e adjetivos. Ora, 

torna-se redutor mencionar apenas um dos valores de género, como se ele se formasse a 

partir do outro. Se considerarmos que o índice temático ou o sufixo derivacional se aplica, 

nestes casos, a um radical, então é a partir deste último constituinte morfológico que se 

constituem tanto o masculino como o feminino. Por exemplo, do radical nominal livr- forma-

se livro com IT <-o>, do radical barc- formam-se barco (IT <-o>) e barca (IT <–a>) e do 

radical gal- surgem galo (IT <-o>) e galinha (sufixo derivacional <-inha>). Por outro lado, os 

procedimentos de linearização do género são diferentes no nome e no adjetivo, 

inviabilizando a associação de ambas as classes num mesmo item. No caso dos pronomes 

pessoais, associados ao nome no 3.º ano, apenas a 3.ª pessoa permite a explicitação do 

género e somente nos casos nominativo (ele, ela, eles, elas) e acusativo (o, a, os, as), ou 

seja, quando as formas desempenham a função sintática de sujeito ou de complemento 

direto, e ainda nas formas enfáticas do pronome (a ele, a ela, a eles, a elas). Trata-se, por 

isso, de situações diversas quanto ao modo como em cada classe se constrói 

morfossintaticamente o género, o que desaconselha a sua abordagem conjunta. Afigura-se 

igualmente relevante demonstrar como o pronome recupera discursivamente um constituinte 

da frase, normalmente um Grupo Nominal, mas também, por exemplo, um Grupo Frásico, 

daí decorrendo a necessidade de explicitação do valor de género. Quando chega ao 1.º 

ciclo, a criança demonstra já alguma capacidade de efetuar retomas anafóricas através de 

pronomes (Choupina et al., 2014b), mas o ensino formal tem de sistematizar as várias 

regras que presidem à concretização dessas retomas, algumas das quais ainda não estão 

adquiridas aos seis anos. Veja-se, por exemplo, a seguinte frase: “A menina e os seus 
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irmãos foram ao cinema e a mãe decidiu ir com eles”. O pronome retoma um sujeito 

composto, que inclui um nome de género sintático feminino e outro de género sintático 

masculino, havendo regras de concordância a respeitar. 

 

4.4. Processos de atribuição dos valores de género – a pseudorregra 

 

Nos nomes de género sintático, a explicitação do valor masculino ou feminino é 

construída sintaticamente, quer desencadeando a concordância com artigos, determinantes, 

quantificadores ou adjetivos, quer através do índice temático ou de um sufixo derivacional ou 

modificador. Esta diversidade de processos impede que se fale na existência de flexão em 

género nos nomes, o que contraria práticas de ensino assentes na formulação de uma 

pseudorregra segundo a qual os nomes masculinos terminam com índice temático <-o> e os 

femininos com IT <-a> (cf. secção Critérios morfológicos – o género, o processo de flexão e 

o índice temático). 

Estas práticas acabam, contudo, por encontrar respaldo nos próprios documentos 

oficiais, designadamente no DT a que acima fizemos referência, mas também nas Metas e 

nos Programas (cf. tabela 5) logo a partir do 1.º ano de escolaridade.  

 
Tabela 5 – Processos de atribuição dos valores de género nas Metas e nos Programas  

Documento/ 
Domínio e 

Plano 
Processos 

Metas Pseudorregra Outros processos 

1.º ano 
(Gramática) 

Formar femininos e masculinos de 
nomes e adjetivos de flexão 

regular (de índice temático -o ou -
a) (G1/obj.21/desc. 1) 

 

3.º ano 
(Gramática)  Formar o feminino de nomes e adjetivos 

terminados em –ão (G3/obj.27/desc.10) 
4.º ano 

(Gramática)  Formar o feminino de nomes e adjetivos 
terminados em consoante (G4/obj.28/desc.2) 

Programas Pseudorregra Outros processos 
1.º/2.º anos 

(CEL - Plano 
morfológico) 

Flexão nominal, adjectival e 
pronominal (conteúdo)  

3.º/4.º anos 
(CEL - Plano 
morfológico) 

 

Explicitar algumas regras de flexão nominal, 
adjectival, pronominal (descritor) 

há palavras que não obedecem aos padrões 
regulares de flexão dos nomes (cão – cães; mão 

– mãos) (Notas – actividades) 
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As Metas Curriculares preveem que os alunos sejam capazes de “formar femininos e 

masculinos de nomes e adjetivos de flexão regular (de índice temático –o ou –a)” (Buescu et 

al., 2012: 12), em consonância com dois procedimentos desadequados que se instalaram no 

ensino: iniciar a abordagem às questões do género pelo contraste antes de uma referência 

sistemática à concordância e à identificação dos valores; e considerar regular um processo 

que ocorre num número reduzido de casos e que, por isso, não se enquadra no âmbito da 

flexão. Os Programas de Português seguem exatamente o mesmo tipo de raciocínio nos 1.º 

e 2.º anos, referindo-se à flexão nominal como conteúdo a abordar e enquadrando, nas 

Notas, a sugestão de que os alunos realizem atividades que lhes permitam “descobrir regras 

de flexão dos nomes e adjectivos em número e em género” (Reis et al., 2009: 48). 

 

 

4.5. Outros processos de atribuição dos valores de género 

 

Os 3.º e 4.º anos de escolaridade são reservados, em ambos os documentos, ao 

tratamento de outros processos de especificação dos valores de género, sem que, contudo, 

surjam referidos de forma explícita ou sistemática.  

As Metas fazem referência aos nomes (e adjetivos) terminados em <–ão> (3.º ano) e 

em consoante (4.º ano), para além dos radicais heterónimos que apresentámos na secção 

relativa à associação entre género e sexo. Continua a estar em causa a explicitação dos 

valores de género para efeitos de contraste de sexo, em situações como leão/leoa, 

professor/professora ou cavalo/égua, tratando-se de nomes em que, tal como no descritor 

relativo ao 1.º ano, é a concordância que permite linearizar o género. Assim, não só se 

restringe esta abordagem à oposição do sexo das entidades, como também se excluem 

sufixos produtivos na explicitação de género (-mento como sufixo que permite formar nomes 

masculinos, como instrumento; ou -ção para nomes femininos, como solução) e não são 

contemplados exemplos relevantes para o contraste de sexo (galinha, perdigão, princesa) 

que os manuais habitualmente incluem na diversidade de processos. Atendendo a que as 

Metas Curriculares não fazem qualquer referência a género no 2.º ciclo, ficam afastados 

desta abordagem aspetos cruciais para o entendimento do género como categoria 

gramatical. 

Os Programas também não fazem qualquer referência explícita a processos de 

atribuição do valor de género, identificando como relevantes algumas regras ou padrões 
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regulares de flexão, sem, em qualquer momento, os especificar. Num descritor de 

desempenho (Reis et al., 2009: 55) dos 3.º e 4.º anos, surgem contempladas “algumas 

regras de flexão nominal”, que não são discriminadas. Nem mesmo as Notas que 

acompanham estes descritores permitem clarificar a questão, na medida em que indicam a 

existência de “palavras que não obedecem aos padrões regulares de flexão dos nomes” 

(Reis et al., 2009: 55), mas os exemplos apresentados reportam-se apenas ao número 

(cão–cães e mão–mãos), o que acaba por perpetuar a dúvida sobre quais os processos em 

causa e a confusão entre contraste de sexo e eventual contraste de género. Aliás, os 

Programas de Português apenas no 2.º ciclo trazem um contributo para começar a dissipar 

esta confusão, ao destacarem, nas Notas do Plano Morfológico do Conhecimento Explícito 

da Língua, “a relação entre a (in)existência de índice temático e a marcação do género 

nominal” (Reis et al., 2009: 93), embora os exemplos enunciados (gata, poço, dente, mês, 

feliz) não sejam suficientemente claros quanto ao alcance desta afirmação, podendo sugerir 

que apenas o índice temático permite linearizar o género da palavra. Seria produtivo colocar 

lado a lado nomes de tema em <-o> com diferentes valores de género (livro/tribo), bem 

como de tema em <-a> (capa/mapa) e de tema em <-e> (dente/mente), para tornar 

inequívoco que não é o IT que especifica o valor de género. Apenas sintaticamente, através 

da concordância nos sintagmas e nas frases, é possível explicitar o género.  

 

4.6. O género e a concordância 

 

Sendo a concordância um mecanismo relevante na linearização do género, quer 

dentro do GN, quer na projeção de toda a frase, procurámos verificar de que modo essa 

questão é retomada nos documentos oficiais (tabela 6). 

 
Tabela 6 – Regras de concordância nas Metas e nos Programas 

Metas Concordância 
2.º ano (Leitura e 

Escrita) 
Respeitar as regras de concordância entre sujeito e forma verbal 

(LE2/obj.18/desc. 1) 
4.º ano (Leitura e 

Escrita) 
Respeitar relações de concordância entre os seus elementos [da frase] 

(LE4/obj.16/desc. 4) 
Programas Concordância 

1.º/2.º anos (CEL - 
Plano sintáctico) Concordância entre o sujeito e o predicado (Notas – actividades) 

3.º/4.º anos (CEL - 
Plano sintáctico) 

Comparar dados e descobrir regularidades – processos de concordância 
(descritor) 

Processos de concordância (conteúdo) 
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As Metas Curriculares restringem as regras de concordância ao domínio da Leitura e 

Escrita e, dentro deste, colocam-nas sistematicamente no âmbito de objetivos que têm que 

ver com “redigir corretamente” (Buescu et al., 2012: 17 e 30) ou com “rever textos escritos” 

(Buescu et al., 2012: 31), o que levanta três tipos de problemas. Por um lado, parece 

excluído o modo primário de efetivação da linguagem verbal, a fala, em que a concordância 

se exerce plenamente, o que torna essencial um trabalho sistemático, sobretudo no sentido 

de dotar o aluno de conhecimentos que lhe permitam criar automatismos a convocar em 

situações de comunicação oral em que rapidamente precise de os mobilizar. Estamos a 

pensar, por exemplo, numa situação em que necessite de desencadear o acordo numa frase 

como “A menina e os seus irmãos foram ao cinema e a mãe decidiu ir com eles”. Só um 

treino regular deste tipo de construções levará o aluno a ser capaz de as utilizar de modo 

proficiente. Em segundo lugar, não se enunciam explicitamente nas Metas Curriculares as 

várias situações que envolvem a concordância de género, uma vez que o único caso 

mencionado incide sobre o sujeito e a forma verbal, como pode ler-se na tabela 6, apenas 

relacionado com o número. Finalmente, seria aconselhável que esta questão fosse objeto de 

tratamento no âmbito do domínio da Gramática, por envolver a identificação, a 

sistematização e a aplicação de estruturas linguísticas particulares, analisadas e descritas 

em áreas como a Morfologia e a Sintaxe. 

Conscientes desta especificidade, os autores dos Programas de Português colocam 

a temática no domínio do Conhecimento Explícito da Língua, em particular no Plano 

sintático. Sendo constante o diálogo entre este documento e o Dicionário Terminológico e 

contendo este último um conjunto exaustivo das situações em que a concordância deve ser 

desencadeada, seria de esperar que os Programas fossem mais sistemáticos no 

levantamento desses casos. Contudo, tal não sucede e apenas é referida a concordância 

entre sujeito e predicado, ficando todas os outros tipos subsumidos na expressão 

“processos de concordância”. A consulta das recomendações para o 2.º ciclo do Ensino 

Básico permite verificar um alargamento do número de casos enunciados, em particular 

abrangendo o acordo entre sujeito e predicativo de sujeito e no interior dos constituintes. Se 

considerarmos os dados de aquisição, esta última referência seria, provavelmente, aquela 

que poderia adotar-se desde os primeiros anos de escolaridade, uma vez que contempla a 

concordância entre o nome e os itens que o acompanham no Grupo Nominal 

(determinantes, quantificadores e adjetivos), presente nas produções infantis desde os três 

anos. 
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5. Algumas conclusões e sugestões para o ensino do género 

 

Podemos verificar, em síntese, que as informações resultantes da investigação em 

aquisição da linguagem e no âmbito da Linguística Descritiva nem sempre são capitalizadas 

na elaboração dos documentos oficiais, perpetuando-se nas Metas Curriculares e nos 

Programas de Português algumas confusões e omissões promovidas no ensino do género 

linguístico. Para evitar as associações problemáticas e as generalizações abusivas que 

acabámos de apresentar, seria importante que a abordagem às questões do género 

gramatical começasse, no 1.º ciclo do Ensino Básico, por considerá-lo como uma categoria 

linguística que, em português europeu, se aplica obrigatoriamente a todos os nomes comuns 

independentemente das categorias a que pertençam as entidades designadas.  

A inventariação – integrada em atividades devidamente enquadradas e planificadas – 

de nomes masculinos (ex: livro, homem, elefante, indivíduo) e de nomes femininos (ex: 

casa, ovelha, cobra, criança), a que os alunos poderiam apor o artigo (in)definido 

correspondente, permitiria desde logo eliminar o equívoco de uma correspondência 

sistemática entre género e sexo e, consequentemente, de uma contrastação obrigatória de 

género nas palavras. Por outro lado, essa apresentação organizada levaria os alunos a 

concluírem, igualmente, que o género é sincronicamente arbitrário e que, por isso, os 

valores a atribuir fazem parte do seu conhecimento intuitivo enquanto falantes nativos da 

língua e dispensam uma análise da estrutura interna da palavra. Em simultâneo, o recurso 

ao artigo tornaria possível iniciar o tratamento das questões de concordância (aqui ainda 

apenas dentro do Grupo Nominal) enquanto mecanismo que torna relevante a abordagem 

ao género gramatical, tanto mais que “the evidence that nouns have gender in a given 

language lies in the agreement targets that show gender” (Corbett, 2006: 749). 

No seguimento das questões levantadas pela concordância, seriam, num momento 

posterior, estudados os nomes de género sintático e com dois objetivos distintos e 

temporalmente sequenciais. Em primeiro lugar, revelar-se-ia importante colocar os alunos 

perante a diversidade de processos disponíveis para linearizar o género, quer através de 

artigos (o estudante/a cliente), quer através de alterações na estrutura interna da palavra, ao 

nível do índice temático (o menino/a gata) ou da utilização de um sufixo derivacional 

(galinha, instrumento, solução). Deste modo, os exemplos que tradicionalmente o ensino 

trata como pares de género surgiriam numa última etapa e devidamente hierarquizados, 
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demonstrando que, neste caso, o que está verdadeiramente em causa é a possibilidade de 

opor o sexo dos referentes. É muitas vezes por aqui que os diferentes recursos pedagógicos 

que em outros momentos analisámos (Baptista et al., 2013b; Choupina et al., 2014a) 

começam a abordagem às questões do género, mas, de facto, esta seria a última fase do 

percurso, uma vez que apenas num número reduzido de casos é possível admitir a 

existência de um contraste de género, em particular nos comuns de dois (o estudante/a 

estudante) e eventualmente nos índices temáticos (menino/menina), embora aqui de forma 

mais problemática por via das situações em que esse contraste tem valor semântico (o 

barco/a barca – formas com o mesmo radical) ou é apenas aparente (caso/casa – formas 

cujos radicais não tem qualquer ligação). As situações relativas à derivação (galo/galinha), à 

composição (corvo-macho/corvo-fêmea) ou à heteronímia de radicais (cavalo/égua) 

enquadram-se inequivocamente em usos linguísticos que apenas permitem o contraste do 

sexo dos referentes e, portanto, nada têm que ver com oposição de género dos nomes. 

Procuramos, neste artigo, trazer alguns contributos para o modo como a investigação 

linguística pode ser reinvestida de forma produtiva e cientificamente sustentada nas práticas 

de ensino de um conteúdo tão complexo como é o género. O conhecimento teórico revela-se 

fundamental na elaboração de programas e documentos oficiais, na formação do professor 

de língua, e no desenho de itinerários pedagógicos adequados ao tratamento destas e de 

outras questões relacionadas com o ensino da gramática. 
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Resumo 

Neste texto faz-se uma abordagem sintática dos predicados verbais e discutem-se algumas questões 
levantadas pela integração dos verbos em subclasses sintáticas, tendo em conta as noções de 
intransitividade e transitividade. Por um lado, as noções envolvidas na definição dos termos transitividade e 
intransitividade são várias e heterogéneas, embora, historicamente, ligadas pelas noções de “passagem” e 
“ação”. Por outro, a classificação dos verbos com base na propriedade da transitividade (verbos intransitivos 
vs. verbos transitivos) é uma questão controversa, que não pode depender exclusivamente dos itens lexicais 
e das suas possíveis propriedades abstratas e/ou descontextualizadas sintaticamente (Choupina, 2013). 
Existem, em Português, diversas construções com verbos de alternância transitiva/intransitiva que põem em 
causa as noções clássicas. Assim, faremos, neste texto, uma reflexão crítica em torno destas noções e das 
implicações que estas possam ter no ensino do Português, analisando casos de verbos que são 
problemáticos na classificação sintática, por admitirem alternância ( Duarte & Brito, 2003) ou graus diferentes 
de transitividade (Hopper & Tompson, 1980). Abordaremos, ainda, o verbo como núcleo dos predicados 
verbais e algumas das suas particularidades sintáticas e a forma como estas se encontram projetadas nos 
documentos reguladores do Ensino do Português no 2.º Ciclo do Ensino Básico.  
 
Palavras-chave: Predicados verbais; Subclasses sintáticas do verbo; Transitividade; Intransitividade, 
Ensino. 

 

Abstract 

In this paper we’ll make a syntactic approach on verbal predicates and discuss some issues raised by 
the integration of verbs in syntactic subclasses, taking into account the notions of 
intransitivity/transitivity. On the one hand, the concepts involved in the definition of 
transitivity/intransitivity terms are various and heterogeneous, although historically linked by the 
notions of "passage" and "action". Moreover, the verbs classification based on the transitivity property 
(intransitive vs. transitive verbs) is a controversial issue, which cannot rely exclusively on the lexical 
items and their possible abstract properties syntactically decontextualized (Choupina, 2013). In 
Portuguese there are several constructions with alternating transitive / intransitive verbs which call into 
question the classical notions. Therefore, in this text, we’ll make a critical reflection on these concepts 
and the implications they may have in the Portuguese teaching, by analyzing cases of verbs that are 
problematic in the syntactic classification, as they admit alternation (Duarte & Brito, 2003) or different 
transitivity degrees (Hopper & Thompson, 1980). We’ll also reflect on the verb as the verbal predicates 
nuclei and some of its syntactic particularities and how these ones are projected in the regulatory 
documents of the Portuguese Language Teaching in the 2nd Cycle of Basic Education.  

 

Keywords: verbal predicates; Syntactic verb subclasses; Transitivity; Intransitivity, Education. 
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0. Considerações introdutórias 

Como docentes de Português, no Ensino Básico e Secundário, e de Linguística 

Descritiva das Línguas Portuguesa e Gestual Portuguesa, na formação de professores e de 

intérpretes, e como formadoras, na formação contínua, sempre constatámos a dificuldade 

dos alunos em compreenderem e dos docentes em ensinarem certos aspetos ligados à 

sintaxe do verbo, nomeadamente a questão da transitividade/intransitividade e a 

classificação sintática dos verbos enquanto predicadores nucleares da frase, pelo que, com 

este texto, pretendemos contribuir para o entendimento e a orientação das práticas de 

ensino no âmbito dos assuntos ligados à sintaxe do predicado verbal e às questões da 

transitividade. 

Não há dúvida, desde os estudos Chomskyanos sobre a estruturação da gramática 

das línguas e o seu entendimento de Gramática Universal, que o conhecimento intuitivo do 

falante desempenha um papel fundamental na aquisição da linguagem verbal e no ato 

comunicativo, sendo este responsável pelo aparecimento e desenvolvimento da gramática 

do falante (gramática interiorizada). 

A gramática de uma língua compõe-se de vários domínios (a Fonética e a Fonologia, 

a Morfologia, a Sintaxe, a Semântica, a Lexicologia, o Texto e os Discursos e a Pragmática), 

sendo que o falante vai adquirindo e desenvolvendo capacidades de produção, 

compreensão e reflexão nas várias componentes. É neste sentido que o falante reconhece a 

existência de palavras de classes diferentes, com propriedades e funcionamento distinto nos 

discursos, e vai adquirindo uma mestria na sua formação e uso. As propriedades e 

categorias de variação das várias classes de palavras são definidas a partir do contributo 

das várias áreas ou componentes da gramática. As classes de palavras podem agrupar-se 

segundo três eixos: (i) a capacidade para incorporar palavras novas; (ii) a possibilidade de 

variação; (iii) o significado que as compõe e a referência; (iv) a nuclearidade sintática. 

  (i) Ao nível lexical, quanto ao enriquecimento do léxico, algumas classes de palavras 

não permitem a entrada ou saída de elementos – são as chamadas classes fechadas 

(determinantes e quantificadores, pronomes, preposições e locuções prepositivas, 

conjunções e locuções conjuncionais); enquanto outras permitem, estando em constante 

renovação e alargamento – são as classes abertas (nomes, verbos, adjetivos, advérbios e 

interjeições).   

(ii) Tendo em conta a variação, uma propriedade morfológica, podemos agrupar as 

palavras em classes variáveis (nomes, verbos, adjetivos, pronomes, determinantes e 
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quantificadores) e classes invariáveis (advérbios, preposições e locuções prepositivas, 

conjunções e locuções conjuncionais, interjeições).  

(iii) O significado lexical (específico de nomes, verbos, adjetivos, advérbios e 

interjeições) e o significado funcional ou gramatical (próprio de determinantes e 

quantificadores, pronomes, preposições e locuções prepositivas, conjunções e locuções 

conjuncionais) são também propriedades que permitem organizar as classes de palavras de 

modo particular, sendo um aspeto importante aquando da especificação destas classes no 

ensino do Português. 

(iv) No que se refere à nuclearidade - propriedade das palavras que podem ser núcleos de 

grupos sintáticos, pela sua capacidade argumentativa - podemos considerar as nucleares e 

as não nucleares. As classes nucleares são, normalmente, os nomes, os verbos, os 

adjetivos, os advérbios e as preposições, sendo núcleos dos respetivos grupos sintáticos ou 

sintagmas. 

O verbo, classe que nos ocupa neste artigo, é definido com recurso a várias áreas da 

gramática, sendo uma classe aberta, variável, com significado lexical e nuclear na semântica 

e na sintaxe da frase. O verbo é o elemento nuclear do grupo ou sintagma verbal, que 

desempenha a função sintática de Predicado, criando simultaneamente uma predicação 

semântica e uma predicação sintática acerca de uma entidade - o sujeito. 

Neste texto ocupar-nos-emos, assim, do estudo do verbo, definindo a sua relevância 

no âmbito do Predicado e refletindo sobre a sua presença e proposta de abordagem nas 

Metas Curriculares de Português do Ensino Básico (Buescu et al., 2012), especificamente 

no 2.º Ciclo. Neste documento regulador do ensino, o verbo é referenciado em descritores 

de desempenho e objetivos de diferentes domínios de referência, sendo que nos 

centraremos apenas no Domínio da Gramática, uma vez que é aqui que a problemática de 

identificação, descrição e análise do seu funcionamento se coloca, e neste, por sua vez, 

essencialmente no plano sintático.   

Desta forma, este artigo encontra-se organizado em 3 secções: na primeira, faz-se 

uma abordagem às noções básicas em Sintaxe; na segunda, problematizam-se as noções 

de transitividade e intransitividade e, na terceira, aborda-se descritiva e pedagogicamente o 

verbo e o predicado, bem como as propriedades sintáticas das subclasses de verbos. 

Finalizaremos a última secção com uma breve reflexão sobre as noções de intransitividade e 

transitividade, dado o seu papel na organização dos tipos e subtipos sintáticos de verbos e a 

sua relevância no ensino do Português no 2.º Ciclo do Ensino Básico. 
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1. Noções básicas em Sintaxe 

A Sintaxe é o domínio da gramática de uma língua responsável pela combinação de 

palavras em grupos (ou sintagmas) e frases. As regras de colocação e concordância das 

palavras e dos sintagmas em frases adquirem-se intuitivamente, durante o desenvolvimento 

de uma Língua Materna, por exposição direta à Língua e sem recurso ao pensamento. O 

conhecimento intuitivo1 dota o falante da capacidade de produzir e compreender enunciados 

nunca antes produzidos e ouvidos, assim como da capacidade de exprimir juízos de valor 

acerca da gramaticalidade de produções linguísticas na sua Língua Materna (cf., entre 

outros, Sim-Sim, 1998). Assim, qualquer falante do Português, num estádio de 

desenvolvimento linguístico considerado adulto, sabe que as produções apresentadas em 

(1) a (4) são agramaticais2 (mal formadas segundo as regras da gramática), sabe identificar 

e corrigir o erro e, dependendo da reflexão linguística, sabe explicar a agramaticalidade.  

 

(1) *O bebés dormem muito. 
(2) *Os alunos estuda para os exames. 
(3) *Os alunos realizam para os exames. 
(4) *Os estudam alunos para os exames. 

 

No interior de uma frase, o nome, núcleo nominal do grupo nominal sujeito, 

desencadeia a concordância com as restantes palavras desse sintagma – a 

agramaticalidade em (1) deve-se à falta de concordância de plural do determinante artigo 

com o nome -, assim como com verbo – a má formação do exemplo em (2) decorre da falta 

de concordância em número entre o sujeito e o verbo.  

Na frase apresentada em (3), a agramaticalidade deve-se ao uso inapropriado da 

preposição “para”, uma vez que o verbo realizar não rege preposição a iniciar o 

complemento, por ser um complemento direto categorialmente nominal (GN).  

A sintaxe, como se referiu anteriormente, para além da concordância e da regência, 

ocupa-se também do estudo da combinação das palavras nos sintagmas e nas frases e da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O conhecimento intuitivo é “o conhecimento mental «puro» de uma língua particular por parte do 
sujeito falante” (Raposo, 1992: 31), sendo o que compõe a sua gramática interiorizada e lhe permite 
ser competente comunicativamente. 
2 Assinalaremos as frases agramaticais com um asterisco (*) e as pouco aceitáveis ou marginais com 
ponto de interrogação (?).	  
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posição que estas ocupam. A agramaticalidade do exemplo em (4) decorre da troca de 

posições do verbo e do nome alunos, núcleo do sujeito.  

Observemos ainda, nas frases que se seguem, as palavras a negrito. 

(5) O jardineiro plantaV a plantaN. 
(6) a. Os seresN vivos existem na Natureza. 

b. Para tu seresV um bom cidadão, deves participar ativamente nas decisões 
políticas. 
 

 Em (5), planta surge como um verbo na primeira ocorrência, sendo o núcleo do 

predicado e como um nome na segunda, ocupando a posição nuclear de um grupo nominal 

exigido pelo verbo, o complemento direto. Em (6), ambas as frases contêm uma palavra que 

foneticamente parece a mesma (seres), mas que, pelo contexto sintático em que ocorre, 

pertence à classe dos nomes em (6a), sendo o núcleo do grupo nominal sujeito, e à classe 

dos verbos em (6b), ocupando a posição de núcleo do grupo verbal da frase subordinada. 

Nesta perspetiva se mostra a importância da posição para a adequada identificação da 

classe de palavras e da função que desempenha no sintagma e na frase, com implicações 

diretas na interpretação semântica destes enunciados.   

As palavras organizam-se, assim, em grupos ou sintagmas, sendo que uma palavra 

(ou expressão) em cada sintagma desempenha a função de núcleo, desencadeando a 

concordância dentro desse sintagma e entre sintagmas, determinando a posição das 

restantes palavras e as relações sintáticas e semânticas que se estabelecem entre elas. 

 

(7) [Os alunos aplicados estudam para os exames]F. 

     [Os alunosnúcleo aplicados]GN [estudamnúcleo para os exames]GV. 

               [estudam [paranúcleo os exames]GPrep]GV 

               [estudam [para [os examesnúcleo]GN]GPrep]GV 

A frase em (7) é composta por sete palavras3, que se organizam, inicialmente, em 

torno de dois núcleos (um nome e um verbo) e que formam dois grandes grupos ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O termo palavra é genérico e bastante complexo, pode estar a referir-se a diferentes noções 
conforme a área da gramática em que se está a trabalhar. Na ortografia, “palavra ortográfica” designa 
toda e qualquer sequência de carateres delimitada entre espaços em branco (<de>, <neste>, <casa> 
e <2015> são exemplos de palavras ortográficas). Em Morfologia, “palavra morfológica” é a sequência 
em que se realizam certas categorias morfológicas como o número ou a flexão verbal, tendo uma 
estrutura interna que inclui um radical, constituintes temáticos e, frequentemente, afixos (<cantou>, 
<casamento>, <mesa>, <de> e <me> são palavras morfológicas>). Ao nível fonológico, “palavra 
fonológica ou prosódica” define-se como uma sequência com um único acento principal, com 
caraterísticas morfológicas mas que pode não coincidir com a palavra morfológica (<guarda-roupa> 
integra duas palavras prosódicas, porque tem dois acentos tónicos, mas apenas uma palavra 
morfológica; <vende-se> e <a menina> são exemplos de sequências com duas palavras morfológicas 
e apenas uma prosódica). Poderemos ainda aplicar o termo palavra à realização fonética de uma 
sequência concreta (cf. Mateus et al., 2005: 291-301; Villalva, 2008: 17-25). 
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sintagmas - o GN, Os alunos aplicados, e o GV, estudam para os exames – sendo 

denominados constituintes imediatos de frase. Hierarquicamente estes dois grupos são os 

constituintes mais altos da estrutura sintática, dependendo diretamente da frase e 

desempenhando as funções sintáticas de sujeito e de predicado.  

No GN os alunos aplicados, o núcleo é um nome (alunos) e motiva a concordância 

em género (masculino) e número (plural) do determinante artigo anteposto (os) e do 

adjetivo4 posposto (aplicados). Este constituinte imediato desempenha a função sintática 

de sujeito, podendo ser substituído por um pronome pessoal tónico com a mesma função, 

como se verifica pela aplicação do teste de pronominalização em (8). 

 

(8) a) √[Eles] = os alunos aplicados estudam para os exames. 
b) *[Eles aplicados] = os alunos estudam para os exames. 
c) [*Os/*lhes] = os alunos aplicados estudam para os exames 

 

No GV estudam para os exames, o núcleo é o verbo (estudam), concorda com o GN 

Sujeito em número e pessoa e seleciona um complemento ou argumento interno, da 

categoria preposicional (GPrep), para os exames. Em termos de hierarquia, o GPrep é 

interno ao GV, sendo por ele selecionado e nele estando incluído; portanto, o GPrep é um 

constituinte interno ao Predicado; embora seja um constituinte principal da frase, não é 

constituinte imediato.  

 Vejam-se, nos exemplos em (9) a (13), os diferentes grupos sintáticos e os 

respetivos núcleos, que se encontram sublinhados, em frases simples (cf. Mateus et al., 

2003; DT5 [on-line], 2008). 

 

(9) a) [Os livros]GN estão em cima da mesa.  
 b) [Os livros de Linguística]GN estão em cima da mesa.  

(10) a) A Maria é [bonita]GAdj.  
 b) A Maria é [muito bonita]GAdj.  

(11) a) Os alunos [estudam]GV. 
 b) Os alunos [estudam para os exames]GV 

(12) [Ontem]GAdv, vi uma amiga de infância.  
(13) a) O João viu um espetáculo [de música]GPrep.  

 b) O João viu um espetáculo [de música clássica]GPrep. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 O nome tem mais afinidades com o determinante artigo do que com o adjetivo porque estabelece 
com ele uma unidade prosódica, a palavra prosódica. Razão que pode vir a explicar o erro ortográfico 
de algumas crianças quando iniciam a escrita da língua, escrevendo o determinante junto do nome, 
sem espaço gráfico.  
5 Dicionário Terminológico (DT).	  
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 Como se pode observar pelos exemplos anteriores, independentemente da estrutura 

e da extensão do grupo em questão, o núcleo mantém-se o mesmo e define as 

concordâncias. Concordância é o termo que define os processos gramaticais que permitem 

que duas ou mais unidades linguísticas partilhem os mesmos traços, como número, género, 

pessoa. Ainda que a concordância possa ser visível na morfologia das palavras (por 

exemplo, nos afixos), é eminentemente um processo sintático, tal como afirma Brito (2003): 

“[a concordância] é  essencialmente um processo sintáctico com reflexos morfológicos, na 

medida em que opera entre certas palavras sob certas condições estruturais” (Brito, 2003: 

403-404). 

Outro dos temas da sintaxe é a ordem das palavras na frase. Tradicionalmente 

considerada uma língua de ordem básica sujeito – verbo – objeto (SVO), o Português 

permite algumas inversões, como é o caso de frases exclamativas, interrogativas ou 

topicalizadas.  

A inversão da ordem básica em frases simples declarativas pode, porém, gerar 

agramaticalidade, como em (14), ou diferentes interpretações (15). 

(14) *O carro o autocarro segue. 
(15) a) [O carro] segue [o autocarro]. 

  b) [O autocarro] segue [o carro]. 
 

2. Problematização das noções de transitividade e intransitividade 

No âmbito sintático, definir a classe do verbo e estabelecer subclasses implica, 

tradicionalmente, convocar as noções de transitividade e intransitividade. Os termos 

transitividade e intransitividade não surgem, diretamente, no documento das Metas 

Curriculares (Buescu et al., 2012); porém, estas noções são convocadas nos descritores 

relativos às classes de palavras, aquando das subclasses do verbo, especificamente no 6.º 

ano (G6; obj. 22; desc. 1.). 

A definição de transitividade, problemática transversal aos diferentes tempos e 

teorias linguísticas, é marcada por vários pontos de vista, desde a gramática à filosofia.  

Nas gramáticas latinas, a transitividade era vista como propriedade da oração, sendo 

que as orações transitivas eram aquelas que podiam passar (do latim trans + ire) de ativas a 

passivas. Esta noção é adotada pelas gramáticas descritivas tradicionais durante muito 

tempo. Segundo Ernout & Thomas (1964), e tendo o Latim como enquadramento, “il n’y a 

pas entre verbes transitifs et verbes intransitifs une distinction absolue. Et le passage d’une 

catégorie à l’autre était fréquent” (Ernout & Thomas, 1964: 211). No Latim, numerosos 

verbos passam de intransitivos a transitivos e vice-versa : (i) verbos isolados são 

considerados intransitivos e tornam-se transitivos, como ire/adire aliquem; (ii) verbos 
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transitivos tornam-se intransitivos em certas construções, differre/ferre, sufficere/facere. 

Neste sentido, vários verbos transitivos usados absolutamente, sem complemento expresso, 

praticamente não se distinguem dos intransitivos.  

Do mesmo modo, nos gramáticos portugueses renascentistas, encontra-se a noção 

de verbo ativo como capaz de passivizar, por oposição aos intransitivos. Em João de Barros 

(1539-40), adiciona-se à origem da divisão dos verbos entre transitivos e intransitivos a 

noção de passagem ou transferência.  
Os verbos pessoais “ou pássa a sua auçám em outra cousa ou nam. Ôs que pássam, 
chamam-lhe os Latinos transitivos, que quér dizer pa[s]adores […] Os vérbos 
pessoáes, cuja auçám nam pássa em outra cousa, sam ôs que pròpriamente se 
pódem chamár neutros e que depois de si nam quérem cáso […]” (Barros, 1539-40 
[1971]: 352-353).  
 

Esta conceção de transitividade como passagem da ação a um complemento 

encontra-se também em Jerónimo Soares Barbosa (1822 [2004]), na Gramática Filosófica 

da Língua Portuguesa:  
“[se a significação do verbo] exprime huma qualidade, estado, ou acção, que fica no 
mesmo sujeito do verbo, sem pedir objecto algum ou termo, em que passe; o verbo 
adjectivo chama-se então Intransitivo […]. Se porêm a significação do verbo he 
relativa, ou porque exprime huma acção, que pede depois de si hum objecto, em que 
se exercite, ou huma qualidade, que pede hum termo a que se dirija; chama-se então 
Transitivo, que póde ser ou Activo so, ou Relativo so, ou Activo e Relativo ao mesmo 
tempo.” (Barbosa, 1822 [2004]: 296) 
 

Esta última divisão de Barbosa está na base da classificação das gramáticas 

tradicionais em verbo transitivo direto, indireto e ditransitivo.  

Como se pode constatar pela citação anterior, Jerónimo Barbosa convoca mais uma 

noção, a de significação do verbo. Assim, o verbo adjetivo6 pode ter uma significação 

relativa ou absoluta, sendo a primeira a transitiva e a segunda a intransitiva. O verbo tem 

uma significação absoluta quando exprime uma qualidade, estado ou ação que fica no 

sujeito do verbo; não passando essas propriedades para um objeto, o verbo chama-se 

intransitivo. O verbo tem uma significação relativa, quando exprime uma ação e seleciona 

um objeto em que se exercita ou quando exprime uma qualidade e seleciona um termo a 

que se dirige. Neste caso, estamos perante um verbo transitivo porque passa as 

propriedades expressas a um objeto (e não ficam no próprio sujeito). Ainda segundo este 

gramático, a distinção entre intransitivo e transitivo seria fácil de fazer, porque aos primeiros 

nunca se podem fazer as perguntas A quem ou O quê? e aos segundo sim, por exemplo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Barbosa (1822 [2004]: 248) divide o verbo em três tipos: verbo substantivo (ser), verbo auxiliar 
(haver, estar e ter) e verbo adjetivo (todos os restantes). 
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Amo. A quem? A Deus. Estimo. O que? A virtude. Pertence. A quem? A mim. Dou. O quê? 

um livro. A quem? A Pedro.  

Assim, transitividade, segundo a noção apresentada por Jerónimo Barbosa, é 

considerada como um fenómeno sintagmático, aplicada às orações com objeto direto, e 

como um fenómeno paradigmático, porque se aplica a todos os verbos que podem ter objeto 

(cf. Fiéis, 2002). 

Já no século XX, Cunha & Cintra (1984) parecem considerar como noções básicas, 

no âmbito da transitividade, a noção de regência, que definem como um movimento “lógico 

irreversível” de um termo regente a um regido.  
“as palavras de uma oração são interdependentes, isto é, relacionam-se entre si para 
formar um todo significativo. Essa relação necessária que se estabelece entre duas 
palavras, uma das quais serve de complemento a outra, é o que se chama regência.” 
(Cunha & Cintra, 1984: 512).  
 

Estes gramáticos consideram ainda que os verbos nocionais, quanto à predicação, 

se dividem em intransitivos e transitivos: os intransitivos expressam uma ideia completa 

[correr, dormir, morrer, viajar]; os transitivos exigem sempre o acompanhamento de um 

sintagma (objeto direto ou indireto) para lhes completar o sentido [comprar, carecer, dar] 

(Cunha & Cintra, 1984: 513). Segundo os autores, é a ligação do verbo com o seu 

complemento que se denomina regência verbal e pode fazer-se diretamente, sem uma 

preposição intermédia, quando o complemento é complemento direto; e indiretamente, 

mediante o emprego de uma preposição, quando o complemento é complemento indireto. 

Neste sentido, agrupam-se os verbos com base na sua capacidade de combinação com 

complementos e segundo a sua função sintática (complemento direto ou complemento 

indireto). 

  A ideia de verbo nocionalmente absoluto ou completo perpassou pela tradição 

gramatical, por oposição à ideia de “passagem” da ação a um objeto direto. No entanto, 

vários problemas se colocam e diversas questões podem ser formuladas ao analisar os 

verbos. Em primeiro lugar, nem todos os verbos expressam uma ação, uma vez que o tipo 

de situação que o verbo e os seus argumentos exprimem depende da sua natureza 

aspetual, havendo diversos tipos de situações: (i) estados ou situações não dinâmicas (16a) 

ou situações dinâmicas variadas (processos (16b), processos culminados (16c) ou 

culminações (16d) (cf. Oliveira, 2003: 134; Duarte & Brito, 2003: 190) 

 

(16) a) O João ama a Maria. 
 b) O menino correu velozmente. 
 c) A chuva derrubou as árvores. 
 d) Os livros caíram da mesa.  
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Em segundo, a partir de uma breve análise dos verbos considerados pelas gramáticas 

tradicionais como transitivos verificamos que nem sempre há a passagem de uma “ação” e, 

por vezes, a “ação” é sofrida pelo sujeito, como é o caso dos verbos temer, recear, 

aproveitar e amar (verbos psicológicos, numa classificação semântica, que não expressam 

semanticamente uma ação, como se disse anteriormente). Vejam-se os exemplos de (17) 

por oposição aos de (18). 

 

(17) a) O João comeu o bolo. 
b) O João feriu a Maria. 
c) O cão mordeu o menino.  
d) A mãe apertou o filho.  

  
(18) a) O menino temeu a tempestade.  

b) O filho receia o pai.  
c) Os rapazes aproveitam o sol. 
d) O João ama a Maria.  

  

Em (17) a ação é “transferida” para o complemento direto, enquanto em (18) “fica” no 

sujeito7.  

A “ação” pode também ser transferida para um complemento indireto, sendo que é o 

objeto direto que passa de um participante (sujeito sintático e agente semântico) para outro 

(o objeto indireto). Esse objeto, que é transferido, pode ser semanticamente um Objeto, 

como um brinquedo em (19a), ou um Tema, como uma boa notícia em (19b).  

 
(19) a) A mãe deu um brinquedo ao filho. 

b) A mãe deu uma boa notícia ao filho. 
 

Em (19), o Sujeito é Agente e o Complemento Indireto é Beneficiário, no entanto, se 

a frase for reversa, o sujeito sintático passa a ser Beneficiário, como em (20). 

(20) a) O filho recebeu um brinquedo da mãe. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Estes exemplos mostram que as conceções de que os verbos expressam uma “ação” e de que essa 
mesma “ação”, no caso de os verbos serem transitivos, incide sempre no complemento direto estão 
desatualizadas e marcam uma época de reflexão linguística muito distante da atual. Deve dizer-se 
que alguns documentos reguladores do ensino do Português, nos ensinos básico e secundário, e 
alguns materiais didáticos ainda contemplam, erradamente, estas conceções, como é o cado dos 
materiais de apoio à implementação das Metas Curriculares, realizados pelos autores do documento 
Metas Curriculares de Português (Buescu et al., 2012) como suporte das formações feitas aos 
docentes – onde se pode ler “O complemento direto é o termo sobre o qual direta e imediatamente 
recai a ação significada pelo verbo”, seguindo-se os exemplos “O Miguel abriu a janela” e “O Rui 
recebeu o teste de Português” (slide 18 do PowerPoint, Gramática, 2.º Ciclo). Nas tarefas de treino, 
aparecem atividades com verbos que não cabem na designação de “ação”: querer, compreender, 
amar, formar (=pertencer a um grupo), respeitar, ter.... 
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b) O filho recebeu uma boa notícia da mãe. 
 

Parece, pelos exemplos analisados, ser necessário encontrar critérios que permitam 

agrupar os verbos segundo outras propriedades que ultrapassem a noção de passagem ou 

não de um “ação”, em definição dos termos de transitividade /intransitividade.  

Em rotura com a gramática tradicional, os modelos valenciais e funcionalistas do 

século XX tentaram definir transitividade de forma mais rigorosa. A visão funcionalista de 

transitividade está muito marcada pela proposta de Hopper & Thompson (1980), tornando-se 

um marco na revisão desta noção, pela interdependência das componentes sintática, 

semântica e pragmática na definição de transitividade e intransitividade. Os autores 

consideram as noções não como duas propriedades opostas e descontínuas, mas como 

inseridas num contínuo gradativo e escalar. Nesta perspetiva, a transitividade envolve um 

considerável número de componentes interligadas8, das quais o número de participantes, o 

tipo de ação e a presença/tipo de objeto (complemento verbal) se destacam.	  

Uma das inovações desta visão de transitividade prende-se com o tipo de 

propriedades da transitividade, sendo determinadas no discurso e não pré-determinadas por 

uma qualquer estrutura (argumental, eventiva ou temática) de palavra, normalmente, o 

verbo. Os autores propõem, assim, isolar as partes/componentes da noção de transitividade 

e estudar as formas como são codificadas pelas línguas. Identificam os parâmetros da 

transitividade e sugerem uma escala, com a qual as frases são classificadas. Em frases 

como (21a) e (20b), o grau com que uma ação é transferida para um objeto determina o 

quanto esse mesmo objeto é afetado. Em (21a) o objeto é mais afetado do que em (21b), 

pelo que a primeira frase é mais transitiva que a segunda.  

(21) a) I drank up the milk. (Hopper & Thompson, 1980: 253) 
[Bebi o leite.] 
b) I drank some of the milk. (Hopper & Thompson, 1980: 253) 
[Bebi algum do leite.] 
 

A noção de transitividade, vista por uma perspetiva funcionalista, é uma propriedade 

de toda a oração e pode ser analisada segundo diferentes partes da mesma.  

Na Gramática Generativa, os constituintes selecionados pelo verbo, considerado uma 

categoria nuclear, uma classe de palavras e um predicador sintático e semântico, fazem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 As componentes da oração que contribuem para definir o grau de transitividade na perspetiva de 
Hopper & Thompson (1980) são os participantes, a ação, o aspeto, a pontualidade, a volição, a 
afirmação, o modo, a agentividade, a afetação do objeto e a individualidade do objeto. 
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parte da sua estrutura argumental e os constituintes acrescentados à grelha argumental9 são 

adjuntos ou modificadores (Chomsky, 1995). Nesta perspetiva gramatical, a função de 

predicado é alargada e passa a incluir não só o verbo como todos os constituintes ou grupos 

que dele dependam, independentemente de serem ou não obrigatórios, contrariamente ao 

considerado pelas gramáticas tradicionais (em que o predicado, estruturalmente, era apenas 

composto pelo verbo).  

Defenderemos, no ensino da transitividade e da classificação sintática dos verbos, no 

âmbito do 2.º Ciclo, uma abordagem escalar de transitividade, considerando o verbo o 

núcleo do predicado e não uma palavra descontextualizada da linearidade sintática. 
  

3. O verbo e o predicado  

3.1. A classificação sintática do verbo 
 

Como já foi referido, o verbo pertence a uma classe de palavras aberta, variável e 

nuclear. Dadas as suas propriedades, os verbos são muito variados e podem agrupar-se em 

diferentes subclasses sintáticas. 

Conforme Cunha & Cintra (1984), os verbos principais podem ser intransitivos ou 

transitivos e estes podem apresentar subtipos internos: indiretos, diretos ou diretos e 

indiretos. O curioso é que já estes autores, considerados da gramática tradicional luso-

brasileira, reconhecem que há alguns verbos que têm usos/variantes distintas e podem ser 

considerados de subclasses diferentes dependendo do contexto sintático em que se 

encontram, como os exemplos em (22) ilustram para o verbo perdoar. Esta sensibilidade dos 

autores revela reflexão perante diferentes graus de transitividade de um mesmo verbo. 

 

(22) a) Perdoai sempre (uso intransitivo) 
 b) Perdoai as ofensas (uso transitivo direto) 
 c) Perdoai aos inimigos (uso transitivo indireto) 
 d) Perdoai as ofensas aos inimigos (uso intransitivo direto e indireto) 
 

Cunha & Cintra dão-se conta de possíveis casos de alternância transitiva, conforme o 

número e o tipo de complementos que o verbo tem, constatando que “a análise da 

transitividade verbal é feita de acordo com o texto e não isoladamente.” (Cunha & Cintra, 

1984: 139). Assim, o mesmo verbo pode surgir em construções diferentes, com um número 

variável de complementos; todavia, o que os gramáticos não resolvem é como integrar um 

verbo com variantes distintas numa das classes propostas (transitivo vs. intransitivo). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 A grelha argumental existe, de forma abstrata, nas palavras argumentais ou predicativas e integra 
informações sobre o número de argumentos e a sua natureza, definindo assim a especificação lexical 
mínima de uma dada palavra (Duarte & Brito, 2003: 183). 
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Duarte (2003) e outros autores organizam os verbos em três subclasses: principais, 

copulativos e auxiliares. Apresentamos exemplos destas subclasses e dos tipos internos no 

Quadro I. 

 
Quadro I: Subclasses do verbo e tipos internos  

Subclasse  tipos internos 
  

Exemplos 

verbo principal intransitivo impessoal chover, nevar, 
trovejar  

inergativo dormir; tossir; espirrar 

inacusativo morrer; cair 

transitivo direto  dizer, beijar 
indireto  ir; vir 
ditransitivo  dar; oferecer 

transitivo-predicativo considerar; ter por; 
eleger; achar; 
nomear 

verbo auxiliar da passiva  ser 
dos tempos compostos  ter e haver 
modal 
aspetual 

poder e dever 
começar a; acabar 
de… 

verbo copulativo ou predicativo ser, estar, 
permanecer, ficar e 
verbos sinónimos 

 
 

No âmbito dos verbos principais (termo que surge, pela primeira vez, nas Metas 

Curriculares (Buescu et al., 2012) no domínio da gramática, no 5.º ano de escolaridade), é o 

número de argumentos internos ao predicado, ou seja, de complementos, que define a 

propriedade da transitividade/ intransitividade. Assim, os verbos de 0 argumentos internos 

ou de 0 argumentos internos com função de complemento, independentemente da 

existência ou não de sujeito sintático, são intransitivos, como se ilustra com os verbos 

chover, espirrar e morrer, no Quadro II. 

O sujeito sintático é normalmente selecionado pelo verbo, sendo que há verbos que 

não o selecionam, como é o caso dos verbos impessoais (chover, nevar, trovejar, 

relampejar…), denominando-se sujeito inexistente (ou expletivo). Normalmente, o sujeito é o 

argumento externo, porque, embora selecionado pelo verbo, ele é externo ao grupo verbal 

ou predicado. No entanto, há um grupo de verbos cujo sujeito é gerado internamente ao 

grupo verbal, são os verbos inacusativos – sendo o sujeito, nestes casos, um argumento 

interno, como em “a vítima do acidente” nos exemplos com o verbo morrer (23). O sujeito 

pode, sintaticamente, ser substituído por um pronome pessoal tónico, sendo que este ocupa 
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a posição e as funções sintática e semântica do GN na sua totalidade e não apenas as do 

nome, como se verifica pela agramaticalidade dos exemplos (23c). 

 

(23)  a) A vítima do acidente morreu. /Morreu a vítima do acidente. 
    b) A vítima do acidente morreu esta manhã./ Esta manhã morreu a vítima do 
acidente.  
    c) *A ela do acidente morreu esta manhã./ *Ela do acidente morreu esta manhã./ 
Ela morreu esta manhã.  
 

Os complementos, categorialmente muito distintos, são obrigatórios, sendo 

selecionados pelo verbo e integrando a chamada grelha argumental. No entanto, o 

predicado pode incluir, além do verbo e dos complementos, grupos não selecionados, os 

modificadores ou adjuntos, como é o caso de “todos os dias “, “hoje”, “no Inverno”, “muito”, 

“durante a manhã” e “esta manhã” nos exemplos presentes no quadro II. Estes 

modificadores dão informação de tempo e frequência (ou modo e lugar noutros casos) e não 

interferem na classificação do verbo ao nível da transitividade, continuando a ser 

intransitivos. Os complementos distinguem-se dos modificadores pela sua obrigatoriedade e 

funcionamento sintático quando aplicados determinados testes sintáticos, como veremos no 

ponto seguinte deste artigo. Independentemente do número de modificadores que os 

predicados cujo núcleo é um verbo intransitivo contenham, o verbo não deixa de ser 

intransitivo, dado que os termos intransitividade/transitividade se distinguem pela 

ausência/presença de argumentos (complementos) e ignoram a (in)existência de adjuntos 

ou modificadores. No quadro II, os argumentos estão entre parênteses retos e os 

modificados entre parênteses curvos.  

 
Quadro II- Verbos intransitivos e suas propriedades sintáticas 

Verbos intransitivos Propriedades sintáticas  
chover Chove. 

Chove (todos os dias)mod (no Inverno)mod. 
(Hoje)mod chove (muito)mod.  

0 argumentos externos (sujeito) 
0 argumentos internos (complementos) 

espirrar [O menino]arg espirrou. 
[Ele]arg espirrou (muito)mod (durante a manhã)mod. 

1 argumento externo (GN, sujeito) 
0 argumentos internos (complementos) 

morrer [A vítima do acidente]arg morreu. 
[A vítima do acidente]arg morreu (esta manhã)mod. 
(Esta manhã)mod morreu [a vítima do acidente]arg.  

1 argumento interno (GN, sujeito) 
0 argumentos internos (complementos) 

 
  

Os verbos intransitivos, ao nível do ensino, são apenas propostos como conteúdo a 

abordar no 7.º ano de escolaridade, ano em que é também contemplada a distinção entre 

complemento e modificador. 
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 Quanto à transitividade, os verbos que podem ocorrer com complementos ou 

argumentos internos são denominados verbos transitivos, sendo o número de argumentos e 

a categoria a que pertencem que distingue os subtipos de verbos transitivos. Se o verbo 

transitivo seleciona um argumento interno denomina-se transitivo direto (se o complemento 

for GN) ou transitivo indireto (se o complemento for GPrep ou GAdv); se o verbo selecionar 

dois argumentos denomina-se ditransitivo ou transitivo direto e indireto, porque 

categorialmente são GN e GPrep/Adv, respetivamente; no caso de o verbo selecionar dois 

argumentos, um com a função sintática de complemento direto e um com a de predicativo do 

complemento direto, denomina-se transitivo-predicativo. Até ao final do 2.º Ciclo do EB está 

proposta a abordagem de verbos transitivos diretos e de verbos transitivos indiretos, sendo 

que os ditransitivos são referenciados para o 7.º ano e os transitivo-predicativos não são 

propostos para estudo no 2.º e 3.º Ciclos. 

Observe-se o quadro III para alguns exemplos de frases com verbos transitivos de 

tipos diferentes. Dado que os complementos são obrigatórios para que a grelha argumental 

do verbo esteja completa e possamos ter um predicado verbal completo, estes não podem 

ser suprimidos, sob pena de termos frases agramaticais (cf. os exemplos com asterisco (*) 

no quadro III). Nos exemplos apresentados para os verbos beijar, ir e dar não foram 

integrados modificadores, mas estes podem ocorrer com qualquer tipo de predicado, 

independentemente das propriedades sintáticas e semânticas do núcleo. 

 

 

 

 

 

 
Quadro III - Verbos transitivos e suas propriedades sintáticas 

Verbos transitivos Propriedades sintáticas 
beijar *A mãe beija. 

[A mãe]arg beija [o filho]arg. 
  

1 argumento externo (GN – Sujeito)   
 
1 argumento interno (GN - Complemento Direto) 

ir *O menino foi. 
[O menino]arg foi [à escola]arg. 

1 argumento externo (GN – Sujeito)   
1 argumento interno (GPrep - Complemento Oblíquo) 
 
 

dar *O Pai Natal deu. 
*O Pai Natal deu um presente. 
[O Pai Natal]arg deu [um presente]arg 
[a todos os meninos]arg. 
 
 

1 argumento externo (GN – Sujeito)  
 
2 argumentos internos (GN - Complemento Direto; 
GPrep– Complemento Indireto) 
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  Os verbos auxiliares nunca ocorrem no predicado isolados, estando sempre a auxiliar 

um verbo principal, na forma participial ou infinitiva, e com ele formando uma perífrase 

verbal (24). Os verbos auxiliares mais típicos são ser, auxiliar da passiva (conteúdo do 6.º 

ano, segundo o documento Metas Curriculares, cf. Buescu et al., 2012: 47), e ter ou haver, 

auxiliares dos tempos compostos (previstos nas Metas Curriculares para o 5.º ano, cf. 

Buescu et al., 2012:41). No entanto, há um grupo de verbos considerados semiauxiliares, 

por não responderem positivamente a todos os critérios de auxiliaridade, como é o caso de 

poder e dever (cf. Brito, 2003: 404-408). 

 

(24) a) O artigo foi escrito pela professora. (ser auxiliar da passiva) 
b) A revista tem/há tido muita saída. (ter ou haver auxiliar dos tempos compostos) 
 

  Os verbos copulativos ou predicativos são verbos de ligação entre o sujeito e o 

predicado, constituindo núcleos verbais de predicados não verbais ou nominais (conteúdo 

gramatical proposto para o 6.º ano). Nestas frases, a predicação sintática e semântica 

encontra-se no constituinte com a função de predicativo do sujeito, como se ilustra nos 

exemplos (25).  

 

(25) a) O artigo é/parece/ficou muito bom.  
 b) A encomenda está/ficou/continua nos correios.  
 

  Neste artigo apenas nos ocupamos da análise da estrutura e do funcionamento de 

predicados verbais. Os predicados verbais, contrariamente aos nominais, têm como núcleo 

um verbo principal, pleno ou significativo. 

 
 
 
3.2. O predicado verbal e os constituintes internos ao predicado 
 

O verbo não tem, sintaticamente, “uma função que lhe seja primitiva” (Cunha & 

Cintra, 1984: 377), porém, individualiza-se pela função que desempenha no predicado e 

pelas propriedades de seleção semântica e sintática (cf. Duarte, 2003: 296). Dada a função 

nuclear que desempenha, considera-se núcleo de predicado verbal, não tendo, portanto, 

uma função sintática própria. Dentro do Predicado verbal, podem estar incluídos grupos com 

várias funções sintáticas, conforme a seleção semântico-sintática do verbo, havendo testes 

sintáticos que nos permitem distingui-los e mostrar que, tal como veremos a seguir, podem 
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ter diferentes estatutos na estrutura da frase: argumentos ou complementos se obrigatórios 

e adjuntos ou modificadores se opcionais. 

 

Propriedades sintáticas dos constituintes internos ao predicado verbal: 

 

A. Complemento Direto  

 O constituinte com a função de complemento direto (CD) pode ser categorialmente 

um grupo nominal (26) ou frásico (27), integrando a grelha argumental de verbos transitivos 

diretos (abrir, comprar, beijar…), ditransitivos (dar, receber…) ou transitivo-predicativos 

(considerar, eleger…). 

 

(26) O pai abriu a prenda.  
(27) O pai disse que gostou da prenda.  

 

Alguns dos critérios ou testes sintáticos que se podem usar para determinar a 

existência e as propriedades de um CD são, por exemplo (cf. Duarte, 2003: 288; Gonçalves 

& Raposo, 2013:1165): 

(i) substituição pela forma acusativa do pronome pessoal (28a), se for nominal, e pelo 

demonstrativo isso ou -o (28b), se for de natureza frásica; 

(ii) formulação de interrogativa segundo o esquema quem/o que é que Sujeito V? (29), 

para CD [+humano] ou [-humano] respetivamente; 

(iii) transformação da frase ativa em passiva, passando o CD da ativa a Sujeito da 

passiva (30); 

(iv) construção com particípio absoluto (31). 

 
(28) a) O pai abriu-a. 

 b) O pai disse - o /isso. 
(29) a) P: O que é que o pai abriu? 

 b) R: A prenda. 
(30) A prenda foi aberta pelo pai. 
(31) Aberta a prenda, cantaram-se os parabéns. 

 

 Os testes ou critérios para identificar o CD antes elencados devem ser utilizados 

criteriosamente e de forma articulada com os conhecimentos já adquiridos pelos alunos e 

com os conteúdos a trabalhar num determinado ano de ensino. Assim, quanto à substituição 

de nomes por pronomes, este é um mecanismo muito produtivo no discurso e prevê-se o 

seu ensino desde o final do 1.º Ciclo do EB. Estando já este processo sintático dominado no 

5.º ano, ainda que o aluno não saiba identificar explicitamente a função sintática do grupo 
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nominal que manipulou, é o momento ideal para capitalizar os conhecimentos anteriores e 

estabelecer a correlação com as funções sintáticas, nomeadamente as de Complemento 

Direto e as de Complemento Indireto (cf. Buescu, at al., 2012: G5; Obj. 25; desc. 1. e 2.).  

 No que se refere à transformação de frases ativas em passivas, como forma de 

manipular a deslocação de um CD, da frase ativa, para a posição de Sujeito sintático (função 

sintática já analisada no 4.º ano) da frase passiva, deve ser um processo sintática a 

trabalhar em articulação com os descritores 4. e 5., do objetivo 23, do domínio Gramática, 

previstos para o 6.º ano, especificamente: “transformar frases ativas em frases passivas e 

vice-versa” e “transformar discurso direto em discurso indireto e vice-versa”. 

Estes critérios ou testes não têm funcionamento sistemático e nem todos permitem, 

com alto grau de certeza sintática, provar que estamos perante um complemento de um 

verbo principal com a função de CD. Entre os testes que normalmente parecem poder 

aplicar-se, mas que podem induzir em erro, está o da formulação de pergunta e resposta - 

quem/o que é que Sujeito V?. Se as subclasses do verbo ainda não estiverem dominadas 

(principal, auxiliar e copulativo), como se prevê, pela ordenação dos conteúdos subjacentes 

às metas (Buescu et al., 2102), aquando do início da abordagem da função sintática 

Complemento Direto, no 5.º ano de escolaridade, a aplicação deste teste a frases com 

verbos copulativos, como a apresentada em (32), leva o aluno ao engano, uma vez que o 

constituinte e itálico é um predicativo do sujeito e não um CD, mas a frase permite a 

pergunta e a resposta (32b). Repare-se que a subclasse dos verbos copulativos e a função 

sintática predicativo do sujeito são conteúdos previstos apenas para o 6.º ano de 

escolaridade, portanto, depois do estudo do CD.   

 

(32) a) A prenda de aniversário do pai é deslumbrante.  
b) P: A prenda é o quê?/ R: Deslumbrante. 

 

Se os tipos internos de verbos principais, no âmbito dos tipos de verbos transitivos, 

não estiverem compreendidos e dominados, complementos de verbos como beijar (33) 

podem não ser facilmente identificados como CD, dadas as propriedades semânticas do 

referente do GN o filho, [+ humano]. 

 

(33) a) O pai beijou [o filho]CD. 

 b) P: O pai beijou quem?/R: o filho. 

 

Neste tipo de predicados, o teste da substituição pelo pronome pessoal na sua forma 

acusativa (pronome pessoal átono de CD), como se ilustra em (34), permite comprovar 
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claramente que o constituinte o filho, em (33), é um CD e não um CI, ainda que possa 

constituir a resposta de uma pergunta com quem? 

 

(34) O pai beijou o filho./O pai beijou-o./*O pai beijo-lhe. 

 

Nesta perspetiva, o teste de pergunta/resposta com a estrutura quem/o que é que 

Sujeito V? não deve ser o primeiro a utilizar-se com alunos que estejam a iniciar-se no 

estudo destes conteúdos, sob perigo de generalizações e incorreções.  

 

B. Complemento Indireto  

O Complemento Indireto (CI) é categorialmente um grupo preposicional, introduzido, 

normalmente, pela preposição a10, e integra a estrutura argumental de verbos transitivos 

indiretos (pertencer, agradar…) ou ditransitivos (dar, entregar, pedir…). Este complemento 

pode também surgir realizado por um pronome pessoal átono numa das formas dativas (me, 

te, lhe…), sendo que o teste sintático mais típico para detetar este complemento é a 

substituição por pronome pessoal átono de 3.ª pessoa – lhe/-lhes (35b) e não podendo ser 

substituído pela forma acusativa (35c).  

  

(35) a) A mãe deu um livro novo [ao filho]CI.  
 b) A mãe deu-lhe um livro novo. 

c) *A mão deu-o um livro novo. 
  

Em frases cuja realização do complemento do verbo seja um pronome pessoal átono 

de 1.ª ou 2.ª pessoas, a comutação pela forma dativa de 3.ª pessoa (-lhe/-lhes) ou pela 

forma acusativa (-o, -os, -a, -as) permite distinguir o CI do CD, como se mostra nos 

exemplos (36) e (37), respetivamente. O asterisco (*) indica que a operação de substituição 

não é possível, resultando uma frase mal formada sintaticamente, o que quer dizer que o 

pronome pessoal átono –me em (36a) é um CI e em (37a) é um CD.   

 

(36) a) O João pediu-[me]CI a borracha. 
 b) O João pediu-lhe a borracha. 
 c) *O João pediu-a a borracha. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Os constituintes iniciados pela preposição para, que até se assemelham a CI, estabelecem 
relações oblíquas com o verbo e não são verdadeiros complementos indiretos, como para a Maria e 
para os meus pais nas frases “O meu amigo pintou esse quadro para a Maria” (Duarte, 2003:294) e 
“Construí uma casa para os meus pais” (Gonçalves & Raposo, 2013: 1176). Segundo Gonçalves & 
Raposo (2013), “os sintagmas com a e com para exibem comportamento sintático distinto, levando-
nos a concluir que o sintagma introduzido por para não é um complemento indireto” (Gonçalves & 
Raposo, 2013: 1178).  
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(37) a) O pai beijou-[me]CD. 

 b) *O pai beijou-lhe. 
 c) O pai beijou-a.  
 

 Na ordem básica de constituintes na frase, o grupo preposicional com a função 

sintática de CI ocorre à direita do CD, como se mostra em (35a), passando, porém, a estar 

imediatamente a seguir ao verbo se estiver pronominalizado (35b). Note-se que quer a 

competência de substituição por pronomes pessoais, quer a de ordem e posição devem já 

estar adquiridas e desenvolvidas à estrada no 2.º ciclo11, uma vez que estes aspetos se 

interrelacionam.  

 De notar que outros complementos podem igualmente ser introduzidos pela 

preposição a, não sendo, contudo, um CI, pelo que a condição de substituição pelo pronome 

pessoal átono na forma dativa é necessária para a sua determinação e estatuto. A título de 

exemplo, veja-se a agramaticalidade da frase (38a) quando aplicado ao teste de substituição 

(38b). Nesta frase, o grupo preposicional “à escola” é um complemento oblíquo.  

 

(38) a) Os alunos chegaram à escola mais cedo que o normal.  
 b) *Os alunos chegaram-lhe. 

 

Considerando os grupos que desempenham as funções sintáticas de CD e de CI centrais 

nos enunciados, apresentamos, no quadro IV, uma correlação de descritores, em 

progressão, que, a serem concretizados desta forma, podem desencadear aprendizagens 

sólidas e coerentes no âmbito do estudo dos mecanismos sintáticos e no domínio das 

estruturas verbais. 

 

 

 

 

 

Quadro IV - Abordagem do verbo: correlação na progressão entre descritores e 
objetivos  

Domínios Gramática 3º ano Gramática 4º ano Gramática 5º ano Gramática 6º 
Morfologia  Identificar as três 

conjugações; 
Identificar 
pronomes 

Identificar e usar 
paradigmas 

Identificar e usar tempos e 
modos verbais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 No documento das Metas Curriculares de Português, de 2012, no domínio da Gramática, para o 4.º 
ano de escolaridade, no Objetivo “Conhecer propriedades das palavras e explicitar aspetos 
fundamentais da sua morfologia e do seu comportamento sintático” (G4; Ob. 28.) prevêem-se como 
metas a atingir: (i) identificar pronomes pessoais (forma átona), possessivos e demonstrativos (desc. 
5.) e (ii) substituir nomes pelos correspondentes pronomes pessoais (desc. 7.).  
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pronomes 
pessoais; 
conjugar verbos  
(desc. 27) 
 

pessoais (forma 
átona) 
(desc. 28; obj. 5.) 
 

flexionais verbais 
(desc. 23; obj. 3.) 
Identificar e usar 
tempos e modos 
verbais 
(desc. 23; obj. 4.) 

(desc. 21; obj. 3.) 

Classes de 
palavras 

Nome 
Verbo 
Pronome  
(desc. 27) 
 

Nome  
Adjetivo  
Verbo 
Pronome pessoal 
Preposição  
(desc. 29) 

Verbo: principal e 
auxiliar (tempos 
comp.) 
Pronome pessoal 
Preposição  

Verbo: principal, copulativo e 
auxiliar (tempos comp. e 
passiva) 
(desc. 22; obj. 1.) 

 

Sintaxe  Expandir e reduzir 
frases, 
substituindo e 
deslocando 
palavras e grupos 
de palavras (desc. 
28; obj. 4.) 

Substituir nomes 
pelos 
correspondentes 
pronomes 
pessoais (desc. 
28; obj. 7.) 
 

Aplicar regras de 
utilização do 
pronome pessoal 
em adjacência 
verbal (…). 
(desc. 25; obj. 1.) 
 
Identificar as 
seguintes funções 
sintáticas: sujeito, 
vocativo, 
predicado, compl. 
direto, compl. 
Indireto (desc. 25; 
obj. 2.) 

Aplicar regras de utilização 
do pronome pessoal em 
adjacência verbal (…). 
(desc. 23; obj. 1.) 
 
Identificar as seguintes 
funções sintáticas: 
predicativo do sujeito, compl. 
oblíquo, compl. agente da 
passiva e modificador (desc. 
23; obj. 2.) 
 
Substituir o complemento 
direto e o indireto pelos 
pronomes correspondentes. 
(desc. 23; obj. 3.) 
 
Transformar frases ativas 
em frases passivas e vice-
versa 
(desc. 23; obj. 4.) 

 

C. Complemento Oblíquo  

 O Complemento Oblíquo (CO) pode ser categorialmente um grupo adverbial (39) ou 

um grupo preposicional (40), integrando a estrutura argumental dos verbos transitivos 

indiretos (portar-se, ir, vir, gostar…) ou transitivos ditransitivos (colocar, pôr). Sintaticamente, 

o CO não pode ser substituído pela forma dativa do pronome pessoal átono –lhe (40b) e não 

pode ser suprimido (39b) e (40c). Num teste de pergunta/resposta com o verbo fazer, para 

situações dinâmicas, ou acontecer, para situações não dinâmicas, o CO não pode vir na 

pergunta. Veja-se a agramaticalidade dos exemplos quando aplicados os testes: 

(39) a) Os alunos portam-se [bem]CO. 
  b) *Os alunos portam-se. 

c) P: O que é que os alunos fizeram bem?/R: *Portam-se. 
 

(40) a) Os professores vieram [para o Porto]CO. 
b) *Os professores vieram-lhe. 
c) ?Os professores vieram. 
d) P: *O que é que os professores fizeram para o Porto?/R: *Vieram.  

 

Tradicionalmente, estes constituintes eram designados complementos circunstanciais, 

terminologia que não refletia a sua obrigatoriedade. Na verdade, esta designação albergava 
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todos os grupos adverbiais e preposicional, apenas pelo facto de terem núcleo adverbial ou 

preposicional, independentemente do seu estatuto na frase, argumento/complemento ou 

adjunto/modificador. Atualmente, com base em investigações recentes da Linguística 

Descritiva, faz-se a distinção entre complemento oblíquo (39) e (40) e adjunto ou modificador 

(41). O programa de português do ensino básico de 2009 (Reis et al., 2009) e o Dicionário 

Terminológico (DT [Online], 2008) contemplam já esta necessária distinção.  

 

(41) O rapaz falou [bem]MO. 
 

D. Modificador Oblíquo  

O Modificador Oblíquo (MO) ou Modificador do Grupo Verbal não é selecionado pelos 

verbos que o acolhem, embora integre o sintagma com a função de predicado. Pode 

acompanhar quer verbos intransitivos (tossir, chover, sorrir…), quer transitivos dos vários 

tipos (diretos, indiretos, ditransitivos e transitivo-predicativos), podendo ser suprimido sem 

causar agramaticalidade (42b) e (43b), em contraste com (43c). Os constituintes bem e no 

inverno são  modificadores do grupo verbal, nas frases em que ocorrem, e para o Porto é 

complemento oblíquo do verbo ir.  

Se aplicarmos o teste de pergunta/resposta com o verbo fazer ou acontecer, os 

sintagmas com a função de modificador podem ser incluídos na pergunta, contrariamente ao 

que acontece com os complementos, sendo o que justifica a boa formação do per pergunta 

resposta em (42c) e (43d) e a má formação do par em (43e). 

 
(42) a) Os alunos leem (bem)MO. 

 b) Os alunos leem. 
 c) P: O que é que os alunos fazem bem?/R: Leem.   
 

(43) a) Os professores foram [para o Porto]CO (no inverno)MO.  
 b) Os professores foram para o Porto.  
 c) *Os professores foram. 
 d) P: O que é que os professores fizeram no inverno?/R: Foram para o Porto. 
 e) *P: O que é que os professores fizeram no Porto?/*R: Foram no inverno. 
  

 O modificador pode coocorrer com os vários tipos de verbos quanto à transitividade e 

pode expressar várias ideias, lugar, tempo, modo, fim ou destino.  

O complemento oblíquo e o modificar são conteúdos apenas propostos para o 6.º ano de 

escolaridade, segundo os descritores e os objetivos constantes das Metas Curriculares 

(Buescu et al., 2012: 54). 
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E. Predicativo do Complemento Direto 

O Predicativo do Complemento Direto ocorre com verbos predicativos-transitivos 

(considerar, eleger, ter por...), sendo obrigatório para a gramaticalidade da frase. A 

identificação do predicativo do CD pode ser realizada através da substituição do CD e do 

predicativo por uma oração completiva finita (44b).   

 

(44) a) Os turistas consideraram a cidade [encantadora]predicativo do CD. 
 b) Os turistas consideram que a cidade é encantadora. 
 

O predicativo e o CD estabelecem entre si uma relação de predicação, sendo que o 

verbo copulativo fica omisso, denomina-se oração pequena/reduzida ou predicação 

secundária12. Quando se realiza a paráfrase por oração completiva finita, o verbo copulativo 

passa a realizar-se. Na frase (44), o predicativo do CD é de natureza adjetival, pelo que 

concorda em género e número com o CD.  

Se fizermos uma pergunta de confirmação, na resposta o predicativo do CD surge 

numa retoma sob a forma de uma categoria vazia (anáfora por elipse), como em (45b). 

 
(45) a) Os moradores elegem o Sr. João [representante do condomínio]predicativo do CD.  
     b) P: Os moradores elegem o Sr. João representante do condomínio? 

             R: Sim, elegem [-]. ([-] = o Sr. João representante do condomínio) 
 
  O predicativo do CD não está previsto nem para o 2.º, nem para o 3.º ciclo do EB, 

segundo Buescu et al. (2012).  

 
 
F. Complemento agente da passiva 

 O Complemento agente da passiva ocorre em frases passivas, cujos verbos, na 

forma ativa, selecionam um CD. A alternância ativa/passiva pode ser utilizada como um 

teste sintático para determinar as funções sintáticas Sujeito e CD, uma vez que os 

constituintes com estas funções quando a frase se transforma em passiva passam, 

respetivamente, para Complemento Agente da Passiva e Sujeito, como se ilustra em (46b). 

 
(46) a) [O pai] abriu [a prenda]. 

Categoria:             GN                          GN 

Função sintática: Sujeito                     CD 

Função semântica: Agente            Objeto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 A oração pequena é um exemplo, no Português, de orações copulativas sem verbo realizado. Há 
línguas do mundo, sejam orais, sejam gestuais, que não dispõem de verbos da classe copulativos. Na 
Língua Gestual Portuguesa, uma fase como “O menino é bonito” realiza-se sem verbo, “MENINO 
BONITO”.    
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 b) [A prenda] foi aberta [pelo pai]. 
Categoria:                    GN                              GPrep 

Função sintática:         Sujeito                         C. Agente Passiva 

Função semântica:      Objeto                         Agente 
 

Os esquemas anteriores mostram que na passagem da ativa para a passiva se 

alteram a categoria e a função sintáticas dos constituintes, porém, mantém-se a função 

semântica desses constituintes. A função semântica (ou papel temático) especifica o tipo de 

relação semântica que associa cada argumento à palavra predicativa que o selecionou 

(Duarte & Brito, 2003: 183-190), neste caso, o verbo. 

O argumento Sujeito da frase ativa e o Complemento agente da passiva, na frase 

passiva, desempenham igualmente a função semântica de Agente. Porém, a relação 

categorial altera-se e tal facto representa uma das questões problemáticas ao nível da 

abordagem da transitividade, uma vez que o GN sujeito (na frase ativa), argumento externo 

do verbo, passa a realizar-se como GPrep, portanto, com uma relação oblíqua, e pode não 

ser realizado na frase passiva.  

 

  Em anexo a este artigo, apresenta-se o quadro V, como forma de síntese de 

conteúdos e de objetivos correlacionados no ensino do verbo e dos constituintes da frase 

que, de alguma forma, são selecionados ou circulam em torno do verbo, contemplando uma 

pesquisa no domínio da gramática nos Programas de Português do Ensino Básico (Reis et 

al., 2009) e nas Metas Curriculares de Português (Buescu et al., 2012) e apresentando-a de 

forma progressiva13. 

 

 

3.3. Problemática da (in)transitividade de alguns verbos 

 

  Existe, em Português (e outras línguas do mundo), um conjunto de verbos que são 

problemáticos quanto à subclasse, uma vez que evidenciam alternância transitiva, e que 

põem em causa as noções clássicas de transitividade/intransitividade. Duarte (2003: 305-

316) classifica-os de verbos principais de alternância, dado que admitem variantes. Nesta 

circunstância encontram-se, por exemplo, verbos como comer, dançar, estudar e escrever. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 O fundo azul contém a pesquisa no documento das Metas Curriculares e o fundo branco a pesquisa 
nos Programas.  
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(47) comer  

a) O bebé come (bem).                    [variante intransitiva] 
b) O bebé come a sopa (bem).                     [variante transitiva] 

 
(48) dançar  

  a) Os rapazes dançam (amanhã).                               [variante intransitiva] 
  b) Os rapazes dançam a nova coreografia (amanhã).   [variante transitiva] 
  c) Os rapazes dançam uma dança estranha.                 [variante transitiva] 
 

(49) estudar  
  a) Os alunos estudam.                                                [variante intransitiva] 
  b) Os alunos estudam a classe dos verbos.                  [variante transitiva] 

 
(50) escrever 

a) O poeta escreveu.                                                  [variante intransitiva] 
  b) O poeta escreveu um novo romance.                       [variante transitiva] 

 

 

Tradicionalmente, os verbos estudar e escrever são considerados intransitivos; 

porém, é também frequente o seu uso transitivo, como se verifica em (49) e (50). As 

alternâncias ilustradas dizem respeito ao número de argumentos presentes nas grelhas 

argumentais dos predicadores: em (49), o verbo estudar aparece em construções com duas 

grelhas argumentais distintas, ora com dois argumentos (um externo e um interno) ora com 

apenas um argumento (externo); o verbo escrever revela, pelos dados de (50), poder estar 

associado também a duas grelhas argumentais ou, pelo menos, a duas variantes bem 

distintas: com dois argumentos (um externo e um interno) ou com apenas um argumento 

(externo). A mesma situação é encontrada em (48), com o verbo dançar, e em (47) com 

comer.   

 A premissa de que se parte, tradicionalmente, quando se pretende relevar os critérios 

de transitividade, é a de que o verbo transitivo seleciona um argumento interno, 

fundamentalmente um OD, sintática e semanticamente. Alguns critérios podem ser usados 

para determinar a transitividade e nomeadamente a existência de um OD, como se verificou 

no ponto anterior deste artigo. No entanto, estes critérios não funcionam uniformemente com 

todos os predicados, como já notado por diversos autores (Campos, 1999; Duarte & Brito, 

2003). Não há, portanto, critérios universais que possam ser aplicados a todos os 

predicados, com todos os tipos de verbos e objetos, o que nos leva a repensar as noções e 

mesmo a pôr em causa a sua pertinência.  
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Se, por exemplo, aplicarmos o critério da presença/ausência de OD e da respetiva 

pronominalização, não fica completamente clara a distinção entre transitividade e 

intransitividade, pela diversidade de situações encontradas (cf. Choupina, 2013): 

 

(i) uns verbos admitem coocorrência com OD com facilidade e aceitam a sua 

pronominalização, (51) a (54): 

(51) a) O menino come.  
b) O menino come a maçã. 
c) O menino come-a.  

 
(52) a) A secretária escreve. 

b) A secretária escreve a carta. 
c) A secretária escreve-a. 

 
(53) a) O aluno estuda.  

 b) O aluno estuda a lição. 
 c) O aluno estuda-a. 

 
(54) a) O homem fumou. 

  b) O homem fumou um charuto cubano. 
  c) O homem fumou-o. 

 

(ii) outros verbos não podem ocorrer com OD expresso, pelo que também aceitam a 

pronominalização com reservas, (55) e (56); ou então pode acontecer que um verbo 

tenha duas “variantes” com sentidos ligeiramente diferentes (uma transitiva e uma 

intransitiva), como trabalhar (cf. (55b) e (55c)).  

(55) a) O pai trabalha. 
b) *O pai trabalha um trabalho muito bem. / *O pai trabalha-o muito bem. 
c) O pai trabalha a madeira muito bem. / O pai trabalha-a muito bem. 

 
(56) a) O homem viaja. 

b) *O homem viaja a viagem belíssima. 
c) *O homem viaja-a.  

 

(iii) outros verbos só podem ocorrer em construções com OD expresso (57); 

(57) a) *O pai perguntou. 
b) *O bebé pôs na mesa.  

 

(iv) e outros ainda podem ocorrer em construções com ou sem OD expresso, 

dependendo das propriedades semânticas dos OD e de condições contextuais, como no 

par pergunta/resposta, em (58).   

(58) a) P: Tens livros?  
    R: Sim, tenho. 
b) P: Tens os livros de história?  
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    R: ?Sim, tenho./Sim, tenho-os.  
 

 A possibilidade de usar um verbo supostamente transitivo com ou sem OD expresso, 

em construções do tipo dos exemplos (58), parece depender de propriedades semântico-

discursivas, como a indefinitude do objecto e as estruturas pergunta/resposta, (58a). Em 

(58b), a menor aceitabilidade de ?Sim, tenho é justificada por Campos (1999) pela definitude 

do OD (os livros de história), pois “cuando el complemento directo es indefinido, sempre es 

posible usar intransitivamente el verbo” (Campos, 1999: 1527).  

Os termos transitividade e intransitividade são problemáticos, quando utilizados para 

classificar, de forma estanque e descontextualizada, os verbos e/ou as orações. Além dos 

exemplos anteriormente apresentados, outros verbos ilustram casos de estruturas de 

alternância, a título de exemplos vejam-se as frases com os chamados objetos cognatos (cf. 

Choupina, 2014), em (59), contendo verbos tradicionalmente intransitivos. 

  

(59) a) A mãe chorou./A mãe chorou um choro piedoso.  

 b) Agora neva./Agora neva uma neve fria.  

 c) Dormi./Dormi um sono profundo.  

 d) O António cantou./O António cantou uma canção popular. 

 e) Ontem bebi. /Ontem bebi uma bebida alcoólica 

 f) A vítima do acidente morreu./ A vítima do acidente morreu de uma morte 

extremamente estúpida.  

 
Algumas conclusões 

Tendo como assunto central o predicado verbal, numa abordagem sintática, neste 

artigo apresentou-se uma reflexão sobre alguns dos problemas levantados pelas noções de 

transitividade e intransitividade, no momento de fazer uma classificação sintática dos verbos 

ou de os integrar numa subclasse. 

Dos dados observados, podemos concluir que as referências às noções de 

transitividade e intransitividade, no domínio da Gramática, no documento das Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico (Buescu et al., 2012) se encontram apenas no 

plano das classes de palavras. Esta restrição do raio de abrangência das noções não 

abdica, contudo, do seu entendimento, dado que são noções sintáticas que norteiam a 

classificação dos verbos. Os verbos e as suas diferentes subclasses não são independentes 

das suas propriedades de seleção semântica e sintática, assim como não o são das 

estruturas em que ocorrem, nos discursos. A permanecerem estas noções tradicionais como 
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centrais, no ensino, para a classificação de tipos de verbos, ainda que problemáticas, como 

ficou demonstrado por diversos casos de alternância, devem ser utilizadas criteriosamente e 

de forma sustentada. 

A classificação dos verbos com base na propriedade da transitividade (verbos 

transitivos vs. verbos intransitivos) é uma questão controversa, talvez mesmo desatualizada 

e não pode, de maneira nenhuma, depender exclusivamente de propriedades do item lexical 

isolado – o verbo – mas de toda a frase em que está realizado. Nesta perspetiva, os verbos 

devem ser integrados em subclasses e tipos a partir da análise sintática das frases e nunca 

a partir de uma lista de verbos descontextualizados.  
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Quadro V- O Verbo e o Predicado: progressão nas Metas Curriculares de Português do Ensino 
Básico (Buescu et al., 2012) e nos Programas de Português (Reis et al., 2009) 
 

 
Domínio da Gramática/Conhecimento Explícito da Língua  – 1.º e 2.º Ciclo do EB 

Planos 1.º Ciclo – 1.º e 2.º anos 1.º Ciclo – 3.º e 4.º anos 2.º Ciclo – 5.º e 6.º anos 

M
or

fo
lo

gi
a 

  (G3: 27; 2) 
Identificar as três 
conjugações verbais 
 
(G3: 27; 7) Distinguir 
palavras variáveis de 
invariáveis 
(G3: 27; 12) 
Conjugar os verbos 
regulares e verbos 
irregulares mais 
frequentes (p.ex., 
dizer, estar, fazer, ir, 
poder, querer, ser, 
ter, vir) no presente 
do indicativo 

(G4: 28; 12) Conjugar 
verbos regulares e 
verbos irregulares muito 
frequentes no indicativo 
(pretérito perfeito, 
pretérito imperfeito e 
futuro) e no imperativo  
 

(G5: 23; 3) Reconhecer e 
sistematizar paradigmas 
flexionais dos verbos. 
(G5: 23; 4) Identificar e usar os 
seguintes modos e tempos dos 
verbos regulares e de verbos 
irregulares de uso mais 
frequente: 
a) formas finitas – indicativo 
(presente, pretérito perfeito, 
pretérito imperfeito, pretérito 
mais-que-perfeito composto e 
futuro) e imperativo; 
b) formas nãos finitas – 
infinitivo (impessoal) e 
particípio 

(G6: 21; 3) Identificar e usar 
os seguintes modos e tempos 
verbais: 
a) formas finitas – 
condicional e conjuntivo 
(presente, pretérito imperfeito 
e futuro); 
b) formas não finitas . 
infinitivo (impessoal e 
pessoal) e gerúndio. 

Flexão verbal  
Tempos verbais – presente, 
futuro, pretérito (perfeito) 

Palavras variáveis e invariáveis 
Flexão verbal 
- conjugação (1.ª, 2.ª, 3.ª) 
- pessoa (1.ª, 2.ª, 3.ª) singular, plural 
- número (singular, plural) 
Vogal temática 
Tempos verbais – presente, futuro, pretérito 
(perfeito, imperfeito) 
Modos verbais – indicativo, imperativo, 
condicional, infinitivo 

Verbo regular 
- Vogal Temática: paradigma flexional da 1.ª, 2.ª e 3.ª conjugação 
- Formas verbais finitas: mais-que-perfeito do indicativo; 
condicional (tempo e modo); presente, imperfeito e futuro do 
conjuntivo 
- Formas verbais não finitas: gerúndio, particípio, infinitivo 
pessoal 
Verbo irregular 
Verbos defetivos: impessoais; unipessoais; forma supletiva 

C
la

ss
es

 d
e 

Pa
la

vr
as

 

 
 

(G2: 24; 1-4) 
Identificar: 
nomes; 
determinantes 
artigos; verbos 
e adjetivos 

(G3: 27; 1,3 
Identificar: nomes; 
pronomes pessoais 
(forma tónica); 
determinantes… 

(G4: 29; 12) Integrar as 
palavras nas classes a 
que pertencem:  
verbo  
pronome (pessoal) 
preposição 

(G5: 24; 1c) Integrar as 
palavras nas classes a que 
pertencem: 
Verbo: principal e auxiliar 
(dos tempos compostos) 

G6: 24; 1c) Integrar as palavras 
nas classes a que pertencem: 
Verbo: principal (intransitivo e 
transitivo), copulativo e auxiliar 
(dos tempos compostos e da 
passiva) 

Nome – próprio, comum 
(coletivo) 
Adjetivo  
Verbo 
 

Determinante; quantificador numeral; nome; 
pronome pessoal (forma átona e tónica), 
possessivo, demonstrativo, interrogativo; 
adjetivo; 
Verbo – principal, copulativo, auxiliar 
Advérbio; preposição; conjunção coordenativa 
(copulativa); subordinativa (temporal, causal, 
final) 

Classe aberta e classe fechada de palavras 
Verbo principal: intransitivo; transitivo direto, indireto, direto e 
indireto; copulativo; auxiliar (dos tempos compostos, da passiva, 
temporal, aspetual, modal). 
Preposição … 

Si
nt

ax
e 

  (G3: 28; 4) 
Expandir e reduzir 
frases, 
substituindo e 
deslocando 
palavras e grupos 
de palavras 

(G4: 30; 1) Identificar 
funções sintática: sujeito e 
predicado 
(G4: 30; 4) Expandir e 
reduzir frases, 
acrescentando, 
substituindo e deslocando 
palavras e grupos de 
palavras 

(G5: 25; 2) Identificar 
funções sintática: Sujeito 
(simples e composto), 
vocativo, predicado, 
complemento direto, 
complemento indireto. 

(G6: 23; 2) Identificar as 
seguintes funções sintática: 
predicativo do sujeito, 
complemento oblíquo, 
complemento agente da passiva 
e modificador.  
 

Frase, não-frase 
Sujeito e predicado Grupo 
nominal e grupo verbal 
Expansão do grupo verbal e 
nominal 

Processos de concordância 
Frase simples, frase complexa 
 
Funções sintáticas – sujeito (simples composto), 
predicado, complemento direto, modificador, 
predicativo do sujeito 
 
Frase e constituintes da frase 
Grupo nominal (GN), Grupo verbal (GV), Grupo 
adverbial (GAdv) 
 

Frase e constituintes da frase  
  Grupo nominal (GN) 
  Grupo verbal (GV) 
  Grupo preposicional (GPrep) 
  Grupo adverbial (GAdv) 
Concordância 
Funções sintáticas 
  GN_Sujeito 
  GV_Predicado 
  GPrep e GAdv_Modificador de frase 
  Sujeito: nulo 
  Complemento: indireto; oblíquo; agente da passiva 
  Modificador  
  Predicativo do sujeito 
  Vocativo 
Tipos de frase: ativa, passiva 
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Resumo 

Este estudo teve como objectivo abordar da importância do estudo de uma narrativa completa no 
aprofundamento, aperfeiçoamento e consolidação do conhecimento sobre o uso dos tempos verbais. 

Sendo o objecto de trabalho uma turma de 5.º ano de escolaridade, com dificuldade na flexão verbal do 
presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito do indicativo e respectivo emprego, tentou provar-se que 
o seu desempenho poderia ser melhorado através do estudo de uma narrativa completa onde o uso 
desses tempos verbais fosse amplamente utilizado. 

O trabalho iniciou-se com a aferição das lacunas assinaladas, através da aplicação de um conjunto de 
fichas de teste. Seguidamente foi feita a análise da obra “A Menina do Mar” onde, além das actividades 
de análise ideológica, se tentou explorar o valor pleno do enunciado como forma de fomentar a 
descoberta do conceito subjacente. Na consecução deste objectivo foram realizadas actividades em 
contexto que versaram a identificação do comportamento verbal, de acordo com o modo de enunciação e 
da intenção comunicativa.  

Após a realização destas actividades foi aplicado um novo conjunto de testes para avaliar a eficácia das 
actividades desenvolvidas. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que a exposição das crianças a 
experiências estimulantes contribui para o seu desenvolvimento linguístico harmonioso. 

Palavras-chave: Tempo; Flexão verbal. 

 

Abstract 

This study aimed to address the importance of studying a complete narrative for the deepening, 
improvement and consolidation of knowledge about the use of past tenses. As the object of this study was 
a fifth year school group with difficulties in the use and verbal inflection of present and past tenses, it set 
out to prove that their performance could be improved through the study of a complete narrative in which 
the tenses were widely used. The work began with the measurement of the gaps identified through the 
application of a set of tests. Next there was the analysis of A Menina do Mar where, besides 
comprehension activities, we tried to explore the full value of the utterance as a way of encouraging the 
discovery of the underlying concept. To achieve this goal activities on verb identification were created, 
focussing on the mode of utterance and the communicative intent in context. After these activities had 
been completed, a new set of tests was applied to assess their effectiveness. From the results obtained, 
we concluded that the exposure of children to stimulating experiences contributes to harmonious language 
development. 

Keywords: Time; Verbal inflection. 
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I – Introdução  

1. Apresentação do tema 

 

O trabalho de investigação teve origem na necessidade de compreender e dar 

resposta à dificuldade de alguns alunos, na faixa etária entre os 9-11 anos, utilizarem de 

forma adequada, na expressão oral e escrita, alguns tempos verbais do modo Indicativo 

(presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito).  

Desta forma, começámos por nos documentar sobre o processo evolutivo 

relacionado com a capacidade de perceção e compreensão do conceito abstrato de 

aquisição tardia que é a noção de tempo. Através da consulta bibliográfica, encontrámos 

algumas explicações sobre as causas que se encontram na génese do problema 

diagnosticado.  

Nem sempre a origem de uma incorreção ao nível linguístico se encontra na falta de 

modelos e estímulos adequados (progenitores com baixa escolaridade) ou na aquisição 

incorreta de um conteúdo gramatical. Por vezes, a origem não se resume a um único fator 

nem encontra respostas tão simplistas como as referidas anteriormente. Questões de 

desenvolvimento cognitivo ou de falta de estímulos podem ser apontadas como 

determinantes na explicação de uma dificuldade detetada. 

Outro dos aspetos que tivemos em conta nesta fase introdutória foi a clarificação dos 

atributos da categoria linguística “tempo” no que diz respeito aos verbos, nomeadamente 

nos tempos do modo indicativo (presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito). Apesar de 

todas as crianças terem adquirido o conceito de verbo, verificamos que a maioria não 

compreende a sua hierarquização e níveis de categorização. Quando analisámos a 

capacidade de verbalização de acontecimentos no passado, concluímos que os alunos 

compreendem a partilha de propriedades entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, ou 

seja, a nomeação de ações no passado. No entanto, o seu uso fica comprometido devido à 

não identificação dos atributos (propriedades específicas) inerentes a cada um dos tempos 

verbais.  
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Finalmente, o objetivo deste trabalho não se esgotou na identificação de um 

problema específico, mas foram implementadas estratégias para tentar melhorar a 

competência linguística do grupo de alunos estudado, nomeadamente através da reflexão 

orientada sobre o funcionamento da língua, partindo do estudo de uma narrativa completa. 

Nesta parte, foi dada ênfase à importância da utilização do texto literário na aula de língua 

materna, particularizando-se os motivos da seleção da obra A Menina do Mar de Sophia de 

Mello Breyner. 

 

2. A Noção e a Expressão do Tempo  

2.1. A noção de tempo na criança 

 

Entre os psicólogos e linguistas há unanimidade em considerar a sequencialidade de 

etapas na aquisição/desenvolvimento da língua materna, idênticas em todas as crianças, 

independentemente da língua a que são expostas, balizadas entre o final do primeiro ano de 

vida e a puberdade. De igual forma, a falta de estimulação cognitiva parece retardar ou 

comprometer o processo de aquisição e aperfeiçoamento da linguagem. 

Nos primeiros tempos de vida, as experiências linguísticas das crianças encontram-

se condicionadas pelo imediatismo do aqui-agora. A criança fala essencialmente do 

presente, do passado recente ou do futuro muito próximo. 

Do ponto de vista de Fonseca (1992), não sendo o tempo uma dimensão tangível, a 

relação de sucessividade e linearidade temporal, como uma noção abstrata, não é acessível 

à experiência pessoal empírica imediata. 

A objetividade do tempo natural torna-se mais inteligível por se encontrar ligado a 

fenómenos astronómicos vivenciáveis, como sejam, o nascer e o pôr-do-sol, a sucessão das 

estações do ano ou os fenómenos climatéricos relacionados com as mesmas.  

O tempo cronológico, podendo ser considerado derivado do tempo natural, por 

encontrar aí o seu fundamento, como é o caso de “dia”, “mês” e “ano”, distingue-se deste 

por resultar maioritariamente de convenções de que são exemplo a “hora”, o “minuto”, o 

“segundo” ou o “século”. 
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A criança de tenra idade apresenta grandes dificuldades na utilização de conceitos 

abstratos, devido à falta de desenvolvimento e maturação cognitivos. Como facilitador da 

localização temporal, socorre-se da associação com a noção de espaço. Só a sucessão de 

acontecimentos localizados no espaço é percebida por ela. Para compreendermos o quanto 

é problemática a aquisição da noção do tempo, será interessante registar o exemplo dado 

por Piaget (1946) sobre esta necessidade de ligação da noção de tempo com a de espaço e 

as suas relações. Vejamos: “…por definição, é meio-dia quando chegamos a casa para 

almoçar, e o facto de não se ter chegado no instante desejado implica, nem que seja mais 

tarde (…) que o próprio tempo não tenha alcançado, sem nós, o meio-dia” (ibidem, 103). 

“…sendo os momentos de tempo reconhecidos pelos acontecimentos espaciais que 

os caracterizam, o facto de não ter chegado ao lugar de um tal acontecimento significa o 

mesmo que não ter atingido o instante dado” (ibidem, 103). 

A consciência de tempo não se resume à capacidade de evocar acontecimentos do 

passado. Comparando a aptidão de recordar factos ocorridos, é fácil perceber que as 

crianças possuem recordações mais pormenorizadas do que os adultos, no entanto, estas 

agrupam-se de forma aleatória, sem ordenação em séries coerentes. 

No que se refere à aquisição da noção de tempo, nomeadamente de passado, no 

início da idade escolar (7-8 anos), convém registar a explicação de Piaget (1946; 22) “…uma 

vez que os acontecimentos percebidos se tornam coisa do passado, a criança não consegue 

mais reconstituir a ordem de sucessão por incapacidade de situá-los em um tempo único de 

desenvolvimento retilíneo.” Com a maturação do pensamento, a criança atingirá a 

capacidade de abstração que lhe permitirá compreender que “…um acontecimento passado 

não pode ser recuperado, mas graças às relações temporais o passado pode ser 

reconstruído como passado…” (ibidem, 75). 

A ordenação temporal dos acontecimentos requer a capacidade de ordenação de 

uma série (Aà Bà C…) através do seguimento do curso natural do tempo. No entanto, 

apesar do curso irreversível dos acontecimentos, é necessário que o pensamento se torne 

suficientemente flexível para que possa reconstruir esta série logicamente reversível que 

exprime o curso fisicamente irreversível das coisas (C depois de B; B depois de A). Esta 

mobilidade do pensamento exige que, de entre todas as ordens de sucessão possíveis, seja 
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encontrada aquela que, sem contradição, reúna todas as relações de “antes” e de “depois” 

no que se refere aos acontecimentos relatados. 

Como foi referido, a aquisição da noção de tempo é um processo longo e lento, 

dependente da maturação do pensamento, na qual é necessário fazer intervir a exercitação, 

potenciada pela interação com o meio social e pela exposição a experiências 

enriquecedoras. Estes fatores serão determinantes na aceleração ou no atraso do processo 

maturativo. 

Sistematizando, de acordo com a Escala de Inteligência de Binet (Bergeron, 1992), 

até aos dois anos de idade a criança não compreende a noção de futuro e a noção de 

passado é muito vaga; cerca dos três anos de idade, a criança associa o conceito de 

passado, presente e futuro, à noção de ontem, hoje e amanhã. Entre os sete e os onze anos 

a memória intervém cada vez mais na organização psíquica e as recordações começam a 

ordenar-se em séries cronológicas: por volta dos seis anos, adquire a noção de estações do 

ano; aos sete anos, adquire a noção de dias da semana e cerca dos nove anos, a de meses 

do ano. A partir desta idade, a fase concreta da noção de tempo dá lugar a uma conceção 

mais objetiva e científica. No entanto, “esta noção continua ainda um pouco aproximativa” 

(Bergeron, 1992; 52). 

Para Singleton e Ryan (2004), a conquista da competência leitora e de escrita (a 

partir dos 8 – 10 anos) tem um papel determinante no desenvolvimento da linguagem, pois 

permite à criança a aquisição de um grande conhecimento linguístico de forma autónoma. 

Esta evolução verifica-se ao nível do léxico, das estruturas sintáticas de maior 

complexidade, bem como ao nível do desenvolvimento da linguagem figurativa (metáforas e 

provérbios, entre outros). 

Com a transição para uma nova etapa na vida escolar, chegada ao Segundo Ciclo de 

Escolaridade, inicia-se, também, uma nova etapa do desenvolvimento psicológico, num 

período denominado pré-puberdade (10 – 12 anos). Não se trata apenas de um período fértil 

em alterações físicas resultantes da aproximação à idade adulta. Trata-se, também, de um 

período em que a criança começa a fazer a distinção entre as operações concretas, 

características do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, e as operações formais, associadas à 

construção do aparelho lógico.  
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Segundo Bergeron (1982), com a aquisição dos princípios racionais (causalidade, 

contradição), a criança torna-se mais permeável aos ensinamentos do meio cultural 

circundante quer na formação da inteligência quer na aquisição de competências de 

interação social. 

De acordo com Sim-Sim (1998), a criança atinge a capacidade de combinação de 

palavras de acordo com a estrutura frásica e a mestria no processo de complexificação 

sintática com a entrada na puberdade. 

 

2.2. Aquisição do verbo 

 

A aquisição do léxico é uma tarefa complexa que implica a aquisição de palavras de 

uma língua. A aquisição do nome (comum) precede a aquisição do verbo dado que o 

primeiro é facilmente associado a objetos manipuláveis, alimentos, peças de vestuário, 

animais e veículos. A aquisição do verbo é mais tardia e lenta devido à necessidade de uma 

maior abstração. No entanto, esta conquista reveste-se de uma importância fundamental 

pois é através deste que a criança adquire a capacidade de construir estruturas frásicas de 

forma a relatar acontecimentos localizados no espaço e no tempo.  

De acordo com a posição preconizada por Grimshaw et al (1998), é determinante 

que o conhecimento e a mestria na flexão verbal sejam adquiridos intuitiva e precocemente. 

A não verificação deste facto pode comprometer o processo de aprendizagem formal, dado 

que o avançar da idade potencia a dificuldade de aquisição. Esta posição é defendida por 

vários autores, nomeadamente Chomsky, que referem a existência de um “período crítico” 

para o desenvolvimento da linguagem que termina com a entrada na puberdade. 

Segundo Tionetto (2009; 28), “os verbos são peças fundamentais da arquitetura da 

linguagem, determinando a estrutura da frase.” Sintaticamente, estes podem ser flexionados 

em pessoa, número, etc., enquanto que semanticamente descodificam o tempo em que 

decorre a ação, o que aumenta a complexidade da sua aquisição. 

O conhecimento do significado dos verbos mais comuns só se encontra estabilizado 

por volta dos oito anos de idade. No entanto, a sua flexão no que diz respeito aos tempos 
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verbais, parece ser de aquisição intuitiva, principalmente no que se refere ao uso do 

presente do indicativo e ao pretérito perfeito (nos verbos regulares), em todas as pessoas, à 

exceção da segunda pessoa do plural, por ser de utilização pouco frequente. As formas 

verbais mais complexas surgem geralmente através de aprendizagem que pode ser 

realizada em meio escolar ou através do comprometimento do núcleo familiar. Não é de 

excluir a importância de a criança estar atenta às formas de linguagem utilizadas no meio 

circundante e a exposição à língua e ao seu uso correto (ou não). Esta posição é 

corroborada por Resende (1987) que considera que “a criança aprende a Gramática da sua 

língua diretamente a partir da fala do adulto utilizada como modelo” (ibidem, 33). 

Sim-Sim (1997) sugere que no final do Primeiro Ciclo se encontram estabilizados os 

paradigmas da conjugação verbal do presente e do pretérito perfeito do indicativo para os 

verbos regulares da primeira conjugação e os irregulares dizer, estar, fazer, ir, poder, querer, 

ser e ter. No final do Segundo Ciclo, estão estabilizados os paradigmas da conjugação dos 

verbos regulares e irregulares das três conjugações no pretérito imperfeito do indicativo 

(entre outros). 

 Até aos onze anos, a criança encontra-se no estádio das operações intelectuais 

concretas, pelo que a aquisição dos verbos no modo indicativo lhe são mais acessíveis. 

Depois dos onze ou doze anos, o pensamento formal é hipotético-dedutivo. As 

conclusões obtidas a partir de hipóteses são válidas independentemente da sua verdade de 

facto, permitindo à criança a aquisição do verbo no modo conjuntivo e condicional. 

Segundo Sim-Sim (1997), a evolução do conhecimento da língua torna-se estável no 

final da adolescência. 

 

3. O Tempo Verbal na Narrativa 

3.1. A importância do estudo da narrativa 

 

Tradicionalmente, advogava-se a utilização sacralizada do texto literário no processo 

de ensino-aprendizagem, sendo este utilizado como modelo de boa linguagem e suporte de 

exercícios gramaticais.  
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De acordo com Fonseca (2000), apesar de este conceito se encontrar ultrapassado, 

importa analisar as virtualidades da reintrodução do texto literário nas aulas de língua 

materna como instrumento privilegiado de consciencialização da língua e do seu 

funcionamento, ao permitir uma “perceção dinâmica da plasticidade dos recursos 

linguísticos” (ibidem, 40). A sua influência também se verifica ao nível do “alargamento e 

intensificação de todas as competências que o falante atualiza ao usar a língua” (ibidem, 

43). 

O texto literário deve ser encarado “como modelo de exploração e experimentação 

criativa das possibilidades da língua” dado que “a literatura expande a exemplaridade 

enquanto processo de produção e não apenas como produto acabado” (ibidem, 39). 

De acordo com este ponto de vista, interessa analisar em que medida o texto 

narrativo em geral, e a obra A Menina do Mar em particular, se pode adequar ao objetivo 

proposto de colmatar lacunas na aquisição natural e intuitiva da língua, no que diz respeito 

ao uso dos tempos verbais (presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito), uma vez que a 

compreensão e apreensão terá de ser realizada através de um processo de aprendizagem 

formal e sistemática. 

Segundo Fonseca (1992, 237), “falar do passado (ou do que se “faz de conta” que é 

passado) é narrar. Se a instituição do presente é inerente à atividade enunciativa, a 

instituição do passado é inerente a uma forma particular e peculiar que pode assumir essa 

atividade: a narração.” Assim sendo, o uso deste tipo de texto, para lá do desenvolvimento 

da competência de fruição estética poderá funcionar como estratégia pedagógica de reflexão 

gramatical. O texto narrativo permite a afastamento do aqui-agora da enunciação 

potenciando a aquisição e o enriquecimento da competência linguística através de um 

processo de manipulação lúdica conducente à descoberta das regularidades e 

irregularidades da língua. 

A expressão “Era uma vez…” é um tipo de enunciado que nos remete para a 

infância, ligado que está a uma atividade linguística muito do agrado das crianças: contar. 

Este enunciado pressupõe o uso do pretérito imperfeito utilizando um marco de referência 

temporal transposto ou projetado. O emprego deste tempo verbal prepara a expectativa, 

suscita a curiosidade do leitor, no que se refere à riqueza dos pormenores, criando o cenário 

onde decorrerá a ação.  



	  
	  
	  

393	  

No entanto, apesar de a expressão “Era uma vez…” abrir as portas para um mundo 

imaginário guiado por esse tempo imaginário que é o pretérito imperfeito, a narrativa não 

pode ficar refém deste, correndo o risco de se tornar virtual, numa indecisão que impede a 

narrativa de “fechar-se”, mantendo-a como um eterno começo. A narração ganha 

credibilidade com a introdução do pretérito perfeito, capaz de referenciar temporalmente os 

acontecimentos. Por outro lado, sendo o pretérito perfeito o tempo factual por excelência, 

uma narrativa assente no uso exclusivo deste tempo verbal tornaria a história numa 

enumeração sequencial de factos, desprovida de “cenário” ou enquadramento. Deste ponto 

de vista, torna-se necessário a articulação entre o pretérito perfeito e imperfeito na 

construção da narrativa.  

O uso do presente do indicativo também não pode ser negligenciado no ato de 

narrar. A sua utilização confere a capacidade de atualizar o episódio, nomeadamente 

através da introdução do discurso direto. Desta forma, o leitor é levado a entrar em contacto 

direto com as personagens, obtendo elementos para a sua caracterização psicológica. A 

utilização do discurso direto, e com ele o presente do indicativo, teatraliza a narrativa 

conferindo-lhe a naturalidade, a vivacidade e a emotividade características da expressão 

oral. Além de imprimir mais dinamismo e realismo à narrativa, o diálogo presentifica a ação. 

Na obra A Menina do Mar de Sophia de Mello Breyner Andresen, o narrador é 

omnisciente e descreve os cenários magistralmente através do uso da adjetivação, 

envolvendo o leitor numa ficção cuja conceção de continuidade e de intemporalidade é 

conquistada através da utilização do pretérito imperfeito. 

No entanto, a narrativa não pode pairar num ambiente de virtualidade, pelo que é 

necessário conferir-lhe verosimilhança fazendo progredir a história, à semelhança de um 

conto de fadas, mantendo a linearidade e sequencialidade da ação através do recurso ao 

pretérito perfeito. 

O fantástico que caracteriza a personagem Menina do Mar é relatado pela própria 

através do registo no presente. O mesmo acontece com o discurso do rapaz, ao caracterizar 

objetos que traz da terra para permitirem um melhor conhecimento desta pela sua nova 

amiga. 

A estas duas personagens principais, em torno das quais gira a ação, juntam-se três 

personagens secundárias, seres marinhos, que intervêm diretamente na ação e contribuem 
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para o bem-estar da Menina através da sua dedicação e atitude protetora. A sua rotina é 

descrita através do presente do indicativo que transmite o sentido habitual e frequentativo. 

Sophia, ao longo desta obra, serve-se de um elevado número de “enumerações e 

estruturas repetitivas suscetíveis de fácil memorização” (Moreira, 2002; 1). 

Após esta análise, podemos concluir que a obra A Menina do Mar é um exemplo da 

constatação de Fonseca (1992; 163) de que “o texto narrativo constitui a forma mais 

elaborada de representação linguística do tempo.” “Ser marca do passado e/ou da ficção é 

uma das principais funções dos tempos verbais…” (ibidem, 326). 

Desta forma, o contacto dos alunos com obras literárias, além da fruição de criações 

artísticas e estéticas, proporciona-lhes a oportunidade de refletirem sobre as características 

próprias e normativas da linguagem literária, contribuindo para a construção e sedimentação 

do seu conhecimento. 

 

4. Hipóteses de Investigação 

 

O processo de aquisição da linguagem tem sido objeto de inúmeros estudos/teorias 

de acordo com a perspetiva de quem tenta explicar de forma clarividente, os fatores que 

determinam um rápido processo evolutivo ao longo do período que medeia entre o palreio e 

a mestria linguística. 

Segundo Sim-Sim (1998) a aquisição da linguagem está dependente de três fatores 

fundamentais: a aquisição natural e espontânea da língua, através da interação com a 

comunidade na qual a criança se encontra inserida; a capacidade reflexão linguística 

(coincidente com o início do processo de escolarização) em que a criança adquire a 

capacidade de prestar atenção à correção linguística da estrutura utilizada; o ensino da 

gramática, veiculado através do processo formal de aprendizagem, conducente à 

sistematização e consolidação do conhecimento da sua língua. 

Assumindo esta cota de responsabilização, este estudo pretendeu avaliar a 

possibilidade de colmatar ou minimizar uma lacuna ao nível do conhecimento intuitivo da 

língua, no que diz respeito ao uso adequado do presente, pretérito perfeito e pretérito 
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imperfeito do Indicativo, através do estudo da narrativa completa A Menina do Mar. Isto não 

significa apenas “usar o texto como pretexto”, mas a realização sistemática de atividades de 

análise dos tempos gramaticais em contexto, examinando a sua sequencialização e as suas 

relações semânticas. Apesar da pertinência e o interesse de que se possa revestir um 

trabalho com estas características, aconselha-nos a humildade e o bom senso a evitar 

generalizações abusivas, mercê do número reduzido de crianças envolvidas (vinte e três) e 

o curto período de tempo em que decorreram estas atividades (cerca de quatro meses). 

 

II – Materiais e Métodos   

1. Participantes 

 

Este estudo foi levado a cabo com um grupo-turma, constituído por vinte e quatro 

alunos, a frequentarem o 5.º ano de escolaridade, numa escola do Ensino Básico, do distrito 

de Leiria.  

 O núcleo familiar destes alunos apresenta um baixo nível de escolarização (primeiro 

ou segundo ciclo), apenas se registando um número reduzido de progenitores que 

concluíram o ensino secundário ou superior. É de salientar que muitos destes encarregados 

de educação não encaram os resultados escolares dos seus educandos como 

determinantes no seu projeto de futuro, mas como uma inevitabilidade legalmente imposta.  

Aquando da análise dos processos individuais dos alunos, no início do ano letivo, 

constatou-se que estes eram provenientes de cinco escolas do Primeiro Ciclo, dos quais 

cinco apresentavam uma retenção ao longo do seu percurso escolar e dois transitaram por 

decisão ponderada do respetivo conselho de docentes.  

No início do ano letivo, após a realização das atividades de avaliação diagnóstica, 

que versaram a leitura, compreensão e produção de texto, verificou-se que um número 

considerável de alunos apresentava lacunas com alguma gravidade no que diz respeito à 

coerência textual, nomeadamente ao nível da utilização dos tempos verbais. Ao narrarem 

factos localizados no passado, não se registavam dificuldades consideráveis ao nível 

semântico, na opção pelo verbo correto para descrever a ação praticada. No entanto, as 
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relações temporais entre eles geravam ambiguidade no enunciado devido à utilização 

indiscriminada do presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito do indicativo. 

 

2. Instrumentos 

 

Em 2009, aos serem homologados os Programas de Português do Ensino Básico, 

pela DGIDC (Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular) houve a 

preocupação de dotar os docentes de instrumentos auxiliares para um trabalho mais 

profícuo na sua implementação. Sendo que o Conhecimento Explícito da Língua é 

considerado, nestes programas, uma competência nuclear da disciplina de Português, um 

dos instrumentos disponibilizados pelo referido organismo foi o Guião de Implementação do 

Programa, no que concerne ao Conhecimento Explícito da Língua. Neste, dá-se enfoque à 

importância do “trabalho sobre a gramática que se consolida através da sua mobilização em 

situações de uso ou de reinvestimento na comparação com novos dados ou novas 

situações” (ibidem, 11) ao invés da perspetiva funcional e lúdica preconizada pelos 

Programas de 1991. 

 De acordo com este documento, a correta implementação do programa e o 

consequente ensino do conhecimento explícito da língua implicam “um diagnóstico do 

conhecimento linguístico dos alunos” (ibidem, 12), “uma planificação de sequências 

didáticas em que o trabalho de explicitação da língua é feito com tempo e a partir do 

conhecimento linguístico dos alunos” (ibidem, 13) e o “reinvestimento do conhecimento 

construído noutras competências” (ibidem, 13). Ao afirmar-se como um instrumento de 

trabalho exemplificativo de metodologias para a promoção de ensino efetivo da gramática, 

este Guião apresenta macro-sequências transversais aos três ciclos de ensino que 

permitem a evolução em termos dos resultados esperados, sendo que a primeira gira em 

torno do tema “Expressão do tempo”. 

Ao objetivarmos o nosso trabalho como uma tentativa de analisar, compreender e 

melhorar o desempenho dos alunos nesta área específica, julgou-se de todo o interesse a 

elaboração e aplicação de fichas que tivessem este documento como ponto de partida. 

Desta forma, foram selecionadas as Atividades 3 e 4, aplicáveis aos alunos do terceiro e 

quarto anos de escolaridade (Costa, et al, 2010; 46 - 51). Ainda que as atividades escolhidas 
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não se coadunassem ao nível de ensino dos alunos sobre os quais recaiu este estudo, estas 

foram consideradas adequadas por irem ao encontro das dificuldades diagnosticadas. 

A Atividade 3 inicia-se com a transcrição de duas frases da obra Histórias pequenas 

de bichos pequenos, de Álvaro Magalhães: “Era uma vez uma pulga que eu tinha, a qual, 

por acaso, também tinha uma pulga. Quando eu coçava a minha pulga, a pulga coçava 

também a pulga dela.” Estas têm como objetivo conduzir os alunos à localização de 

situações distintas na linha do tempo. Como se considerou que esta base de trabalho seria 

de difícil inteligibilidade por parte dos alunos estas foram substituídas por excertos da obra A 

Fada Oriana, de Sophia de Mello Breyner Andresen. Esta opção manteve-se ao longo do 

conjunto de instrumentos como suporte de trabalho dado que, no documento original, os 

exercícios seguintes (Costa, et al, 2010; 47) apelam ao uso de frases que não têm qualquer 

relação de significado entre si. 

Pelo facto de o objetivo deste estudo ser a avaliação da aquisição ou consolidação 

do uso das formas verbais a partir do estudo do texto narrativo A Menina do Mar, a escolha 

desta obra não foi aleatória, pois pretendeu estabelecer-se um paralelismo efetivo entre a 

primeira recolha de dados e a fase de teste, através da similaridade entre as duas obras da 

mesma escritora. 

 

3. Da Análise das Dificuldades à Avaliação dos Resultados 

3.1. Análise das dificuldades 

 

A estruturação do primeiro conjunto de fichas de teste teve como finalidade a 

obtenção de instrumentos para o diagnóstico do conhecimento gramatical implícito e 

explícito dos alunos no que concerne ao conhecimento e utilização de formas verbais 

básicas (presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito do modo indicativo) à entrada do 

2.º Ciclo. Na consecução deste objetivo, as tarefas incidiram sobre a identificação (quer de 

verbos quer dos tempos verbais), compreensão (diferenças na utilização das diferentes 

formas verbais) e aplicação dos conhecimentos na produção de pequenos textos. 
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A Ficha de Trabalho 1 (Anexo 1) compreendeu várias fases: identificação de formas 

verbais no passado, inscritas num breve trecho apresentado; identificação do tempo verbal 

utilizado; reescrita de uma frase, originalmente no pretérito imperfeito, utilizando o pretérito 

perfeito, e compreensão de que no pretérito imperfeito a ação se prolonga no tempo. Esta 

última fase encontrava-se subdividida em duas etapas com as quais se pretendia avaliar o 

conhecimento implícito e explícito da língua. Em primeiro lugar, através da comparação de 

duas frases com formas verbais distintas (pretérito perfeito e pretérito imperfeito) e 

seguidamente, formulando a mesma questão de uma forma abstrata. 

 

A Ficha de Trabalho 2 (Anexo 2) teve como objetivo a avaliação do conhecimento 

explícito dos alunos no que concerne à utilização do presente, pretérito perfeito e pretérito 

imperfeito do modo indicativo. Na consecução deste propósito foram apresentadas cinco 

frases cujas formas verbais foram transcritas no infinitivo com o propósito de serem 

reescritas no tempo verbal proposto.  

 

A Ficha de Trabalho 3 (Anexo 3) pretendeu avaliar o conhecimento intuitivo da língua 

por parte do público-alvo. A proposta de trabalho partiu da representação gráfica da linha do 

tempo, sendo que as atividades nela inscritas pretendiam representar a possível rotina 

diária, a qual foi retirada da atividade inscrita no Guião para Implementação do Programa 

(Costa et al, 2010; 49). Partindo desta gravura legendada com um conjunto de verbos no 

infinitivo, solicitou-se aos alunos a elaboração de três pequenos textos descrevendo as 

atividades do quotidiano, sendo introduzidos por expressões indutoras de construções 

frásicas utilizando tempos verbais específicos. A expressão “Todos os dias eu…” introduziu 

a proposta de escrita do texto no presente; a expressão “Quando eu andava na escola do 

1.º Ciclo, eu…” serviu de mote para a elaboração do texto no pretérito imperfeito, e a 

expressão “Ontem eu…” induziu a produção do texto no pretérito perfeito. 

 

Como introdução às tarefas a realizar na Ficha de Trabalho 4 (Anexo 4) foram 

transcritos corretamente os textos pedidos na Ficha de Trabalho 3, servindo estes como 

base de trabalho e não aqueles produzidos pelos alunos, para acautelar a eventualidade de 
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uma formulação incorreta dos textos por parte dos alunos implicar respostas erradas às 

questões subsequentes. Através desta proposta de trabalho, pretendeu fazer-se a avaliação 

do conhecimento implícito e explícito da língua, sendo solicitado aos intervenientes que 

procedessem à identificação dos tempos naturais presentes nos enunciados transcritos bem 

como os tempos verbais utilizados nos mesmos. Seguiu-se o pedido de identificação de 

textos em que a forma verbal transmitia a perceção do prolongamento da ação no tempo. 

Esta tarefa culminou com a pretensão do estabelecimento do paralelismo e a constatação 

de que a opção por enunciados utilizando o pretérito perfeito ou imperfeito do modo 

indicativo é determinante na transmissão da noção da durabilidade da ação no tempo. 

 

3.2. Avaliação dos resultados 

 

Para a avaliação dos resultados obtidos após o estudo e análise integral da obra A 

Menina do Mar, foi elaborado um segundo conjunto de testes, os quais respeitaram 

criteriosamente a estrutura dos primeiros, no sentido de possibilitar um maior paralelismo 

entre os resultados obtidos. Neste sentido, e tendo em vista o estabelecimento da 

comparação entre eles, procedeu-se à manutenção da numeração, à qual se agregou a letra 

“A” para os distinguir dos primeiros (1A a 4A), no entanto, na sua elaboração foram 

utilizadas frases retiradas da obra A Menina do Mar, trabalhada em contexto de sala de aula. 

 

A Ficha de Trabalho 1A (Anexo 5) manteve a estrutura utilizada na primeira fase.  

 

Na Ficha de Trabalho 2A (Anexo 6), apesar da alteração das frases sobre as quais 

recaiu a proposta de trabalho, preservou-se o mesmo número de verbos a serem 

conjugados, no sentido de estabelecer um paralelismo claro entre as duas fases. 

 

 À semelhança da primeira fase, também na Ficha de Trabalho 3A (Anexo 7) se 

partiu de uma representação gráfica da linha do tempo, sendo que as atividades nela 
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inscritas pretendiam representar a possível rotina diária de uma das personagens da obra 

estudada (o Polvo). Neste caso, apesar de se manter a legendagem com os verbos no 

infinitivo, a expressão indutora da construção frásica utilizando o pretérito imperfeito sofreu 

uma ligeira alteração, tendo sido utilizada a expressão “Antigamente” por ser considerada 

mais adequada ao contexto. 

A Ficha de Trabalho 4A (Anexo 8) obedeceu à conceção exata da sua 

correspondente da primeira fase, tendo sido transcritas corretamente as frases solicitadas 

na ficha anterior, também aqui, para evitar que uma formulação incorreta dos textos 

elaborados pelos alunos os induzisse em erro na resposta às questões apresentadas. 

 

4. Aplicação de instrumentos 

 

Durante o tempo que mediou a aplicação dos dois conjuntos de fichas (cerca de três 

meses, aos quais acrescem as interrupções das atividades letivas do Natal e do Carnaval) 

foi feita a análise da obra A Menina do Mar através da qual os alunos foram levados a refletir 

sobre as regularidades na utilização dos tempos verbais em estudo (presente, pretérito 

perfeito e pretérito imperfeito), procederam a exercícios de manipulação e transformação de 

vários excertos da obra. 

 

III – Conclusão 

Com a massificação e democratização do ensino público, devido às exigências 

sociais e políticas da sociedade atual, assiste-se ao surgimento de uma população escolar 

heterogénea atendendo à diversidade de experiências pessoais individuais decorrentes do 

meio envolvente. À entrada do 2.º Ciclo, esta multiplicidade de vivências, ao invés de se 

encontrar mais atenuada devido à exposição a um processo de aprendizagem formal, é 

potenciada pelos diferentes ritmos de aprendizagem, bem como pela variedade de agentes 

de ensino e respetivas estratégias. Esta realidade reflete-se na competência e performance 

linguísticas que cada aluno apresenta, continuando a caber à escola a implementação de 
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estratégias conducentes a um desenvolvimento linguístico harmónico da globalidade dos 

discentes no sentido da sua integração na sociedade como cidadãos de pleno direito. 

A aquisição da língua natural da comunidade em que determinado ser humano se 

encontra inserido nos primeiros anos de vida é espontânea e intuitiva, não carecendo de um 

processo de aprendizagem formal. Em tenra idade este processo é simples, uniforme e 

rápido conforme documentam vários estudos que inventariam o número extraordinário de 

palavras adquiridas por uma criança durante os primeiros anos de vida. A aquisição da 

noção e expressão do tempo, a qual é expressa através da conjugação verbal, segue o 

mesmo processo evolutivo, ou seja, aquisição intuitiva através da interação com o meio 

envolvente, apesar de se tratar de um processo mais lento e moroso devido à natureza 

relacional complexa inerente ao uso desta estrutura. Uma correta aquisição do verbo e do 

conhecimento das suas relações dentro da frase é determinante na coesão e coerência de 

um enunciado em situações de comunicação quer oral quer escrita, por se tratar do núcleo 

da frase e por permitir o estabelecimento de relações temporais no interior da mesma. 

Contudo, a relevância deste conhecimento ultrapassa os limites da produção enunciativa 

podendo ser considerado como promotor da literacia. Ele é determinante no processo de 

receção/interpretação discursiva quer em situações de interação verbal quer decorrentes da 

necessidade de compreensão e apropriação do significado de um texto literário ou não-

literário. Esta posição é corroborada por Xavier (2009; 171) ao afirmar que “a importância do 

estudo do verbo tem repercussões a nível da escrita, da concordância verbal e da mestria 

da utilização/interpretação dos valores verbais, com implicações na análise textual.” 

No entanto, segundo Fonseca (1992; 173) “… a experiência pessoal do fluxo do 

tempo é uma realidade psicológica…” pelo que a expressão do mesmo depende em parte 

do desenvolvimento cognitivo do sujeito falante. Segundo Bergeron (1992), o início da idade 

escolar marca o início de um processo em que a criança inicia um sistema de disciplina da 

memória, classificando e distribuindo racionalmente as suas experiências, por oposição ao 

globalismo das recordações verificado até esse momento. 

Para que uma criança possa melhorar o seu conhecimento e desempenho 

linguísticos, quer implícito quer explícito, no que diz respeito à expressão do tempo, torna-se 

necessário, em primeiro lugar, o reconhecimento de formas verbais. Neste aspeto, já no 

início deste estudo, os alunos apresentavam um nível bastante satisfatório de concretização 

deste tipo de tarefas, principalmente no que se refere à identificação de verbos que 
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exprimem ações – “Verbos de Deslocação (ou de Movimento)” segundo a classificação do 

ponto de vista semântico elaborada por Campos e Xavier (1981). Os verbos copulativos – 

“Verbos de Localização (ou Estativos)” de acordo com a nomenclatura das mesmas autoras 

– por requerem, por parte dos alunos, uma maior capacidade de abstração, revelaram-se de 

mais difícil identificação. No entanto, expostos a atividades de observação da sua variação 

em pessoa, número e tempo, manipulação de enunciados, aplicação dos conhecimentos 

adquiridos a novas situações e exercícios de consolidação, registou-se uma evolução 

significativa dado que o nível da identificação de formas verbais se situou em valores 

próximos da totalidade nos exemplos apresentados. 

No processo de aperfeiçoamento da produção verbal da criança é determinante a 

sua capacidade de atenção/concentração, no sentido de organizar a informação obtida até 

atingir o nível da automatização no uso de itens lexicais e de regras linguísticas que ficarão 

registadas na sua memória semântica. Posteriormente, esta automatização dispensará a 

concentração durante o processamento da enunciação verbal, dado formar a gramática 

interiorizada pelo falante. 

Do estudo elaborado concluiu-se que os alunos apresentam lacunas ao nível da sua 

“sensibilidade linguística” que se manifesta na dificuldade de processamento dos estados de 

coisas que exibem a mesma ordenação temporal relativa, ou seja, que ocorrem no mesmo 

intervalo de tempo. Esta dificuldade manifesta-se através do uso indiscriminado ou incorreto 

dos tempos verbais para o relato de situações que se encontram devidamente identificadas 

na linha do tempo. Esta realidade é resultante da ausência de capacidade de categorização, 

ou seja, do desconhecimento das propriedades inerentes à utilização de cada forma verbal, 

na medida em que este conhecimento não foi adquirido intuitivamente através da interação 

social.  

Este facto reflete-se, também, negativamente na produção escrita, na medida em 

que um desenvolvimento deficiente ao nível da linguagem oral (quer no campo lexical quer 

sintático) está diretamente relacionado com o insucesso no domínio da escrita e com a sua 

capacidade de refletir sobre o conhecimento implícito da língua (consciência lexical, sintática 

e morfológica).  

Miranda (2010) atribui esta incoerência na produção escrita à interferência de 

aspetos característicos da oralidade na narrativa. Existe a tendência em considerar que à 
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naturalidade e sincronia do ato elocutório se associam a informalidade, a desordem e o erro, 

enquanto que, por oposição, à linguagem escrita estão associados a formalidade e a 

assincronia. No entanto, parece que os jovens escreventes têm alguma dificuldade em 

compreender a necessidade em produzir textos inteligíveis, no dizer de Miranda (2010; 21), 

“sempre formais, impecáveis, claros e rigorosamente dentro das normas estabelecidas”. A 

desordem na sequência lógica provocada pelo uso indiscriminado dos tempos verbais, 

nomeadamente através da utilização do presente do indicativo para referir acontecimentos 

que ocorreram no passado, poderá encontrar justificação na necessidade de captar a 

atenção do “interlocutor” presentificando a ação relatada. 

A incapacidade de reflexão torna-se impeditiva de um processo de apreciação 

correta da (a)gramaticalidade das estruturas específicas de um enunciado produzido, a qual 

permitiria uma consciencialização da produção deficiente e um esforço consequente para 

ultrapassar as dificuldades surgidas. A agravar esta situação acresce a circunstância de que 

quanto mais tardia for a aquisição de uma estrutura linguística menor será a sensibilidade 

linguística necessária à sua avaliação e consequente consolidação. 

Ao longo da análise dos resultados obtidos, após a aplicação das fichas de teste, 

verificou-se que, de uma forma geral, os alunos reconhecem a existência dos tempos 

naturais (passado, presente e futuro), no entanto, essa consciência não se reflete em 

metaconhecimento da língua de que são falantes nativos, quando questionados sobre o 

tempo verbal utilizado. Apesar de o objeto deste trabalho versar o estudo da utilização de 

estruturas linguísticas e não o conhecimento explícito da língua de per si, corroboramos a 

posição de Sim-Sim (1998; 247) sobre a importância deste, segundo a qual “a aprendizagem 

da terminologia gramatical não deve ser um fim em si mesmo, mas um instrumento ao 

serviço da sistematização.” 

Da análise dos resultados obtidos, é notório que os alunos adquiriram a consciência 

de que os verbos são flexionados em presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, 

contudo verifica-se o desconhecimento das regras de aplicação de cada um dos tempos e 

dos passados entre si. É de registar, também, que os alunos demonstram algumas lacunas 

na capacidade de reflexão linguística, por se tratar, do ponto de vista de Sim-Sim (1998; 36) 

“de um processo cognitivo de nível superior que conduz à explicitação das regras e dos 

aspetos formais que regulam o sistema linguístico.” A este facto não é alheia alguma inércia 

manifestada em tornar consciente e explícito o conhecimento intuitivo e implícito, que o 
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sujeito tem da sua língua materna, o que afeta o desenvolvimento da competência 

linguística, impeditivo de alcançar um nível aceitável de mestria. De entre os verbos cuja 

flexão apresenta mais dificuldades, na generalidade dos alunos, estão alguns verbos 

irregulares, de que são exemplo os verbos “ser”, “querer” e “poder”. 

A referência feita à inércia dos discentes em tornar explícito o conhecimento implícito 

da língua está patente aquando da resposta a questões análogas para as quais seriam 

expectáveis respostas idênticas. No entanto, verifica-se que os alunos respondem 

aleatoriamente não se esforçando por analisar o conteúdo das perguntas e as implicações 

das respostas, fruto, talvez, de uma cultura do facilitismo, do superficial e do imediato a que 

se assiste na nossa prática letiva, onde o esforço por alcançar mais e melhor deixou de 

constar dos objetivos académicos. 

Nas propostas de produção de texto num tempo verbal específico, assistiu-se, em 

algumas situações, à ausência de resposta ou à utilização arbitrária dos tempos verbais 

geradores de ambiguidade nos enunciados devido à inexistência de um fio condutor em que 

fossem explícitas as relações temporais e causais presentes nos episódios relatados 

(rotinas diárias). No entanto, através da utilização de técnicas de indução da resposta 

verificou-se que, na sua maioria, os alunos utilizavam estruturas linguísticas de uso do 

presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito com alguma correção e coerência.  

O aspeto mais positivo a referir após a conclusão deste estudo é que a exposição 

das crianças a experiências enriquecedoras, nomeadamente o estudo da narrativa completa 

A Menina do Mar, proporcionou uma melhoria considerável do conhecimento intuitivo da 

língua. Este estudo permitiu aos alunos, segundo a posição de Alves (2007; 62) “a perceção 

do tempo como categoria que perpassa todo o texto, constituindo marca de junção, quer 

pela sequencialização (avanços) quer pela projeção da regressão (retomadas)”. Neste caso, 

o texto literário facilitou o processo consolidação de estruturas gramaticais através de 

manipulação e experimentação que permitiu, no dizer de Silva (2009; 731), “a desconstrução 

dos conceitos incorretamente assimilados e a construção, pela descoberta orientada, das 

propriedades gramaticais relevantes”.	  

Lamentavelmente, a evolução ao nível do conhecimento implícito não correspondeu 

a uma aquisição equivalente ao nível do conhecimento explícito. Apesar de melhoria do 

conhecimento explícito da língua não poder ser considerado um fim em si mesmo, como 
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afirma Xavier (2009; 169), o domínio da língua poderá contribuir para “afirmação individual e 

da integração social”. Tal como esta autora assevera “o ideal é aliar o conhecimento 

empírico da língua com a consciência crítica sobre a mesma, por forma a perceber que a 

linguagem é ação, e que deve ser cada vez mais correta, adequada e fluente.” (ibidem, 175) 

Após a conclusão deste trabalho ficam em aberto várias questões que poderiam e 

deveriam ser objeto de investigação séria. É consensual a necessidade e a importância do 

estudo efetivo da gramática, tendo esta adquirido um estatuto próprio nos novos Programas 

de Português do Ensino Básico, no entanto, será que este foi acompanhado por uma 

alteração séria das metodologias dos docentes? Será que ensinamos gramática? Que tipo 

de gramática ensinamos? Transmitimos um estudo normativo da língua ou proporcionamos 

uma reflexão séria e eficaz que conduza ao tão esperado “bem escrever e bem falar”?  

Esta e outras questões são levantadas por Costa (2010) que refere o grande debate 

a que se assistiu desde 2004 a propósito da terminologia linguística, contudo, esta 

preocupação com a metalinguagem não foi acompanhada pela mesma reflexão no que diz 

respeito à metodologia, dado que, do seu ponto de vista, a perspetiva tradicional normativa 

continua a ter um número significativo de seguidores.  

Um estudo de Alves (2007) elaborado com professores brasileiros tenta lançar 

alguma luz sobre esta problemática e as conclusões são algo preocupantes. Do seu ponto 

de vista, tem-se assistido a uma abordagem normativa da língua onde se utilizam exercícios 

de “1) Identificação dos diferentes modos; 2) conjugação de verbos em determinado modo; 

3) preenchimento de lacunas com forma verbal de determinado modo” (Alves, 2007; 57). 

Atividades deste teor em pouco contribuem para um desenvolvimento harmonioso da língua 

falada ou escrita. Por oposição, preconiza-se uma reflexão linguística descritiva a partir de 

produções textuais, quer dos próprios alunos, quer fornecidas pelos docentes. Através delas 

poder-se-ão reconhecer unidades e relações intrafrásicas, de que poderão ser exemplo a 

verificação da adequação a padrões (concordância), da adequação na substituição 

pronominal ou entre os pronomes e as funções sintáticas.  

 “Se a gramática “ensinada” dever servir a que os alunos se expressem melhor, ela 

deve ser tal que sirva esse fim.” (ibidem, 65). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1

FICHA DE TRABALHO 1 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

1. Lê as duas frases seguintes que foram extraídas da obra “A fada Oriana”. 

 

 

 

 

1.1. Sublinha nas duas frases A e B todas as formas verbais. 

 

2. Lê as duas frases seguintes: 

 

 

 

2.1. Em qual das frases a ação dura mais tempo? 

 Frase A. …………. ! 

 Frase A1. ………..  ! 

 

 

 

2.2. Volta a escrever a Frase B com o tempo verbal no pretérito perfeito. 

A. “Quando eu era nova ria o dia todo. Nos bailes dançava sempre (...). Tinha muito 

mais do que cem amigos”. 

B. “…tinha namorados que me diziam que eu era linda, e me atiravam cravos 

quando eu passava”. 

A. “…eu…brincava na floresta e os animais, as folhas e as flores brincavam 
comigo”. 

A1. Eu brinquei na floresta e os animais, as folhas e as flores brincaram comigo. 

B. “A minha mãe penteava os meus cabelos e punha uma fita a dançar no meu 
vestido”. 
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B1 _________________________________________________________________  

2.3. Compara a frase B com a frase B1. Identifica o tempo verbal que nos indica que a 

situação “pentear os meus cabelos” se prolonga no tempo. 

 

Pretérito imperfeito ! 

Pretérito perfeito ! 

 

2.4. Qual é o tempo verbal utilizado para representar a situação que se prolonga na linha 

do tempo? 

 

Pretérito imperfeito ! 

Pretérito perfeito ! 
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Anexo 2 

FICHA DE TRABALHO 2 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

1. Escreve as frases que se seguem colocando as formas verbais nos tempos 

indicados. 

 

A. “As fadas boas regar as flores com orvalho, acender o lume (…), segurar pelo 

bibe as crianças que ir cair ao rio...” 

A.1. Presente 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

A.2. Pretérito perfeito 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

A.3. Pretérito imperfeito 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

B. “…encantar os jardins, dançar no ar, inventar os sonhos e, (…), pôr moedas de 

oiro dentro dos sapatos dos pobres.” 

B.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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B.2. Pretérito perfeito 

___________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

B.3. Pretérito imperfeito 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

C.  “As fadas más fazer secar as fontes, apagar as fogueiras dos pastores, rasgar a 

roupa que estar ao sol a secar…” 

C.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

C.2. Pretérito perfeito 

___________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

C.3.Pretérito imperfeito _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

D. “…desencantar os jardins, arreliar as crianças, atormentar os animais, roubar o 

dinheiro aos pobres.” 

D.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

D.2. Pretérito perfeito 

___________________________________________________  
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____________________________________________________________________ 

D.3. Pretérito imperfeito 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

E. “Quando uma fada boa ver uma árvore morta, (…), tocar-lhe com a sua varinha 

de condão e (…) a árvore cobrir-se de folhas…”. 

E.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

E.2. Pretérito perfeito __________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

E.3. Pretérito imperfeito ________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

FICHA DE TRABALHO 3 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

1. Observa a imagem.  

 

1.1. Imagina que se trata da representação da tua rotina diária. Descreve a tua manhã 

começando a frase por… 

 

A. Todos os dias eu 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

B. Quando eu andava na escola do 1.º Ciclo, eu _________________________ 

__________________________________________________________________________  

C. Ontem eu _______________________________________________________________  
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Anexo 4 

FICHA DE TRABALHO 4 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

 

1. Lê os textos que se seguem: 

 

A. Todos os dias, acordo às 6h40m, visto-me às 6h 45m, tomo o pequeno-almoço às 6h 

55m, acabo de me arranjar às 7h 15m e apanho o autocarro às 7h25m.  

 

B. Quando eu andava na escola do 1.º Ciclo, acordava às 6h40m, vestia-me às 6h 45m, 

tomava o pequeno-almoço às 6h 55m, acabava de me arranjar às 7h 15m e apanhava o 

autocarro às 7h 25m. 

 

C. Ontem eu acordei às 6h40m, vesti-me às 6h 45m, tomei o pequeno-almoço às 6h 

55m, acabei de me arranjar às 7h 15m e apanhei o autocarro às 7h 25m. 

 

2. O texto escrito em A. encontra-se no 

Passado  !   Presente !   Futuro   ! 

 

3. Os texto escritos em B. e C. encontram-se no 

Passado  !    Presente !   Futuro   ! 

 

4. Em qual dos textos (B ou C) a acção dura mais tempo? 

Texto B  !   Texto C  ! 
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5. Que tempo verbal foi usado no texto B.? __________________________ 

 

6. Que tempo verbal foi usado no texto C.? __________________________ 

 

7. Em qual dos textos (B ou C) a acção se prolonga no tempo? 

 

Texto B  !   Texto C  ! 

 

8. Qual é o tempo verbal utilizado para representar a situação que se prolonga na linha 

do tempo? 

 

Pretérito imperfeito !   Pretérito perfeito ! 
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Anexo 5 

FICHA DE TRABALHO 1A 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

1. Lê as duas frases seguintes que foram extraídas da obra “A Menina do Mar”. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Sublinha nas duas frases A e B todas as formas verbais. 

 

1.2. Qual o tempo verbal utilizado? 

______________________________________  

 

1.3. Lê as duas frases seguintes: 

 

 

 

 

Em qual das frases a ação dura mais tempo? 

A. “O rapazinho da casa branca adorava as rochas. Adorava o verde das 
algas, o cheiro da maresia…” 

A1. O rapazinho da casa branca adorou as rochas. Adorou o verde das algas, 
o cheiro da maresia… 

A. “Era uma vez uma casa branca nas dunas…Tinha um porta, sete janelas e uma 

varanda de madeira… Em roda da casa havia um jardim de areia onde cresciam lírios 

brancos e uma planta que dava flores brancas, amarelas e roxas.” 

 

B. “Era uma praia muito grande e quase deserta (…). Mas durante a maré alta os 

rochedos estavam cobertos de água. Só se viam as ondas que vinham (…) do 
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 Frase A. …………. ! 

 Frase A1. ………..  ! 

  

 

1.4. Volta a escrever a Frase B com o tempo verbal no pretérito perfeito. 

 

B1 - ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

  

1.5. Compara a frase B com a frase B1. Identifica o tempo verbal que nos indica 

que a situação “bater” e “estalar” se prolonga no tempo. 

 

Pretérito imperfeito ! 

Pretérito perfeito ! 

 

1.6. Qual é o tempo verbal utilizado para representar a situação que se prolonga 

na linha do tempo? 

 

Pretérito imperfeito ! 

Pretérito perfeito ! 

B. “As portadas das janelas batiam. As madeiras do chão estalavam como madeiras 
de mastros”. 
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Anexo 6 

FICHA DE TRABALHO 2A 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

1. Escreve as frases que se seguem colocando as formas verbais nos tempos 

indicados. 

 

A. “…o polvo (trepar) pelas pernas do rapaz, o caranguejo com a suas tenazes 

(beliscar)-lhe os pés, o peixe (morder)-lhe as canelas. “ 

A.1. Presente 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

A.2. Pretérito perfeito __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

A.3. Pretérito imperfeito 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

B. “Mas o rapaz (ser) maior e (ter) muita força e (dar) -lhe alguns pontapés e (fugir) 

com a menina…” 

B.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

B.2. Pretérito perfeito __________________________________________________  
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____________________________________________________________________ 

B.3. Pretérito imperfeito ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

C. “Quando ela (dar) uma festa, (convidar) os tubarões e as baleias (sentar) -se todos 

no fundo do mar e eu (dançar) em frente deles até de madrugada.” 

C.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

C.2. Pretérito perfeito __________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

C.3.Pretérito imperfeito _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

D. “Por isso eu (ser) a bailarina do mar e (fazer) tudo quanto (querer) e todos (gostar) 

de mim.” 

D.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

D.2. Pretérito perfeito __________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

D.3. Pretérito imperfeito ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

E. “Mas eu (poder) andar à vontade no mar e ninguém me (comer) e ninguém me 

(fazer) mal porque eu (ser) a bailarina da Raia.” 
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E.1. Presente 

_________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

E.2. Pretérito perfeito 

___________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

E.3. Pretérito imperfeito _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Anexo 7 

 

FICHA DE TRABALHO 3A 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

1. Observa a imagem. 

 

UM DIA COMO OS OUTROS 
 

 

             Vestir-se              Arrumar a casa 

  6h45m  7h15m 

 

 6h 40m  6h 55m  12h 00m 

Acordar      Tomar o pequeno-almoço           Fazer o almoço 

 

 

 

 

1.1. Imagina que se trata da representação das atividades matinais do Polvo. 

Descreve a sua manhã começando a frase por… 

 

A. Todos os dias, o polvo 

______________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
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B. Antigamente, ele 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

C. Ontem ele _______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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Anexo 8 

FICHA DE TRABALHO 4A 

Codificação: ______ Idade: ____ anos _____ meses 

 

1. Lê os textos que se seguem: 

 

A. Todos os dias, o peixe acorda às 6h40m, veste-se às 6h 45m, toma o pequeno-

almoço às 6h 55m, arruma a casa a partir das 7h 15m e faz o almoço às 12h 00m.  

 

B. Antigamente ele acordava às 6h40m, vestia-se às 6h 45m, tomava o pequeno-almoço 

às 6h 55m, arrumava a casa a partir das 7h 15m e fazia o almoço às 12h 00m. 

 

C. Ontem ele acordou às 6h40m, vestiu-se às 6h 45m, tomou o pequeno-almoço às 6h 

55m, arrumou a casa a partir das 7h 15m e fez o almoço às 12h00m. 

 

2. O texto escrito em A. encontra-se no 

Passado  !   Presente !   Futuro   ! 

 

3. Os texto escritos em B. e C. encontram-se no 

Passado  !    Presente !   Futuro   ! 

 

4. Em qual dos textos (B. ou C.) a ação dura mais tempo? 

Texto B.  !   Texto C.  ! 
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5. Que tempo verbal foi usado no texto B.? 

____________________________________ 

 

6. Que tempo verbal foi usado no texto C.? 

____________________________________ 

 

7. Em qual dos textos (B. ou C.) a ação se prolonga no tempo? 

Texto B.  !   Texto C.  ! 

 

8. Qual é o tempo verbal utilizado para representar a situação que se prolonga na linha 

do tempo? 
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Resumo 
 

Neste breve trabalho, partimos de uma frase prototípica produzida por diferentes prestadores de cuidados 
do seio familiar das crianças para analisarmos a relação que se estabelece entre o conhecimento lexical e a 
consciência lexical e a aprendizagem da leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico. Acentuando a ideia já 
defendida por muitos investigadores de que uma consciência lexical desenvolvida à entrada do 1º Ciclo é 
determinante para a compreensão textual, procuramos mostrar que o jardim de infância pode ter um papel 
determinante na ampliação e sedimentação das estruturas léxicas das crianças e sugerimos atividades 
passíveis de aplicação a uma sala de 2-3 anos que visam ampliar o conhecimento lexical das crianças. 
 
Palavras-chave: Consciência lexical; ampliação lexical; aprendizagem da leitura; atividades, compreensão 
leitora. 
 
 
 
Abstract  
 
In this short essay, we start from a prototypical phrase produced by different caregivers from the children's 
family environment, to analyze the relation that can be established between the lexical knowledge and the 
reading learning on elementary school. Emphasizing the idea already advocated by many researchers that a 
lexical awareness developed upon entering the 1st grade is determinant to textual understanding, we seek to 
demonstrate that kindergarten may have a determinant role on the enhancement and consolidation of the 
children's lexical structures and we suggest activities that can be applied to a room of 2-3 olds, which aims to 
improve the children's lexical knowledge. 
 
Keywords: Lexical awareness; lexical expansion; reading learning; activities; reading comprehension. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Era uma vez um mumu que vivia com um mémé, um ronron, um hinhhh e um 

ihonh num lindo estábulo. Seus vizinhos eram um quaquá e duas cucurru. Todas 

as manhãs eram acordados pelo cocorococó e, logo de seguida, o seu espaço era 

invadido pelos piupius. Até o miaumiau e o ãoão, que dormiam numa casota à 

entrada do estábulo, estavam fartos de tanto barulho. Um dia, … 
 

Texto factício criado para este artigo. 
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1 - Considerações preliminares 
 

Uma das grandes dificuldades sentidas e comentadas frequentemente por docentes 

do primeiro ciclo do Ensino Básico diz respeito ao facto de os alunos, aquando da leitura 

de um qualquer texto, apresentarem dificuldades ao nível da descodificação, ao nível da 

compreensão e, ainda, ao nível do aumento da velocidade de leitura. Muitas vezes, as 

crianças conseguem com facilidade descodificar, mas apresentam dificuldades em 

aumentar a sua velocidade de leitura e revelam bastantes dificuldades ao nível da 

compreensão textual, não se verificando a desejada progressão na aprendizagem. 

Tendo em conta as metas propostas pelo Ministério da Educação para a leitura até 

ao final do primeiro ciclo do Ensino Básico, neste breve estudo recuperamos a tese, 

defendida por diversos autores portugueses e estrangeiros, de que o capital lexical das 

crianças, mais rico ou mais pobre, pode influenciar a sua competência leitora durante e/ou 

desde o primeiro ciclo do Ensino Básico e procuramos mostrar que o ensino explícito do 

léxico pode, e deve, ter início durante o período da creche ou do pré-escolar. 

Para tal, partimos de uma frase prototípica produzida por muitos educadores, 

sobretudo os provenientes do seio familiar das crianças, e de um texto fictício por nós 

criado, com o objetivo de recordar o papel dos prestadores de cuidados durante a fase de 

aquisição da língua, em particular do léxico, e procurando demonstrar a importância da 

adequação linguística dos enunciados do adulto para os desenvolvimentos lexicais 

subsequentes. Acentuando que uma consciência lexical desenvolvida à entrada do 1º 

Ciclo é determinante para a compreensão textual, colocamos a tónica na importância que 

o pré-escolar tem como (en)formador do acervo lexical das crianças e o contributo que 

pode dar para a melhoria da competência leitora das crianças aquando o ensino formal da 

leitura. Por fim, sugerimos caminhos exploratórios que visam o aumento do capital lexical 

de crianças de 2-3 anos e, concomitantemente, o desenvolvimento da sua consciência 

lexical e fonológica. 
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2 - Da aquisição do léxico à aprendizagem da leitura 
2.1 - A aquisição do léxico 
 

As primeiras estruturas linguísticas a que as crianças têm acesso são veiculadas 

pelos prestadores de cuidados do seio familiar, nomeadamente os pais e demais 

familiares que contactam com o recém-nascido, e pelos prestadores de cuidados das 

estruturas de apoio, principalmente creches e amas e, mais tarde, pré-escolar.  

Se bem que as primeiras estruturas linguísticas dirigidas às crianças sejam pobres 

(Clark, 2009; Pereira, 1992; Sim-Sim, 1998), quando comparadas com as estruturas da 

língua usadas pelo falante adulto, o maternalês possui, não obstante, um papel 

determinante para a aquisição da fonologia e para a aquisição das primeiras estruturas 

lexicais da língua materna de uma criança. 

O processo de aquisição de uma língua é, no entanto, complexo e faseado, 

implicando conhecimento fonológico, morfológico, sintático, lexical, semântico e 

pragmático (Clark, 1995; Clark, 2009). A aquisição de uma língua implica também, no 

triplo processo de percepção, compreensão e produção, um processo de chunking, 

bootstrapping, scafolding e mapping (Clark, 2009; Guasti, 2004; Macwhinney, 1987).  

Segundo Clark (1995: 1), “once children have some words, they begin to make 

generalizations about kinds of words – words for persons, places, and things, say, 

compared with words for actions and states”, pelo que “lexicon is central in language, and 

central in the acquisition of language”.  

Entre as primeiras combinatórias de palavras produzidas pela criança e o discurso 

de um falante adulto há, todavia, um longo caminho a percorrer. Na aquisição do léxico, 

as crianças têm de aprender a que se refere exactamente cada palavra e em que contexto 

ela é utilizada uma vez que a aquisição do léxico e do seu significado estão intimamente 

interligadas. Partindo para o “jogo” da conceptualização sem qualquer conhecimento e 

apoiada unicamente no input que recebe (Clark, 2009), a criança tem de resolver 

problemas conceptuais relativos a escalas de referência (como saber qual a diferença 

entre uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, uma colher de chá ou uma colher 

de café) e a referenciação de objetos. No caso particular da referenciação de objetos, a 

criança tem de destrinçar informações relacionais de inclusão (como no caso da 

hiperonímia e da holonímia); informações relacionais de polissemia (como estabelecer os 

matizes significativos de uso de palavras como operação) e ambiguidades semânticas 
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(como mapear os diferentes objetos referidos pela palavra vela: vela de carro, vela de 

cera ou vela de barco) e, finalmente, tem de discriminar a sobreposição de 

traços/propriedades de objetos (como saber que todos os pais são homens mas nem 

todos os homens são pais ou saber que cara e rosto possuem o mesmo referente).  

Neste processo, porém, o mais importante é que, tal como refere Clark, “as children 

pack more material into a single clause, they become able to convey more information in 

each utterance. This additional complexity comes at some cost: children have to master 

the range of constructions conventionally used to convey each shade of meaning they are 

trying to express” (Clark, 2009: 199). 

Em síntese e tal como lembra Leffe (2000: 18), “o desenvolvimento inicia-se pela 

aprendizagem incidental com predomínio do input oral, altamente contextualizado. O 

aprendiz não está preocupado em aprender palavras novas, mas em construir um 

significado do que ouve. É só mais tarde, com a escolarização, que se inicia o processo 

formal de aprendizagem intencional do léxico, com o esforço deliberado e consciente em 

aprender novas palavras”. 

 

 

2.2 - O papel dos educadores até à entrada para o 1º ciclo 

 

Todos os prestadores de cuidados têm, portanto, impacto decisivo na (en)formação 

linguística dos aprendentes. Se os pais, dados os contactos privilegiados, determinam 

uma boa parte das aquisições lexicais e sintácticas dos seus filhos, os educadores, tendo 

em conta o número de horas que passam com as crianças, têm também um papel 

decisivo nessas aquisições uma vez que, como lembra Araújo (2011: 64-65) “as 

realizações linguísticas que envolvem a criança em contexto pré-escolar são 

determinantes para o desenvolvimento da sua competência lexical, apresentando-se as 

próprias realizações linguísticas dos educadores como modelos que a criança 

tendencialmente reproduz”. 

O ambiente linguístico fornecido à criança é, na realidade, responsável pela sua 

maior ou menor diversidade lexical; pela maior ou menor complexidade das estruturas 

morfossintáticas e semânticas que utiliza; pelo maior ou menor treino no seguimento de 

instruções e pelo maior ou menor número de atividades precoces de leitura e escrita a 

que teve acesso. Efetivamente, Sim-Sim (1998) considera que, ao nível do 

desenvolvimento da linguagem, o domínio mais afectado pelo ambiente socioeconómico 
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em que se cresce é exactamente o conhecimento e a utilização de um determinado 

vocabulário, porquanto este opera como imagem de marca do meio social a que se 

pertence. A mesma autora, noutro trabalho (Sim-Sim, 1992), reconhece que alguns dos 

problemas apresentados pelas crianças ao nível da conceptualização, em particular no 

âmbito das sobregeneralizações, podem derivar da falta de léxico e do desconhecimento 

léxico. 

Deste modo, os educadores gozam de um papel decisivo dado que podem potenciar 

aquisições e desenvolvimentos linguísticos diferenciados que venham a melhorar a 

proficiência das crianças no momento da aprendizagem da leitura e da escrita. 

O tipo de actividades propostas no jardim de infância deve, por conseguinte, 

desenvolver a consciência fonológica e, simultaneamente, aumentar o capital lexical das 

crianças, promovendo o desenvolvimento da sua consciência lexical. Embora enfatizemos 

aqui a importância do desenvolvimento lexical das crianças durante o período 

correspondente ao jardim de infância, desde a creche ao final do pré-escolar, 

consideramos imprescindível que o 1º Ciclo contemple também atividades que visem 

aumentar o capital lexical das crianças e consolidar a sua consciência lexical, dado que a 

relação dialética que se estabelece entre léxico e sintaxe tem implicações ao nível da 

compreensão dos textos lidos e, consequentemente, no desempenho curricular dos 

alunos. 

No entanto, para poder adequar as atividades ao nível etário e ao nível 

desenvolvimental do grupo com o qual trabalha no momento, é fundamental que o 

profissional, educador ou docente, “[saiba] o que significa conhecer uma palavra” e depois 

“[saiba] como evolui esse conhecimento” (Leffe: 2000: 15). 

 

 

2.3 – O binómio língua oral/língua escrita 

 

À entrada do 1º Ciclo, as crianças são portadoras de uma bagagem linguística que 

apresenta padrões de desenvolvimento diferenciados influenciados pela sua origem 

geográfica, étnica e sociocultural. Por isto, ao iniciarem a aprendizagem formal da leitura 

apresentam diferentes níveis linguísticos de domínio de campos lexicais e semânticos, de 

domínio de estruturas frásicas e de domínio de usos pragmáticos da língua. 
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O espaço escolar torna-se, sobretudo a partir do 1º Ciclo, o lugar da complexidade 

linguística e da progressiva acomodação da norma, enquanto meio de conhecimento, uma 

vez que este novo espaço: 

a) confronta o sujeito com discursos normativos e organizados em patamares 

crescentes de complexidade e de formalidade;  

b) instaura novos modos de interação verbal e  

c) propõe novas formas de relacionamento com a língua.  

 

Neste novo espaço, em que a língua passa a ser também um objeto de 

conhecimento e de estudo, as crianças têm de lidar com duas variantes da língua pouco 

similares e são obrigados a reelaborar as suas próprias estruturas linguísticas. 

Na verdade, muito embora a língua oral e a língua escrita sejam duas variantes de 

um mesmo sistema linguístico, o facto é que as estruturas lexicais e sintáticas usadas na 

oralidade diferem substancialmente das estruturas usadas na escrita (Bigas e Correig, 

2001; Leffa, 2000). Socorrendo-se da paralinguagem e ancorando-se na entoação, as 

estruturas linguísticas da oralidade tendem a recorrer a frases curtas e encadeadas 

coordenativamente com um léxico menos erudito. Em contrapartida, as estruturas escritas 

encontradas nos textos tendem a recorrer a frases mais longas e encadeadas 

subordinativamente com um léxico mais erudito. Ou seja, a parataxe, que caracteriza a 

oralidade tanto de crianças como de adultos, transforma-se em hipotaxe nos textos 

escritos. Além do mais, o texto, para veicular os valores entoacionais e paralinguísticos, 

socorre-se da pontuação que cria problemas acrescidos aos jovens aprendizes (tanto no 

ato de leitura como no ato de escrita). 

 

 

2.4 - A importância do conhecimento lexical para a aprendizagem da leitura 

 

Vários autores (Alliende e Condemarín, 2005; David, 2003; Duarte, 2000; Duarte 

2008; Duarte 2011; Jolibert, 1994; Lencastre, 2002; Morais, 1997; Sim-Sim, 1998; Viana, 

2002; Weiss, 2006, entre outros) salientam a estreita relação do conhecimento lexical com 

a aprendizagem da leitura e da escrita, destacando com particular ênfase a direta 

correspondência estabelecida entre o conhecimento lexical e a compreensão de um texto 

e o consequente sucesso ou insucesso escolar dos alunos.  
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Com efeito, às metas do âmbito da leitura propostas pelo Ministério da Educação 

para o 1º Ciclo (Buescu et al., 2012) subjaz o objetivo de formar leitores eficientes e 

fluentes.  

No processo de leitura, é convocada informação contida nas letras; informação 

contida na estruturação visual do texto; é convocado conhecimento prévio e, ainda, são 

convocados os objectivos que o leitor define para a sua leitura. Por conseguinte, Jolibert 

(1994) lembra que um leitor fluente recorre a estratégias ascendentes (informação visual - 

nomeadamente a percepção das letras, que são traduzidas em sons por conversão grafo-

fonológica, associadas em sílabas e, depois, em palavras que, por sua vez, se associam 

em frases que constituem o texto) e descendentes (informação não visual - 

designadamente o processo cognitivo e as hipóteses de significação que o leitor antecipa 

com base em predições semântico-sintáticas, sendo o reconhecimento da palavra feito 

por identificação global dos signos). Portanto, a fluência de leitura, isto é, a rapidez e o 

rigor da compreensão do que é lido é resultado do sucesso da adequação das estratégias 

de compreensão utilizadas. E, nesta sequência, a fluência de leitura é muito mais limitada 

num leitor principiante do que num leitor eficiente. 

Segundo Sim-Sim (2006: 42), um leitor eficiente é “aquele que é eficazmente 

autónomo perante um texto e que autocontrola a sua própria compreensão em cada 

momento da leitura. A caminhada em direcção à autonomia da leitura passa por etapas e 

níveis de desempenho que reflectem o grau de eficiência conseguido na construção do 

significado”. Logo, o leitor eficiente, isto é, o bom leitor revela: 

a) melhor domínio linguístico, sobretudo ao nível da identificação do léxico e ao 

nível da compreensão frásica tanto no seu uso como no seu 

reconhecimento/compreensão; 

b) maior velocidade de leitura, pois necessita perder menos tempo em cada fixação 

do olhar, incorpora directamente informação sem necessidade de repetir em voz 

alta ou mentalmente aquilo que lê e não se desconcentra com facilidade; 

c) maior homogeneidade nos desempenhos da compreensão estrutural. 

 

No âmbito da psicologia cognitiva, considera-se que a informação começa por 

captar-se através dos sentidos, sendo armazenada em esquemas de conhecimento em 

contínua construção (Buzan,1990; Fauconnier, 1984; Fauconnier e Turner, 2002; 

Golombek e Cardinali, 2008). No caso particular da leitura, a percepção visual, a memória 
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(a curto e a longo prazo) e o conhecimento do mundo que nos rodeia são determinantes 

para a obtenção e relacionamento de informação. 

O primeiro passo do processo de leitura dá-se com a receção de determinados 

estímulos visuais em interação com a intenção do leitor que selecciona automaticamente 

os estímulos que pretende receber. As habilidades perceptivas dos leitores principiantes e 

as dos leitores eficientes diferem, no entanto, significativamente ao nível da quantidade de 

informação apreendida em cada fixação do olhar. Na realidade, os leitores principiantes 

possuem um campo de visão muito reduzido e apreendem poucos elementos em cada 

fixação, facto que os obriga a recorrer a um elevado número de fixações durante a 

exploração do texto, ao passo que os leitores eficientes aprenderam a usar um campo de 

visão mais amplo em cada fixação e detêm-se uma só vez por palavra ou grupos de 

palavras. Não obstante, a organização do texto pode interferir na informação apreendida 

em cada fixação. 

Se os processos visuais permitem a extração da informação gráfica presente no 

texto através da identificação das unidades linguísticas, os processos cognitivos 

possibilitam correlacionar a unidade linguística ao conceito correspondente. Por outras 

palavras, é através de processos cognitivos que o leitor procede ao mapeamento 

(mapping) entre a forma gráfica e a forma visual da palavra armazenada na sua memória 

e atribui significado à forma gráfica que os seus olhos veem. Por outro lado, para 

compreender o que lê, o leitor também relaciona a informação presente no texto com a 

informação sobre o mundo armazenada ao longo da sua vida, pelo que a nova informação 

se compreende sempre a partir da informação anteriormente armazenada. 

E, também nesta área, os leitores principiantes estão em desvantagem face aos 

leitores eficientes. 

Ora, estando a fluência e a eficiência da leitura dependentes de factores externos e 

internos ao leitor e havendo factores que interferem na compreensão da leitura, as 

dificuldades de leitura evidenciadas pelas crianças derivam, na maioria dos casos, da sua 

pouca informação não visual relevante, das suas poucas estratégias de leitura, em 

particular da previsão e da inferência, e do seu parco conhecimento prévio, tanto 

linguístico como não linguístico (Alliende e Condemarín, 2005; Lopes, 2006b, Sim-Sim, 

2006). 

Nesta sequência, vários autores vêm defendendo, tal como Sim-Sim (2009), que “a 

automatização do reconhecimento de palavras, que encurta o tempo e o esforço de 

processamento, [nos faz] aceder rapidamente à representação ortográfica da palavra”, 
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pelo que “a representação lexical ortográfica, i.e., a memorização da sequência das letras 

na palavra, é a chave da identificação da palavra lida” (Sim-Sim, 2009: 14). 

Deste modo, o alargamento da competência lexical permite o alargamento do 

dicionário mental e o enriquecimento da informação relativa a cada unidade lexical. Por 

seu turno, o alargamento das opções de produção de estruturas e a tomada de 

consciência do modo como a gramática da língua se organiza são a base da competência 

leitora. Portanto, o desenvolvimento da competência linguística permite que durante a 

leitura o reconhecimento de palavras, a busca do significado mais adequado e compatível 

com o contexto e a ativação de cadeias lexicais se faça com maior rapidez e que o 

processo de leitura/compreensão se desenrole mais eficazmente. Para além disto, o 

desenvolvimento da competência linguística aumenta a capacidade de predição, 

porquanto: 

a) há maior informação disponível sobre as propriedades sintáticas e contextuais de 

cada item lexical; 

b) se usam capacidades de inferência baseadas na frequência de certas 

sequências linguísticas; 

c) há uma maior atenção sobre os marcadores sintáticos de relações de 

concordância e de dependência. 

 

E, exatamente as palavras de Leffa (2000: 7) resumem a necessidade de se 

trabalhar o léxico em contexto escolar de modo a potenciar a fluência e a eficiência leitora 

das crianças: 

o que se tem entre o texto e a palavra é um processo de interação baseado em 

algumas regras fundamentais, onde o texto, não necessariamente dá um significado 

à palavra, mas privilegia um dos seus possíveis traços semânticos. O texto não é 

onipotente em relação à palavra a ponto de lhe dar um significado que ela não pode 

carregar. O texto só pode exigir da palavra aquilo que ela estiver disposta a dar; 

como as palavras em geral são ricas de significado elas acabam se encaixando em 

vários locais do texto 
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3 – Da praxis à prática no pré-escolar e no 1º Ciclo 
3.1 – O Ensino do léxico 

 

Nos últimos anos, vários estudos têm reiterado a necessidade de, em contexto 

lectivo, se ampliar o léxico dos alunos para colmatar as dificuldades de compreensão 

textual que vêm sendo reveladas pelos alunos (Araújo, 2011; David, 2003; Lopes, 2006b; 

Pais e Sardinha, 2011; Weiss, 2006, entre outros).  

Tal como afirmamos acima, às metas do âmbito da leitura propostas pelo Ministério 

da Educação para o 1º Ciclo subjaz o objetivo de formar leitores eficientes e fluentes e 

nelas, com efeito, se lembra a necessidade de aumentar o capital lexical das crianças. 

Assim, para os 1º e 2º anos projeta-se que o aluno saiba “7.Ler em voz alta palavras, 

pseudopalavras e textos. 8.Ler textos diversos. 9. Apropriar-se de novos vocábulos. 

10.Organizar a informação de um texto lido. 11. Relacionar o texto com conhecimentos 

anteriores. 12. Monitorizar a compreensão” (Buescu et al., 2012: 9-10 e 15-16). Para os 3º 

e 4º anos, que o aluno saiba “5. Ler em voz alta palavras e textos. 6. Ler textos diversos. 

7. Apropriar-se de novos vocábulos. 8. Organizar os conhecimentos do texto. 9 Relacionar 

o texto com conhecimentos anteriores e compreendê-lo. 10. Monitorizar a compreensão”1. 

(Buescu et al. 2012: 21-22 e 28-29). 

Não obstante, outros estudos mostram que as práticas letivas de ensino explícito de 

léxico durante o 1º Ciclo do Ensino Básico não têm colmatado as dificuldades de 

compreensão dos textos apresentados aos alunos, alertando para o facto de muitas das 

actividades se resumirem à explicação do vocábulo no contexto em que ocorre ou à 

simples confirmação do seu significado no dicionário, práticas estas sugeridas, inclusive, 

nos descritores de desempenho propostos pelo próprio ME na meta “Monitorizar a 

compreensão”2. Por outro lado ainda, parece que, apesar do incremento dos momentos 

de leitura no pré-escolar, continuam a subsistir dificuldades de compreensão textual 

durante todo o 1º Ciclo do Ensino Básico. Cabe, então, a questionação: como inverter as 

                                                
1 A única alteração que existe entre as metas do 3º e do 4º ano é realmente a sua numeração. 
2 Desde o 1º ano que se preconiza “Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras desconhecidas e 
pedir esclarecimento e informação ao professor e aos colegas” (Buescu et al., 2012: 10) com uma mínima variação no 
2º e no 3º anos: “Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras desconhecidas e pedir informação e 
esclarecimentos ao professor, procurando avançar hipóteses” (Buescu et al., 2012: 16); “Sublinhar as palavras 
desconhecidas, inferir o significado a partir de dados contextuais e confirmá-lo no dicionário” (Buescu et al., 2012: 22). 
Só no 4º ano surgem outros descritores de desempenho: “Identificar segmentos de texto que não compreendeu [e] 
Verificar a perda da compreensão e ser capaz de verbalizá-la” (Buescu et al., 2012: 29). 
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dificuldades de compreensão leitora dos alunos e como e quando ampliar o seu acervo 

lexical? 

Vários autores evidenciam a importância do ensino do léxico (Calaque, 2002; David, 

2003; Duarte et al., 2011; Pais e Sardinha, 2011; Sim-Sim, 2006, 2009). Dada a 

quantidade e a complexidade do conhecimento implícito mobilizado pelo falante, tanto no 

ato de compreender como no de usar uma determinada palavra (Duarte et al., 2011), 

torna-se imprescindível “fixar como objectivo educativo o enriquecimento do capital lexical 

das crianças e o desenvolvimento da sua consciência lexical”, pois “como a investigação 

tem evidenciado, trata-se de traves mestras do nosso conhecimento da língua, 

ingredientes essenciais das nossas competências de uso da língua e factores decisivos 

do sucesso escolar” (Duarte et al., 2011: 30). 

Sim-Sim (1992) defende que as atividades de enriquecimento lexical serão um 

poderoso auxiliar para o estabelecimento das relações de significado, sobretudo nas 

relações de sinonímia e hiponímia, uma vez que as crianças até por volta dos 4 anos, 

dado o seu estado de desenvolvimento, têm dificuldade em lidar com sinónimos. Nesta 

fase do seu desenvolvimento, a uma palavra diferente ainda tem de corresponder um 

significado diferente e os exercícios de enriquecimento lexical ou de ampliação do capital 

lexical podem favorecer o processo de categorização das palavras. A mesma autora 

reitera noutro trabalho que “a frequência com que o leitor vê a palavra escrita é 

determinante na memorização ortográfica da palavra, permitindo a rápida identificação de 

palavras familiares, sem [o leitor] necessitar explicitamente de recorrer aos sons que a 

compõem” (Sim-Sim, 2009: 14). A autora, na senda de Fons Esteve (2007), defende que 

na fase de leitura pré-alfabética, depois dos 3 anos, devem ser proporcionadas à criança 

atividades de pré-leitura que fomentem a descoberta intuitiva e impressionista da escrita, 

pois “quando a linguagem escrita é fonte quotidiana de prazer afectivo, cognitivo e social 

para a criança (…), é natural que ela descubra palavras escritas, lendo-as, através de 

chaves contextuais ou visuais” (Sim-Sim, 2009: 16). 

Embora importe ter presente que “ensinar o léxico compreende levar em 

consideração alguns conceitos base”, porquanto “o léxico compreende o conjunto de 

todas as palavras a disposição do locutor num determinado tempo” ao passo que “o 

vocabulário é o conjunto de palavras que o locutor utiliza num ato de fala preciso” (Guerra 

e Andrade, 2012: 233), Araújo lembra (2011: 78) que “um ensino do léxico orientado pelo 

rigor, exigência e criatividade proporciona aos alunos um desenvolvimento lexical com 

fortíssimas repercussões na compreensão da leitura”. 
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Parece indubitável que a solução passa pelo ensino de léxico e pelo 

desenvolvimento da consciência lexical das crianças. No entanto, esse ensino que, antes 

de mais, deve ser pautado pelo rigor científico deve, também, ser pautado pela 

criatividade e, na nossa ótica, deve ter início pelo menos a partir dos 3 anos. 

 

3.2 – Caminhos exploratórios 
 

A elaboração de propostas de caminhos exploratórios de abordagem ao léxico e a 

outras áreas da gramática não é nova, embora não caiba neste espaço a sua 

referenciação exaustiva dada a quantidade de propostas disponíveis para consulta. 

Contudo, as diferentes atividades concebidas e as propostas de abordagem à gramática 

dadas à estampa em Portugal visam, na sua grande maioria, auxiliar os docentes do 1º 

Ciclo e dirigem-se particularmente a este ciclo de estudos. Por outro lado e também em 

Portugal, as atividades de abordagem à gramática concebidas para o pré-escolar visam, 

quase exclusivamente, desenvolver e sedimentar a consciência fonológica e, só de forma 

transversal, trabalham a consciência lexical ou pretendem ampliar o capital lexical. 

Assim, sugerimos seguidamente 2 atividades (passíveis de adaptação com 

diferentes tipos de variantes3) dirigidas a uma sala de creche, em particular de 2-3 anos, 

que visam aumentar o capital lexical de crianças.  

 

3.2.1 – Conjuntos de palavras com caraterísticas semelhantes 
 

atividade objetivo materiais área desenvolvida 

• Colocação/colagem 

de imagens num 

cartaz 

• Ampliar o léxico 

• Aumentar o 

conhecimento 

lexical 

• Desenvolver a 

consciência de 

fonológica 

 

• Carolina 

grossa 

• Caixa 

• Velcro 

• Imagens 

coladas 

num cartão 

• Consciência 

lexical 

• Consciência de 

palavra 

• Consciência 

fonológica 

 
                                                
3 A variação pode ocorrer ao nível dos grupos de palavras escolhidos ou ao nível da sua adaptação a uma outra faixa 
etária. 
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A atividade consiste em pedir às crianças que retirem da caixa uma imagem, digam 

o nome do objeto e a colem no cartaz que foi elaborado para o efeito. Na caixa, 

encontram-se imagens de palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas com 

estrutura silábica V, CV e CVG terminadas em –ão e são todas relativas a objetos 

concretos, uns do quotidiano das crianças outros menos conhecidos. Se a atividade for 

realizada mais perto do final do ano letivo, podemos introduzir na caixa palavras com 

estrutura silábica CVC e, se o grupo o permitir, podemos colocar na caixa intrusos, ou 

seja, palavras que não contenham a terminação –ão.  

O cartaz deve estar acessível às crianças e deve ficar afixado na sala ou em lugar 

de destaque até ao final do ano letivo para que as crianças possam nomear os objetos 

das imagens sempre que queiram. Uma vez que o cartaz pode ser reutilizado com o 

mesmo grupo no ano seguinte para complexificar a atividade, sugerimos que haja um 

título que remeta para a terminação gráfica das palavras, tanto na sua forma maiúscula 

como minúscula. No ano seguinte, pode acrescentar-se à atividade a forma gráfica das 

palavras para que vão tomando contacto com as diferentes formas gráficas das palavras, 

fomentando-se, deste modo, a pré-leitura. 

Exemplos de palavras a usar: 

 

monossílabos dissílabos trissílabos 

mão 

pão 

cão 

balão 

furão 

leão 

fogão 

calção 

melão 

botão 

pião 

 

camião 

avião 

foguetão 

garrafão 

coração 
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3.2.2 – Relações semânticas de holonímia/meronímia 
 

atividade objetivo materiais área desenvolvida 

• Colocação/cola

gem de 

imagens num 

cartaz 

• Ampliar o léxico 

• Aumentar o 

conhecimento lexical 

• Reconhecer relações 

de 

holonímia/meronímia 

• Desenvolver a 

consciência de 

palavra 

• Desenvolver a 

capacidade de 

observação do mundo 

à sua volta 

• Carolina 

grossa 

• Caixa 

• Velcro 

• Imagens 

coladas 

num cartão 

• Consciência lexical 

• Consciência 

fonológica 

 

A atividade consiste em pedir às crianças que retirem da caixa uma imagem, digam 

o nome do objeto e a colem no cartaz que foi elaborado para o efeito. Na caixa, 

encontram-se imagens de palavras que respeitam às partes que compõem um objeto, 

neste caso, o corpo humano exterior. No cartaz4, desenha-se um corpo de menino e outro 

de menina e na caixa colocam-se imagens de todas as partes constitutivas do corpo 

(braço, antebraço, mão, cabeça, perna, coxa, pé, cabelo) e da cara (boca, olhos, nariz, 

orelhas), deixando intrusos para dificultar a tarefa e obrigar as crianças a observar os 

seus colegas de modo a verificarem se a imagem corresponde ou não a uma parte do 

corpo humano. Os intrusos podem ser partes constitutivas dos corpos de outros animais 

como cão, gato, porco, vaca, galinha, perú, coelho, pato, elefante, etc. 

O cartaz deve estar acessível às crianças e deve ficar afixado na sala ou em lugar 

de destaque até ao final do ano letivo para que as crianças possam nomear os objetos 

das imagens sempre que queiram. Uma vez que o cartaz pode ser reutilizado com o 

mesmo grupo no ano seguinte para complexificar a atividade, sugerimos que haja um 
                                                
4 O mesmo cartaz pode ser reutilizado para trabalhar as roupas de rapaz/rapariga, de verão/inverno, visando a 
ampliação lexical e o conhecimento do mundo. 
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título que remeta para o holónimo “corpo humano”, tanto em maiúsculas como em 

minúsculas5. No ano seguinte, pode acrescentar-se à atividade a forma gráfica das 

palavras para que vão tomando contacto com as diferentes formas gráficas das palavras, 

fomentando-se, deste modo, a pré-leitura. 

 

 

4 - Considerações finais 
 

Tonietto et al. (2007: 114) defendem que “a compreensão das semelhanças e 

diferenças (…) é fundamental para o desenvolvimento linguístico e cognitivo [porquanto] 

esta competência intervém tanto na categorização dos fenómenos do mundo como na 

organização do sistema linguístico, que permitem relacionar os termos criados e a partir 

da sua proximidade semântica”. É nesta ótica que defendemos que o ensino do léxico tem 

de começar, primeiramente, no seio familiar e continuar, posteriormente, nas instituições 

de apoio à família, isto é, na creche e no pré-escolar.  

Assim, a frase que encabeça o título da nossa reflexão, embora usada com 

frequência por prestadores de cuidados do seio familiar até idades avançadas das 

crianças, deve ser totalmente descartada das realizações linguísticas dos demais 

prestadores de cuidados, sobretudo os provenientes das estruturas de apoio à família, 

como amas, creche e pré-escolar. Do mesmo modo, o texto factício que usamos como 

citação de entrada serve única e exclusivamente para exemplificar um registo de língua 

totalmente desadequado ao desenvolvimento do léxico e da consciência lexical das 

crianças em creche, faixa etária em que se costumam trabalhar os sons dos animais. Por 

conseguinte, reiteramos o que vem sendo dito por diversos estudiosos: é imprescindível 

fornecer às crianças modelos de realizações linguísticas de qualidade e todos os 

educadores (educadores de infância, docentes do 1º Ciclo e pais) devem ter em mente 

este objetivo por forma a poderem potenciar o desenvolvimento linguístico das crianças e, 

simultaneamente, contribuírem para o seu sucesso educativo. 

Na nossa perspetiva, a possível solução para a minimização das dificuldades de 

compreensão leitora encontra-se a montante e não a jusante do problema. Ou seja, para 

que durante o 1º Ciclo as dificuldades de compreensão leitora sejam menos evidentes, 

                                                
5 Na mesma ótica pode ser utilizado como holónimo bicicleta, mota, casa, carro ou outro objeto do quotidiano dos 
alunos. Esta mesma actividade pode ser reutilizada para trabalhar as relações de hiperónimo/hipónimo com crianças de 
2-3 anos. 
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importa ampliar o conhecimento lexical das crianças, em particular, desde o pré-escolar e, 

sempre que possível, desde a creche.  

Para intervir eficazmente, a Escola tem, no entanto, de estar aberta a práticas letivas 

e educacionais inovadoras, ancoradas na descoberta e integradas em projetos mais 

amplos que partam da curiosidade das crianças, tirando o maior partido possível da 

plasticidade cerebral que carateriza o Ser Humano durante os primeiros anos de vida. 
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