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RESUMO 

 

 

A Reorganização Curricular iniciada no nosso país conferiu grande importância ao termo 

“competência”, que, embora não sendo novo na linguagem corrente e em algumas esferas científicas, 

ganhou notoriedade considerável, no contexto português, a partir de 2001. Assim, a “abordagem do 

ensino por competências” passou a ser uma realidade consagrada no Currículo Nacional do Ensino 

Básico. Este documento traça o perfil de competências que o aluno deve desenvolver até ao fim da 

escolaridade básica obrigatória. No caso da Língua Portuguesa, o Currículo Nacional do Ensino Básico 

apresenta como “competências nucleares” a compreensão/expressão (do) oral, a leitura, a esc ita e o 

conhecimento explícito da língua. 

r

Sendo a leitura o objecto privilegiado da disciplina de Língua Portuguesa, importa perceber 

como, na Escola, se ensina a ler e através de que instrumentos. Neste quadro, os manuais escolares 

constituem materiais de apoio pedagógico privilegiados, visto que reúnem uma série de características 

que os tornam objecto central no processo de ensino-aprendizagem. 

No presente estudo, procura-se compreender até que ponto os manuais escolares de Língua 

Portuguesa para o 7º ano de escolaridade, surgidos no ano lectivo de 2002/2003, no quadro das 

competências definidas no Currículo Nacional do Ensino Básico, e seleccionados nas escolas básicas e 

secundária com 3º ciclo do concelho de Lousada, integram, de facto, os princípios nele consagrados. 

Para tal, foram analisados dois elementos de estruturação dos manuais escolares: os “Textos de 

Abertura” e as “Actividades”. Foram também escolhidas as unidades «Texto Narrativo», «Texto 

Dramático», «Texto Poético» e «Textos Informativos» – relativas aos principais tipos de texto usados na 

aula de Português – para, com base na organização das actividades propostas sobre os textos, se 

avaliar a existência ou não de uma “progressão” no desenvolvimento da competência de leitura. 

Da análise por nós efectuada pode dizer-se, genericamente, que, apesar das mudanças nas 

políticas educativas e, assim se espera, nas práticas pedagógicas – que, inevitavelmente, introduziram 

algumas alterações no processo de concepção dos manuais escolares –, o manual de Português 

continua a não privilegiar práticas de interpretação dos textos conducentes a leituras plurais, capazes 

de formar sujeitos-leitores que se caracterizem por possuírem competências de leitura que ultrapassam 

a mera decodificação dos textos e que participem activamente na construção dos sentidos desses 

mesmos textos. 
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RÉSUMÉ 

 

 

La Réorganisation des Curricula introduite dans notre pays a attribué une grande importance 

au terme “compétence” qui, n’étant nouveau ni au niveau du langage courant ni dans certaines 

sphères scientifiques, a acquis une renommée importante, dans le contexte portugais, à partir de 

2001. De cette façon, l’“approche de l’enseignement par compétences” est devenue une réalité 

défendue par le “Currículo Nacional do Ensino Básico”. Ce document définit l’ensemble des 

compétences que l’élève doit développer jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. En ce qui concerne le 

Portugais, le “Currículo Nacional do Ensino Básico” établit comme “compétences fondamentales” la 

compréhension/expression de l’oral, la lecture, l’écriture et la connaissance explicite de la grammaire. 

Étant donné que la lecture est l’objet privilégié des cours de Portugais, il est intéressant de 

comprendre comment, à l’École, on enseigne à lire et grâce à quels instruments. Dans ce contexte, les 

manuels scolaires sont les supports pédagogiques privilégiés, puisqu’ils réunissent une série de 

caractéristiques qui les rendent fondamentaux au niveau du processus qu’est l’enseignement. 

Cette étude cherche à comprendre à quel point les manuels scolaires de Portugais de 7e 

année, apparus en 2002/2003, dans le cadre des compétences établies par le “Currículo Nacional do 

Ensino Básico”, et qui ont été sélectionnés par les collèges de la municipalité de Lousada, intègrent, 

véritablement, les principes que celui-ci défend. Pour cela, on a analysé deux éléments qui structurent 

les manuels scolaires: les “Textes d’Introduction” et les “Activités”. Les unités choisies ont été le «Texte 

Narratif», le «Texte Dramatique», le «Texte Poétique» et les «Textes Informatifs» – relatifs aux 

principaux types de textes utilisés dans les cours de Portugais – pour évaluer l’(in)existence d’une 

“progression” de la compétence de lecture. 

L’analyse faite nous permet, grosso modo, de dire que, même s’il y a eu des changements au 

niveau des politiques éducatives et, on l’espère, au niveau des pratiques pédagogiques – qui ont, 

inévitablement, introduit quelques changements dans les procédés sous-jacents à l’élaboration des 

manuels scolaires –, le manuel de Portugais ne privilégie pas encore des pratiques d’interprétation de 

textes qui conduiraient à des lectures diversifiées, capables de construire des individus-lecteurs qui 

posséderaient des compétences de lecture plus vastes que le simple décodage de textes et qui 

participeraient activement à la construction des sens de ces textes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas sociedades modernas, à leitura é conferido um papel de extrema relevância, servindo 

mesmo para distinguir as sociedades detentoras de maior ou menor potencial cultural e económico. De 

facto, a leitura estrutura a nossa vida quotidiana, em diferentes situações: a ela recorremos para 

estarmos informados, através, por exemplo, da imprensa escrita; para nos sabermos deslocar de e 

para diferentes sítios, quando temos de consultar horários de partidas ou chegadas de meios de 

transporte; para podermos cuidar da nossa saúde, ao lermos as instruções de toma ou a composição 

de um determinado medicamento; para nos evadirmos do stress do dia-a-dia, etc. 

Todavia, fala-se frequentemente de “crise de leitura e de leitores” ou da inexistência de 

“hábitos de leitura” no seio dessas mesmas sociedades, pelo que se supõe que a leitura seja uma 

prática desvalorizada relativamente a outras práticas. No contexto português, mais especificamente, e 

de acordo com o estudo de Benavente et al. (1995), os baixos índices de escolaridade da população 

portuguesa constituem outro factor que afecta a promoção e o desenvolvimento de competências 

naquele domínio. 

Perante este quadro, e porque, desde os primórdios do seu aparecimento, a leitura surge 

intrinsecamente associada à Escola, importa perceber de que forma esta última, através do modo 

como organiza as práticas de leitura, mormente na disciplina de Língua Portuguesa, contribui para criar 

condições que favoreçam diferentes modos de ler e, por esta via, determina o futuro papel dos alunos 

como leitores. 

Em contexto escolar, a aquisição e o desenvolvimento das competências de leitura estão 

fortemente condicionados pelos recursos pedagógicos que o professor utiliza na sala de aula. Um dos 

recursos mais utilizados é, sem dúvida, o manual escolar, que, em virtude desse facto, se assume 

como uma referência privilegiada na formação escolar de leitores. Com efeito, fonte de conhecimento 

em múltiplos domínios, e, muitas vezes, o primeiro (se não o único) livro a penetrar no seio das 

famílias, o manual escolar foi adquirindo um lugar central ao nível das diferentes práticas pedagógicas: 

na planificação da acção educativa, na execução dessa mesma acção e, também, na sua avaliação. 

Dada esta sua posição, o manual escolar institui o conhecimento que é socialmente válido numa 

determinada cultura e para uma determinada época. 

Esta centralidade do manual escolar – e do manual de Português, objecto do nosso estudo – 

é de tal maneira visível que, apesar das sucessivas mudanças e reorientações do currículo, a sua 
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posição dificilmente é enfraquecida. Mais do que isso, embora concebido à luz dos textos 

programáticos vigentes, o manual de Português acaba por aproveitar algumas das imprecisões neles 

contidas para se afirmar como uma mais valia na “concretização” dos conteúdos e das sugestões 

metodológicas definidos pelo programa oficial. 

Conscientes deste estatuto alcançado pelo manual – e numa altura em que o sistema 

educativo português vive uma fase de “adaptação”, decorrente das novas orientações curriculares 

consagradas no Currículo Nacional do Ensino Básico, que colocam a tónica numa “abordagem por 

competências”, a qual confere centralidade ao papel do aluno na construção progressiva e autónoma 

das suas próprias aprendizagens –, decidimos encetar um estudo que, principalmente, nos permitisse 

compreender em que medida os manuais escolares de Língua Portuguesa para o 7º ano de 

escolaridade, surgidos no ano lectivo de 2002/2003 – primeiro ano de implementação da 

Reorganização Curricular no 3º ciclo do Ensino Básico – e construídos no quadro das competências 

exigidas pelo Currículo Nacional do Ensino Básico, integram, de facto, os princípios nele consagrados. 

Assim, o que aprendem os alunos com esses manuais, como aprendem eles a ler ou de que forma vão 

progredindo no desenvolvimento da sua competência de leitura são algumas das questões que o nosso 

estudo coloca. 

Estruturado em duas partes – um “quadro teórico” que sustenta o âmbito do trabalho 

(capítulos I e II) e o “estudo propriamente dito” (capítulos III e IV) –, começamos por dar conta das 

possíveis definições da noção de “competência” e respectiva importância no ensino, em geral, e no 

sistema educativo português, em particular, para depois estabelecermos a associação entre essa 

noção e o documento nacional orientador das práticas pedagógicas: o Currículo Nacional do Ensino 

Básico. O estatuto e as funções dos manuais escolares, principalmente do manual de Português, no 

processo de ensino-aprendizagem, desenrolam-se no capítulo II, que encerra com a discussão sobre o 

contributo dos manuais escolares em termos de “progressão” das aprendizagens numa língua. 

Na segunda parte, no capítulo III, apresentamos o objecto, os objectivos e o corpus do 

trabalho e procedemos também à explicação da metodologia adoptada para análise dos manuais 

escolhidos para o estudo. Os dados de análise, antecedidos de uma caracterização económico-sócio-

cultural do concelho onde o estudo se desenvolveu, encontram-se no capítulo IV, ao longo do qual 

vamos reflectindo parcialmente sobre resultados obtidos. O trabalho encerra com as conclusões, onde 

fazemos uma reflexão sobre todas as informações obtidas e expomos as limitações e possível 

relevância do estudo. 
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A realização de um trabalho de investigação como o que agora apresentamos radica, 

sobretudo, numa necessidade pessoal de formação, sentida após não muitos anos de exercício da 

profissão docente, os suficientes, porém, para que a “rotina das práticas” se tentasse instalar. Por 

outro lado, porque o ser professor é um trabalho sujeito a múltiplos desafios, pareceu-nos relevante 

desenvolver um estudo que permitisse um olhar mais crítico e informado sobre o ensino e a 

aprendizagem. 

O trabalho que apresentamos procura contribuir para um alargamento de conhecimentos no 

domínio em que se integra, podendo vir a constituir mais um ponto de reflexão nos estudos sobre 

“leitura”, “competências” e “manuais escolares”. Ao mesmo tempo, visto que ancora numa 

problemática real do ensino da Língua Portuguesa na sala de aula, este trabalho poderá ainda assumir 

alguma importância, sobretudo se perspectivado no âmbito da supervisão pedagógica em ensino de 

Português. 
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CAPÍTULO I 

A “PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS” NO SISTEMA EDUCATIVO PORTUGUÊS 

 

 

O tema “competências” tem vindo a assumir, de há alguns anos a esta parte, um papel 

central nos discursos políticos, educativos e económicos, assumindo diferentes contornos consoante as 

sociedades que a ele recorrem. 

No nosso país, tal centralidade ganha visibilidade a partir de 2001 devido à Reorganização 

Curricular encetada, que introduziu nas nossas escolas termos como “competências gerais”, 

“competências transversais” e “competências específicas”, os quais surgem consagrados no 

documento de referência para a construção do perfil de competências do aluno à saída da escolaridade 

básica, isto é, o Currículo Nacional do Ensino Básico. As “competências” passaram, pois, a ser os 

eixos em torno dos quais a Escola tem de se “reorganizar”. 

Dado que esta “vaga reformadora” (cf. Silva, 2002) tem como referência central a 

“abordagem por competências”, termo multisignificativo, importa tentar clarificar o(s) seu(s) 

possível(eis) significado(s) e implicações na vida escolar, a diferentes níveis: ao nível dos programas, 

das práticas e da avaliação. 

 

 

1. “Pedagogia por competências”: definições e princípios básicos 

 

O termo “competência” é polissémico, podendo adquirir diferentes significados, consoante os 

domínios em que é utilizado. Silva (2002) atribui a esse termo um “elevado nomadismo” e “usos 

sociais diferenciados”, já que é usado em múltiplos contextos e, às vezes, para referir distintas 

realidades. 

Não poderemos definir “competências” como sendo sinónimo de “objectivos” ou de “tarefas 

práticas”; também não poderemos ensiná-las ou confundi-las com a definição chomskyana de 

competência. Aqui, segundo Perrenoud (1998), trata-se da capacidade de inventar continuamente algo 

novo; é uma característica do Homem. As competências, do ponto de vista instrucional, não são 

virtualidades, mas antes aprendizagens construídas. Na verdade, a “competência” é muito mais que 

um saber-fazer: é, sobretudo, um saber e um fazer, logo, algo de complexo, mas também algo de 
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aberto e flexível, que valoriza as fontes/os mecanismos que o ser humano já possui. Daí que uma 

competência exija a mobilização, articulação e utilização de uma série de recursos cognitivos, técnicos 

e relacionais, no dia-a-dia dos sujeitos, em situações concretas. Por outro lado, qualquer competência, 

para além de poder mobilizar tais mecanismos/fontes, pode ainda, por si própria, funcionar como 

manancial ao serviço de uma competência mais vasta. Com efeito, as competências aparecem nos 

discursos vigentes como possibilitando uma resposta adaptada às solicitações e/ou mudanças da 

realidade, em múltiplas vertentes (laboral, social, política, económica, etc.). 

Um indivíduo “competente” deverá, de acordo com Machado, citada por Silva (2002), 

 
- “saber distinguir e constituir uma situação-problema; 
- saber atribuir um tratamento eficaz à solução desse problema; 
- ao dar esse tratamento, ser capaz de compatibilizar, de modo eficiente, a economia de 

custo/tempo/esforço com a qualidade e distinção; 
- conseguir, com isso, provocar alguma transformação no ambiente, no estado das coisas, 

ou seja, inovar; 
- possuir uma visão sistémica; 
- ser capaz de aplicar articuladamente diferentes informações e recursos (conceitos teóricos, 

procedimentos técnicos e dados da situação); 
- saber identificar as contingências das situações difíceis, imprevistas e/ou novas; 
- saber aproveitar experiências e conhecimentos vindos de outras situações; 
- apresentar atitudes de pró-actividade, tais como iniciativa e autonomia; 
- possuir alguma capacidade de transgressão, ou seja, de desafiar costumes, normas, 

referências tradicionalmente empregadas no tratamento de problemas e no enfrentamento 
de situações” (s. p.). 

 

Perante estas características, a Escola aparece como o lugar ideal para a sua promoção e 

desenvolvimento, pelo que, mais do que nos questionarmos sobre se vamos à Escola para adquirir 

conhecimentos ou para desenvolver competências, importa deixar claro que competências e 

conhecimentos não estão nos antípodas um do outro, mas que se complementam, numa junção 

harmoniosa entre o possuído e o construído. Por outras palavras, tal como são defendidas por muitos 

autores, as competências utilizam, integram e mobilizam os conhecimentos (representações da 

realidade que fomos construindo e armazenando ao longo da nossa experiência e formação), 

inclusivamente porque podem ser definidas como uma capacidade para agir eficazmente num 

determinado tipo de situação, capacidade essa que se apoia em conhecimentos, mas sem a eles se 

reduzir (cf. Perrenoud, 1998). 

Este autor afirma: 

 
“Une compétence n’est jamais la pure et simple mise-en-œuvre “rationnelle” de 

connaissances, de modèles d’action, de procédures. Former à des compétences ne conduit 
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pas à tourner le dos à l’assimilation de connaissances. Toutefois, l’appropriation de 
nombreuses connaissances ne permet pas, ipso facto, leur mobilisation dans des situations 
d’action” (1998: 9). 

 

Nesta perspectiva (que não é consensual, sabemos), interessa, pois, à Escola desenvolver 

competências, não para negar os saberes, mas sim para ligá-los constantemente entre si e aplicá-los 

em situações complexas. Importa, sobretudo, justificar a inserção de tal ou tal saber, de tal ou tal 

competência, no currículo. Mais ainda, qualquer associação entre “utilitarismo” e “competência” pode 

ser uma atitude precipitada e pouco produtiva, devendo perspectivar-se o primeiro como um desafio 

curricular, dado que o próprio desejo de saber tem em si muito de utilitário, de ligação à acção, de 

vontade de antecipação e domínio dos acontecimentos. Neste sentido, a Escola poderá não estar tão 

afastada da sociedade e, ao pretender preparar para a vida, não poderá ignorar o mundo do trabalho. 

Assim, segundo Ramos (2001), e entendendo a noção de competência como ordenadora das relações 

educativas, 

 
“A idéia que se difunde quanto à apropriação da noção de competência pela escola é que ela 

seria capaz de promover o encontro entre formação e emprego. No plano pedagógico 
testemunha-se a organização e a legitimação da passagem de um ensino centrado em 
saberes disciplinares a um ensino definido pela produção de competências verificáveis em 
situações e tarefas específicas. Essas competências devem ser definidas com referência às 
situações que os alunos deverão ser capazes de compreender e dominar. Em síntese, em 
vez de se partir de um corpo de conteúdos disciplinares existentes, com base no qual se 
efetuam escolhas para cobrir os conhecimentos considerados mais importantes, parte-se das 
situações concretas, recorrendo-se às disciplinas na medida das necessidades requeridas por 
essas situações” (p. 221). 

 

Perante esta necessidade de a Escola formar pessoas capazes de se adaptarem à 

imprevisibilidade das situações que as esperam, num contexto cada vez mais acentuado de 

antecipações, mudanças, regulação, comunicação, aprendizagens, colaboração, a mesma autora 

defende a abertura da instituição escolar ao meio económico, caminho para não só se redefinirem os 

conteúdos de ensino, mas também se atribuir um sentido prático aos saberes escolares. Deste modo, 

ao defender-se um currículo por competências, propõe-se uma certa confluência entre os interesses 

escolares e os económicos, visto que à Escola caberá formar indivíduos aptos a responder às 

solicitações do mundo económico. 

É esta dependência entre interesses escolares e económicos, pondo em segundo plano uma 

importante função da Escola – a possibilidade de ela poder participar na transformação social, no 
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combate ao status económico –, que leva alguns autores a discordar da adopção pela Escola da noção 

de “competência”. Silva (2003), por exemplo, assume esta posição divergente quando afirma: 

 
“A educação escolar, tendo de mudar, não o pode fazer numa direcção oposta daquela por 

que foi criada. A mudança terá de ser no sentido (…) da liberdade e da emancipação (…). 
Para tal, não poderá deixar-se dominar pela economia (…). A educação da economia e a luta 
por uma nova ordem social configurada pelo direito a uma educação longa e de qualidade e 
a um emprego digno e cidadão são as tarefas que se colocam a todos quantos têm 
responsabilidades no campo da educação” (s. p.). 

 

Este autor recusa a visão instrumental que Perrenoud tem das “competências”1, advogando, 

ao invés, que esta será uma posição redutora, visto que as transformações na escola democrática não 

são lineares e estão fortemente marcadas por factores de natureza diversa, pelo que não será um 

currículo por competências que o conseguirá. 

Estes modos distintos de entender as “competências” vêm reforçar a dificuldade e a ausência 

de consenso no que à melhor forma de situar essa problemática diz respeito, mesmo porque, como já 

foi dito, o próprio termo “competência” é multisignificativo. 

No campo da educação, em concreto, importa reconhecer que a “abordagem por 

competências” não constitui a solução-milagre para o insucesso/diferenças sócio-escolares, mas “(…) 

é um trunfo que permite dar sentido ao trabalho escolar (…)” (Perrenoud, 2001: 57). Assim, à Escola 

caberá contribuir para a atenuação das clivagens disciplinares, aproximando disciplinas similares na 

sua essência, para que a mobilização de conhecimentos em determinada situação se torne 

verdadeiramente pertinente e dotada de sentido, enfim, útil, um instrumento para. Por outro lado, a 

Escola não poderá também viver na lógica circular interna de que cada ciclo de escolaridade prepara 

para o seguinte e não para a vida, sob pena de, ela própria e por si própria, criar grandes 

diferenciações sociais e formar elites, dado que nem todos prosseguem os seus estudos. Há, pois, que 

atender ao melting pot social em que a Escola se tem vindo a tornar, para que jamais se esqueça que  

 
“Seja qual for o programa, a pedagogia diferenciada e a individualização dos percursos de 

formação permanecem actuais” (Perrenoud, 2001: 61). 
 

 

 

                                           
1 Deve dizer-se, contudo, que, nos textos de Perrenoud sobre a “abordagem por competências”, perpassa a ideia de que aquelas são o instrumento para 

mudar a Escola, combater o insucesso escolar, promover a igualdade de oportunidades e formar cidadãos livres e dotados de autonomia. 
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Nas palavras de Ramos (2001), 

 
“(…) compreender a pedagogia diferenciada implica compreender o currículo de formação do 

aluno como “sequência de experiências de vida que contribuíram para forjar sua 
personalidade, seu capital de conhecimentos, suas competências, sua relação com o saber e 
sua identidade” (p. 258). 

 

A evolução do sistema educativo no sentido de uma “pedagogia por competências” vê-se, 

assim, toldada por múltiplos obstáculos, mais ou menos difíceis de ultrapassar, exigindo 

transformações importantes ao nível dos programas, das didácticas, da avaliação, do funcionamento 

das aulas e das escolas, da profissão docente e do papel do aluno. Com efeito, uma reforma curricular 

profunda exige mudanças de fundo nas práticas pedagógicas e didácticas, pois, parecendo certo que 

não se pode ensinar competências, estas mudanças têm de partir da criação de condições que 

estimulem o seu desenvolvimento. 

Segundo Perrenoud (2001: 24), a orientação dos currículos para o desenvolvimento das 

competências é vantajosa, na medida em que dá prioridade aos saberes úteis, reais e “democráticos”; 

permite a ligação dos saberes escolares às práticas sociais, caminho aberto para um futuro activo; 

facilita o desenvolvimento profissional dos professores, no sentido de uma visão activa e evolutiva das 

aprendizagens, dos projectos, em síntese, do trabalho. Como consequência, e com o intuito de dar 

mais tempo ao exercício de mobilização e transferência dos saberes, verifica-se a necessidade de um 

aligeiramento de programas escolares nacionais (nos casos em que eles estão centrados em muitos 

“conteúdos”), a fim de que estes possam fornecer as ferramentas para se dominar a vida e 

compreender o mundo, sem deixarem em branco a questão da “transposição didáctica”2, sob pena de 

caber a cada professor o poder/risco da sua determinação. Sem menosprezar o talento e a autonomia 

de cada professor, não poderá, porém, deixar de se colocar a questão do tipo de cidadão que a Escola 

pretende formar, dado que qualquer escolha acaba também por ser determinada por uma diversidade 

de práticas familiares, sexuais, políticas, artísticas… 

Neste quadro, não será, portanto, a existência de um documento escrito, descritivo, que 

magicamente irá transformar o ensino. Na verdade, se não houver da parte dos protagonistas 

educativos um domínio pleno da linguagem das competências e, sobretudo, mutações profundas aos 

mais variados níveis, o sucesso da “abordagem por competências” poderá estar comprometido. 

                                           
2 A “transposição didáctica” pode ser definida como as consecutivas transformações que transferem a cultura social vigente para os programas, os 

objectivos, o ensino e o trabalho escolar reais e para as configurações criadas por cada aluno, numa cadeia sucessória (cf. Perrenoud: 1998). 
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Ao nível da avaliação, por exemplo, a “avaliação formativa” e a “avaliação sumativa” têm de 

ser encaradas, por todos os intervenientes no processo educativo, como lógicas em cooperação, 

transmissoras da ideia de que o professor não vai comparar alunos, mas o grau de sucesso no 

cumprimento de uma determinada tarefa. 

Com efeito, e como afirma ainda Perrenoud (1998), 

 
“Il est impossible d’évaluer des compétences de façon standardisée. (…) Les compétences 

s’évaluent (…) au gré des situations qui font que, suivant les cas, certains sont plus actifs que 
d’autres, car tout le monde ne fait pas la même chose en même temps. Par contre, chacun 
donne largement à voir ce qu’il sait faire, en agissant, en raisonnant à haute voix, en prenant 
des initiatives et des risques. Cela permet, quand il le faut, à des fins formatives ou 
certificatives, d’établir des bilans individualisés de compétences” (p. 103). 

 

Dos professores, esta “abordagem por competências” exige a responsabilização pela 

formação global de cada aluno; a discussão (com outros profissionais ligados ao ensino) de temas dos 

mais variados âmbitos, pertinentes para a sua auto-consciencialização sobre o mundo actual; uma 

efectiva valorização/participação em projectos multidisciplinares, o que, simultaneamente, lhes 

permitirá descentralizar a sua atenção das disciplinas, para passar a focá-la, preferencialmente, nos 

alunos (cf. Perrenoud, 1998). De facto, cabe aos professores considerar os saberes como recursos a 

mobilizar; trabalhar, com regularidade, por “situações-problema”3; recorrer a outros meios de ensino; 

desenvolver projectos com os alunos, num clima de negociação e de co-responsabilização; adoptar 

uma planificação “maleável”, porém indicadora de; pôr em prática, explicitando-o, um novo contrato 

pedagógico-didáctico; praticar uma “avaliação formadora”4; não tender para um certo “fechamento” 

(clausura) disciplinar.

Por esta via, e num exercício de constante regulação processual, o professor estará a 

contribuir para o abandono dos modelos transmissivos e associacionistas do ensino, privilegiando, em 

                                           
3 Ainda na perspectiva de Perrenoud (1998), as “situações-problema” colocam o aluno perante uma ou mais decisões a tomar face ao objectivo a atingir, 

assim constituindo uma via para “fazer aprender” e não para “ensinar”. A existência de “situações-problema” como meio para desenvolver competências 

reclama do professor a habilidade para criá-las (às “situações”) e para direccioná-las, com vista a tornar as aprendizagens significativas (cf. também a 

noção de “transposição didáctica”). 

4 Muito sumariamente, a “avaliação formadora” pode ser definida como um instrumento utilizado pelo discente, no sentido de regular a construção dos 

seus conhecimentos. O aluno, na posse dos critérios de avaliação da disciplina, compreenderá a finalidade dos trabalhos e/ou tarefas realizados(as) ou a 

realizar. O trabalho pedagógico é transformado em sequências de aprendizagem, sujeitas a actividades de remediação conforme as dificuldades 

encontradas pelo aluno, sujeito de uma auto-avaliação sistemática, ou seja, auto-controlo/auto-regulação. A “avaliação formadora” responsabiliza os 

alunos, implicando-os directamente na sua avaliação. Para tal é necessário que os critérios avaliativos sejam discutidos, negociados e clarificados, a fim de 

o aluno saber, em concreto, o que deve fazer para conseguir ser bem sucedido na sua aprendizagem, ao mesmo tempo que orienta o professor na 

formulação do seu juízo de valor (Pais & Monteiro, 1996: 44, 47-48). 
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contrapartida, pedagogias activas e construtivistas, que vão favorecer o desenvolvimento de 

competências essenciais e estruturantes, numa perspectiva de formação ao longo da vida. 

Nessa perspectiva construtivista do ensino e da aprendizagem, o professor terá de levar para 

a aula situações interessantes e pertinentes que tenham em linha de conta a idade e o nível do “grupo-

turma”, o tempo de que se dispõe e as competências que se pretende ver desenvolvidas e não uma 

série mais de actividades “estandardizadas”. Daí a necessidade de recursos pedagógicos “especiais”, 

orientados para o ensino das competências. 

Decorrente desta aceitação, por parte dos professores, de uma “abordagem por 

competências”, uma outra tarefa desafiadora se lhes coloca: a de levar os seus alunos, “habituados” já 

a determinados procedimentos, a aprender outros. Assim, deixa de interessar que o aluno exponha 

tudo o que sabe ou fez e passe a recorrer a esses saberes (entendidos em sentido lato) para identificar 

e resolver os problemas surgidos ou para tomar decisões. 

Segundo Perrenoud (1998: 90-92), são cinco os princípios-base que, assim, passam a 

orientar a conduta dos alunos. A saber: a implicação na tarefa a realizar, fazendo uso de 

conhecimentos, mas também de génio, imaginação e talento; a transparência (os procedimentos e as 

maneiras de pensar e de agir tornam-se mais visíveis; o aluno trabalha em prol do colectivo); a 

cooperação (é a dinâmica de grupo, numa clara divisão e coordenação das tarefas a realizar); a 

tenacidade (dado que se fala de projectos, estes exigem tempo, o que implica que os alunos não 

percam nunca de vista os seus objectivos até que sejam cumpridos); a responsabilidade face ao outro 

e à resolução dos seus problemas, já que uma “abordagem por competências” ancora em questões 

reais. 

Alcançado este equilíbrio, à Escola poderá ser mais fácil caminhar no sentido da sua 

verdadeira autonomia, tornando-se, em simultâneo, “competente” no cumprimento das suas funções 

primordiais: promover uma educação e uma formação ajustadas às necessidades da população que a 

frequenta. 
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2. O Currículo Nacional do Ensino Básico 

 

Na senda da reforma do currículo ocorrida noutros países5, também em Portugal surge um 

documento (resultante da reorganização curricular regulamentada no Decreto-Lei 6/2001 - Gestão 

Flexível do Currículo), “(…) referência nacional para o trabalho de formulação e desenvolvimento dos 

Projectos Curriculares de Escola e de Turma a realizar pelos professores. Situa-se, claramente, na 

perspectiva de contribuir para a construção de uma concepção de currículo mais aberta e abrangente, 

associada à valorização de práticas de gestão curricular mais flexíveis e adequadas a cada contexto” 

(“Nota de Apresentação”, Currículo Nacional do Ensino Básico: 2001). 

Esse documento é, pois, o Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB)6, instrumento 

essencial que procura romper com a lógica de programas por disciplina e por ano de escolaridade, 

para implementar “(…) competências a desenvolver e tipos de experiências a proporcionar por área 

disciplinar e por ciclo e considerando o ensino básico como um todo” (idem). Neste sentido, apresenta-

se como um documento que enumera um conjunto de competências a desenvolver pelos alunos, 

visando tornar as aprendizagens contínuas ao longo da escolaridade. 

Ainda na “Nota de Apresentação” (da responsabilidade do Director Geral do Departamento da 

Educação Básica), o CNEB realça que foi intenção “(…) tomar o conjunto das competências gerais 

como um fio condutor e um elemento que enquadra a concepção e o desenvolvimento do currículo, 

tanto na sua expressão nacional, como ao nível dos projectos curriculares de escola e de turma (…) 

não as deixando como referências vagas ou metas distantes em todo este processo”. Para além 

destas, o CNEB apresenta também um conjunto de “competências transversais”, afirmando que “(…) 

correspondem a domínios fundamentais do trabalho com vista ao desenvolvimento das competências 

dos alunos (…)”. 

Este mesmo documento, na sua “Introdução”, defende uma noção ampla de “competência”, 

que inclui conhecimentos, atitudes e capacidades, entendendo-a, assim, como um saber em acção. 

Trata-se de “(…) promover o desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a 

utilização dos conhecimentos em situações diversas (…)” (p. 9). Por conseguinte, a esta noção de 

“competência” associa-se o desenvolvimento de algum grau de autonomia relativamente ao uso que o 

aluno faz dos saberes. Neste mesmo sentido vão as palavras de Perrenoud (2000: 15), quando afirma 

                                           
5 Perrenoud (1998) fala-nos de reformas introduzidas nos currículos de países como a Bélgica, a França e o Canadá, devido à questão das competências e 

respectiva relação com os “conhecimentos”. 

6 A partir deste momento identificado pela sigla CNEB. 
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que “[a] noção de competência designará (...) uma capacidade de mobilizar diversos recursos 

cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. 

Perspectivando a aprendizagem como um processo a desenvolver gradualmente ao longo da 

vida, o CNEB, através da formulação de competências, pretende não só articular os diferentes ciclos de 

escolaridade de forma sustentada e coerente, como, por extensão, construir um perfil de aluno à saída 

do ensino básico, interventivo, implicado, consciente e aberto para o mundo da globalização. Para 

estes objectivos converge a formulação de “competências gerais” e de “competências específicas”, 

entendendo-se as primeiras como aquelas a desenvolver ao longo de todo o Ensino Básico e que 

corresponderão a um perfil de aluno à saída da escolaridade obrigatória. Por sua vez, as 

“competências específicas” dizem respeito a cada uma das áreas disciplinares ou disciplinas. 

Este currículo, de certa forma, dá corpo aos pressupostos actualmente defendidos por 

diferentes estudiosos sobre o assunto, como é o caso de Perrenoud, autor que tem vindo a sustentar 

muitas das mudanças de âmbito curricular e pedagógico, no nosso país. Veja-se, por exemplo, a 

referência ao autor no Relatório Preliminar sobre O ensino e a aprendizagem do Português na transição 

do milénio (Lobo et al., 2001), concretamente na definição do “professor do século XXI” (pp. 26-27). 

Assim, um “professor do século XXI” será aquele capaz de agir em múltiplas dimensões (ao 

nível individual e junto dos alunos, dos pais, dos Encarregados de Educação, em síntese, da Escola), 

desenvolvendo com os seus pares um trabalho cooperativo. Por outro lado, caberá a cada professor 

“(…) a responsabilidade de gerir o seu próprio percurso de formação e de o adaptar às necessidades 

sentidas no seu quotidiano laboral, projectando-se para o futuro” (p. 27). 

Ainda na senda de Perrenoud, os autores do referido Relatório Preliminar defendem que o 

professor do futuro deverá também reafirmar 

 
“(…) as competências tradicionalmente reconhecidas, tais como ser capaz de organizar e de 

orientar as situações de aprendizagem, de gerir a progressão das aprendizagens, de implicar 
os alunos no seu trabalho e de conceber e desenvolver mecanismos de diferenciação” (p. 
27). 

 

No âmbito do presente trabalho, interessar-nos-á colocar o enfoque nas competências 

específicas da disciplina de Língua Portuguesa – “compreensão e expressão (do) oral”, “conhecimento 

explícito da língua”, “expressão escrita” e “leitura” –, particularmente nesta última, definida como “(…) 

o processo interactivo entre o leitor e o texto em que o primeiro reconstrói o significado do segundo” 

(CNEB, 2001: 32). 
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Em cada ciclo de escolaridade, e para cada “competência específica”, o documento define 

objectivos a desenvolver. No caso da “leitura”, o “objectivo de desenvolvimento” fixado para o 3º ciclo 

é: 

 
“Fluência de leitura e eficácia na selecção de estratégias adequadas ao fim em vista” (CNEB, 

2001: 34). 
 

Deste modo, pretende-se que, à saída do Ensino Básico obrigatório, os alunos rapidamente 

sejam capazes de decodificar o material lido para assim poderem concentrar a sua atenção na 

compreensão do texto. 

À Escola caberá proporcionar aos alunos a possibilidade de lerem de forma diferente e com 

objectivos diferentes: a “leitura recreativa” e a “leitura para fins informativos”, práticas de leitura que 

lhes permitirão melhor e mais rapidamente atingir os níveis de desempenho fixados para o final da 

escolaridade obrigatória. A saber: 

 
- “Ler com fluência, conservando em memória o significado do texto 
- Reconstruir mentalmente o significado de um texto em função da relevância e 

hierarquização das unidades informativas deste 
- Utilizar chaves linguísticas e textuais para desfazer ambiguidades, deduzir sentidos 

implícitos e reconhecer usos figurativos 
- Seleccionar as fontes de informação e as estratégias de leitura adequadas à tarefa a 

realizar 
- Resumir e reduzir a esquema um texto com objectivo de estudo 
- Ler textos cuja complexidade ou dimensão requeira alguma persistência 
- Distinguir as formas naturais de literatura (narrativa, dramática e lírica) 
- Estabelecer relações temáticas entre textos 
- Reconhecer valores culturais, estéticos, éticos, políticos e religiosos que perpassam nos 

textos” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 64). 
 

Para que tal objectivo e níveis de desempenho do currículo de Língua Portuguesa, no domínio 

da “leitura”, possam ser alcançados, é ainda imprescindível que os alunos participem em experiências 

de aprendizagem como “[a]ctividades de leitura silenciosa e em voz alta de diferentes tipos de textos” e 

“[a]actividades de consulta de material escrito com o objectivo de localizar informação e de transformá-

la em conhecimento” (CNEB, 2001: 36). 

A forma como está concebida a “leitura” no CNEB é devedora das posições de Sim-Sim, 

Duarte & Ferraz (1997), que a perspectivam como uma “competência nuclear” a ter em conta no 

ensino da Língua Materna. 
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Assumindo que “(…) a leitura não é nem uma actividade natural, nem de aquisição 

espontânea e universal” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 27), as referidas autoras defendem que o 

seu domínio “(…) se prolonga e aprofunda ao longo da vida do sujeito” (id. ib.), assim lhe 

possibilitando uma melhoria na sua competência comunicativa, a expansão dos seus próprios 

interesses e o seu crescimento cognitivo, num claro benefício da sua aprendizagem escolar. 

Chegado ao ano terminal da escolaridade básica obrigatória, o aluno deverá ler com fluência, 

“(…) que implica rapidez de decifração, precisão e eficiência na extracção do significado do material 

lido” (id. ib.). Logo, “[v]elocidade e profundidade de compreensão são os dois grandes pilares que 

suportam a eficácia [da] competência [de leitura], que se traduz em fluência” (id. ib.). 

Deste modo, e ainda do ponto de vista de Sim-Sim, Duarte & Ferraz (1997): 

 
“(…) é função da escola fazer de cada aluno um leitor fluente e crítico, capaz de usar a leitura 

para obter informação, organizar o conhecimento e usufruir do prazer recreativo que a 
mesma pode proporcionar” (p. 28). 

 

Não é difícil ver aqui as quatro possíveis posturas pedagógicas perante o “texto na sala de 

aula”, propostas por Geraldi (1999: 90): a leitura – busca de informações; a leitura – estudo do texto; 

a leitura do texto – pretexto; a leitura – fruição do texto. Isto é, trabalhar o texto no sentido de extrair 

informação, seja para responder a questões previamente estabelecidas, seja para verificar que 

informações ele dá, tanto a um nível de superfície, como a um nível de estruturação mais profundo; 

analisar o texto consoante a sua tipologia; usar o texto para “passar” para outros domínios, 

“dessacralizando-o”; por fim, o “ler por ler” (a “leitura recreativa”, consagrada no CNEB), que, apesar 

de não ter o controlo do professor, tem sempre um resultado, aprofundando a relação afectiva do aluno 

com o texto e com os livros, num claro benefício para o próprio exercício da leitura, na Escola. 

Pressupõe-se, nesta concepção do currículo português, que a leitura, para além de um meio 

para atingir fins diversos, é também um processo que passa por algumas “operações”, desde a 

identificação à apreciação, passando pela reorganização, presentes quando se definem níveis de 

desempenho como “reconstruir mentalmente o significado de um texto em função da relevância e 

hierarquização das unidades informativas deste”, “estabelecer relações temáticas entre os textos” ou 

“reconhecer valores culturais, estéticos, éticos, políticos e religiosos que perpassam nos textos”. 

À organização do CNEB subjaz, pois, uma concepção de leitura que procura ultrapassar o 

tradicional vazio gerado pela indefinição de uma designação tão genérica como “interpretar”, vazio este 

que não só se faz sentir nos momentos de aprendizagem – Geraldi afirma que “Na escola não se lêem 
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textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. E isso nada mais é do que simular 

leituras” (op. cit.: 90) –, como tem também repercussões nos momentos de avaliação. De facto, 

questiona Sousa (1989), 

 
“Ao não estabelecer as finalidades específicas das tarefas, dos questionários, nem distinguindo 

sobre que aspectos textuais se centram ou que tipo de operações exigem do aluno/leitor, 
que medidas temos para elaborar os instrumentos de avaliação? Como determinar que as 
perguntas do teste incidam sobre aquilo que, de facto, os alunos aprenderam nas aulas 
imediatamente anteriores?” (p. 47). 

 

Até certo ponto, embora de forma pouco explícita, a concepção de leitura presente no CNEB 

está de acordo com posições que a tomam como “(…) um processo de interlocução entre leitor/autor 

mediado pelo texto” (Geraldi, 1999: 91), em que o primeiro se envolve activamente nesse processo, 

procurando significados e confrontando o texto com os seus próprios conhecimentos da língua e do 

mundo. 

O CNEB parece integrar, de facto, perspectivas teóricas divulgadas em Portugal na última 

década, que defendem a leitura não como um processo homogéneo, mas antes como um processo 

constituído por vários “sub-processos”, activados consoante os textos e as finalidades de leitura, os 

quais se podem ensinar passo-a-passo – ou, como propõem Sequeira (1999) e Amor (1996), em fases 

como a “pré-leitura”, a “leitura propriamente dita” e a “pós-leitura”7 –, criando condições para a 

activação de estratégias, através das quais os alunos reflectem e dialogam sobre a(s) leitura(s) 

efectuada(s), confrontando as suas conclusões não só com os seus conhecimentos, mas também com 

outros conhecimentos (culturais, científicos, linguísticos, etc.), implícitos ou explícitos no texto. Neste 

processo, o próprio conhecimento linguístico activará conhecimentos textuais e do sistema da língua, 

assim fomentando a compreensão e a interpretação. 

Apesar da crítica que se possa formular à ênfase “tecnicista” dada pela redução do objectivo 

de desenvolvimento à “fluência” e “eficácia” (CNEB, 2001: 34), sem dúvida insuficiente para a 

orientação da prática – tal como acontecia já no Programa de 1991 (cf. Castro & Sousa, 1992) –, não 

                                           
7 Na fase de “preparação para a leitura”, onde “(…) o processo de leitura se inicia e o leitor apresenta as suas expectativas sobre o que vai ler” (Sequeira, 

1999: 410), importa desenvolver o interesse do leitor pelo texto e ajudá-lo a compreendê-lo. Para isso, poderá recorrer-se a estratégias como a observação 

do aspecto exterior da obra ou da estrutura da mesma, a detecção de palavras-chave que melhor a situem… O aluno-leitor deverá poder antecipar e 

formular hipóteses sobre o texto; a “fase de leitura propriamente dita” ”[d]eve ser orientada de acordo com a natureza da obra em questão e com os 

objectivos que presidem à sua selecção” (Amor, 1996: 101). É nesta fase que se pode recorrer a estratégias como a identificação de ideias principais, a 

elaboração de inferências, a descoberta do léxico e de relações sintácticas, etc.; depois da leitura, um “leitor competente” deverá questionar se o objectivo 

de leitura foi atingido, se as suas hipóteses e/ou previsões se confirmaram; deverá também extrair conclusões com base no que leu, elaborar sínteses ou 

comentar a(s) leitura(s) efectuada(s). Procura-se, pois, obter “(…) uma perspectiva integradora da obra e uma reflexão crítica” (Amor, 1996: 101). 

 15



 

podemos, no entanto, deixar de encontrar algumas semelhanças entre estas competências definidas 

para a leitura pelo CNEB e a definição de literacia de leitura definida pelo programa internacional de 

avaliação de literacia (embora esta última aponte para dimensões não previstas no CNEB): “(...) 

capacidade para extrair e recuperar determinada informação, para interpretar aquilo que liam [os 

estudantes] e para reflectir sobre e/ou avaliar o conteúdo e formato do texto, com base nos seus 

conhecimentos” (Ramalho, 2001: 9). 

A consecução de tal projecto pedagógico no domínio da leitura exige, tal como afirmam os 

“defensores” do “ensino por competências”, muitas transformações, a diferentes níveis: reformulação 

dos programas e dos materiais que sustentam a prática pedagógica, como é o caso, por exemplo, dos 

manuais escolares; alterações no papel de alunos e de professores; mudanças nos procedimentos de 

avaliação; em suma, uma transformação do papel da Escola. 

De facto, o desenvolvimento de uma “pedagogia por competências” só poderá tornar-se 

verdadeiramente eficaz se os professores, num trabalho reflexivo e de cooperação, se predispuserem a 

reaprender o seu papel na “máquina do ensino” e partilharem da concepção de ensino que o novo 

currículo impuser. Por sua vez, o papel dos alunos terá também de sofrer modificações: na 

“abordagem por competências”, estes vêem-se confrontados com situações em que, por si próprios, 

têm de reflectir sobre as barreiras encontradas e agir em conformidade (as denominadas “situações-

problema”8), o que só será plenamente conseguido se, como advoga essa “abordagem”, emergir em 

força o trabalho de grupo. 

Neste contexto de mudança, é urgente interrogar de que forma os manuais escolares, através 

dos “Textos” e das “Actividades” que propõem, promovem esta orientação do currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 Veja-se a ênfase dada à resolução de problemas pela segunda avaliação PISA, considerando esta uma “área transversal” (Ministério da Educação, GAVE, 

2004: 5). 
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CAPÍTULO II 

OS MANUAIS ESCOLARES E A REGULAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

 

“(…) é necessário dispor de um livro didático (…) diversificado e flexível, sensível à variação 
das formas de organização escolar e dos projectos pedagógicos, assim como à diversificação 
das expectativas e interesses sociais e regionais” (Batista, 2003: 49). 

 

A Escola de hoje cada vez mais se vê confrontada com múltiplos e variados desafios que não 

só abrangem os discursos que em torno dela se vão produzindo, como, sobretudo, pretendem 

abranger as práticas. A “abordagem por competências”, que aqui tem ocupado a nossa atenção, por 

exemplo, procura, como temos vindo a dizer, introduzir uma nova forma de perspectivar o processo de 

ensino-aprendizagem, entendido no seu todo, o que, por conseguinte, deveria conduzir à alteração de 

estratégias, recursos e metodologias. Todavia, na prática pedagógica, nem sempre isso se torna visível. 

No caso dos manuais escolares, o recurso pedagógico mais utilizado na sala de aula, as 

novas orientações curriculares – materializadas, no sistema português, no CNEB – exigirão que os 

mesmos surjam com uma nova configuração, de modo a procurar torná-los num instrumento que 

favoreça a aprendizagem dos alunos, levando-os a reflectir e a desenvolver competências que lhes 

permitam compreender a realidade, assim reforçando o vínculo entre a Escola e as práticas sociais 

vigentes. Ao mesmo tempo, e dado o seu estatuto “privilegiado”, esses mesmos manuais deverão 

também ajudar o próprio professor a mais rapidamente se posicionar face à “pedagogia das 

competências”. Numa fase posterior do nosso estudo, procuraremos ver até que ponto, na prática, isso 

acontece. 

 

 

1. Estatuto e funções dos manuais escolares, no processo de ensino-aprendizagem 

 

“Os manuais escolares acompanham trajectórias didácticas, fomentam ódios de estimação, 
despertam amores que perduram para sempre, antecipam destinos, apontam percursos 
multidireccionados, substituem professores, alongam-se em explicações, valorizam 
originalidades, arquivam compilações, engendram complicações, enervam ou alegram os 
alunos, (...). A verdade é que os manuais continuam a ser best-sellers imprescindíveis, 
situam-se nos tops mais vendidos em Portugal, ainda que não escapem a polémicas, 
acusações e críticas” (Brito, 1999: 142). 
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Ao olharmos para os manuais por este prisma, compreendemos que eles congregam em si 

um sem número de características que os tornam no objecto central da configuração do processo de 

ensino-aprendizagem. Com efeito, os manuais têm sido o recurso mais frequentemente empregue nas 

práticas pedagógicas, principalmente nas que ocorrem em sala de aula, oferecendo uma “segurança” 

reconhecida por muitos dos seus utilizadores. 

Nesta perspectiva, Apple (1997: 22) evidencia que “(…) en la mayoría de las escuelas (…) el 

currículum se define mediante un libro de texto, estandardizado y de nivel específico, (…)”. Prossegue, 

ainda, afirmando que 

 
“(…) la idea de textos no sólo incluye lo que los estudiantes van a leer en nuestras clases o 
aquello a que los maestros se ven enfrentados al realizar (o no realizar) elecciones. En ella se 
incluyen también los libros y propuestas que grupos específicos ponen a disposición de los 
educadores y del público en general para influir en nuestras decisiones acerca de qué debería 
enseñarse en las escuelas y como debería ser el trabajo de los maestros” (p. 22). 

 

Por isto também, Choppin (1992: 16) vê-os como “(…) les utilitaires de la classe: ils sont 

conçus dans l’intention, plus ou moins explicite ou manifeste suivant les époques, de servir de support 

écrit à l’enseignement d’une discipline au sein d’une institution scolaire”. 

Assim perspectivados, os manuais escolares constituem, por isso, um símbolo da escola 

democrática e de massas e um garante da igualdade de oportunidades por parte dos alunos, que, em 

conjunto, ao mesmo tempo e num mesmo local, o utilizam. Na verdade, bastas vezes, o manual 

escolar surge como único livro a penetrar nas famílias e o primeiro livro de iniciação à leitura, 

estabelecendo, em simultâneo, a ligação escola-família. Neste contexto, o manual é visto pelos seus 

utilizadores como um agente da transparência dos objectivos da Escola. Por isso, para as famílias, 

acaba por ser o único meio de medir a actividade e o empenho do professor. Assim, “(…) le manuel 

rassure les familles comme il rassure les élèves” (Choppin, 1992: 123). 

Através do manual, os alunos fixam, organizam e estruturam os conhecimentos de uma 

determinada disciplina, para um determinado nível/ano, com vista à realização das actividades de 

ensino. Fora da aula, o manual permitir-lhes-á complementar os ensinamentos ministrados ou, 

inclusivamente, esclarecer melhor determinados assuntos, assim os tranquilizando perante as 

aprendizagens. 

Relativamente ao professor, a utilização que ele faz do manual permitir-lhe-á dedicar-se mais 

a determinados alunos, enquanto outros executam determinadas tarefas, assim lhe possibilitando uma 
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maior observação dos seus alunos e das dificuldades por eles demonstradas. Para Gérard & Roegiers 

(1998), sendo um 

 
“(…) instrumento impresso, intencionalmente estruturado para se inscrever num 

processo de aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia” (p. 47), 
 

o manual escolar assume funções distintas consoante o seu destinatário seja o aluno ou o professor. 

As “funções relativas ao aluno” estão orientadas quer para as “aprendizagens escolares”, quer para a 

relação que essas aprendizagens estabelecem com a vida quotidiana e profissional futura – aquilo que 

estes autores agora citados denominam por “funções de interface com a vida quotidiana e profissional” 

(p. 75). 

No que concerne às “funções relativas à aprendizagem”, Gérard & Roegiers (1998) 

consideram a existência das funções de “transmissão de conhecimentos”, “desenvolvimento de 

capacidades e competências”, “consolidação das aquisições” e “avaliação das aquisições”. 

Reconhecendo as críticas que possam ser feitas à “função tradicional” do manual escolar – a 

transmissão de conhecimentos –, afirmam ainda que 

 
“[o] manual escolar permite transmitir conhecimentos quando o aluno adquire dados, 

conceitos, regras, fórmulas, factos, uma determinada terminologia, convenções, etc. E o 
aluno deve ser capaz, não apenas de repetir estes saberes, mas também de exercer, em 
certos casos, um saber-fazer cognitivo sobre esses mesmos saberes, utilizando-os em 
determinado contexto de aprendizagem (sobretudo, em contexto escolar)” (p. 75). 

 

A função de “desenvolvimento de capacidades e competências” confere, segundo os mesmos 

Gérard & Roegiers, maior importância às actividades que permitirão ao aluno a “(…) aprendizagem de 

métodos e atitudes ou, até mesmo, de hábitos de trabalho e de vida” (p. 75). Quanto à “função de 

consolidação das aquisições”, igualmente uma “função tradicional” do manual escolar, esta consiste 

em o aluno aplicar, em diferentes situações, através de exercícios, aquilo que aprendeu. Por último, a 

“função de avaliação das aquisições” deve assumir um cariz formativo, procurando levar o aluno a 

mais facilmente se aperceber das suas dificuldades e ajudá-lo a melhorar a sua progressão. Esta 

função poderá ser considerada “presente” nas denominadas “fichas de auto-avaliação”, que surgem 

em alguns manuais escolares, no final de cada unidade didáctica. Relativamente às “funções de 

interface com a vida quotidiana e profissional”, estas incluem três funções. A saber: 
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1. “função de ajuda na integração das aquisições” - os manuais escolares devem ter 

como preocupação ensinar aos alunos saberes que eles possam mobilizar em 

situações extra-aula9; 

2. “função de referência” - os manuais  escolares devem constituir um instrumento de 

referência que permita ao aluno buscar informações precisas e exactas nos mais 

variados domínios; 

3. “função de educação social e cultural” – “[e]sta função diz respeito a todos os 

saberes ligados ao comportamento, às relações com o outro, à vida na sociedade 

em geral. Um manual escolar pode não pretender, exclusivamente, desenvolver a 

aquisição do saber e do saber-fazer, e pode também contribuir para o 

desenvolvimento do saber-ser que permita ao aluno encontrar, progressivamente, o 

seu lugar no quadro social, familiar, cultural, nacional… em que está inserido” 

(Gérard & Roegiers, 1998: 83)10. 

 

No que toca aos professores, os manuais escolares cumprem, essencialmente, “funções de 

formação”, devendo, por isso, constituir instrumentos que lhes permitam desempenhar melhor o seu 

papel no processo de ensino-aprendizagem, podendo contribuir, de igual modo, para a inovação 

pedagógica. De facto, o manual destinado ao professor desempenha a “função de informação científica 

e geral”, fornecendo-lhe os “conhecimentos indispensáveis”. Cumpre também a “função de formação 

pedagógica ligada à disciplina”, ao proporcionar ao professor “(…) uma série de pistas de trabalho 

aptas a melhorar ou mesmo a renovar a sua prática pedagógica” (Gérard & Roegiers, op. cit.: 90). 

O manual pode também exercer a “função de ajuda nas aprendizagens e na gestão da aula”, 

se facultar os instrumentos que permitam melhorar as aprendizagens. Esses instrumentos podem ser 

de tipo fechado – quando apresenta “(…) conselhos destinados a melhorar a utilização do manual do 

aluno e a explorar todas as suas possibilidades” (p. 91) – ou aberto – quando, pelo contrário, serve 

para a reflexão do professor, procurando completar a informação de que ele dispõe e apresentando 

propostas metodológicas para a gestão das suas aulas e das aprendizagens a ministrar. 

                                           
9 Para os autores, esta é uma função essencial que integra os saberes através de um duplo processo: a “integração vertical: conexão dos saberes e do 

saber-fazer que estão a montante e a jusante de uma mesma disciplina” e a “integração horizontal: combinação de capacidades e de competências 

adquiridas através de diversas disciplinas” (p. 81). 

10 Santos (2001) define o manual escolar como um “(…) importante suporte de conhecimentos para professores e alunos [que] é lido por um conjunto de 

pessoas com sistemas de representação dos saberes da escola e da sociedade muito diferenciados. Serve de elemento de ligação entre a escola e a 

família e constitui um relevante instrumento de regulação da prática pedagógica” (p. 23). 
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Por último, o manual pode ainda cumprir a “função de ajuda na avaliação das aquisições”, 

através, por exemplo, de “propostas de práticas de avaliação formativa”. 

Todavia, nem sempre estas funções têm sido concretizadas nos e pelos manuais escolares, o 

que acontece quando, por exemplo, estes não têm em conta a crescente heterogeneidade do público 

escolar. De facto, a sociedade actual encontra-se fortemente marcada pelo multiculturalismo, pelas 

diferenças, e, muitas vezes, os manuais não conseguem dar conta, de modo fiel e rigoroso, da nova 

realidade social, transmitindo representações de mundo estereotipadas. Esta é, aliás, uma das críticas 

apontadas pelos “opositores” aos manuais escolares, como veremos a seguir. 

Embora instituídos como dispositivos centrais das práticas educativas e como lugares de 

definição de saberes e de legitimação dessas mesmas práticas, a forma de encarar e de utilizar os 

manuais escolares não tem sido pacífica, suscitando, por vezes, posições radicais. 

Uns vêem no manual múltiplas vantagens, como sejam: 

a) adaptação a qualquer uso pedagógico, suprimindo a falta de outros suportes para 

um trabalho activo com os alunos. Por isso o manual tem de proporcionar 

actividades cada vez mais diversificadas que não se limitem a apresentar um 

conjunto de conhecimentos, mas que vão muito mais além, permitindo aos alunos 

avaliar as suas aquisições e contactar com múltiplos tipos de documentos, 

fornecendo-lhes ainda um conjunto variado de formas/métodos de apropriação, 

conducentes a leituras plurais11; 

b) relativa acessibilidade (em termos económicos), na sua obtenção12; 

c) polivalência no uso: o manual deve poder ser utilizado pelos alunos, na escola e em 

casa, sozinhos ou em grupo. Por outro lado, o manual tem também de ser útil aos 

professores, doseando tradição e inovação, assim fornecendo, na justa proporção, 

conteúdos, métodos, exercícios e documentação abundante e diversa; 

d) uniformização das mensagens educativas, dada a sua difusão através da tiragem de 

um grande número de exemplares. 

 

                                           
11 Choppin (1999) defende que “(…) le manuel se présente (…) comme la référence partagée avec les élèves car il lui [le professeur] est impossible 

matériellement d’élaborer tous ses matériaux pédagogiques” (p. 81). 

12 Este argumento pode, contudo, ser de igual modo visto numa perspectiva menos positiva, na medida em que, em certos contextos e dependendo do 

número de elementos do agregado familiar em idade escolar, o preço do manual escolar pode constituir um forte factor de desequilíbrio no orçamento das 

famílias. 
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Outros encaram, precisamente, esta “uniformização das mensagens educativas” como sendo 

um dos “males” que os manuais contêm, pois, assim, não têm em conta a heterogeneidade cultural e 

de valores dos alunos, numa sociedade cada vez mais marcada pelas diferenças e pelo 

multiculturalismo. “Tais livros”, afirma Ezequiel T. da Silva (1998), “transformam-se em fontes 

exclusivas do conhecimento” (p. 48), a ponto de, tal como sustentam Brandão & Martins (2003), os 

próprios professores exigirem dos seus alunos uma leitura única – a que corresponda à “resposta 

pronta” apresentada no seu manual –, assim impedindo cada um deles de “(…) fazer a sua própria 

leitura diferenciada e específica, na qual (…) pudesse[m] produzir sentidos que (…) remetessem a uma 

maior compreensão de si mesmo[s] como sujeito[s] inserido[s] num determinado contexto” (p. 263). 

Desta forma, nada é proposto de novo que faça interagir os conhecimentos de mundo que os alunos já 

trazem consigo com os textos que lhes são apresentados. Com efeito, embora ao manual escolar 

pareça competir apresentar perguntas/actividades que levantem questões inquietantes, que 

confrontem os leitores entre si ou com os posicionamentos do autor ou que permitam que o aluno faça 

a sua própria leitura do texto (e não uma leitura única), de tal modo diferenciada que os sentidos dela 

retirados o remetam para uma maior compreensão de si mesmo, veremos que, na prática, porém, tal 

nem sempre acontece. 

Os “opositores” aos manuais escolares apontam-lhes ainda como desvantagem o facto de 

poderem ser perspectivados como instrumentos de poder, visto o seu conteúdo (textos impressos) ser 

permanente e conservador, possibilitando uma utilização frequente, repetida e prolongada (cf. Choppin, 

1992). Por extensão, a triagem dos conhecimentos neles e por eles operada é redutora e 

hierarquizada, assim apresentando uma visão simplificada de uma realidade complexa. Com efeito, a 

imagem da sociedade transmitida nos manuais é parcialmente fictícia, pois estes recursos curriculares 

apresentam-no-la como deveria ser e não como realmente é13. 

Johnsen (1996), por sua vez, afirma: 

 
“(…) los libros de texto (…) pueden contener un potencial para el control negativo, debido a la 
ilegibilidad, los contextos incompletos, las estructuras inconsistentes con las premisas 
básicas de la materia, los métodos que entran en conflicto con objetivos importantes para las 
rutinas de trabajo y/o el uso impreciso/vago del lenguaje” (p. 137). 

 

                                           
13 A este propósito, leia-se o artigo “ ’Brancos, machos e mortos’ ou quem mora no manual de Inglês” (Carvalho et al., 1999), que coloca a tónica na visão 

estereotipada e nada conforme à realidade que os manuais de Língua Inglesa sistematicamente tendem a apresentar. 
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Ainda no seu ponto de vista, os actuais livros de texto possuem atributos que lhes conferem 

autoridade, isto apesar de deverem ser oficialmente neutros; daí este autor falar de uma espécie de 

“autoridade impessoal” dos manuais escolares. 

Entendido, na sua essência, como um livro com vista ao ensino e “(…) algo tão natural 

quanto a escola” (Paulo, 1999: 355), cedo as formas de apropriação do manual escolar introduziram 

alterações na configuração do seu estatuto. Assim, sem nunca deixar de ser um instrumento 

pedagógico tido como um todo estruturado e coerente, testemunho precioso da evolução de objectivos 

e métodos pedagógicos (cf. Choppin, 1992), ou um suporte de conteúdos educativos, o manual escolar 

não pode deixar de ser encarado como o veículo de um sistema de valores, de uma ideologia e de uma 

cultura, aceites por uma determinada sociedade, numa determinada época. 

Isto mesmo é defendido por Vieira (1999: 527), quando define o manual como “(…) um 

produto de consumo e um texto de massas ideologicamente marcado (…)”, assim regulando “(…) 

práticas instrucionais e sociais em sala de aula (…)” e constituindo, em simultâneo, “(…) um potencial 

instrumento de sujeição a uma determinada forma de perspectivar os modos de recontextualização do

saber, com implicações significativas no tipo de relação que com esse saber os alunos estabelecem e 

no processo de construção de uma cultura de aprendizagem em geral”. 

 

Ao longo dos anos, o manual tem sofrido alterações na sua configuração. Como nota Huot 

(1989), 

 
“Il faut des livres scolaires. En tant qu’instruments d’accès à des savoirs organisés, ou des 
savoirs-faire particuliers, et dont l’appropriation progressive commande la réussite scolaire et 
l’insertion socio-économique, ces livres spécifiques sont indispensables, et le maître seul, 
malgré toute sa compétence, ne pourra jamais s’y substituer entièrement. 

Mais on observe à leur propos (…) une double dérive au profit du parascolaire. D’un côté (…), 
les livres scolaires dans certaines matières se vident de toute substance disciplinaire (…). De 
l’autre (…), les manuels sont de plus en plus ambitieux et pointus, au point d’en être 
inaccessibles à la majeure partie des élèves, et peu adaptés à la nature des épreuves écrites et 
orales des examens officiels. Dans l’un et l’autre cas, ce sont dans les ouvrages parascolaires 
divers (…) que les élèves vont chercher (…) ce qu’ils ne trouvent plus dans leurs manuels, des 
connaissances organisées et la description de techniques précises” (p. 181). 

 

No contexto português, o manual de Português não “escapou” às transformações e diferentes 

formatos acima notados, vendo-se também “circundado” por inúmeros “satélites” (livros do professor, 

cadernos de actividades, recolha de documentos e/ou actividades) e por edições para-escolares, 

passando a conter em si mesmo um pouco de tudo: desde a gramática ao dicionário, passando pelos 
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exercícios ligados ao conhecimento explícito da língua ou por um conjunto de textos para mera fruição 

estética no acto de ler e/ou no de escrever. Por conseguinte, 

 
“(…) as funções do manual escolar também se modificaram: a função referencial foi 

paulatinamente sendo completada por uma função múltipla e polifónica” (Bento, 2000: 8). 
 

Situados, pois, na fronteira entre “a tradição e a inovação” (cf. Tormenta, 1996), por um 

lado, os manuais escolares perpetuam práticas já muito enraizadas, e, por outro lado, procuram (pelo 

menos teoricamente) acompanhar a evolução das políticas educativas, tentando adaptar-se às 

reformas introduzidas. Assim, não será de estranhar que, de cada vez que as orientações curriculares 

mudam, seja colocada a tónica no facto de o manual A, B, ou C ter sido concebido no estrito respeito 

por tais orientações e de favorecer uma implementação mais célere e eficaz das mesmas. 

Muitas outras críticas poderiam ser apresentadas aos manuais, como, por exemplo, o facto 

de recorrerem à utilização de fragmentos de textos, “(…) sempre dos mesmos autores, muitas vezes 

descontextualizados, com coesão e coerência comprometidas (…)” (Martins, 2003: 151); de vigorarem 

apenas durante um período limitado de tempo (entramos, aqui, no papel que ao Estado deveria caber 

na definição criteriosa de tal vigência); de revelarem erros científicos e de linguagem, imprecisões 

conceptuais, vocabulário desajustado à faixa etária a que se dirigem; de não estarem conformes aos 

objectivos definidos nos programas nem proporem as sugestões metodológicas mais adequadas. 

Muitos manuais poderão falhar em termos de escrita correcta, apropriando-se do discurso de outrem 

sem disso darem conta claramente e conferindo, ainda, mais importância a determinados conteúdos 

do que a outros. Apesar de tudo isto, e nas palavras de Lino M. da Silva (1999: 475), “[o] Manual 

Escolar parece ser o único tipo de livro que não está em crise”. 

Uma possível explicação para esse “sucesso” poderá residir no facto de, não raras vezes, o 

manual escolar ser a única bibliografia que o professor conhece ou pretende, frequentemente, utilizar. 

Ezequiel T. da Silva (1998: 48) fala de um “apego aos livros didáticos” que nasce e se desenvolve “em 

decorrência do desconhecimento da matéria a ensinar”, não sendo poucos os professores que 

organizam as suas aulas em função das sugestões e dos conteúdos de um certo número de livros 

didácticos. Com efeito, mesmo em termos de planificação anual de disciplina, os professores recorrem 

ao manual como ponto de partida, pelo que este se assume como um mediador curricular por 

excelência, inclusivamente em termos de “economia profissional”. As próprias editoras, na altura do 

envio dos manuais para análise pelos grupos disciplinares, apresentam como uma mais valia dos 

mesmos o facto de incluírem uma proposta de planificação anual de disciplina. Ao fazê-lo, estão, desde 
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logo, a impor um papel que, em princípio, não está destinado aos manuais escolares e, 

simultaneamente, a determinar a sua viabilidade e funcionalidade em situação escolar. 

De acordo com Bento (2000), 

 
“(…) assistimos cada vez mais à proliferação de publicidade das várias editoras relativamente 

aos seus produtos didácticos (…). A difusão de “bolsas” de materiais curriculares, assim 
como de outras “ajudas” pedagógico-didácticas, sobretudo no domínio da informática, leva-
nos a crer que as editoras pugnarão, cada vez mais, pelo controlo do conhecimento válido no 
palco educativo nacional. Deste modo, o cenário editorial tenderá a configurar-se pela 
dominância da agressividade, do poder e do lucro” (p. 18). 

 

Ainda sobre esta “agressividade”, a autora prossegue: 

 
“As estratégias de marketing que os delegados e as editoras utilizam são inúmeras: promovem 

encontros para a publicitação dos novos manuais escolares envolvendo, para o efeito, 
pessoas conceituadas do mundo académico e fazendo revestir esses encontros de um 
“enquadramento pedagógico-científico”; por vezes, utilizam apreciações escritas sobre os 
manuais realizadas, por exemplo, por escritores, ensaístas, etc.; promovem acções de 
formação para professores; disponibilizam cursos gratuitos; enviam gratuitamente aos 
professores (…) cada novo manual que é lançado no mercado, etc.” (p. 32). 

 

Dado este seu papel decisivo, há já unanimidade em considerar a necessidade de cada grupo 

disciplinar definir critérios e escolher fundamentadamente o livro didáctico a adoptar, para que, como 

diz Brito (1999), 

 
“(…) com êxito, os nossos alunos sejam como os frutos que ultrapassam as promessas das 

flores” (p. 147). 
 

Apesar da disponibilização de todo este material, o professor continua com dificuldades no 

que tange à selecção do manual escolar, relacionadas com a exiguidade dos prazos para a efectuar, 

assim como com a altura em que ela é feita14; com o facto de o próprio Ministério da Educação se 

demitir das suas responsabilidades enquanto órgão que tutela o ensino e todos os 

                                           
14 Cerca de três semanas (normalmente coincidentes com a etapa final do ano lectivo e com a sobrecarga de trabalho a ela inerente) não são suficientes 

nem adequadas para analisar mais de uma dúzia de manuais que, entretanto, vão chegando em catadupa às escolas. Por muita boa vontade que os 

professores tenham, não é no período de tempo estipulado pelo Ministério da Educação para a adopção de manuais que conseguirão, efectiva e 

absolutamente, ajuizar do seu valor, por mais que pareça respeitar os dezanove critérios para apreciação e adopção de manuais escolares 

ministerialmente definidos. 
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intervenientes/variáveis que o compõem15; com a ausência de formação específica dos professores 

para proceder a essa selecção e com o próprio processo de selecção (não há discussão suficiente nas 

escolas). De acordo com Brandão & Martins (2003), 

 
“Tudo parece ser feito (…) com a pressa de se desincumbir da tarefa, que é como que uma 

obrigação a mais atrapalhando a prática rotineira” (p. 258). 
 

Referindo-se à realidade brasileira, estas autoras alertam também para o facto de as 

condições em que se desenrola o processo de escolha dos livros didácticos não permitir “o exercício de 

reflexão ou visão crítica dos docentes” (id  ib.). .

                                          

As dificuldades de avaliar a qualidade dos manuais, que têm levado as instâncias oficiais a 

demitir-se da tarefa, não são intransponíveis. De facto, num grande número de países, têm-se 

desenvolvido programas de avaliação, mais ou menos generalizados aos vários níveis de escolaridade, 

validando-se assim o produto que chega às mãos de alunos e professores. 

É o caso do Brasil, por exemplo, com o PNLD, que visa “(…) a aquisição e a distribuição, 

universal e gratuita, de livros didáticos para os alunos das escolas públicas do ensino fundamental 

brasileiro. (…) A fim de assegurar a qualidade dos livros a serem adquiridos, o Programa desenvolve, a 

partir de 1996, um processo de avaliação pedagógica das obras nele inscritas (…)” (Batista, 2003: 25-

26). 

Tal avaliação poderá contribuir para que os manuais escolares sejam, de facto, um veículo 

privilegiado para dar voz/corpo às mudanças, não só contribuindo, dessa forma, para a construção de 

igualdade de oportunidades, mas também alargando as opções de aprendizagem e as visões de 

mundo das crianças e jovens, futuros adultos, que com eles directamente contactam e lidam. “Deste 

modo, assumir-se-ão, decisivamente, como instrumentos valiosos de inovação educativa e de 

transformação social” (Pinto, 1999: 390). 

 

 

 

 

 

 
15 Note-se a este propósito, e apenas a título de exemplo, a vacuidade da grelha para registo de apreciação e adopção de manuais escolares, cujos critérios 

de apreciação – válidos tanto para o ensino básico como para o secundário – se encontram distribuídos por diferentes planos de análise aplicáveis a 

disciplinas tão diversas na sua essência como o são, por exemplo, a de Língua Portuguesa e a de Educação Tecnológica. 
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2. O manual de Português 

 

“Actuando como instâncias de regulação das acções pedagógicas e representando uma 
concretização de orientações mais gerais, os manuais escolares têm no contexto da análise 
do discurso pedagógico, pela sua posição de textos reguladores e de textos regulados, uma 
importância notável: são passíveis de uma descrição orientada para a caracterização das 
formas de reorganização dos textos que recontextualizam (…), mas permitem também 
perceber como se entende e (…) se realiza a transmissão ao nível da sala de aula” (Castro, 
1995: 69-70). 

 

Neste âmbito, os manuais escolares surgem não só como instâncias de recontextualização do 

discurso pedagógico, mas também como instâncias de modelização do discurso da aula. 

Desenvolvendo esta linha de pensamento e assumindo a posição de Basil Bernstein, Castro 

(1995) concebe o papel do manual com base na distinção entre o nível de produção e o nível de 

reprodução, este último realizável no contexto próprio da escola e da aula, mais em particular. Neste 

sentido, aquilo que acontece na aula, mediado pelo manual, poderá não ser exactamente o que está 

previsto nos programas. 

Ao assumir-se como instância de modelização do discurso da aula, o manual assume-se 

também como um poderoso instrumento que irá determinar e/ou criar as condições para o exercício 

da leitura dos textos neles contidos. Segundo Luke (1988: 154),  

 
“(…) the teaching of text in the classroom is governed by the intentional application of an 

ensemble of pedagogical practices. Through instruction, assessment and related daily 
classroom interaction, a hidden curriculum is established which may augment, enhance, 
complement and (…) contradict the ideological messages expressed within and through the 
text (…)”. 

 

Para esta possibilidade em muito contribuem as características dos manuais, no nosso caso, 

de Português. A estrutura organizativa dos modernos manuais escolares de Português inclui, grosso 

modo, “textos”, “actividades” sobre esses mesmos textos, “fichas informativas” e/ou “de trabalho” 

incidindo nos mais variados domínios. Por outras palavras, o manual de Português surge como uma 

espécie de compilação, pois 

 
“(…) é antologia escolar, é gramática escolar, é caderno de actividades, em suma, o livro de 

Português é, e é-o também para o professor, a disciplina de Português” (Castro, 1999: 191). 
 

Assumindo uma tendência totalizante no panorama educativo português, os manuais 

escolares evidenciam essa preponderância tanto ao nível da planificação das aulas (conteúdos), como 
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das práticas pedagógicas seguidas (pedagogia) e ainda das aquisições realizadas pelos alunos 

(avaliação). Por outro lado, enquanto texto regulado pelo Discurso Pedagógico Oficial, o manual surge 

como um  

 
“(…) dispositivo de focalização que, seleccionando a partir de “selecção”, opera um juízo 

valorativo sobre os domínios de intervenção legítimos para a disciplina de Português” 
(Dionísio, 2000: 218). 

 

Esses mesmos manuais, para além de instituírem aquilo que o aluno/leitor vai adquirir, 

recolocam – através da interpretação – textos produzidos noutros lugares. Estes, por seu turno, serão o 

cerne das actividades a realizar, as quais, mantendo uma relação com eles, comportam uma série de 

procedimentos de regulação, que condicionam a construção de significados sobre ou a partir do texto 

nuclear. Neste contexto, a leitura que é feita, na Escola, pelos alunos, vê-se reduzida a uma busca das 

respostas previstas para o texto em vez de ser um momento de procura de significados no e com o 

texto. 

Ainda de acordo com Dionísio (2000), o conteúdo dos manuais de Português pode ser 

distribuído por dois planos complementares e de natureza primária. A saber: o fundacional, do qual 

fazem parte os “textos” seleccionados, e o complementar, que engloba as “actividades” propostas 

para a leitura desses “textos”. Estruturando e interpenetrando o primeiro, pode identificar-se um nível 

secundário de estruturação discursiva que  

 

“(…) traduz sempre, e em alguma medida, uma situação comunicativa entre autor/leitor, 
sobre o discurso em curso entre estes, por meio do manual (…)” (p. 108). 

 

Ou seja, trata-se de um discurso do autor sobre (e à volta de) os textos, as actividades e os próprios 

leitores16. Dito de outro modo, com este nível secundário, está-se perante 

 
“(…) práticas discursivas que controlam e estruturam tanto os significados como o próprio 

processo de construção desses significados. Com formas de expressão distintas, estas 
práticas têm como função genérica a de construir um quadro dentro do qual se estabelecem 
as relações entre os sujeitos e entre estes e os conteúdos/texto” (p. 110). 

 

                                           
16 Sobre este assunto, confira-se a distinção entre “discurso instrucional” e “discurso regulador” (Castro, 1995): o primeiro “(…) controla a transmissão, a 

aquisição e a avaliação dos assuntos, necessárias à aquisição das competências específicas” (p. 78) e o segundo é o responsável pelo controlo da ordem, 

da relação e da identidade dos sujeitos e das suas práticas. 
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Para além disto, surgindo como “textos transformados” em virtude da sua “deslocação” e 

“recolocação” em contexto pedagógico (Dionísio, 2000: 117), os textos dos manuais não podem ser 

lidos autonomamente, antes como parte integrante de um discurso produzido num determinado 

quadro de normas e linhas de orientação17. Dependendo do grau de controlo necessário para adquirir 

os saberes interpretativos, assim o leitor desempenhará papéis específicos que lhe conferirão uma 

maior ou menor participação na construção dos sentidos textuais, potenciando, em simultâneo, o 

reforço da sua atitude para com a leitura, entendida como “leitura escolar”, de que atrás já demos 

conta.  

Pelos manuais de Português, esta leitura apresenta características pouco ou nada 

compatíveis com os objectivos que este domínio parece visar, na Escola, e, mesmo, no CNEB. Com 

efeito, genericamente, todos os estudos realizados sobre manuais de Português apontam para as 

mesmas características: i) uma leitura e um leitor “formatados”, isto é, o próprio manual define o 

percurso interpretativo que deve ser seguido, assumindo-o como o único válido e que deve ser tido em 

conta na leitura efectuada na Escola; ii) sentidos “prontos-a-usar”: o autor do manual, quer ao 

descrever o que observa, quer ao tirar conclusões sobre o que leu, quer ainda ao avaliar o texto, desde 

logo projecta o seu envolvimento com os textos, dando-os a ler aos alunos à semelhança da leitura já 

por si efectuada; iii) uma leitura imposta e efectuada sob controlo, que decorre das características 

anteriores, pois o leitor dos textos dos manuais vê-se, de imediato, confrontado com limitações várias à 

sua intervenção sobre o texto e com a obrigatoriedade de responder dentro de um determinado 

quadro, já definido pela solicitação que lhe é apresentada; iv) a redução das operações de leitura à 

identificação e à confirmação, pelo que se está “(…) perante um contexto muito pouco diversificado de 

movimentos de leitura (…)” (Dionísio, 2000: 311); v) a existência de “textos transparentes”, ou seja, de 

textos que claramente evidenciam os sentidos que o leitor deles deve extrair, logo, de textos que não 

possibilitam leituras várias, assim exercendo um forte controlo sobre a actividade interpretativa do 

aluno, que vê o seu papel como leitor desvalorizado. 

Em síntese, os manuais de Português têm vindo a apresentar-se como um lugar que tende a 

neutralizar qualquer leitura privada dos textos propostos, impondo, em contrapartida, verdades por si 

tidas como universais e indiscutíveis. Nesta perspectiva, o manual não só anula a autonomia do leitor 

no acto interpretativo, como vinca também claramente as estratégias pedagógicas a utilizar para o 

                                           
17 Castro (1995: 83), retomando o conceito de enquadramento de Basil Bernstein, define-o como o princípio que regula as práticas comunicativas que se 

estabelecem na relação entre transmissores e aquisidores. 
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estudo desses mesmos textos, procedimentos que se tornam mais evidentes nos textos pertencentes à 

esfera literária. De facto, como afirma Passos (2004), 

 
“No livro didático, os textos passam a ser caracterizados pela objectividade imposta por uma 

função pedagógica que guia o aluno a determinadas “interpretações” e transforma o texto 
literário em uma reprodução do mundo real” (p. 156). 

 

No quadro normativo do CNEB, todas estas características apontadas aos manuais devem ser 

sujeitas a profunda discussão, designadamente quanto ao modo como a aprendizagem vai sendo 

organizada para o aluno. Dito de outro modo, é fundamental interpelar o manual quanto à forma como 

vão sendo construídos os degraus que sustentam saberes e competências. 

Entre as várias vantagens apontadas para os manuais, a de organizar a aprendizagem de 

forma progressiva é, sem dúvida, uma das mais consensuais. A apreciação de qualquer manual não 

pode, pois, omitir a forma que tal “progressão” assume, se ela existe, com que características… 

 

 

3. A “progressão” das aprendizagens – definição e relevância  

 

Na aprendizagem de uma língua, a questão da “progressão” é fundamental, na medida em 

que aquela constitui um objecto complexo, que não é facilmente dissociável das características 

psicossociais dos indivíduos. É, exactamente, esta especificidade do objecto de aprendizagem – a 

língua, instrumento de comunicação entre várias e diferentes pessoas – que torna a reflexão sobre a 

“progressão” bastante complexa, pois, antes de se ensinar uma língua aos alunos, é preciso que os 

elementos constitutivos daquela estejam claramente organizados. 

No caso português, a questão da “progressão” ganha ainda mais importância, visto que as 

aprendizagens estão determinadas por um currículo que vive da lógica de ciclo, apresentando o 

conjunto de competências, consideradas essenciais, a desenvolver nos alunos ao longo da 

escolaridade básica obrigatória. 

Comecemos por tentar definir “progressão”. Porquier (2000) apresenta o termo “progressão” 

como algo de fluido, “[d’]une part, parce que ce terme peut référer soit premièrement à un procès, 

donc un processus, un parcours dans le temps (…) selon une évolution positive (…); soit deuxièmement 

à un agencement et une ordonnance d’étapes, de contenus (savoir, savoir-faire), préalablement 

organisés et planifiés dans le temps selon un plan ou un programme” (p. 88). O primeiro sentido, mais 
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amplo, remete para o aluno, ao passo que o segundo sentido proposto, mais específico, remete para o 

resultado do processo de ensino-aprendizagem, no qual o aluno não é o agente principal. No entanto, 

independentemente destas diferenças, não podemos esquecer que ambas as definições estão ligadas 

entre si, visto que a “progressão (sentido 2)” destina-se a gerar a “progressão (sentido 1)”. Com efeito, 

“[o]n dit qu’un apprenant «suit» une progression, mais aussi que les enseignants «suivent» la 

progression des apprenants. Il ne manque pas de cas où la progression (sens 1) des apprenants – 

l’évolution de leur apprentissage, suivie par l’enseignant – contribue à moduler, remanier, voire 

agencer la progression (sens 2) de l’enseignement” (Porquier, 2000: 88). 

Galisson & Coste (1986) propõem a seguinte definição: 

 
“Toute démarche didactique, toute procédure rationalisée et économique d’enseignement 

aboutissant à la mise au point d’un modèle ou d’un itinéraire d’apprentissage, implique des 
décisions relatives: - au choix des éléments à enseigner ou à privilégier dans l’enseignement; 
- et à la mise en ordre de ces éléments suivant la stratégie qui semble la mieux adaptée aux 
buts recherchés (…). Ce dernier type de décision détermine ce qui, dans un manuel, une 
méthode, ou tout simplement une pratique pédagogique suivie, est appelé «progression» ” 
(p. 446). 

 

Esta definição perspectiva também a “progressão” segundo dois pontos de vista: por um 

lado, como um processo que determina a escolha e a ordenação dos conteúdos a ensinar; por outro, 

como a estruturação que é feita desses mesmos conteúdos. Daqui resultam três observações: 

a) a “progressão” pode remeter para “programa”, mas também para “conteúdo de 

ensino” ou “conteúdo de uma aula”, pelo que é necessário distinguir “micro-

progressão” de “macro-progressão”. Segundo Cicurel (2000), “[l]a progression 

proposée dans un manuel, un programme, un cours est tiraillée entre deux pôles: - 

le plan de la macro-progression: celui qui est dicté par les contenus liés aux 

contraintes institutionnelles et aux directives imposées; - le plan de la micro-

progression: la progression proposée s’actualise dans l’interaction de la classe de 

langue” (p. 110); 

b) a determinação de uma “progressão do ensino” tem por base uma série de critérios 

e de operações que pretendem responder, entre outras, a perguntas como “o que 

ensinar?”, “que selecções efectuar?”, “segundo que ordem?”, “durante quanto 

tempo?”; 

c) uma vez estabelecida, esta “progressão” define o que, etapa por etapa, deve ser 

ensinado e aprendido, ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 
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Não esqueçamos, porém, tal como já fizemos referência, que, no ensino de uma língua, a 

“progressão” não se processa assim de forma tão linear, uma vez que a língua é multidimensional, 

encerrando em si uma dimensão linguística, sociolinguística, sociocultural, discursiva… Por 

conseguinte, uma questão se coloca: “como ensinar uma língua no seu todo e, ao mesmo tempo, ter 

em consideração etapas de conteúdos e capacidades?”. 

Dado o carácter complexo de uma língua, é difícil dar uma resposta cabal a esta questão. 

Cicurel (2000), a este propósito, lembra-nos que: 

 
“[l]a progression dans un cours de langue est tiraillée entre l’arbitraire lié à l’objet 

d’apprentissage (…) et la conception volontariste d’une rationalisation de l’organisation des 
contenus attestée par les curriculums et les programmes officiels” (p. 103). 

 

Poderemos, no entanto, assumir que, na sua planificação, o professor deve determinar um 

objectivo preciso, em função do próprio contexto de ensino e dos seus próprios alunos. Definido esse 

objectivo, será preciso determinar como irá ser ensinada a língua (se em função de tipologias textuais, 

se nas suas estruturas morfossintácticas, etc.), de acordo com um critério de organização que pode ir 

do “simples ao complexo”, do “frequente ao raro”, do “geral ao específico”, entre outros. 

A auxiliar – ou não – os professores na determinação da natureza e do ritmo da “progressão 

pedagógica” estarão os manuais escolares, que, dado o seu estatuto privilegiado na sala de aula, 

poderão determinar aquilo que cada aluno deve aprender, segundo que critério de “progressão” e 

através de que actividades. 

Em síntese, falar de “progressão” implica questionar a organização dos conteúdos a ensinar 

a partir de materiais que, para tal, são postos à disposição dos professores, mas, sobretudo, obrigar a 

ter em conta aquilo que alunos e professores serão capazes de fazer com esses materiais. Claramente 

afastada da noção tradicional, linear e rígida, a “progressão”, nos dias de hoje, deve ser pensada na 

sua vertente multidimensional, tomando em linha de conta a complexidade do processo de ensino-

aprendizagem, particularmente no âmbito da língua. 

 

Neste quadro muito pessimista relativo aos manuais escolares – um “mal necessário”, dotado 

de uma “força hercúlea”, segundo Ezequiel T. da Silva (1998) –, e face a uma forma de olhar para o 

CNEB que coloca os alunos no centro das experiências de aprendizagem, é importante questionar de 

que forma o desenvolvimento das competências de leitura surge consagrado nos novos manuais 
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escolares de Língua Portuguesa para o 7º ano de escolaridade. É desse estudo que procuraremos dar 

conta. 
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CAPÍTULO III 

O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA DE LEITURA EM MANUAIS ESCOLARES 

UM ESTUDO 

 

 

O trabalho pedagógico com o manual escolar exige um exercício de reflexão e de visão crítica 

constantes, no sentido de avaliar a sua conformidade com o público a que se destina e com o currículo 

que diz seguir de perto. Do mesmo modo, trabalhar com manuais escolares implica avaliar a 

adequação das propostas de ensino aos objectivos visados, assim como a clareza e correcção dos 

conceitos veiculados nas actividades, em diferentes domínios: Leitura, Esc ita, Oralidade e 

Funcionamento da Língua. Implica ainda estar atento à clareza, correcção e variedade das actividades 

e à existência ou não de “progressão” nas aprendizagens a alcançar ao longo do percurso escolar, em 

cada ano lectivo. 

r

Neste capítulo, definimos o objecto e traçamos os objectivos que nortearam o presente 

estudo; damos, ainda, conta de como foi constituído o nosso corpus, bem como dos procedimentos 

analíticos seguidos para a concretização dos objectivos traçados. 

 

 

1. Objecto e objectivos do estudo 

 

Tendo como cenário de fundo o “(...) desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes 

que viabilizam a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos 

familiares ao aluno” (CNEB, 2001: 9), o nosso estudo tem por objecto central as práticas de ensino da 

leitura configuradas em manuais escolares, especificamente ao nível das competências reconhecidas 

como necessárias para formar leitores e, de certa forma, previstas naquele documento. A par da 

natureza destas práticas escolares, que darão corpo a competências, a forma como se organiza o 

ensino, ou seja, a “progressão” que se prevê para as aprendizagens, é parte integrante deste objecto. 

No sentido de avaliar como e se as práticas sugeridas nos manuais se encaminham no 

sentido da utilização de estratégias de leitura diversificadas, de forma a contribuir de modo efectivo e 

eficaz para a promoção da própria leitura, considerámos, na análise, as actividades de leitura 

propostas nas diferentes unidades que compõem três manuais de Língua Portuguesa para o 7º ano de 
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escolaridade, adoptados nas escolas do concelho de Lousada, no ano lectivo de 2002/2003. Em 

última instância pretende-se:  

 
� compreender em que medida os manuais de Língua Portuguesa para o 

7º ano de escolaridade, surgidos no ano lectivo 2002/2003 e 

construídos no quadro das competências exigidas pelo Currículo 

Nacional do Ensino Básico, integram efectivamente os princípios nele 

consagrados. 

 

A consecução deste objectivo geral passa por uma análise faseada em dois momentos, 

relativos a dois elementos de estruturação do manual escolar: os “Textos de Abertura” e as 

“Actividades”. 

Com o estudo dos manuais escolares na sua relação com a disciplina de Língua Portuguesa, 

por um lado, e, por outro lado, com os princípios do CNEB visa-se, de uma forma específica, 

a) num primeiro momento, analisar como, pelos “Textos de Abertura”, os manuais 

mostram o seu vínculo ao CNEB; 

b) num segundo momento, verificar como os manuais perspectivam a competência 

de leitura e, ao nível das práticas que sugerem, criam condições para que o leitor 

se torne competente, construtor activo de significados. 

 

A operacionalização destes objectivos concretizar-se-á: 

a) identificando os domínios da Língua Portuguesa que são trabalhados nos manuais, 

nas diferentes actividades propostas a partir dos textos; 

b) identificando as operações de leitura solicitadas pelas perguntas surgidas nos 

questionários dos textos dos manuais; 

c) avaliando a existência ou não de uma “progressão”, em termos de 

desenvolvimento da competência de leitura, a partir da organização das 

actividades propostas para os textos do manual. 
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2. O corpus do estudo 
 

O corpus deste trabalho, como já foi antecipado, é constituído por três manuais de Língua 

Portuguesa para o 7º ano de escolaridade disponíveis no mercado no ano lectivo de 2002/200318. 

Esses manuais são os adoptados nas cinco escolas19 do concelho onde, de há alguns anos a esta 

parte, temos vindo a leccionar – Lousada20 - e cuja caracterização económico-social é apresentada no 

capítulo IV. Por outro lado, visto que, no 3º ciclo do Ensino Básico, as alterações propostas no 

Currículo Nacional se iniciam no 7º ano de escolaridade, parece-nos de todo o interesse levar a cabo 

um estudo que, de alguma forma, nos faça reflectir sobre as mudanças que esse documento poderá 

acarretar na prática docente quotidiana e vindoura. 

O corpus incluiu, pois, os seguintes manuais escolares: Ponto e Vírgula (2002), de 

Constança Palma e Sofia Paixão, Texto Editora (Lisboa)21; Ponto por Ponto (2002), de Maria da 

Conceição Ribeiro e José Fernando Ribeiro, Edições Asa (Porto)22; Ser em Português (2002), de Artur 

Veríssimo (coord.), Areal Editores (Porto)23. 

 

 

3. Metodologia de análise 

 

Como instrumento de ensino da leitura (e dos valores a ela associados) na escola, o manual 

participa na criação de uma comunidade de leitores com características específicas, deixando marcas 

na sua formação. Na aula de Português, é por meio do manual que o aluno poderá construir sentidos, 

pôr em uso capacidades e desenvolver competências. Sendo assim, a forma como os manuais 

                                           
18 Refira-se a título de curiosidade que, para o ano lectivo de 2002-2003, para o 7º ano de escolaridade, na disciplina de Língua Portuguesa, e de acordo 

com a página da Internet (da responsabilidade do Departamento de Educação Básica) sobre este assunto, foram publicados 18 manuais, num total de 9 

editoras: Areal Editores (1); Asa Editores II, S.A. (2); Constância Editores, S.A. (2); Didáctica Editora, Lda. (1); Editorial O Livro (2); Lisboa Editora (1); 

Plátano Editora, Lda. (2); Porto Editora (4); Texto Editora, Lda. (3). 

19 Escola E. B. 2|3 de Caíde de Rei, Escola E. B. 2|3 de Lousada, Escola E. B. 2|3 de Lustosa, Escola E. B. 2|3 de Nevogilde e Escola Secundária com 3º 

ciclo de Lousada. 

20 Cumpre-nos registar que a opção pelo critério de região – manuais seleccionados nas escolas do concelho de Lousada – permitirá, no nosso entender, 

uma mais completa e fundamentada análise, visto o conhecimento do meio económico-sócio-cultural ser também maior. 

21 Adoptado na Escola E. B. 2|3 de Caíde de Rei e na Escola E. B. 3|S de Lousada. 

22 Adoptado na Escola E. B. 2|3 de Lousada e na Escola E. B. 2|3 de Lustosa. 

23 Adoptado na Escola E. B. 2|3 de Nevogilde. 
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organizam os momentos de leitura é decisiva nas características de tal comunidade, concretamente 

quanto ao modo como os seus membros progridem no desenvolvimento da capacidade de ler. 

Dos “Textos de Abertura” às “Actividades”, passando pelas “Fichas Informativas” e pelos 

“Textos” propostos para leitura, vários são os lugares do manual onde é possível recuperar, por um 

lado, o entendimento de como se forma um leitor e, por outro lado, de como o manual se relaciona 

com o Discurso Pedagógico Oficial. 

Neste contexto, procedemos a uma análise dos manuais escolares seleccionados em dois 

dos seus planos constitutivos: os “Textos de Abertura” e as “Actividades”. 

Com efeito, os “Textos de Abertura” dos manuais, “(…) revestindo uma grande variedade de 

formas e designações, apresentam com frequência os seus fundamentos e linhas de orientação, neste 

que constitui o primeiro encontro com os futuros utilizadores” (Dionísio, 2000: 217). É, pois, através 

dos “Textos de Abertura” que, para além de se compreender o projecto pedagógico proposto, se pode 

também deduzir que tipo de leitor os manuais e a Escola, em primeiro lugar, visam formar, assim 

como identificar os textos válidos com vista a esse fim. 

Relativamente às “Actividades”, mantendo uma relação com os textos da antologia, 

comportam uma série de procedimentos de regulação que possibilitarão a construção de significados 

sobre ou a partir do texto nuclear. É através delas que os leitores podem desenvolver as habilidades e 

os processos para se tornarem leitores. Por outro lado, é também nestas “Actividades” que se pode 

perceber até que ponto o manual escolar dá resposta aos princípios previstos num Currículo Nacional 

que aproxima a noção de competência do conceito de literacia (cf. CNEB, “Introdução”). 

Neste capítulo caracterizaremos os procedimentos adoptados para a análise destes dois 

planos de estruturação do manual tal como ele tem sido editado em Portugal. 

 

 

3.1. Categorias de análise do corpus 

3.1.1. Os “Textos de Abertura” 

 

A fim de verificar se os manuais escolares afirmam claramente a construção de um leitor 

competente à luz do CNEB e se o valorizam enquanto texto regulador do trabalho desenvolvido na sala 

de aula, tomámos como objecto de estudo inicial os “Textos de Abertura” de cada um dos três 

manuais em análise, na medida em que, funcionando como um “cartão de visita” do manual escolar, 

nos permitem desde logo traçar um perfil do mesmo. Por outro lado, os “Textos de Abertura” dos 
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manuais desempenham um papel relevante na selecção destes últimos, já que, mesmo antes da 

escolha do manual, o professor irá procurar no respectivo “Texto de Abertura” a sua caracterização 

breve, não procedendo necessariamente a uma análise exaustiva, página a página, de todos os 

manuais escolares enviados pelas editoras para apreciação e posterior adopção. 

Definimos as seguintes categorias de análise do conteúdo dos “Textos de Abertura”: 

a) “Referência ao Currículo Nacional do Ensino Básico”;  

b) “Competências Contempladas”; 

c) “Critérios de Selecção de Textos”; 

d) “Instruções de Uso”. 

 

A escolha destas categorias de análise justifica-se, por um lado, pelo facto de, desde o ano 

lectivo de 2002/2003, com a Reorganização Curricular, o Currículo Nacional se afirmar como o 

documento-guia para a reformulação geral dos programas. Neste quadro, parece, pois, ser relevante 

perceber como os manuais escolares inscrevem a referência ao CNEB e como enquadram as 

competências nele definidas. Na análise desta dimensão dos “Textos de Abertura”, considerar-se-á a 

presença da “Referência ao CNEB” sempre que se falar explicitamente de CNEB ou, implicitamente, se 

falar de “competências” ou de “programas”, por exemplo: 

 
“Organizado na perspectiva do aluno, (…) este manual foi também planificado de acordo com 

as novas adaptações curriculares (…)”. 
 

Uma vez que, por um lado, desde 1991, o currículo da disciplina de Português está 

organizado à volta de domínios verbais como a Leitura, a Escrita e a Oralidade, a par do 

Funcionamento da Língua, e, por outro lado, o CNEB prevê o desenvolvimento de competências nestes 

mesmos domínios, definimos a categoria “Competências Contempladas”, subdividida naqueles quatro 

domínios. Estes serão considerados sempre que houver referência às palavras “Leitura, “Escrita, 

“Oralidade” e “Funcionamento da Língua”, do tipo do seguinte exemplo: 

 
“E assim se abre este livro: qual porta larga para uma aproximação inteligente ao campo fértil 

das Leituras e das Escritas dos vários géneros literários – nunca descuidando que é 
essencialmente pelo Jogo de Palavras e Conceitos que os alunos entenderão cada vez 
melhor (…)”. 
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Relativamente aos critérios que presidiram à escolha de determinados textos e não de outros, 

considerámos, aqui, a explicitação de critérios definidos em função a) das características dos textos e 

b) das características dos alunos. Deste modo, sempre que, no “Texto de Abertura”, haja referência ao 

facto de as escolhas efectuadas terem atendido às características intrínsecas dos textos (linguísticas, 

estruturais ou temáticas) ou a factores extrínsecos, como a adequação aos interesses e características 

dos alunos (nível etário e sócio-cognitivo, desenvolvimento linguístico, etc.), como no exemplo a seguir: 

 
“Quanto aos textos seleccionados para este manual, eles são fruto do desejo de possibilitar ao 

aluno a descoberta do seu caminho enquanto leitor, (…)”, 
 
estaremos em presença destas sub-categorias de “Critérios de Selecção de Textos”. 

Em todos os casos, a análise procede pela notação da presença ou ausência. 

Por último, para perceber o modo como os manuais escolares prevêem o desenvolvimento 

das competências, designadamente da “Leitura”, tentaremos dar conta da presença e tipo de 

“Instruções para o Uso do Manual Escolar”. Neste caso, pretende-se verificar a relação que este 

recurso estabelece com outros, podendo assim apresentar-se como recurso aberto ou, pelo contrário, 

fechado. Isto é, se os manuais entendem que aquele desenvolvimento se dá por meio de múltiplos 

recursos que propiciam variadas interacções verbais e, em consequência, prevêem a possibilidade de o 

professor recorrer a outros meios para o desenvolvimento das competências, num quadro de uma 

certa autonomia docente, estaremos perante aquilo que se pode designar por “manual aberto”; se o 

manual se assume como recurso único e suficiente, podemos considerá-lo como um “manual fechado” 

quanto às “instruções de uso” para a sua utilização. 

Mas, se os “Textos de Abertura” são importantes lugares para perceber como se posiciona o 

manual no quadro de relações entre Discurso Pedagógico Oficial, Professores, Alunos, Textos e 

Competências, a forma como se concretizam as declarações de intenção só nas “Actividades” pode 

ser recuperada. 

 

 

3.1.2. As “Actividades” 

 

O processo de ensino-aprendizagem das competências relacionadas com a leitura “acontece” 

nos manuais ao longo de “Actividades” à volta dos textos, organizadas em blocos de distinta natureza, 

vulgarmente denominados por “unidades didácticas”. 
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Os manuais deste corpus – Ponto e Vírgula, Ponto por Ponto e Ser em Português – dividem-

se em unidades didácticas, que seguem mais ou menos de perto a nomenclatura “tipologias textuais”. 

Assim, em quase todos eles se verifica a presença de três grandes categorias de descrição dos textos – 

«Texto Narrativo», «Texto Poético» e «Texto Dramático» –, acompanhadas de uma outra, mais 

abrangente, que, normalmente, surge designada de diferentes formas – «Outros Textos», «Textos da 

Comunicação Social e Interpessoal», «Textos de Imprensa e Outros», «A Comunicação Social e Outras 

Formas de Comunicação Escrita». Inclui-se aqui, como algumas designações revelam, uma grande 

diversidade de textos de “comunicação imediata”, caso de ‘Notícias’, ‘Carta e Correio Electrónico’, 

‘Textos Publicitários’, ‘Bandas Desenhadas’ e ‘Símbolos de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’. No nosso 

estudo, designaremos essa unidade como «Textos Informativos». 

De salientar ainda que, em dois dos três manuais em análise – Ponto e Vírgula e Ponto por 

Ponto –, o «Texto Narrativo» se encontra dividido em ‘A Tradição Oral’ e o ‘Conto de Autor’. Todavia, 

como os textos da literatura oral estão ausentes, enquanto “unidade maior”, do manual Ser em 

Português (surgindo apenas na rubrica “Outros Textos, Outras Leituras”), optamos por não os incluir 

no nosso estudo. 

Em síntese, do conjunto dos três manuais, são analisadas as unidades «Texto Narrativo» 

(TN), «Texto Dramático» (TD), «Texto Poético» (TP) e «Textos Informativos» (TI). 

 

Num primeiro momento, e a fim de poder, posteriormente, verificar a existência ou não de 

uma “progressão” em termos do desenvolvimento da competência de leitura, favorecida pelas 

actividades propostas a partir dos textos do manual escolar, seleccionaram-se, das unidades «Texto 

Narrativo», «Texto Dramático» e «Texto Poético», “subunidades” que as representam (cf. anexo 2): as 

primeiras e as últimas, desde que acompanhadas por um questionário. Por sua vez, uma terceira, em 

posição intermédia na unidade, cuja escolha não foi aleatória. Neste caso, demos privilégio a uma 

“subunidade” que, surgida no interior de uma determinada unidade de um dos manuais em análise, 

também surgisse nos outros, fosse ou não na mesma posição, como acontece com excertos retirados 

de À Beira do Lago dos Encantos, de Maria Alberta Menéres, que, estando presentes nos três manuais, 

correspondem a três “subunidades” diferentes. Assim, no manual Ser em Português, esses excertos 

correspondem às três “subunidades” seleccionadas, visto não haver mais nenhuma; no manual Ponto 

e Vírgula, surgem como sendo a “subunidade 3”; no manual Ponto por Ponto, constituem a 

“subunidade 2”. 

 40



 

Relativamente aos «Textos Informativos», em que se incluíam as produções do quotidiano, 

dada a “natureza compósita” deste conjunto, analisámos, em regra, um “texto”, com respectivo 

questionário, de cada uma das “subunidades” contempladas nessa unidade maior, nomeadamente a 

‘Notícia’; a ‘Banda Desenhada’; o ‘Texto Publicitário’; os ‘Símbolos de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’; 

a ‘Carta’ e o ‘Correio Electrónico’. As excepções a esta regra residiram i) no caso dos textos ‘Símbolos 

de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’, os quais, considerados nos dois manuais onde surgiam – Ponto 

por Ponto e Ponto e Vírgula – como um só bloco de vários textos, assim foram analisados; ii) no caso 

do ‘Texto Publicitário’ do manual Ponto por Ponto, já que o modo como surgia apresentado – vários 

textos também em bloco – a isso obrigou; iii) no caso da ‘Banda Desenhada’, também do manual 

Ponto por Ponto, que, por apenas conter actividades do domínio da escrita, do tipo do exemplo a 

seguir, não foi alvo de análise por não ser este domínio objecto do nosso trabalho: 

 
“Cria, com o teu grupo, texto para os balões e forma uma história” (p. 216). 

 

De salientar que, ainda no manual Ponto por Ponto, relativamente à ‘Notícia’ e ao ‘Texto 

Publicitário’, foram escolhidos aqueles textos que, tal como acontecia no manual Ponto e Vírgula, 

continham algum tipo de questionário. Por isso, a página indicada no anexo dois (onde se apresenta a 

totalidade da amostra) quanto ao texto seleccionado nem sempre corresponde à primeira página da 

unidade em que ele se encontra. 

Todos estes «Textos Informativos» têm tradicionalmente uma fraca presença nos manuais e, 

por extensão, nas aulas, surgindo ora em função de uma qualquer sugestão deixada por outro texto, 

ora para ilustrar alguma situação, por exemplo, os valores partilhados (ou não) por uma determinada 

sociedade. Por isso, os objectivos de leitura e as estratégias de compreensão que lhes subjazem serão 

quase necessariamente diferentes daqueles que presidem ao trabalho pedagógico com os outros textos 

dos manuais – como «Textos Narrativos», «Textos Dramáticos» e «Textos Poéticos» –, textos estes 

eventualmente detentores de um maior destaque, na medida em que são os, desde sempre, 

considerados mais legítimos e, por isso, sempre acompanhados de um maior número de actividades. 

Deste processo de selecção resultou um corpo de textos e actividades que se apresenta no 

quadro seguinte – Quadro 1 – e que vão ser objecto de análise. 
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MANUAL ESCOLAR Texto Narrativo Texto Dramático Texto Poético Textos Informativos 
Ponto e Vírgula 3 3 6 5 

Ponto por Ponto 3 3 3 7 

Ser em Português 3 3 3 - 

Total 9 9 12 12 

Quadro 1: Textos seleccionados nas unidades dos manuais escolares 24  

 

Num segundo momento, o estudo passou pela análise dos questionários que acompanhavam 

as “subunidades” seleccionadas, como já foi dito, dentro das unidades «Texto Narrativo», «Texto 

Dramático», «Texto Poético» e «Textos Informativos». 

Em cada uma dessas quatro “subunidades” seleccionadas, procurámos inicialmente ver que 

domínios eram trabalhados em cada texto – Leitura, Funcionamento da Língua, Escrita e O alidade –, 

tendo por referência os Programas de Língua Portuguesa. 

r

Assim, foram consideradas Leitura todas aquelas actividades surgidas nos manuais sob os 

títulos “Compreensão de Texto” ou “Aprofundamento da Leitura”, ou, em alternativa, aquelas que, 

embora não surgindo sob essa designação, viessem logo a seguir ao texto e exigissem do aluno o 

recurso a movimentos interpretativos. Neste caso, situam-se, por exemplo, as actividades do seguinte 

tipo: 

 
“Atenta na figura do «homem» a que o texto se refere. 

O que faz ele no botequim? 
(…) 
Já na rua, como se lhe apresentam as coisas? 
Que passagem do texto melhor ilustra a tua resposta (…)?” (SP, p. 201). 

 

Considerou-se a presença do domínio Funcionamento da Língua sempre que, no questionário 

proposto com base no texto seleccionado, surgisse a referência a um qualquer conteúdo gramatical, 

secundada ou não por propostas de exercícios ou por fichas-síntese nesse domínio, como nos 

seguintes exemplos: 

 
“Identifica a classe morfológica das palavras salientadas nas frases que se seguem” (PV, p. 

218); 
 
“O Rei da Helíria diz que teve “Um sonho estranho, muito estranho…” 

A palavra “estranho” é um adjectivo, pois caracteriza o nome (“sonho”)” (PP, p. 46). 

                                           
24 No manual Ponto e Vírgula, ao primeiro poema da unidade «Texto Poético», surgem associados mais três, pelo que o próprio questionário sugere 

propostas de actividades que associam/cotejam as produções poéticas apresentadas. Poder-se-á dizer que o texto poético um (TP1) deste manual 

funciona como um bloco que inclui mais três poemas. 
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Foi considerado presente o domínio da Escrita sempre que no manual escolar explicitamente 

se dizia que a tarefa tinha de ser realizada por escrito: 

 
“Proposta de Escrita 

Em trabalho de grupo, cria a cena em que Miguel enfrenta os raptores de Sara” (PV, p. 225),  
 

ou quando a questão para aí remetia, isto é, quando a única forma possível de resolver a actividade 

seria por escrito: 

 
“Imagina um final diferente para este conto” (PV, p. 185). 

 

Este foi, de igual modo, o procedimento adoptado para a identificação do domínio da 

Oralidade. Ou seja, este domínio foi tido como “presente” quando havia actividades que explicitamente 

indicassem que a tarefa a realizar envolvia a compreensão ou a expressão orais (exemplo [1]), ou, 

quando tal não acontecia, se se vislumbrasse essa possibilidade (exemplo [2]): 

 
[1] “Ouvir/Falar 

És contra ou a favor da igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Debate o tema 
com os teus colegas de turma” (SP, p. 224); 
 

[2] “Observa a imagem de Marc Chagall, onde esse pintor representa o poeta. 
Que elementos dessa imagem consideras contribuírem para a sua caracterização? 
Justifica” (PV, p. 188). 

 

Tendo sido anotada a presença destes domínios e, mais do que isso, a frequência com que 

ocorrem, concentrámos posteriormente a nossa atenção nas actividades de leitura sugeridas para cada 

texto, tendo procurado verificar que tipo de operações de leitura tais actividades solicitavam. 

 

 

3.1.2.1. As operações de leitura 

 

Tendo como ponto orientador uma perspectiva de que a leitura é um processo que pressupõe 

várias operações, essenciais para a compreensão de qualquer tipo de texto, foram consideradas as 

operações de leitura aceites pela investigação neste domínio e, pode dizer-se, divulgadas em vários 

estudos sobre manuais escolares e interacção verbal na sala de aula (por exemplo, Sousa, Mª E., 

2000; Coelho, 2002; Sousa, Mª de L., 1993; Dionísio, 2000): identificação, reorganização, inferência, 

avaliação, apreciação, mobilização, justificação, classificação e decodificação. 
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Ao optarmos por este conjunto de categorias, acreditamos que a sua presença no manual 

(logo, nas aulas, também) cria mais condições para que os alunos treinem essas operações. 

Treinando-as, estarão mais aptos para encetar uma leitura competente, entendida como um ”fazer 

interpretativo” (cf. Amor, 1996) e não como uma mera reconstituição das unidades do texto, assim 

cumprindo, em certo sentido, os objectivos do CNEB e as exigências de estudos internacionais, como o 

PISA 2000. Com efeito, ao ser proporcionada aos alunos a possibilidade de realizar na leitura da sala 

de aula tais operações, estar-se-á a criar condições para que possam desenvolver a sua capacidade 

“para compreender e usar textos escritos, assim como para reflectir sobre eles, de modo a atingir os 

seus objectivos, a desenvolver os seus próprios conhecimentos e potencialidades e a participar de 

forma activa na sociedade” (cf. Ramalho, 2001). 

Na medida em que nos manuais não estão identificadas as operações que as actividades, 

frequentemente por meio de perguntas, podem activar, é necessária uma caracterização com base em 

indicadores mais ou menos explícitos. 

Assim, serão consideradas operações de identificação todas as perguntas ou instruções 

semelhantes em que a informação solicitada ao aluno está explícita no texto, como acontece com a 

questão: 

 
“Que produto é publicitado neste anúncio?”, 

 

cuja resposta está no texto, dada pelo nome do “produto”, neste caso a “água”. 

Quando, por exemplo, se solicita ao aluno que responda a questões como: 

 
“A que valor se apela, logo no início do texto escrito na parte inferior do anúncio? 

Que elementos da imagem estão de acordo com esse valor?”, 
 

podemos dizer que estamos perante a operação reorganização, uma vez que exige dos alunos 

movimentos de análise, síntese ou de organização de informação apresentada ao longo do texto, donde 

resultam relações a estabelecer e selecções a efectuar. 

Sendo estratégia inerente a qualquer acto de leitura, a inferência consiste em tirar uma 

conclusão sobre o estado do mundo, que é provável, mas não necessariamente verdadeira. Assim, 

serão consideradas operações de inferência as actividades em que o aluno-leitor, com base nos seus 

conhecimentos prévios, preenche os “não ditos” (cf. Eco, 1987) do texto, dando sentido ao 

efectivamente dito. De facto, é pela inferência que o aluno irá confrontando o seu objecto de leitura – o 

texto – com a sua própria visão de mundo, assim construindo o significado daquilo que está a ler. 
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Ilustra estas nossas palavras o exemplo: 

 
“Atenta nos rótulos/etiquetas que se seguem e lê as respectivas legendas. 

Que preocupações levaram à criação destes rótulos? 
A quem se destinam estes rótulos?”. 

 

Neste caso, os alunos só poderão responder a estas questões mobilizando os seus 

conhecimentos de mundo, assim impregnando com o seu sentido o objecto “texto” que têm diante de 

si. 

Sempre que o aluno tiver de ajuizar sobre ideias ou informações do texto, por recurso a 

conhecimentos e experiências pessoais, estar-se-á perante a operação avaliação, sugerida através de 

questões do tipo: 

 
“Partindo do texto, dá a tua opinião sobre a relação professor/alunos”. 

 

Ao saber fazê-lo, o aluno tem mais possibilidades de formular juízos de valor com base 

naquilo que lê, assim desenvolvendo não só a sua capacidade de formular juízos críticos em termos 

verbais, como de analisar, segundo determinados critérios, os elementos com que se vê confrontado. 

Fortemente associada a esta operação avaliação está a operação apreciação, presente nestes 

questionários sempre que o aluno, de acordo com os seus valores pessoais e sociais, articula 

respostas emocionais e estéticas com o texto, como o seguinte exemplo suscita: 

 
“Este é o parágrafo inicial do conto que irás começar a estudar. 

O que achaste do excerto que acabaste de ler?”. 
 

Essencial, também, no processo de leitura é a operação mobilização, entendida como uma 

exploração interna da informação que se possui antes de ler. A mobilização permite a activação de 

conhecimentos necessários à compreensão do texto, assim como a consolidação ou ampliação dos 

conhecimentos “armazenados”, isto é, constitui uma espécie de activação do “repertório cognitivo” (cf. 

Sousa, Mª de L., 1993). Assim, esta mobilização pode ir tanto no sentido de recuperar “conhecimentos 

declarativos” prévios (exemplo [1]), como também conhecimentos do mundo necessários à 

compreensão do texto (exemplo [2]): 

 
[1] “Repara na seguinte notícia e indica (…) o número total de parágrafos”; 
 
[2] “O que sabes sobre a Serra da Estrela?”. 
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Na aula, a explicitação dos movimentos interpretativos procede quase sempre pela 

justificação das afirmações formuladas como resposta a solicitações de interpretação. Deste modo, 

estar-se-á na presença da operação justificação sempre que o aluno for solicitado a mostrar como 

raciocinou, o mesmo é dizer, sempre que tiver de explicitar como procedeu aos movimentos 

interpretativos e por que fez esses movimentos, demonstrando dessa forma as relações que 

estabeleceu entre a informação textual e os seus esquemas pessoais. 

Constitui um exemplo desta operação uma pergunta do tipo: 

 
“A que meio social pertencem [Serafim e Malacueco]? Justifica a tua resposta com uma 

expressão textual25”. 
 

Embora nem sempre seja inerente à compreensão do texto – na medida em que, pelo menos 

conscientemente, nem sempre o leitor está a classificar aquilo que lê –, a operação classificação, em 

contexto da sala de aula, leva o aluno a aplicar categorias de conhecimentos anteriormente aprendidos, 

como se sugere através de uma questão como: 

 
“De acordo com o que leste na Ficha Informativa, tenta definir notícia, completando o 

texto”. 
 

Por outras palavras, estaremos em presença da operação classificação sempre que se solicitar ao 

aluno que proceda à categorização de algum elemento ou facto textual. 

Neste contexto de aprendizagem da leitura, o aluno-leitor depara-se, frequentemente, com a 

necessidade de explicitar os sentidos imediatos de palavras ou expressões, a fim de atingir a plena 

compreensão do objecto lido. Sempre que no manual se solicitarem esses sentidos imediatos, 

estaremos em presença da operação decodificação, de que é exemplo: 

 
“Procura no dicionário o significado das seguintes palavras: (…)”. 

 

Mesmo que estas operações não assumam todas o mesmo relevo na leitura “privada” dos 

sujeitos, a sua presença no manual configura um entendimento do que é aprender a ler e, neste 

sentido, justificamos a sua escolha. Por outro lado, apesar das dificuldades que o Discurso Pedagógico 

Oficial tem tido em especificar as operações constitutivas do processo de leitura, este conjunto agora 

apresentado abrangerá as competências apresentadas no Currículo Nacional do Ensino Básico. 

                                           
25 Negrito nosso. 
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3.1.2.2. A “progressão” no desenvolvimento da competência de leitura 

 

Para além da consideração das operações de leitura já referidas, que permitirão perceber as 

linhas de construção do leitor no manual, é também objectivo do nosso estudo verificar a existência de 

“progressão” dentro dos manuais escolares, uma vez que acreditamos que as competências se 

desenvolvem gradual e progressivamente, integradas num amplo conjunto de aprendizagens, que inclui 

conhecimentos, capacidades e atitudes. 

Apesar de, como vimos, a “progressão” se apresentar como um conceito complexo e de 

difícil definição, tentaremos detectar indícios da sua existência, quanto, nomeadamente, ao que 

visibiliza a “progressão”, quer nos textos, quer nas actividades. Acreditamos que a sua ausência é um 

sinal de uma eventual pouca preocupação com o desenvolvimento de competências, que, tal como já 

dissemos, se desenvolvem por passos progressivos. 

A fim, então, de recuperar esses indícios, neste estudo, iremos, num primeiro momento, 

comparar as operações de leitura solicitadas ao longo das três “subunidades” seleccionadas em cada 

manual e de unidade para unidade. Nesta comparação, verificar-se-ão as semelhanças e as diferenças 

entre o tipo de operações de leitura solicitadas. Quer dizer, verificar-se-á se, nas “subunidades” 

intermédia e final, as operações solicitadas se repetem relativamente à primeira.  

Num segundo momento, no caso de a operação se repetir, procuraremos dar conta da forma 

de repetição, designadamente, em termos discursivos. Por outras palavras, a existência de uma 

“progressão” no domínio cognitivo será aferida pela comparação entre a natureza, âmbito e 

características das perguntas. Assim, tendo, por exemplo, na primeira “subunidade” do manual, uma 

pergunta como: 

 
“Caracteriza a personagem do texto”, 

 

poderia ser de esperar, no caso da existência de uma pergunta semelhante na última “subunidade”, 

uma outra formulação, como a seguir se exemplifica: 

 
“O aspecto físico da personagem pode ser encarado como um obstáculo/uma mais valia para 

determinada acção. 
Caracteriza, fisicamente, por palavras tuas, a personagem, evidenciando quais desses traços 
físicos desempenharão papel de relevo no desenrolar da acção”. 
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Com esta análise pretendemos, pois, verificar se a forma discursiva de solicitar as operações 

se repete simplesmente ou se, repetindo-se, existe com variação. Do mesmo modo, pretendemos ver 

se há espaço para confrontar os alunos com diferentes possibilidades de resposta, indo assim de 

encontro ao princípio do Currículo Nacional do Ensino Básico de valorização de diferentes formas de 

comunicação, conhecimento e expressão, princípio este que permitirá ao aluno, à saída da educação 

básica, usar correctamente a Língua Portuguesa para comunicar de forma adequada (em diferentes 

contextos e com objectivos diversificados) e para estruturar o pensamento. 

 

Os manuais escolares, como vimos, constituem um dos principais elementos reguladores das 

práticas de ensino da leitura, em contexto escolar. Os manuais de Língua Portuguesa, em concreto, 

possuem uma estrutura da qual fazem parte, entre outros elementos, “Textos” e “Actividades”, os 

quais, mantendo entre si uma relação de estreita dependência, constituem os eixos em torno dos quais 

se organiza a “interpretação de textos” na aula de Português. Assim, o modo como, através dos 

manuais, se ensina e se aprende a ler constitui o objecto do nosso trabalho, que começámos por 

apresentar neste capítulo. Ainda no ponto um deste capítulo, definimos os objectivos de análise, 

organizados de forma a permitir avaliar como as práticas de leitura sugeridas nos manuais contribuem 

para o desenvolvimento de competências de leitura nos alunos. No segundo ponto, apresentámos o 

corpus que serviu o estudo e, por fim, o terceiro ponto dedicou-se à apresentação dos procedimentos 

analíticos adoptados. 
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CAPÍTULO IV 

O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA DE LEITURA  

RESULTADOS DA ANÁLISE 

 

 

Como já foi dito, o Currículo Nacional do Ensino Básico, conjuntamente com uma nova 

gestão do tempo lectivo, veio introduzir mudanças significativas no contexto educativo nacional, 

lançando novos desafios e exigindo respostas novas e cada vez mais eficazes. Com efeito, ao lado de 

muitas outras mutações pedagógico-didácticas, ganham centralidade as Competências e Experiências 

de Aprendizagem a proporcionar ao aluno. Além disso, ao professor, cada vez mais, é exigido 

planificar, realizar e avaliar de forma integrada e globalizante. 

Num quadro em que a diversidade de competências a desenvolver nos alunos (ao nível da 

leitura, da escrita, do funcionamento da língua e da oralidade) exige que lhes seja proporcionada a 

possibilidade de participar em situações educativas várias, inclusivamente para que os próprios 

objectivos do currículo de Língua Portuguesa sejam atingidos, é necessário saber onde e como se situa 

o manual escolar, se contribui para um trabalho diversificado, por parte do professor, e realmente 

diferenciado, metodologicamente adaptado aos contextos e aos alunos, “destinatários convocados” na 

sua produção. 

Tomando em linha de conta estes princípios, iniciamos este capítulo com uma caracterização 

geral de cada um dos manuais escolares seleccionados, depois de uma breve apresentação 

económico-social do concelho em que os manuais analisados foram adoptados. Segue-se a análise dos 

“Textos de Abertura” desses três manuais, segundo a presença ou ausência das quatro categorias 

atrás apresentadas. Num momento posterior, apresentam-se e discutem-se os dados relativos à análise 

dos domínios programáticos trabalhados (Leitura, Funcionamento da Língua, Escrita e Oralidade) e a 

natureza das operações de leitura envolvidas nas diferentes actividades propostas a partir dos 

questionários dos manuais. 

Por fim, reflectimos, por comparação, sobre o possível significado da distribuição das 

operações de leitura já identificadas, nas diferentes “subunidades” seleccionadas dos manuais em 

análise, num quadro de verificação da existência de “progressão” dos conteúdos de ensino e 

aprendizagem. 
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1. Apresentação do concelho de Lousada  

 

O concelho de Lousada26 situa-se no Norte do país, com uma área total aproximada de 100 

km.2, num total de cerca de 46.000 mil habitantes. Localiza-se na região Entre Douro e Minho, mais 

especificamente na sub-região do Vale do Sousa. Estende-se desde a vertente norte com os concelhos 

de Felgueiras e de Vizela; a sul, com os de Paredes e de Penafiel; a nascente com o de Amarante; a 

poente com o concelho de Paços de Ferreira. 

A paisagem do concelho oscila entre o rural e o urbano, situando-se este último, sobretudo, 

na sede do concelho e já nos arrabaldes, e ainda em duas freguesias de grande dimensão do 

concelho: Torno e Lustosa. 

Relativamente às acessibilidades, podemos afirmar que existe uma rede rodoviária 

insuficiente intra-concelho. O acesso às escolas básicas do 2º e 3º ciclos e secundário é garantido pela 

edilidade lousadense. 

O concelho de Lousada tem vindo a apresentar uma tendência de crescimento contínuo em 

termos de habitantes, verificando-se que, relativamente à estrutura de qualificações, existem apenas 

0,4% de profissionais altamente qualificados, 2,3% de encarregados e um predomínio muito acentuado 

dos níveis mais baixos de qualificações ou de profissões não qualificadas, que andam na ordem dos 

36%. 

Refira-se que, em termos de sectores de laboração, a população empregue no sector primário 

tem vindo a diminuir, por oposição a um acréscimo significativo de pessoas empregues no sector 

secundário. Neste contexto, a estrutura económica, de pendor essencialmente agrícola, tem sofrido nos 

últimos anos uma importância crescente do sector industrial e também, embora em menor escala, do 

sector comercial. Com efeito, actualmente, uma elevada percentagem da população activa ocupa-se na 

indústria transformadora, nomeadamente nas confecções, mobiliário, calçado, componentes de cortiça 

para calçado e lacticínios. 

Os serviços sociais e pessoais; o comércio por grosso e a retalho, restaurantes e hotéis; 

electricidade e água; bancos, instituições financeiras, seguros e serviços, bem como os transportes, 

armazéns e comunicações empregam cerca de ¼ da população activa do concelho. 

Uma faixa restrita da população dedica-se ao artesanato. É o caso da tecelagem, da cestaria, 

dos bordados, da talha e do fogo-de-artifício, ofícios que se encontram em vias de extinção. 

                                           
26 Foi o rei D. Manuel I quem concedeu foral às terras de Lousada, a 17 de Janeiro de 1514. 
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Parte do concelho funciona ainda como “dormitório”, visto que alguns dos seus habitantes 

trabalham na área do Grande Porto, para aí se deslocando diariamente, preferencialmente de comboio. 

Em termos de equipamentos e serviços colectivos ligados à Educação, salienta-se a existência 

de: um Programa de Amas do Centro Regional de Segurança Social; vinte e cinco Jardins-de-infância do 

Ministério da Educação, em quase todas as freguesias do concelho, e quatro privados; quarenta 

escolas do 1º ciclo, embora a distribuição por freguesias não seja uniforme; quatro escolas E. B. 2|3 

(nas freguesias de Cristelos, Caíde de Rei, Lustosa e Nevogilde) e uma escola E. B. 3|S, localizada na 

freguesia de Pias; uma Coordenação Concelhia de Extensão Educativa, a funcionar (em horário 

nocturno) em escolas do 1º ciclo de diversas freguesias do concelho e cujos objectivos são promover o 

ensino – até ao 2º ciclo – para adultos, bem como organizar cursos de formação profissional 

destinados a adultos. 

Enumeram-se ainda outros equipamentos e serviços de apoio à Cultura: o Auditório 

Municipal; o Espaço Artes; a Biblioteca Municipal (criada há nove anos, tem vindo a melhorar a 

qualidade dos serviços, o que se reflecte nos níveis de procura; o acesso à Internet e um espaço de 

animação para crianças, bem como actividades de animação dirigidas para a população são, 

sobretudo, os grandes responsáveis pela mudança de atitude face à utilização deste serviço); o jornal 

semanário TVS (Terras do Vale do Sousa) e dois jornais locais (Novas e Repórter do Marão), estes 

últimos encarregues de notificar acontecimentos concelhios; conjuntos típicos; ranchos folclóricos; 

Associação de Cultura Musical de Lousada. 

No plano desportivo, salientam-se as Piscinas Municipais (interiores e exteriores), o Pavilhão 

Municipal, o Campo de Tiro, o Centro Hípico Vale do Sousa, em Covas, e o Eurocircuito de Lousada. 

Lousada dispõe de Conservatória do Registo Civil e Predial, de Repartição de Finanças, de 

Cartório Notarial, de Posto da GNR e de Tribunal Judicial. 

Para além destes equipamentos e serviços administrativos, existem outros, de natureza 

diversa. A saber: um Clube de Emprego, a funcionar na Santa Casa da Misericórdia; diversas 

associações de cariz cultural, recreativo e desportivo; a Associação Industrial de Lousada (que se 

dedica principalmente à divulgação de programas e incentivos existentes para a indústria e à 

organização de cursos de formação profissional, com vista a qualificar os quadros existentes nas 

escolas); a Adega Cooperativa de Lousada; o Centro de Gestão Agrícola de Lousada; o Centro de 

Formação Profissional Têxtil. 

Paralelamente a esta realidade, encontramos o trabalho ao domicílio e o trabalho infantil, 

formas de exploração que poderão ser justificadas pelo escasso rendimento auferido pelos agregados 
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familiares. De facto, uma grande parte dos alunos do concelho provém de meios económico-sócio-

culturais desfavorecidos, marcados por baixos índices de escolaridade. Caracteriza-os um forte desejo 

de abandonar a escola para rapidamente poderem ingressar no mercado de trabalho. Daí, também, o 

elevado número de casos de abandono escolar existentes no concelho. 

Quanto ao trabalho infantil, em particular, é vulgar que as crianças com menos de 14 anos se 

encontrem a exercer uma actividade produtiva. Em consequência disso, o rendimento escolar costuma 

ser baixo, o que, por sua vez, encaminhará a criança para o exercício de uma actividade a tempo 

inteiro. As habilitações baixas e a ausência de qualificação conduzirão estas crianças à reprodução de 

situações de pobreza, já que, cada vez mais, estas são condições para uma entrada num mercado de 

trabalho onde, progressivamente, se vão introduzindo novas tecnologias. 

É neste tecido que devem ser entendidos os contextos escolar e extra-escolar das diversas 

escolas E. B. 2|3 e/ou Secundária existentes no concelho, cuja caracterização genérica se encontra 

em anexo (anexo 1). Trata-se, como já foi dito, de uma população oriunda de meios desfavorecidos e 

com poucas expectativas face ao futuro. Talvez por isso grande parte dos alunos não se reveja na 

escola e apenas a frequente até ao final da escolaridade básica obrigatória para, assim, poder entrar 

no mercado de trabalho. Muitos, porém, nem sequer chegam a fazê-lo, abandonando a escola sem 

terem terminado o 2º ciclo. 

A constatação desta realidade chama a atenção para a necessidade de, cada vez mais, a 

escola ter de repensar as práticas de ensino e, no caso da Língua Portuguesa, o modo como está a 

contribuir para a promoção das práticas de leitura. Além disso, na medida em que, como já foi 

discutido, os manuais escolares são o lugar por excelência dessa formação, a forma como estes são 

seleccionados é de destacada importância. Essa escolha, hoje, deve ser informada pelos princípios e 

orientações consignados no Currículo Nacional. Foi neste sentido que procedemos à análise dos 

manuais adoptados neste concelho, esperando contribuir para uma acção pedagógica mais sustentada 

por parte da população docente. 

 

 

2. Os manuais escolares – caracterização geral 

 

Como já ficou registado num momento anterior, os manuais escolares seleccionados para 

análise foram três: Ponto e Vírgula da Texto Editora, Ponto por Ponto das Edições Asa e Ser em 

Português da Areal Editores. 
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O manual Ponto e Vírgula está dividido em cinco unidades, nomeadamente: 

- «Estratégias» (inclui jogos de apresentação e interacção, bem como de descoberta 

do manual, pistas para a área curricular não disciplinar de Estudo Acompanhado e 

informações/actividades sobre diferentes técnicas de trabalho no âmbito da 

“Pesquisa”, da “Oralidade” e da “Escrita”); 

- «A Comunicação Social e Interpessoal» (que engloba a ‘Notícia’, a ‘BD’, o ‘Texto 

Publicitário’, os ‘Símbolos de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’, a ‘Carta e o Correio 

Electrónico’); 

- «A Tradição Oral» (incluindo ‘Provérbios’ e ‘Fábulas’, ‘Quadras’ e ‘Lendas’, ‘Contos 

Tradicionais’ e ‘Adivinhas’ e os ‘Romances Tradicionais’); 

- «O Texto Narrativo» (unidade dividida em “As personagens e sua caracterização”, 

“O narrador e o desenvolvimento da acção” e “A descrição do espaço e as marcas do 

tempo”; apresenta ainda Guiões para Leitura de Contos Integrais); 

- «O Texto Poético», unidade seccionada em “O poeta e a poesia” e “Os poemas”; 

- por último, «O Texto Dramático», dividido em “O teatro” e “Os textos dramáticos”. 

 

A anteceder cada uma destas unidades, naquela que poderíamos chamar a “folha de rosto” 

da unidade, estão indicados não só os conteúdos da unidade, mas também os objectivos que os 

alunos devem atingir no final do estudo da mesma. Por exemplo: 

 
“Quando terminares o estudo da Unidade 1, regressa a esta página e verifica se és capaz de: 

(…)”. 
 

No interior de algumas dessas unidades, encontramos actividades de “Leitura Orientada”, de 

“Leitura para Informação e Estudo” e de “Leitura Recreativa”, assim como de “Escrita Expressiva e 

Lúdica” e de “Escrita para Apropriação de Técnicas e Modelos”. 

Este manual consagra ainda o domínio da “Oralidade”, seja sugerindo actividades no âmbito 

da “Comunicação Oral Regulada por Técnicas”, seja propondo exercícios como a recitação, seja ainda 

através da proposta de audição de textos, no campo da “Compreensão do Oral”. 

A análise e reflexão sobre o “Funcionamento da Língua” fazem também parte de todas as 

unidades, excepto da primeira («Estratégias»), surgindo sob a forma de exercícios e de fichas de 

síntese/consolidação dos conhecimentos nesse domínio. 
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Por sua vez, o manual Ponto por Pon o surge dividido em quatro macro-unidades: «Texto 

Dramático», «Texto Narrativo» (englobando a ‘Tradição Oral’ e o ‘Conto de Autor’), «Texto Poético» e 

«Outros Textos». 

t

Ao lado de fichas informativas versando o “Funcionamento da Língua”, diversas técnicas de 

comunicação oral e características dos diferentes tipos de texto em estudo, este manual apresenta 

também páginas dedicadas a “Curiosidades” no âmbito dos temas tratados, “Jogos”, “Actividades 

Interdisciplinares”, “Testes Formativos”, momentos de trabalho de intertextualidade e outros dedicados 

à rubrica “Ser Cidadão”. 

Através do seu “Índice” verifica-se de igual modo a presença de tarefas de “Produção Escrita” 

(“Escrita Expressiva e Lúdica”, “Escrita para Apropriação de Técnicas e Modelos” e para 

“Aperfeiçoamento de Texto”) e de “Leitura” (“Dramatizada”, “Recreativa”, “Orientada” e “Para 

Informação e Estudo”). 

Por último, o manual Ser em Português apresenta-nos cinco unidades: «Antes de 

Começar», «Texto Narrativo», «Texto Dramático», «Texto Poético» e «Aprender Sozinho(a)». 

A primeira dessas unidades apresenta-se como uma forma de ensinar os alunos a trabalhar 

com o próprio manual, bem como de sugerir técnicas para que aqueles possam rentabilizar melhor o 

seu estudo e organização. Seguidamente, cada uma das outras três unidades apresenta uma estrutura 

que poderemos apelidar de fixa, visto que todas incluem os textos específicos (acompanhados de 

“Guiões de Leitura Orientada”), exercícios e fichas de auto-avaliação e momentos dedicados à “Leitura 

para Informação e Estudo”, à “Escrita segundo Modelos e Técnicas” e ao domínio do “Ouvir/Falar”. 

De cada uma das unidades «Texto Narrativo», «Texto Dramático» e «Texto Poético» faz também parte a 

rubrica “Outros Textos, Outras Leituras”, sugerindo leituras e/ou actividades relacionadas com os 

textos principais. Finalmente, a unidade «Aprender Sozinho(a)» é constituída por fichas-síntese sobre 

aspectos do “Funcionamento da Língua Portuguesa”, assim como por fichas de registo de “Leitura 

Orientada e Recreativa”. 

 

Como se pode constatar pela descrição feita, estamos na presença de manuais que, 

aparentando contemplar todos os princípios definidos nos textos oficiais (diversidade de textos, de 

leituras, de actividades, etc.), na realidade, mantêm a divisão por “textos” e não por “competências”, 

tal como o CNEB prevê. Logo, não se verifica uma verdadeira evolução no modo como estes manuais 

escolares surgem organizados relativamente aos seus antecessores, isto é, aqueles cuja elaboração e 

publicação são anteriores ao CNEB. 
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3. Os manuais escolares enquanto projectos pedagógicos – os “Textos de Abertura” 

 

Podendo surgir designados das mais variadas formas (“Introdução”, “Prefácio”, “Nota 

Introdutória”, “Para Começar”), os “Textos de Abertura” dos manuais escolares são uma espécie de 

apresentação destes últimos, eventualmente para dotar os “utilizadores” de um melhor conhecimento 

sobre o âmbito do seu projecto pedagógico. Esperar-se-ia, por isso, que, por exemplo no domínio da 

“Leitura”, o “Texto de Abertura” espelhasse o tipo de leitor que o manual escolar pretende ajudar a 

formar ou, além disso, e no contexto da Reorganização Curricular, da qual resultou o Currículo 

Nacional do Ensino Básico, deixasse antever se a sua organização é no sentido de permitir “(…) o 

desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos conhecimentos 

em situações diversas (…)” (CNEB, 2001: 9). 

Uma vez que a aula de Português é lugar para o desenvolvimento de um conjunto variado de 

competências ao nível dos tradicionais quatro domínios definidos já nos Programas de 1991, os 

“Textos de Abertura” poderão também ser lugar da expressão de orientações mais ou menos 

“tradicionais” relativamente às competências, isto é, se seleccionam alguma competência em 

particular e como manifestam essa selecção. 

Apesar desta reconhecida importância, apenas dois dos manuais analisados apresentam este 

“Texto de Abertura” – Ponto e Vírgula e Ponto por Ponto. 

Os resultados da análise dos “Textos de Abertura” em função das categorias “Referência ao 

CNEB”, “Competências Contempladas”, “Critérios de Selecção de Textos” e “Instruções de Uso” para 

aqueles dois manuais surgem sistematizadas no quadro que seguidamente se apresenta. 

 

MANUAL 
ESCOLAR 

“Referência ao 
CNEB” 

“Competências 
Contempladas” 

“Critérios de Selecção de 
Textos” 

“Instruções de 
Uso” 

Ponto e Vírgula √ √ √ Ø 
Ponto por Ponto Ø √ Ø Ø 

Quadro 2: Presença (√) ou ausência (Ø) do conteúdo dos “Textos de Abertura” 
 

Numa primeira observação deste Quadro, constatamos que tais textos parecem servir 

diferentes funções dada a distinta forma do seu conteúdo. 

Assim, o manual Ponto e Vírgula surge apresentado, no seu “Texto de Abertura”, como um 

instrumento de trabalho partilhado por alunos e professores e, segundo as suas autoras, está 
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“Organizado na perspectiva do aluno, [porém], tendo em conta a função do professor no 
processo de ensino-aprendizagem, cuja vertente prática é cada vez mais privilegiada”. 

 

Ao afirmarem que “(…) este manual foi também planificado de acordo com as novas 

orientações curriculares (…)”, as mesmas autoras pretenderão demonstrar que o mesmo está em 

íntima consonância com o CNEB. No entanto, fica-se sem se perceber em que aspectos concretos 

ocorre essa relação, uma vez que não existe uma referência específica nem a tipos de competências, 

nem a modalidades de trabalho, nem a experiências de aprendizagem. Assim, a afirmação dessa 

relação parece ser apenas uma concessão ao Discurso Pedagógico Oficial, já que nada é concretizado.  

Ainda na perspectiva das suas autoras, existe no manual Ponto e Vírgula uma interligação 

entre os domínios da Língua Portuguesa (“Ouvir/Falar”, “Ler” e “Escrever”), desenvolvidos em paralelo 

com a capacidade de reflexão e de intervenção do aluno, 

 
“(…) facultando-lhe o desenvolvimento das competências do modo oral e do modo escrito, bem 

como o conhecimento explícito da língua”, 
 

não se destacando nenhum em particular, podendo, no entanto, pensar-se que a “Escrita” sai 

privilegiada, na medida em que este manual oferece ao aluno um portfolio, intitulado “Escrita em Dia”, 

que servirá, de acordo com as palavras das suas autoras, para que os alunos dêem asas à sua 

imaginação, escrevendo sem medos e sem limites. 

Quanto à categoria “Critérios de Selecção de Textos”, o “Texto de Abertura” deste manual, 

para além de acentuar a ideia de que ao aluno caberá reflectir e intervir de forma personalizada e 

crítica face ao que leu, nada mais diz sobre as razões que levaram à sua escolha. De facto, dizer que: 

 
“[os] textos seleccionados para este manual (…) são fruto do desejo de possibilitar ao aluno a 

descoberta do seu caminho enquanto leitor, pelo que lhe são frequentemente solicitadas a 
reflexão e a intervenção personalizada e crítica relativamente ao que lê” 

 

não é suficientemente explicativo das razões subjacentes à escolha dos textos. Por consequência, esta 

omissão acabará por “obrigar” o professor a aceitar os textos que surgem incluídos no manual com 

que trabalha como os mais adequados para determinadas circunstâncias e a tomá-los como modelos 

de tal adequação. 

O facto de não existirem, aqui, “Instruções de Uso” para a utilização do manual configura-

nos, neste caso, um manual “fechado”, ou seja, um manual que se apresenta como auto-suficiente 

para o ensino e a aprendizagem. Neste caso, os professores não são orientados no sentido da procura 
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de outras vias para aprofundar/desenvolver competências, apesar de as experiências de aprendizagem 

propostas no CNEB, no âmbito da Língua Portuguesa, sugerirem actividades diversificadas, em 

diferentes suportes, com recurso a instrumentos vários e visando atingir diferentes objectivos. Só 

nestas condições será possível, de facto, os alunos acederem à pluralidade de eventos de linguagem 

que caracterizam os dias de hoje. 

Relativamente ao manual Ponto por Ponto, o seu “Texto de Abertura” apresenta uma 

característica peculiar: é constituído por duas partes. A saber: um “Prefácio”, da autoria de uma 

escritora conhecida da literatura infanto-juvenil (Maria Alberta Menéres), e uma “Apresentação ao 

Aluno”, com o subtítulo O A, B, C do Manual. 

Debruçando-nos um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas partes, vemos que, 

para escrever o “Prefácio” do manual, Maria Alberta Menéres utilizou uma linguagem alegre e cativante 

que transporta para o mundo encantado das suas obras para crianças/adolescentes. Contudo, se, 

inicialmente, ficamos com a impressão de que a escritora se dirige aos alunos, a conclusão das suas 

palavras reorienta esta direcção, pois elas acabam por se dirigir especificamente ao professor: 

 
“(…) é essencialmente pelo Jogo de Palavras e Conceitos que os alunos entenderão cada vez 

melhor, cada um consigo próprio, o que o poeta Fernando Pessoa quis significar quando 
dizia: “A minha Pátria é a Língua Portuguesa”. 

 

Assim, no “Texto de Abertura” deste manual, caminha-se de uma envolvência afectiva, quase 

intimista, para uma progressiva objectivação/justificação (dirigida ao professor), não propriamente do 

conteúdo do manual, mas da sua razão de ser, culminando num lugar-comum, já quase esvaziado de 

sentido. 

Neste “Texto de Abertura”, das quatro categorias de análise – “Referência ao CNEB”, 

“Competências Contempladas”, “Critérios de Selecção de Textos” e “Instruções de Uso” –, apenas a 

segunda poderá ser considerada presente, nomeadamente quando a escritora diz: 

 
“E assim se abre este livro: qual porta larga para uma aproximação inteligente e sensível ao 

campo fértil das Leituras e das Escritas (…) nunca descuidando (…) Jogo de Palavras e 
Conceitos (…)”, 

 

isto se entendermos que “Leituras”, “Escritas” e “Jogo de Palavras e Conceitos” remetem para as 

competências definidas no CNEB. Para além disto, nada aqui é dito sobre como os textos foram 

seleccionados e nunca se menciona o Currículo, não se percebendo o seu papel na regulação deste 
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manual; também não surge qualquer referência sobre o modo como o professor pode utilizar o 

manual. 

Face a tais ausências, parece-nos plausível afirmar que a escolha de uma autora de livros 

infanto-juvenis, reconhecida no meio escolar, para redigir o “Texto de Abertura” do manual Ponto por 

Ponto constitui um argumento que poderemos apelidar de “publicitário”, ou seja, uma estratégia de 

mercado para captar os professores, que, na ausência de outros critérios, reconhecem em Maria 

Alberta Menéres a capacidade para escolher “bons textos” para os alunos. 

Quanto à “Apresentação ao Aluno”, esta encontra-se dividida em três tópicos: 

1. Como se chama? – apresenta o nome do manual, justificando a opção pelo título 

(Ponto por Ponto equivale a caminho a percorrer, diariamente, na aprendizagem; 

equivale a “(...) rigor, método, pontuação. Mas sem esquecer a criatividade (...)”); 

2. Como está organizado? – em quatro unidades: «Texto Dramático», «Texto 

Narrativo», «Texto Poético», «Outros Textos»; 

3. O que podes encontrar em cada unidade? – apresenta as rubricas existentes em 

cada uma das unidades em que o manual está dividido. A saber: “Funcionamento 

da Língua”; “Compreensão do Texto”; “Leitura para Informação e Estudo”; 

“Produção Escrita”; “Leitura Recreativa”; “Ficha Informativa”; “Jogo”; 

“Curiosidades”; “Teste Formativo”; “Intertexto”. 

 

É, então, nesta “Apresentação” que encontramos, agora de forma mais explícita, a referência 

às competências de “Leitura”, de “Escrita” e de “Funcionamento da Língua”, o que permite confirmar 

que o recurso à autora não é mais do que uma “estratégia de promoção”. 

Atente-se no facto de, tanto nesta “Apresentação ao Aluno” como no “Prefácio”, não haver 

qualquer referência ao trabalho sobre as competências do oral, que se encontram definidas no CNEB e 

que podem mesmo ser perspectivadas de forma transversal ao currículo. 

Embora não seja este o âmbito do nosso trabalho, não podemos deixar de notar que, numa 

altura em que um dos aspectos inovadores da Reorganização Curricular se prende com a centralidade 

que é conferida à comunicação, nomeadamente com a capacidade de os alunos interagirem 

oralmente, seria de esperar que os novos manuais escolares concedessem uma maior atenção à 

oralidade. 

A constatação desta ausência pode conduzir-nos a duas observações: 
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a) por um lado, a perpetuação do manual escolar como herdeiro do “livro de leitura”, 

apesar da existência de um novo currículo; 

b) por outro lado, a perpetuação de uma “tradição” que foi construindo para a aula 

de Língua Portuguesa a ideia de o protagonismo da palavra caber ao professor, 

limitando-se o aluno a responder às suas questões e quase nunca tomando a 

iniciativa de falar. 

 

A ausência de “Texto de Abertura” no manual Ser em Português não pode passar sem um 

comentário mais alargado. Aqui, o “Texto de Abertura” é substituído pela presença, logo nas páginas 

iniciais, do “Índice por Unidades Didácticas” (seguido de um “Índice Geral”, com mais especificações). 

A esta ausência não será alheio o facto de este manual ter uma banda lateral onde se encontram 

informações exclusivas para o professor, como por exemplo sugestões de actividades, articulações com 

as novas orientações curriculares, propostas de correcção de exercícios, etc., concretizando-se aqui o 

“Livro do Professor”. Este é, aliás, também o lugar para referências pontuais ao CNEB e às 

“competências” em desenvolvimento, como por exemplo: 

 
“Falar do livro é importante na criação do horizonte de expectativa que motiva o leitor. 

Antecipar o que o livro nos pode oferecer é, aliás, uma das situações educativas que o 
documento do M. E. sobre as competências essenciais para o 3º ciclo liga à «fluência de 
leitura», definida como competência específica” (p. 8); 

 
“Como nas demais unidades, apresenta-se um conjunto variado de situações educativas, 

facilitadoras da apreensão das competências essenciais, designadamente nos domínios 
do Ouvir/Falar, do Ler e do Escrever” (p. 146). 

 

A presença neste lugar e não no “Texto de Abertura”, como seria de esperar se tais 

referências fossem produzidas com a intenção de afirmar a subordinação do manual ao Discurso 

Oficial, pode entender-se como uma mera estratégia de “auto-defesa”; isto é, sendo o lugar mais 

improvável de afirmação de uma relação, a editora pode sempre recusar “acusações” de 

secundarização das orientações oficiais. 

Por outro lado, tal “Livro do Professor”, ao apresentar propostas de organização do processo 

de ensino-aprendizagem da disciplina em várias vertentes (planificação, realização e avaliação), bem 

como as respostas a algumas dessas propostas, torna-se no mais forte texto regulador do ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa, acabando, em muitos casos, por determinar aquilo que o 

professor deve considerar como válido para a sua prática. 
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Muitas vezes, a regulação exercida por esses “Guias do Professor” é tal que o conhecimento 

que se considera útil disponibilizar para o professor sugere que este não possui o conhecimento 

especializado naquela que é a sua área de formação, isto é, o conhecimento profissional. 

Nas palavras de Castro (1999), 

 
“O que isto revela também é a concepção de um inesperado grau de desprofissionalização dos 

professores, que assim vêem alienada uma parte significativa das suas decisões profissionais 
especializadas. Facto que acentua, ainda mais, a necessidade de submeter a escrutínio 
sistemático textos desta natureza. Como condição para que os professores não sejam, de 
facto, exterminados” (p. 195). 

 

Em suma, a presença em apenas dois manuais de “Textos de Abertura” e a ausência, 

nestes, de destaques quer ao CNEB quer a “competências”, por exemplo, pode levar-nos a concluir 

que estes manuais se constituem como recursos autónomos e auto-suficientes, o que a ausência de 

“Instruções de Uso” vem reforçar. 

 

 

4. O que aprendem os alunos com os manuais? 

4.1. Os domínios verbais das actividades 

 

Como se verificou, os manuais escolares constituem mecanismos de regulação da leitura, 

nomeadamente através das actividades que apresentam, geralmente sob a forma de questionários. 

Neste sentido, e a fim de compreender se, e de que forma, os manuais escolares de Língua 

Portuguesa de 7º ano, adoptados no concelho de Lousada, no ano lectivo de 2002/2003, integram as 

novas orientações do CNEB, analisaremos as actividades neles propostas, segundo os domínios 

verbais como objecto da disciplina de Língua Portuguesa. 

Num quadro em que não só teoricamente se prevê que ensinar a ler passa por identificar as 

operações que os alunos devem desenvolver (para se relacionarem, em primeira instância, com os 

textos e, depois, com o próprio universo que os rodeia), mas também quando o próprio CNEB defende 

que o aluno só será um leitor fluente, capaz de seleccionar as estratégias adequadas ao objectivo em 

vista, se tiver a “capacidade para reconstruir mentalmente o significado de um texto” e se conhecer 

“as chaves linguísticas e textuais que lhe permitam desfazer ambiguidades, deduzir sentidos implícitos 

e reconhecer usos figurativos” (cf. CNEB, 2001), é de esperar, por exemplo, que os manuais 
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organizem os questionários que propõem aos alunos de forma próxima ao desenvolvimento das 

competências, criando cenários em que as práticas verbais sejam variadas e significativas. 

Isso mesmo se encontra consagrado no CNEB (2001), nomeadamente através das 

Experiências de Aprendizagem que sugere com vista ao alcançar dos objectivos do currículo de Língua 

Portuguesa, e de que são exemplo: 

 
- “Audição orientada de registos de diferentes variedades do Português; 
- Actividades que propiciem a participação eficaz e adequada em diversas situações de 

interacção (debates, exposições, entrevistas, sínteses…); 
- Actividades de leitura silenciosa e em voz alta de diferentes tipos de textos; 
- Actividades de consulta de material escrito com o objectivo de localizar informação e 

transformá-la em conhecimento; 
- Actividades de reflexão sobre a qualidade linguística e a adequação das produções orais e 

escritas com vista à autonomia na autocorrecção” (p. 36). 
 

A análise consoante os domínios contemplados pelas actividades propostas para os textos 

seleccionados neste estudo – representativos dos tipos “narrativo”, “dramático”, “poético” e 

“informativo” – dá conta da quase omnipresença de todos esses domínios em todos os manuais e 

para todos os textos, como se apresenta no Quadro Três27: 

Como se pode constatar através da observação desse Quadro, embora se verifique a primazia 

da Leitura, as actividades associadas à Oralidade, à Escrita e ao Funcionamento da Língua também 

encontram eco em qualquer um dos três manuais em estudo, embora de forma desigual e escassa. De 

facto, se a Leitura está presente 36 vezes e o Funcionamento da Língua 20, a Escrita já só surge 13 

vezes e a Oralidade 10, o que nos pode levar a concluir da menor importância concedida pelos autores 

dos manuais a estes dois últimos domínios referidos, confirmando-se o manual, como aliás já foi dito, 

como um lugar que resiste a determinadas actividades, sobretudo as do âmbito do oral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
27 Nesse quadro, “TN” significa «Texto Narrativo», “TD” significa «Texto Dramático» e “TP” significa «Texto Poético». Por sua vez, os números que 

acompanham essas designações correspondem ao primeiro texto da unidade, ao texto intermédio e ao último texto. 
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LEITURA FUNCIONAMENTO
DA L NGUA 

 
Í  ESCRITA ORALIDADE 

 

PV PP SP  PP SP  PP PV PP SP PV PV SP 

TN1 X X X  X        

TN2 X X X   X   X   X 

U
N

ID
AD

E 

«T
EX

TO
  

N
AR

RA
TI

VO
» 

TN3 X X X  X X X X X   X 

TD1 X X X X X   X X   X 

TD2 X X X X X X X  X X  X 

U
N

ID
AD

E 
 

«T
EX

TO
  

D
RA

M
ÁT

IC
O

» 

TD3 X X X X X X   X   X 

TP1 X X X       X   

TP2 X X X X X X   X X  X 

U
N

ID
AD

E 
 

«T
EX

TO
  

PO
ÉT

IC
O

» 

TP3 X X X  X X   X   X 

Not. X X   X        

BD X X      X     

Texto pub. X X   X        

Símb. 
prev., rót. 

e etiq. 

X            

U
N

ID
AD

E 

«T
EX

TO
S 

IN
FO

RM
AT

IV
O

S»
 

Carta e 
corr. elect. 

X X  X   X      

Quadro 3: Distribuição das actividades solicitadas nos manuais Ponto e Vírgula (PV), Ponto por Ponto (PP) e Ser em Português (SP), 
segundo os domínios programáticos 

 

De acordo com o Quadro em análise, as actividades propostas no domínio da Leitura – que 

ora surgem designadas como “Compreensão de Texto” ora como “Aprofundamento da Leitura” – têm 

presença esmagadora nas “subunidades” seleccionadas. Não podemos classificar essa presença de 

“absoluta” fundamentalmente por duas razões: por um lado, no manual Ponto por Ponto (PP), há um 

vazio nos ‘Símbolos de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’, na medida em que não existe qualquer 

proposta de actividade; por outro lado, o manual Ser em Português (SP) não dedica uma unidade 

específica aos textos que podem ser integrados sob a designação de «Textos Informativos». Assim, 

neste manual, a possibilidade de treino na automatização de rotinas de uma leitura mais funcional é 

diminuta, afastando-se do “Comunicar de forma correcta e adequada em contextos diversos e com 

objectivos diversificados (…)”, consagrado no CNEB (2001: 31), e confirmando que a aula de 

 62



 

Português ainda não se abriu totalmente à pluralidade dos discursos, como, desde 1977, se vem 

reivindicando (cf. Fonseca & Fonseca, 1977). 

Em todo o caso, a Leitura é o domínio por excelência dos manuais, independentemente de, 

por agora, não podermos dizer se actividades de leitura como as sugeridas nos exemplos a seguir 

configuram um trabalho orientado para o desenvolvimento de competências relacionadas com a 

compreensão de textos: 

 
“Que produto é publicitado neste anúncio?” (PV, p. 52); 
 
“Pode o poeta perder tempo (ganhar tempo) a “namorar uma ovelha”? Justifica” (PP, p. 167); 
 
“Onde se desenrola a acção?” (SP, p. 27). 

 

A par da Leitura, o Funcionamento da Língua é o conteúdo da Língua Portuguesa mais 

considerado no conjunto dos três manuais escolares seleccionados, embora o não seja em todas as 

unidades e “subunidades”, chegando mesmo a estar ausente tanto aquando do trabalho com “textos 

literários” (cf. Ponto e Vírgula, unidade «TN»), como com “textos não literários” (idem, unidade «TI»). 

Numa análise, agora, manual a manual, verificamos que o manual Ponto e Vírgula não só 

apresenta propostas de exercícios com base no(s) texto(s) em estudo, conforme os seguintes 

exemplos: 

 
“Dá exemplo de uma palavra homófona de «conselho»” (PV, p. 66); 

 
“Que onomatopeia contribui também para a sugestão de determinado meio de transporte?” 

(PV, p. 195); 
 

“Retira a frase inicial da história do Rapaz de Papel, escrita por Miguel. 
Identifica a oração subordinada, nessa frase, e classifica-a” (PV, p. 224), 

 

como dedica, ainda, algumas páginas, no final de cada unidade, à sistematização dos conhecimentos 

adquiridos/competências desenvolvidas, através das denominadas “Fichas de Funcionamento da 

Língua”, o que dá conta do peso do Funcionamento da Língua neste manual. 

Relativamente ao manual Ponto por Ponto, parece ser de destacar como muito importante o 

facto de este manual concentrar as actividades de Funcionamento da Língua nos textos de âmbito 

literário. De facto, a maioria das actividades distribui-se apenas pelos textos deste tipo, ocorrendo 

pontualmente nos outros casos. Esta situação parece dar corpo à perspectiva “tradicional” de que esse 

é o lugar de plenitude da língua, colocando de lado o papel dos «Textos Informativos», indispensáveis, 
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no entanto, para o professor “fazer da língua um objecto a ensinar” (Duarte, 1996: 8). Contudo, as 

perguntas e actividades sobre o Funcionamento da Língua, neste manual, são quase sempre 

introduzidas a partir de frases, expressões ou passagens dos textos, do tipo: 

 
“Repara nesta intervenção de João, quando Ele e Ela lhe fazem perguntas sem parar: 

«João: (rindo) – Calma! Calma! Tu ainda és pior do que a minha mãe! (…) Espera aí 
um bocadinho! (…)» 

A palavra assinalada é o grau diminutivo de “bocado” (…)” (PP, p. 33), 
 

que nada são distintivas de muitas que se poderiam fazer para os “textos não literários”. 

Também no manual Ser em Português se verifica uma forte presença do estudo do 

Funcionamento da Língua, sempre associado a textos de natureza literária, onde pontuam exemplos 

como: 

 
“Substitui as palavras e as expressões destacadas a negro por outras da língua padrão” 

(SP, p. 155); 
 

“A força do Vento é também visível nos verbos de movimento que a personagem utiliza. Retira 
exemplos do texto.” (SP, p. 171). 

 

Esta presença vem, uma vez mais, confirmar a tendência já verificada noutros manuais para 

associar o trabalho a realizar com base no “texto literário” ao “bem falar, bem ler e bem escrever”, 

perpetuando concepções de ensino da língua conflituais com algumas das orientações actuais. 

Relativamente às actividades de Escrita, estas ocorrem, nos três manuais analisados, como 

corolário de actividades de Leitura e não como modalidades autónomas, passíveis de serem 

aprendidas a pouco e pouco, como se torna visível nos seguintes exemplos: 

 
“Imagina a carta de agradecimento que Harry Potter terá enviado a Hermione. Redige-a e 

preenche o sobrescrito (…)” (PV, p 64); 
 
“Em trabalho de grupo, cria a cena em que Miguel enfrenta os raptores de Sara (…)” 

(PP, p. 225); 
 
“Imagina os versos que o Cigarra dedicou ao Pedro” (SP, p. 155). 

 

Isto acontece apesar de a definição de competência de escrita ter merecido, no CNEB, igual destaque 

relativamente às outras duas já mencionadas (a Leitura e o Funcionamento da Língua). 

Poderá isto significar, tal como Dionísio (2000) já notou, “uma forma de desvalorização”, que 

contribui para ser 
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“(…) mais um elemento para a configuração do manual como o locus por excelência de 
leitura, modalidade verbal a que, neste lugar pedagógico, todas as outras se submetem. 
Apesar de toda a evolução de formas e conteúdos, o livro de Português actual mantém ainda 
como linha estruturadora a sua matriz original – a leitura para cujo ensino e aprendizagem é 
modelo” (p. 254). 

 

Ainda no domínio da Escrita, não olvidemos, e tal como já fizemos referência, que o manual 

Ponto e Vírgula oferece ao aluno um portfolio intitulado “Escrita em Dia”, que, de acordo com as suas 

autoras, tem como objectivo único permitir que o aluno dê asas à imaginação, escrevendo sem medos 

e sem limites. Não cabe no âmbito deste trabalho discutir se a aprendizagem da escrita é facilitada 

“pelo dar asas à imaginação”. Contudo, não pode deixar de ser dito, num estudo sobre competências, 

que: 

“(…) aprender a escrever só é possível se se atender à complexidade dos elementos que se 
conjugam nessas situações: culturais, discursivos, textuais, linguísticos, etc.” (Camps, 2003: 
217). 

 

De facto, escrever implica operações complexas, que requerem capacidades e conhecimentos 

distintos, adequados às situações de comunicação, pelo que a existência de tal portfolio não 

assegurará necessariamente um adequado desenvolvimento das competências relativas a este 

domínio. 

Os momentos dedicados à Esc ita nos manuais seleccionados apresentam-se, sobretudo, 

como sugestões de trabalho que privilegiam os produtos, num quadro de alheamento das instruções 

do Currículo face à necessidade de transformar a escrita na sala de aula num processo que envolve 

competências de natureza diversa que os alunos têm de desenvolver, nomeadamente, entre outras: 

r

r

 
- “Escrever com total correcção ortográfica, recorrendo, se necessário, a prontuários e 

correctores ortográficos, e usar a pontuação de acordo com os objectivos visados; 
- Usar com desenvoltura o processador de texto no processo de elaboração, revisão e 

correcção; 
- Escrever textos com diversos objectivos comunicativos (expor, comentar, convencer alguém 

de um ponto de vista); 
- Usar a escrita como forma de organização do pensamento; 
- Usar vocabulário rico e preciso, recorrendo, se necessário, a processos figurativos” 

(Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 81). 
 

No que à Oralidade diz respeito, e tendo por referência o Quadro 3, em discussão, 

constatamos, na globalidade, uma diminuta presença desse domínio, o que permite confirmar que, 

embora os Prog amas definam objectivos nesta área e o CNEB (2001) estabeleça competências a 

desenvolver nos alunos até ao final da escolaridade básica obrigatória: 
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- “Alargar a compreensão a discursos em diferentes variedades do Português, incluindo o 
Português padrão, e dominar progressivamente a compreensão em géneros formais e 
públicos do oral, essenciais para a entrada na vida profissional e para o prosseguimento de 
estudos; 

 
- Alargar a expressão oral em Português padrão e dominar progressivamente a produção em 

géneros formais e públicos do oral, essenciais para a entrada na vida profissional e para o 
prosseguimento de estudos” (p. 32), 

 

na prática, porém, nem sempre ocorre um ensino e uma avaliação sistemáticos e intencionais do oral. 

Os três manuais por nós analisados, pelo menos ao nível das unidades que tomámos para amostra, 

parecem confirmá-lo. Se a isto juntarmos o facto de estes manuais não apresentarem sugestões para o 

seu uso em interacção com outros percursos, o que nos levou a considerá-los como “manuais 

fechados”, pode concluir-se que, nas aulas em que tais manuais são usados, o desenvolvimento do 

oral pode estar irremediavelmente posto de lado. 

Analisando, agora, manual a manual, verificamos que o trabalho sobre a Oralidade está 

praticamente ausente do Ponto e Vírgula e, quando surge, é sobretudo trabalhado na sua vertente 

“expressiva”, nomeadamente através do “debate”, de que constitui um exemplo: 

 
“Altruísmo e egoísmo são antónimos. O altruísmo relaciona-se com o espírito de ajuda, o 

interesse para com o próximo. Por sua vez, o egoísmo significa precisamente o contrário, o 
interesse do indivíduo apenas com o que lhe diz respeito. 

- Na nossa sociedade predominará o altruísmo ou o egoísmo? 
- Como poderemos ajudar-nos uns aos outros no dia-a-dia, ou seja, em casa, na escola, 

nos vários espaços públicos que frequentamos? 
- Haverá situações em que a entreajuda é mais importante do que noutras? 
- Devemos ajudar os outros sem esperar nada em troca? Ou, pelo contrário, devemos 

esperar sempre alguma retribuição?”(PV, p. 225). 
 

No manual Ponto por Ponto, a ausência de actividades de formação ao nível do “oral” vem 

acentuar uma lacuna, já “reconhecida”28, que se prende com o facto de, nas aulas de Língua Materna, 

a Oralidade não ter vindo a ser foco de ensino, não havendo, por isso, uma reflexão e uma análise 

profundas sobre a especificidade de alguns géneros orais ou sobre o desempenho linguístico-discursivo 

do aluno. Do mesmo modo, também não tem havido um trabalho sustentado que enfatize as 

semelhanças e as diferenças entre as modalidades oral e escrita da língua. 

                                           
28 Como refere Amor (1996), “(…) o oral não tem sido objecto de tratamento diferenciado nem sequer é praticado nas suas modalidades mais ricas; no 

«fazer» da própria aula a comunicação unidireccional prevalece sobre a interaccional” (p. 62). 

 

 66



 

Quanto ao manual Ser em Português, as actividades que este apresenta sobre o domínio do 

“oral” surgem sempre integradas nos “Guiões de Leitura Orientada” e associadas ao trabalho com 

base nos “textos literários”, o que vem confirmar a posição daqueles que vêem nesses textos um ponto 

de partida enriquecedor para promover nas aulas uma aprendizagem das competências, quaisquer que 

elas sejam. 

 
Em síntese, através desta análise da distribuição de actividades solicitadas quanto ao domínio 

que contemplam, em cada um dos três manuais escolares seleccionados, podemos concluir que a 

Leitura surge como o domínio a trabalhar com mais insistência, confirmando a importância que lhe 

tem sido dada no currículo. Esta situação poderá ficar a dever-se ao facto de a leitura não só constituir 

uma prática curricular transversal, como de se tornar, nas sociedades contemporâneas, fundamental, 

sobretudo se atendermos à necessidade de, cada vez mais, aumentarmos os níveis de literacia. 

Contudo, e ainda com base nesta análise, constatamos que, nos manuais seleccionados, “ler” na 

Escola parece significar “ler textos literários” (narrativos, dramáticos e poéticos), surgindo os “outros 

textos” (como a ‘BD’, a ‘Notícia’ ou o ‘Texto Publicitário’) como que uma opção de estudo subsidiária 

face àqueles primeiros. Isto fica reforçado pela presença de mais propostas de actividades a realizar 

em torno desses textos em detrimento dos “outros textos”, de cariz mais funcional. Poder-se-á, pois, 

dizer que o “texto não literário” parece não ser acolhido pela Escola – mesmo quando os Estudos 

Internacionais e as Provas Aferidas Nacionais lhes tendem a conferir uma importância crescente –, o 

que acontece à revelia do próprio Programa de Português para o 3º ciclo, onde se pode ler, no texto 

introdutório, que: 

 
“Ler não pode, pois, restringir-se à prática exaustiva da análise quer de excertos quer mesmo 

de obras completas. O prazer de ler, a afirmação da identidade e o alargamento das 
experiências resultam das projecções múltiplas do leitor nos universos textuais” (p. 19). 

 

 

5. Como aprendem os alunos a ler? 

5.1. As operações de leitura e a “progressão” das aprendizagens 

 

Como já dissemos aquando da descrição global dos três manuais escolares em análise – 

Ponto e Vírgula, Ponto por Ponto e Ser em Português –, só os dois últimos “identificam” o momento 

dedicado à interpretação dos textos, o qual surge sob a designação de “Compreensão de Texto” e /ou 
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“Aprofundamento da Leitura”. Relativamente ao «Texto Narrativo», em concreto, surgem “Guiões para 

a Leitura de Contos Integrais” nos manuais Ponto e Vírgula e Ser em Português. Este último manual 

apresenta ainda “Guiões de Leitura Orientada” para os «Textos Dramáticos», para o «Texto Poético 2» 

e para o «Texto Poético 3». 

No nosso estudo – a fim de compreendermos em que medida os manuais de Língua 

Portuguesa para o 7º ano de escolaridade, surgidos no ano lectivo de 2002/2003 e construídos no 

quadro das competências exigidas pelo Currículo Nacional do Ensino Básico, integram, de facto, os 

princípios nele consagrados –, procedemos à análise das operações de leitura exigidas em cada uma 

das “subunidades” que compõem os manuais escolares do corpus seleccionado. Essa análise permitiu 

a construção dos Quadros 4, 5 e 6 (à frente), relativos aos três manuais, que passamos a analisar 

individualmente. 

 

 

5.1.1. Manual Ponto e Vírgula 

 

Aquando da caracterização geral dos manuais em estudo – ponto 2.– dissemos que o 

manual Ponto e Vírgula se encontra dividido em cinco unidades: a «Comunicação Social e 

Interpessoal», a «Tradição Oral», o «Texto Narrativo», o «Texto Poético» e o «Texto Dramático». 

Da Unidade Um – «Comunicação Social e Interpessoal» (neste estudo, surgindo sob a 

designação «Textos Informativos»: cf. capítulo III, 3.1.2.) – fazem parte textos como a ‘Notícia’, a ‘BD’, 

o ‘Texto Publicitário’, os ‘Símbolos de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’ e a ‘Carta e Correio Electrónico’. 

Por sua vez, integram a Unidade Dois – «Tradição Oral»29 – ‘Provérbios’, ‘Fábulas’, ‘Quadras’, 

‘Lendas’, ‘Contos Tradicionais’, ‘Adivinhas’ e ‘Romances Tradicionais’. 

Quanto ao «Texto Narrativo», a unidade surge dividida em “As personagens e a sua 

caracterização”, “O narrador e o desenvolvimento da acção” e “A descrição do espaço e as marcas do 

tempo”; apresenta ainda “Guiões para a Leitura de Contos Integrais”. Esta divisão permite-nos desde já 

notar uma orientação do manual para conteúdos muito particulares, neste caso narrativos, mais do 

que para competências de leitura, e daí que tenhamos dito, atrás, que a presença do “texto literário” 

não era necessariamente no sentido do desenvolvimento de uma competência literária, mas antes da 

aquisição de saberes particulares sobre esses textos. 

                                           
29 Tal como já referimos no capítulo III, ponto 3.1.2. (“As Actividades”), deste estudo, esta unidade não é objecto de análise. 
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Por último, as unidades «Texto Poético» e «Texto Dramático» estão divididas, 

respectivamente, em: “O poeta e a poesia” e “Os poemas”; “O teatro” e “Os textos dramáticos”. 

No Quadro 4, encontram-se sistematizadas as operações constitutivas do processo de leitura, 

surgindo distribuídas em função das “subunidades” seleccionadas: 

 

 «Textos Informativos» 
OPERAÇÕES DE 

LEITURA 
Not. BD 

Texto 
Pub. 

Símb., Rót. 
e Etiq. 

Carta e C. 
Elect. 

TN
1 

TN
2 

TN
3 

TP
1 

TP
2 

TP
3 

TD
1 

TD
2 

TD
3 

Identificação 5 - 2 2 2 1 4 1 2 3 1 3 1 3 
Reorganização - - 2 1 - - 6 2 1 1 - 2 1 2 

Inferência - - 1 2 - 9 - 3 2 - 1 1 1 2 
Avaliação - - - - - - - 1 3 - 1 - - - 

Apreciação - - - - - - - 1 1 - - - - - 
Mobilização 2 1 - - 1 - - - - - - - - 1 
Justificação - - 1 - - 1 - 2 3 1 - 2 2 5 
Classificação - 2 - - 2 - - - - - - 2 - 1 
Decodificação - - - - - - - 2 - - - - 1 - 

Quadro 4: Distribuição de operações de leitura, no manual Ponto e Vírgula, em função das “subunidades” 

 

Neste Quadro 4, observa-se, globalmente, a ausência marcada de operações como a 

apreciação e a decodificação, expressão de que parece existir não só uma desvalorização da relação 

afectiva do leitor com o texto, como ainda dos movimentos que levam o aluno a explicar os sentidos de 

palavras ou expressões que lhe facilitarão a leitura do texto e consequente interpretação. Se pensarmos 

em termos dos quatro papéis a serem desempenhados pelos sujeitos enquanto leitores, com estes 

factos parecem ser-lhes omitidos o papel de “analista crítico” e o papel de “decodificador” (cf. Dionísio, 

2004). Por outro lado, o facto de a operação mobilização ter uma presença escassa permite verificar 

que, no manual Ponto e Vírgula, naquilo que constitui a nossa amostra, não são valorizados os 

conhecimentos prévios nem as vivências pessoais dos alunos, elementos que permitem carregar de 

sentido os textos e, assim, facilitar também a sua interpretação. 

A contrastar com estas ausências – mais ou menos explícitas –, temos a presença absoluta 

da identificação – exemplo [1] –, que vem reforçar o que é tradicional praticar-se, ao nível da leitura, na 

aula de Português: os textos servem para encontrar, “extrair” informação, e o que se pede aos alunos 

não passa da reprodução dessa informação textual explícita. 

 
[1] “Qual é o objecto que origina toda a situação?” (PV, p. 218). 

 

A presença sistemática de operações como a inferência (exemplo [2]) e a reorganização 

(exemplo [3]), embora possa configurar uma prática de trabalho com os textos em que os alunos são 

levados a orientar-se por níveis textuais diferenciados, não aponta, contudo, para a leitura enquanto 

 69



 

actividade cognitiva “elaborada”, dado o tipo de perguntas coberto por estas operações, como se 

poderá constatar através dos exemplos: 

 
[2] “A quem se destinam estes rótulos?” (PV, p. 60); 
 
[3] “Como é caracterizado o conhecimento do poeta, no poema de Manuel da Fonseca e no 

de Miguel Torga?” (PV, p. 189). 
 

Relativamente à justificação, cuja presença também pode ser classificada de forte no manual 

Ponto e Vírgula, embora qualquer leitor “implicitamente” justifique os seus movimentos de leitura, 

neste caso dos manuais deve dizer-se que estamos perante movimentos tipicamente escolares, 

tratando-se, muitas vezes, de justificações de interpretações de outros: 

 
“Indica outro poema que te pareça apresentar o poeta como um trabalhador. Justifica.” (PV, p. 

189). 
 

Passando agora a uma análise por “subunidade”, nos «Textos Informativos», num quadro 

de escassas operações de leitura, ressaltam as actividades solicitadas com base no ‘Texto Publicitário’ 

por envolverem uma maior variedade de operações relativamente às outras “subunidades” e por 

algumas dessas operações abrirem espaço a que os alunos, de alguma forma, preencham os sentidos 

do texto. Referimo-nos, em concreto, às operações reorganização (exemplos [4] e [4.1.]) e inferência 

(exemplo [4.2.]): 

 
[4] “A que valor se apela, logo no início do texto escrito na parte inferior do anúncio? 
[4.1.] Que elementos da imagem estão de acordo com esse valor? 
[4.2.] Qual será, então, o objectivo da frase centrada na parte superior da imagem?” (PV, p. 

52). 
 

Pela observação do Quadro 4, poderemos dizer que, em contraste com alguma variedade de 

operações solicitadas a partir do ‘Texto Publicitário’, está o predomínio da operação identificação, na 

‘Notícia’. Com efeito, ao aluno apenas é solicitado que proceda ao levantamento de factos explícitos (e, 

de certa forma, estereotipados) presentes na notícia lida, como nos exemplos: 

 
“Concentra-te no primeiro parágrafo (destacado) e responde, oralmente, às seguintes 

questões: 
-Quem? (quem é o sujeito da notícia?) 
-O quê? (o que é notícia?) 
-Quando? (quando ocorreu esse acontecimento?) 
-Onde? (onde teve lugar esse acontecimento?); 
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De acordo com o que leste nos restantes parágrafos, responde agora, oralmente, às 
questões: 

-Como? (como decorreu o encontro?) 
-Porquê? (por que razão se deu esse encontro?) ” (PV, p. 25). 

 

Deste modo, não surgem, como seria de esperar em textos de natureza informativa, 

actividades que requeiram a identificação rigorosa e a localização precisa de informações contidas nos 

textos, do tipo das perguntas do PISA, em que os estudantes foram confrontados com questões como a 

do seguinte exemplo: 

 
«Que mostra o quadro acerca do nível de intervenção da PLAN Internacional na Etiópia, em 

1996, quando comparado com o de outros países da região?» (Ramalho, 2001: 74). 
 

A própria questão que antecede a leitura da notícia apresentada – e que propõe ao aluno que 

indique o título, o subtítulo, o parágrafo destacado e o número total de parágrafos –, embora pareça 

solicitar a operação mobilização, na realidade, apenas exige a reprodução de conhecimentos 

estruturais já adquiridos e o reconhecimento de regras/conceitos linguísticos. 

Quanto à ‘BD’, o modo como surgem solicitadas as operações mobilização e classificação – 

cf. exemplos [5] e [6], respectivamente – vem reforçar a constatação de que do aluno apenas se 

espera que aplique categorias anteriormente aprendidas, deixando a impressão que se recorre a esses 

textos apenas pela necessidade de dotar os alunos de uma competência “alargada” de leitura, que 

prevê a utilização de textos de diferentes tipos. 

 
[5] “Identifica nas vinhetas os seguintes tipos de balão: balão de sonho; balão de voz alta; 

balão de choro; balão de pensamento; balão de pragas e insultos; balão de sussurro” 
(PV, p. 41); 

 
[6] “Que elementos nos permitem identificar a voz colectiva, na vinheta abaixo apresentada?” 

(PV, p. 41). 
 

Quando, de acordo com estudos internacionais (por exemplo, o estudo PISA), os alunos 

portugueses manifestam evidentes dificuldades na compreensão de formulários de vários tipos e no 

“conhecimento especializado” de determinados tipos de texto, seria de esperar uma maior dedicação 

não só a textos do quotidiano, do âmbito do trabalho, da resolução de problemas, mas sobretudo a 

estratégias para a sua leitura. Contudo, e como se pode verificar através de actividades do tipo: 

 
“Alguns dos símbolos abaixo apresentados alertam para a existência de perigo de choque 

eléctrico, perigo de morte, um produto inflamável, uma substância tóxica. Outros indicam 
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saída de emergência, proibição de fumar ou proibição de foguear. Identifica-os e faz a sua 
legenda” (PV, p. 60), 

 

tornar-se-á difícil ao leitor desenvolver estratégias que lhe permitam melhor compreender e reter a 

informação apresentada nesses textos, visto que aquilo que tem de fazer resume-se a fazer 

corresponder uma legenda (já indicada no enquadrador) a uma imagem. 

Na última “subunidade” dos «Textos Informativos» – a ‘Carta’ e o ‘E-mail’ –, as perguntas 

que sobre estes são feitas, do tipo: 

 
“Diz qual é a mensagem de cada uma das cartas recebidas por Harry Potter” (PV, p. 64); 

 
“Aponta as diferenças entre a carta formal e a carta informal enviadas por Harry Potter” (PV, 

p. 64), 
 

parecem surgir, sobretudo, e mais uma vez, como um pretexto para o estudo das características dos 

diferentes tipos de carta e para o desenvolvimento da competência de escrita, parecendo não haver 

uma verdadeira preocupação com o ensino da leitura. 

No que ao «Texto Narrativo» concerne, a observação do Quadro 4 leva-nos já a constatar 

uma maior variedade de operações de leitura no TN3 relativamente ao TN1 e ao TN2, justificável se 

atendermos ao facto de, como já descrevemos no ponto 2, o manual Ponto e Vírgula, na unidade 

«Texto Narrativo», se encontrar dividido em “categorias da narrativa” e de, no final dessa unidade, 

surgirem os “Guiões para a Leitura de Contos Integrais”. Por conseguinte, o TN3 funcionará como uma 

espécie de momento de aplicação de “tudo o que foi aprendido” nas outras unidades. 

O TN1 destaca-se por dar origem sobretudo a uma operação: a inferência (9 casos). Será 

com base na observação de uma imagem que acompanha o excerto (intitulado “O Senhor Custódio”) 

que o aluno deverá, de certa forma em coerência com as propostas de pedagogia da leitura, proceder 

à antecipação de características da personagem, do espaço onde se movimenta, de hábitos, etc: 

 
“Observa a imagem que ilustra esta página. Que personagem te sugere essa imagem? Imagina 

a sua idade, o local escolhido para viver, a sua profissão, os seus passatempos, o seu prato 
favorito, o seu animal de estimação, algumas qualidades e alguns defeitos” (PV, p. 128). 

 

Passado o momento de partilha com a turma das hipóteses formuladas – “Partilha com a 

turma o que imaginaste acerca da personagem” (p. 128) – e lido o texto, seria de esperar que o 

questionário proposto desse, de alguma forma, continuidade ao trabalho já iniciado. Todavia, surge 

apenas uma questão como: 
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“Retira do texto seis expressões que, na tua opinião, melhor caracterizem o senhor Custódio. 
Justifica as tuas escolhas” (PV, p. 128). 

 

O facto de serem solicitadas as operações identificação e justificação, com o objectivo de 

levar o aluno a aplicar um conhecimento, um saber corrente – e, desde cedo, trabalhada, na Escola, a 

“caracterização da personagem” –, permite-nos concluir que estaremos perante uma abordagem 

superficial do texto e, ainda mais, de desvinculação da leitura. Esta conclusão é corroborada pelo facto 

de, através do exercício proposto, não ser possível estabelecer uma ligação entre a fase de pré-leitura 

do texto e a fase de leitura propriamente dita. Com efeito, não nos parece que a relação imagem/texto 

sirva como elemento motivador e antecipador das actividades de compreensão textual. 

Relativamente ao TN2, as actividades propostas solicitam apenas duas operações – a 

identificação e a reorganização –, “geradas” a partir de uma mesma situação-base: 

 
“Imagina que te encontras na montanha descrita no texto. Onde encontras sombra? O que 

bebes quando tens sede e o que comes quando tens fome? Onde te deitas para descansar? 
Que aromas sentes e que ruídos escutas? Onde sobes para veres a nascente do rio? Que 
avistas no extremo oposto? Onde vês melhor o luar? Como localizas esse morro especial?” 
(PV, p. 158). 

 

O facto de apenas estarem presentes estas duas operações poderá ficar a dever-se, uma vez 

mais, à divisão do próprio manual, quanto à unidade «Texto Narrativo», em “categorias da narrativa”, 

servindo o excerto proposto para ilustrar a categoria “espaço” (recordemos que o TN1 pretendia dar 

conta da categoria “personagem”). 

Ao apresentar um “Guião para a Leitura de Contos Integrais”, onde surgem questões relativas 

às diferentes “categorias da narrativa”, até aí estudadas parcialmente, não é de surpreender que o 

TN3 seja aquele que maior e, sobretudo, mais variado número de operações de leitura solicite. De 

entre elas, destaca-se a inferência, operação que envolve os espaços de indeterminação do texto e que 

constitui um momento propício para o aluno pôr em confronto com o texto os seus conhecimentos da 

língua e do mundo. Todavia, a existência, neste TN3, de perguntas como: 

 
“Como nos é sugerida, no conto, a passagem do tempo?”; 
 
“Que indicações nos poderão dar os nomes «Cigarra» e «António Governo» quanto a essas 

mesmas personagens?” (PV, p. 185) 
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mostra que a presença da operação inferência parece surgir mais ao serviço da confirmação que o 

aluno apreendeu o essencial do texto do que do “preenchimento” dos “implícitos” que ele pode 

possibilitar. 

Observando, de novo, o Quadro 4, verifica-se que é no TN3 que, pela primeira vez, são 

solicitadas as operações avaliação, apreciação e decodificação, do seguinte tipo: 

 
“Na tua opinião, por que razão Pedro pode pegar na estrela sem se queimar?” (PV, p. 185); 
 
“Indica a parte do conto de que mais gostaste e diz porquê” (PV, p. 185); 
 
“Descobre na sopa de letras as dezasseis palavras do texto que correspondem aos significados 

abaixo apresentados. Oito das palavras estão de cima para baixo, duas estão de baixo para 
cima, cinco estão da esquerda para a direita e uma está da direita para a esquerda. Deves 
consultar o dicionário para qualquer esclarecimento em relação ao vocabulário do conto” 
(PV, p. 183). 

 

Esta presença minoritária da avaliação e da apreciação, operações com poder para levar o 

aluno a desenvolver não só uma atitude favorável para com o texto, mas também critérios que 

fundamentam o gosto30, poderá significar que, no manual Ponto e Vírgula, até certo ponto, é vedado o 

caminho para que o leitor, através do texto, alargue a sua visão de mundo e, mais do que isso, 

desenvolva critérios para o seu posicionamento face a ele. 

Quando, no “Guião para a Leitura de Contos Integrais” proposto com base no TN3, se pede 

ao aluno que ordene as sequências de cada uma das cinco partes em que, no entender dos autores, o 

conto pode ser dividido – operação reorganização –, parece esta actividade querer responder ao CNEB, 

designadamente quando nele se prevê, como um dos níveis de desempenho, que o aluno terá de 

“reconstruir o significado desse texto em função da relevância e hierarquização das suas unidades 

informativas”. Organizada essa informação, o aluno terá de atribuir um título a cada uma dessas 

partes, numa espécie de síntese das informações lidas. No entanto, tudo indica poder tratar-se de algo 

aleatório, já que não há qualquer movimento para trabalhar as razões das escolhas. 

Em suma, este TN3 funcionará como uma espécie de “certificado” que comprova que os 

saberes relativos às “categorias da narrativa”, até aí estudadas parcialmente, estão adquiridos. Mais do 

que preparar o aluno para se tornar um “leitor fluente e crítico”, proporcionando-lhe, para isso, o treino 

de diferentes estratégias de leitura, continua a interessar certificar saberes, sobretudo aqueles que se 

                                           
30 Recordemos que um dos objectivos dos Programas de 1991 para o domínio da leitura era, exactamente, “Aprofundar o gosto pessoal pela leitura”. 
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adquirem a partir dos “textos literários”, mormente os narrativos; nem o facto de se tratar da leitura de 

uma obra integral parece inverter ou minorar esta tendência. 

No Quadro 4, relativamente ao «Texto Poético», o que ressalta imediatamente é a ausência 

das operações mobilização, classificação e decodificação e a fraca presença de operações que 

deveriam ser as primeiras a surgir, como é o caso da avaliação e, principalmente, da apreciação. 

Presente em qualquer uma das “subunidades” está a operação identificação. 

Ainda numa análise superficial, esta unidade «Texto Poético» parece pretender sensibilizar 

para o lado estético que está inerente aos textos nela contidos, visto que propõe como “tarefa 

iniciadora” de toda a unidade a identificação dos elementos que, numa imagem representativa de um 

poeta, contribuem para a caracterização deste. Poder-se-á dizer que a inclusão dessa imagem constitui 

uma espécie de motivação para a leitura dos «Textos Poéticos» da unidade. 

Numa análise por “subunidade”, e como se pode verificar no Quadro 4, o TP1 destaca-se por 

envolver uma maior variedade de operações de leitura relativamente ao TP2 e ao TP3, num movimento 

contrário ao que acontecia com o TN. A isto não será alheio o facto de esse TP1 ser, na realidade, 

constituído por quatro pequenos poemas, cujas actividades propostas servem para associar ou 

comparar essas quatro produções poéticas entre si, como se pode confirmar através do exemplo: 

 
“(…) Acompanha a tua leitura silenciosa com a audição da leitura expressiva gravada em 

cassete áudio e descobre o tema comum a todos eles” (PV, p. 188). 
 

Neste TP1, é interessante ver uma concentração das operações de leitura na avaliação 

(exemplo [7]), na inferência (exemplo [8]) e na identificação (exemplo [9]): 

 
[7] “O que é, na tua opinião, um poeta? Qual será o seu papel?”; 

 
[8] “Onde está a referência à «semente» do poeta, no poema de Saul Dias?”; 
 
[9] “Diz qual dos poemas associa o poeta a um trabalhador da terra” (PV, p. 189). 
 

Por sua vez, o privilégio da justificação (exemplos [10] e [11]) parece revelar que cada 

operação que o aluno realiza tem de ser justificada: 

 
[10] “Indica outro poema que te pareça apresentar o poeta como um trabalhador. 

Justifica31”; 
 

                                           
31 Negrito nosso. 
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[11] “Qual o poema de que mais gostaste? Porquê32?” (PV, p. 189). 
 

É ainda, e apenas, no TP1 que os alunos têm de activar a operação apreciação – “Qual o 

poema de que mais gostaste?” (p. 189) –, o que poderá causar alguma estranheza, se atendermos ao 

facto de serem os «Textos Poéticos» um lugar privilegiado para o aluno, de acordo com os seus 

próprios valores, articular respostas emocionais e estéticas com o texto. 

Prosseguindo na nossa análise por “subunidade”, o modo como no TP2 são solicitadas as 

operações inferência (exemplo [12]) e identificação (exemplos [13] e [14]): 

 
[12] “Por que razão surgem neste poema alguns versos repetidos?” (PV, p. 195); 

 

                                          

 
[13] “Que onomatopeia contribui para a sugestão de determinado meio de transporte?” 

(PV, p. 195); 
 

[14] “Faz o levantamento de palavras que se relacionam com o comboio a vapor” 
(PV, p. 196)

 

mostra que parece haver mais uma preocupação com conhecimentos normalmente associados à 

Poesia (versificação, ritmo e outros aspectos fónicos), isto é, com o ensino de conceitos – tal como 

acontecia com o «Texto Narrativo» –, do que com o desenvolvimento da capacidade de fruição dos 

«Textos Poéticos». Com efeito, os alunos nada mais são solicitados a fazer que não activar e 

reconhecer conceitos como “onomatopeia”, “famílias de palavras”, etc. 

Na última “subunidade” seleccionada do «Texto Poético» – o TP3 –, as operações que os 

alunos têm de activar são a identificação, a inferência e a avaliação (também presentes no TP1 e com 

uma frequência maior), como se pode observar nos exemplos a seguir transcritos: 

 
“De que palavra parte o poeta para criar o poema? 

O que terá levado o poeta a escolher essa palavra? 
Interpreta o pedido do poeta, na última estrofe” (PV, p. 209). 

 

Perante o conjunto de factos apresentado, poder-se-á dizer que, também na unidade «Texto 

Poético», é forte a possibilidade de este conjunto de perguntas ser aleatório, isto é, não decorrente de 

objectivos inerentes ao desenvolvimento de capacidades. Deste modo, a existência desta unidade, no 

manual Ponto e Vírgula, servirá o propósito de permitir aos alunos o contacto com diferentes produções 

textuais e não propriamente o desenvolvimento de competências. 

 
32 Negrito nosso. 
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Quanto ao «Texto Dramático», pela leitura do Quadro 4, sobressai a ausência das 

operações mobilização, avaliação e apreciação, estas duas últimas, como já vimos, operações que 

desempenham um papel importante na construção da relação afectiva do leitor com o texto. Em 

contrapartida, encontramos totalmente presentes as operações identificação, inferência e justificação. 

Esta última operação, em particular, surge com maior preponderância no TD3 relativamente ao TD1 e 

ao TD2, o que se poderá ficar a dever ao facto de aquele ser o texto que encerra a unidade e, por isso 

mesmo, o número e variedade de operações de leitura nele solicitadas aumentam relativamente aos 

textos que o antecedem. Este TD3 surgirá, pois, como corolário das aprendizagens adquiridas ao longo 

da unidade, a exemplo do que também acontecia com o «Texto Narrativo». 

Analisando “subunidade” a “subunidade”, o TD1 requer, numa fase de pré-leitura, a 

identificação das personagens intervenientes no excerto. Visto tratar-se de um «Texto Dramático», essa 

identificação poderá ser feita recorrendo à disposição gráfica do excerto. Depois, e solicitando a 

operação reorganização, pede-se que o aluno descubra as relações existentes entre as personagens 

identificadas. 

As actividades propostas com base na leitura do TD1 exigem o recurso a operações de leitura 

como a identificação, a reorganização, a justificação e a classificação, de que são exemplos, 

respectivamente: 

 
[15] “Qual é o objecto que origina toda a situação?”; 
 
[16] “De que modo se desfaz o equívoco?”; 
 
[17] “Justifica a última réplica, proferida por todas as personagens”; 
 
[18] “Que nome damos a essas passagens de um texto dramático?” (PV, p. 218). 

 

Como se pode constatar, estas são operações já solicitadas em algumas das “subunidades” 

anteriormente analisadas deste manual Ponto e Vírgula. Além disso, também não se verifica, no TD1, 

grande variação discursiva na forma como as questões são colocadas relativamente às outras 

“subunidades”. Por outro lado, os assuntos que tais questões contemplam são também muito 

semelhantes aos do TN, por exemplo, inquirindo sobre personagens, conceitos da Língua Portuguesa, 

etc. Excepção feita aos exemplos [17] e [18], os outros dois poderiam ser perfeitamente integrados em 

actividades relacionadas com outro tipo de texto que não o dramático. Isto vem confirmar o papel do 

manual na definição clara daquilo que é lícito ensinar e aprender na aula de Português, 

independentemente do tipo de texto que se tenha em mãos. 
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A “subunidade” relativa ao TD2 associa a competência oral à competência de leitura, na 

medida em que, inicialmente, o aluno tem de ouvir atentamente o excerto do «Texto Dramático» As 

Incríveis Aventuras d’O Rapaz de Papel para descobrir as personagens intervenientes e algumas das 

suas características; só depois lerá o texto para confirmar ou infirmar as respostas dadas. Como já se 

viu atrás – ponto 4.1., neste capítulo –, aquando da distribuição das actividades solicitadas nos 

manuais Ponto e Vírgula, Ponto por Ponto e Ser em Português, o TD2 proporciona um dos raros 

momentos de trabalho sobre o domínio do oral, nomeadamente na vertente da compreensão. 

Este TD2 apresenta quase as mesmas operações que o TN3 – identificação (exemplo [19]), 

inferência (exemplo [20]), decodificação (exemplo [21]), reo ganização e justificação (exemplo [22]): r

 
[19] “Liga cada super-herói à didascália, ou indicação cénica, correspondente”; 
 
[20] “Relaciona as didascálias com as características desses super-heróis”; 
 
[21] “Resolve as palavras cruzadas com os substantivos correspondentes aos adjectivos que 

caracterizam, normalmente, a figura do super-herói. Consulta o dicionário, para 
esclareceres as tuas dúvidas”; 

 
[22] “De acordo com a cena 41, diz se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifica as 

tuas respostas” (PV, p. 224). 
 

Esta semelhança, no nosso entender, vem, uma vez mais, confirmar que, nos manuais, 

independentemente dos tipos de texto, dos valores por eles veiculados ou das condições em que a 

leitura se processa, interessa sobretudo “treinar” os alunos para saberem ler de uma determinada 

forma e promover neles os automatismos necessários para que atinjam um resultado já programado. 

A última “subunidade” – o TD3, um excerto de À Beira do Lago dos Encantos – concentra em 

si, como já dissemos, um maior e mais variado leque de operações de leitura. Interessante será, desde 

já, verificar a primazia da identificação – exemplo [23] – e da justificação – exemplo [24], a seguir –, 

sinal de que, por um lado, os alunos continuam a ser treinados na reprodução da informação textual, 

não se avançando na diversificação de estratégias de leitura que os possam ajudar a melhor e mais 

facilmente serem “bem sucedidos” na sua leitura; por outro lado, o privilégio da operação justificação, 

muitas vezes surgindo associada à própria identificação – exemplos [25] e [26] –, parece querer 

significar que o aluno tem de mostrar que o seu raciocínio está conforme àquilo que os autores do 

manual entenderam ser a resposta desejada: 

 
[23] “A acção deste texto consiste num encontro. 

Que encontro é esse?” (PV, p. 228); 
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[24] “Por que razão é o Vento que nomeia as personagens Ele e Ela?” (PV, p. 229); 
 
[25] “Quando se dá esse encontro? Justifica a tua resposta com passagens textuais” (PV, p. 

228); 
 
[26] “Identifica, no texto, o seu monólogo. 

Qual a sua finalidade?” (PV, p. 228). 
 

Podemos considerar “afastados” destas justificações da cariz mais “escolar” os movimentos 

em que o aluno explicita como procedeu às inferências e por que fez esses movimentos, 

demonstrando, dessa forma, as relações que estabeleceu entre a informação textual e os seus próprios 

esquemas, como é visível nos exemplos que se seguem: 

 
“Como reagiu a personagem Ela ao conhecer o nome do Rapaz? Justifica essa reacção” (PV, 

p. 228); 
 
“Como será o espaço onde decorre a acção? Porquê?” (PV, p. 229). 

 

É ainda neste TD3 que voltamos a encontrar a operação classificação: 

 
“Aponta uma réplica e uma didascália, ou indicação cénica” (PV, p. 229). 
 

Interessante será notar a diferença entre esta questão e a formulada no PISA, a partir do 

texto Amanda e Duquesa: 

 
- “No texto da peça, para além das falas dos actores, existem indicações destinadas aos 

actores e aos técnicos de teatro. 
Como podem essas indicações ser reconhecidas no texto?” (Ramalho, 2001: 89). 

 

Aqui, aos alunos não basta aplicar uma categoria anteriormente aprendida. Mais do que isso, 

eles têm de mobilizar uma série de conhecimentos e de conceitos relacionados com o «Texto 

Dramático», seleccionando de entre eles os que lhes permitirão dar a resposta pretendida. 

 

 

A “progressão” na aprendizagem da leitura no manual Ponto e Vírgula 

 
Como já ficou evidenciado, o manual escolar deve ser entendido como um instrumento que 

serve de ajuda pedagógica aos professores na sua tarefa de ensinar e aos alunos na de aprender, e 
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não como um substituto dos primeiros no que à selecção dos conteúdos, aos tipos de texto a utilizar e 

à selecção das actividades a desenvolver diz respeito. 

Neste seu papel de “ajuda técnica” (cf. Lomas, 2003), do manual escolar espera-se que 

contribua para a “progressão” de aprendizagens, concretamente no que diz respeito ao 

desenvolvimento das competências, especificamente da competência de leitura, foco deste trabalho. 

Assim, será de supor que, em qualquer um dos três manuais em análise, construídos de acordo com 

as novas orientações curriculares, haja um trabalho sobre a competência de leitura, visando o 

propósito de tornar o aluno, à saída do 3º ciclo, final da escolaridade básica obrigatória, um leitor 

fluente e crítico, capaz de recorrer a múltiplas estratégias para a compreensão e fruição do material a 

ler. 

Tal como se disse no capítulo III, ponto 3.1.2.2., entender-se-á aqui a “progressão” como o 

processo de organização do ensino-aprendizagem de uma língua que determina a actuação de alunos e 

de professores, no cumprimento de objectivos previamente traçados. 

Ao nível das operações de leitura identificadas na análise do manual Ponto e Vírgula, é 

possível constatar que a operação identificação está presente em todas as “subunidades”, excepto na 

que corresponde à ‘BD’. Em contrapartida, encontramos uma ausência considerável de operações 

como a avaliação e a apreciação (que não têm expressão nem nos «Textos Informativos» nem nos 

«Textos Dramáticos»), bem como a classificação, que apenas surge no TN3 e no TD2. Pela presença 

regular das operações inferência e reorganização, podemos classificá-la como “sistemática”. 

O facto de não haver regularidade na distribuição de operações de leitura – tanto aparecendo, 

como não ocorrendo ou ocorrendo apenas em unidades distintas – leva a pensar que o processo que 

subjaz à sua ocorrência é marcado pela aleatoridade. 

Numa análise, agora, unidade a unidade, vimos já que, nos «Textos Informativos», a 

operação de leitura que predomina é a identificação, por contraste com uma escassa presença da 

justificação e uma presença dispersa de operações como a reorganização, a inferência e a mobilização. 

Esta distribuição de operações de leitura (cf. Quadro 4, atrás), naquela que constitui uma parte da 

nossa amostra, permite-nos, desde já, constatar que, no manual Ponto e Vírgula, a incorporação de 

“novos textos” não será necessariamente sinónimo de “novas práticas”, isto é, esses “novos textos” 

acabam por cumprir as mesmas funções pedagógicas dos textos vistos como “canónicos”: os “textos 

literários”. Daí que possamos encontrar solicitações de natureza semelhante, por exemplo no ‘Texto 

Publicitário’ e no «Texto Narrativo»: 
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“O texto publicitário é constituído por um texto linguístico e uma imagem. 
Aponta-os no seguinte anúncio” (PV, ‘Texto Publicitário’, p. 52); 

 
“Retira do texto seis expressões que, na tua opinião, melhor caracterizem o Senhor Custódio” 

(PV, TN1, p. 128). 
 

Em ambos os casos, os alunos devem ir buscar elementos ou informações explicitamente patenteados 

nos textos. 

Nos «Textos Informativos» seleccionados deste manual Ponto e Vírgula, somos também 

confrontados com a existência de perguntas vagas, que não dizem respeito ao processo de leitura, mas 

aos saberes textuais associados à ‘Notícia’, à ‘BD’, à ‘Carta’, etc., saberes esses que não são exigidos 

em primeira instância de leitura, isto é, em circunstâncias “naturais”, qualquer sujeito pode ler sem 

possuir esses saberes. A própria brevidade das perguntas – “Que produto é publicitado neste 

anúncio?” (‘Texto Publicitário’, p. 52) –, que suscitam respostas também breves, é outro dado que 

permite verificar como a leitura não passa de uma rotina e não é necessariamente encarada como 

uma competência a desenvolver. Assim, o que se verifica é o fechamento dos textos em si mesmos, ou 

seja, os «Textos Informativos» não são tomados como um conjunto que vai crescendo na sua 

uniformidade e complexidade, não são vistos como um todo. 

Não podendo, aqui, dar-se conta da evolução entre o mesmo texto, uma vez que, como já foi 

explicado, a unidade é constituída por diferentes tipos de texto, dos quais seleccionámos uma 

amostragem, a comparação entre as actividades de identificação, por exemplo, para o ‘Texto 

Publicitário’ e a ‘Notícia’: 

 
[27] “O texto publicitário é constituído por um texto linguístico e uma imagem. 

Aponta-os no seguinte anúncio” (PV, p. 52); 
 
[28] “Concentra-te no primeiro parágrafo (destacado) e responde, oralmente, às seguintes 

questões: 
-Quem? (quem é o sujeito da notícia?) 
-O quê? (o que é notícia?) 
-Quando? (quando ocorreu esse acontecimento?) 
-Onde? (onde teve lugar esse acontecimento?) ”; 

De acordo com o que leste nos restantes parágrafos, responde agora, oralmente, às 
questões: 

-Como? (como decorreu o encontro?) 
-Porquê? (por que razão se deu esse encontro?) ” (PV, p. 25) 

 

vem clarificar como a própria distribuição que é feita desses «Textos Informativos», no manual, não 

obedece a um critério de complexidade. Como se pode ver, tanto em [27] como em [28], o aluno 
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limita-se a identificar nos textos elementos constitutivos dos mesmos, num movimento de reprodução 

de conhecimentos estruturais já adquiridos. 

Ao nível dos «Textos Narrativos», destaca-se a total ausência, em todas as “subunidades” 

seleccionadas, das operações mobilização e classificação. Por outro lado, sobressai também a 

escassez de operações de leitura tanto no TN1 como no TN2, em claro contraste com uma maior 

presença no TN3. Com efeito, esse TN3 surge como o “mais completo” de todos em termos de 

operações de leitura solicitadas, o que se pode ficar a dever ao facto de surgir no “Guião para a Leitura 

de Contos Integrais”, diferentemente do TN1 e do TN2, que são excertos. 

Tal como acontecia com os «Textos Informativos», também nos «Textos Narrativos» a 

identificação é omnipresente, não se verificando, porém, muitas diferenças no modo como a questão 

que solicita essa operação é formulada. Assim, encontramos, no TN1, uma solicitação como: 

 
[29] “Retira do texto seis expressões que, na tua opinião, melhor caracterizem o Senhor 

Custódio” (PV, TN1, p. 128) 
 

e, no TN3, uma formulação discursiva semelhante: 

 
“Refere o espaço onde se passa a acção (…)” (PV, TN3, p. 185). 

 

As duas solicitações são imperativas, pedindo ao aluno o mesmo movimento de leitura. Não há, 

obviamente, qualquer preocupação com um “crescendo” de aprendizagens, nem ao nível da operação 

cognitiva a realizar sobre o texto, nem mesmo ao nível do contacto com formas discursivas 

diversificadas. 

Por sua vez, no TN2, embora as perguntas formuladas surjam sob a forma de interrogativas, 

aparentemente dando espaço a que o aluno responda de acordo com os conhecimentos que possui: 

 
[30] “Que avistas do extremo oposto? Onde vês melhor o luar?” (PV, TN2, p. 158), 

 

na prática, porém, ele acaba por ter de ir ao texto buscar as respostas. 

Assim, tanto em TN1, como em TN2 e TN3, estamos perante os mesmos movimentos de 

leitura, a ponto de, no caso de desconhecermos a que texto a questão pertence, podermos considerar 

o exemplo [29] como tendo sido retirado do TN3 ou o exemplo [30] do TN1. 

Por sua vez, a presença, apenas no TN3, de operações como a avaliação e a apreciação 

servirá para ilustrar como, só no final da unidade correspondente, será dada aos alunos a possibilidade 
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de estabelecerem uma ligação afectiva com os textos. É como se até esse momento – e recordamos 

que, no manual Ponto e Vírgula, a unidade «Texto Narrativo» se encontra dividida de acordo com as 

diferentes “categorias da narrativa” – os alunos apenas tivessem de se preocupar com a 

“aprendizagem de conteúdos” – “personagens” e “espaço”, respectivamente; cf. exemplos [31] e [32] 

– e, chegados ao estudo do TN3, lhes fosse “permitido” usufruir do texto de forma mais pessoal – cf. 

exemplos [33] e [34]: 

 
[31] “Retira do texto seis expressões que, na tua opinião, melhor caracterizem o Senhor 

Custódio” (PV, TN1, p. 128); 
 
[32] “Imagina que te encontras na montanha descrita no texto. Onde encontras sombra? (…) 

Onde te deitas para descansar? (…) Onde sobes para ver a nascente do rio? (…) Onde 
vês melhor o luar? (…)” (PV, TN2, p. 158); 

 
[33] “Indica a parte do conto de que mais gostaste (…)” (PV, TN3, p. 185); 
 
[34] “Na tua opinião, por que razão Pedro pode pegar na estrela sem se queimar?” (PV, TN3, 

p. 185). 
 

Relativamente à ausência de operações como a inferência e a justificação no texto intermédio 

da unidade «Texto Narrativo», a mesma poderá ficar a dever-se à própria divisão desta unidade, pelo 

que, simplesmente, as actividades propostas não solicitaram tais operações de leitura. 

No caso da inferência, mais em particular, poderia ser de esperar que, surgindo no primeiro e 

no último textos da unidade, se verificasse um qualquer tipo de diferença no modo como esta operação 

é solicitada. Todavia, e como se pode verificar através dos exemplos: 

 
“Observa a imagem que ilustra esta página. Que personagem te sugere essa imagem? Imagina 

a sua idade, o local escolhido para viver, a sua profissão, os seus passatempos, o seu prato 
favorito, o seu animal de estimação, algumas qualidades e alguns defeitos” (PV, TN1, p. 
128); 

 
“Que indicações nos poderão dar os nomes «Cigarra» e «António Governo», quanto a essas 

mesmas personagens?” (PV, TN3, p. 185), 
 

os alunos não são, em TN1, orientados para movimentos de inferência sobre o texto, uma vez que 

aquelas questões são, como é dito, sobre uma imagem. Pelo contrário, a inferência no TN3 é sobre o 

real, devendo o aluno encontrar aí informações “implícitas” em movimentos muito próximos do que 

comummente se classifica como “inferência textual”. 

 83



 

Relativamente ao «Texto Poético», e no que diz respeito à “progressão” de aprendizagens, 

poder-se-á falar numa espécie de “inversão de sentido”, já que o número de questões colocado a partir 

dos textos vai gradualmente diminuindo, assim como o número de operações de leitura solicitadas, 

concentradas sobretudo no TP1. A isto não será alheio o facto de, como já fizemos referência, o TP1 

ser, na realidade, constituído por quatro pequenos poemas, cujo estudo exige a associação ou a 

comparação entre eles. 

Atendendo a que, nesta mesma unidade, cabe ao TP1 o estatuto de “texto mais completo”, 

competir-lhe-ia, nessa repetição, apresentar uma qualquer nota de maior complexidade face aos textos 

que lhe sucedem. Na realidade, porém, encontramos no TP1, por exemplo no que toca à operação 

identificação – mais uma vez, a única operação que se repete em toda a unidade –, uma solicitação 

como: 

 
“Diz qual dos poemas associa o poeta a um trabalhador da terra” (PV, TP1, p. 189). 

 

Repare-se que, retirando a forma imperativa “diz” e convertendo a solicitação numa interrogativa do 

tipo “Qual dos poemas associa o poeta a um trabalhador da terra?”, a natureza do movimento 

interpretativo a realizar pelo aluno é em tudo semelhante ao que é pedido no TP2 ou no TP3: 

 
“Que onomatopeia contribui para a sugestão de determinado meio de transporte?” (PV, TP2, 

p. 195); 
 
“De que palavra parte o poeta para criar o poema?” (PV, TP3, p. 209). 

 

As tarefas continuam, pois, a ser simples e iguais, independentemente da posição do texto na unidade 

e no manual. Em todas elas, o que o aluno tem de fazer resume-se a identificar palavras que surgem, 

de forma mais ou menos explícita, nos textos. 

Relativamente ao «Texto Dramático», verifica-se alguma dispersão nas operações de leitura 

seleccionadas. Com efeito, totalmente ausentes desta unidade apenas estão as operações apreciação e 

avaliação, não se podendo dizer que a presença da identificação, da reorganização, da classificação ou 

da decodificação vá progressivamente aumentando de “subunidade” para “subunidade”, visto que, por 

exemplo na identificação, encontramos uma frequência de “3/1/3”, ou, no que à classificação diz 

respeito, de “2/-/1”. Deste modo, o que parece acontecer no manual Ponto e Vírgula, na unidade 

«Texto Dramático», não é uma questão de “progressão”, mas sim de texto a texto, cada um tomado 

por si. Mesmo o facto de a inferência e de a justificação serem mais solicitadas no TD3, por 
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comparação com o TD1 e o TD2, não nos parece contrariar esta observação, na medida em que 

continuamos a deparar-nos, no TD3, com questões como: 

 
“Como reagiu a personagem Ela ao conhecer o nome do Rapaz? Justifica essa reacção”; 
 
“Como será o espaço onde decorre a acção. Porquê?” (PV, TD3, p. 228), 

 

que não acrescentam qualquer grau de “sofisticação” relativamente às apresentadas em TD1 ou em 

TD2, como provam os exemplos que a seguir transcrevemos: 

 
“Que sentimentos das personagens nos transmite essa pontuação?” (PV, TD1, p. 218); 
 
“Atenta na cena 42 e justifica a mudança de cenário” (PV, TD2, p. 224). 

 

Repare-se que, salvo neste último exemplo (retirado do TD2), é possível desenquadrar as 

questões da unidade «Texto Dramático» e apresentá-las como tendo por base um «Texto Narrativo», 

sem que nada nelas contrarie o texto a que se reportam. O resultado desta “tarefa” poderia 

comprometer um dos níveis de desempenho definidos para a Leitura, no final do 3º ciclo, 

nomeadamente: 

 
- “Distinguir as formas naturais de literatura” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 64). 

 

Por esta via, será difícil ao aluno proceder à selecção de estratégias de leitura diversificadas, 

deduzir os sentidos implícitos do texto e desfazer ambiguidades, pois o manual Ponto e Vírgula, através 

das actividades propostas sobre os textos, não apresenta um trabalho conducente ao desenvolvimento 

da competência de leitura, não clarificando também aspectos relativos à “progressão” das 

aprendizagens. Limita-se, no início de cada unidade didáctica, a indicar os objectivos a atingir. Todavia, 

não são estabelecidas relações entre esses objectivos e o objectivo de desenvolvimento fixado para a 

competência de leitura, no 3º ciclo do Ensino Básico. 

 

 

5.1.2. Manual Ponto por Ponto 

 

O manual Ponto por Ponto é constituído por quatro unidades identificadas de acordo com os 

géneros textuais que cada uma acolhe: «Texto Dramático», «Texto Narrativo» (que inclui a “Tradição 
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Oral” – ‘Conto Tradicional’, ‘Lenda’, ‘Fábula’ e ‘Adivinha’ – e o “Conto de Autor”), «Texto Poético» e 

«Outros Textos» (‘Notícia’, ‘Texto Publicitário’, ‘Símbolos de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’ e ‘BD’). 

Esta era também, grosso modo, a forma como se encontrava dividido o manual 

anteriormente analisado – Ponto e Vírgula –, embora as unidades que o constituem surjam numa 

posição diferente relativamente a este agora em análise. Assim, a ‘Notícia’, a ‘BD’, o ‘Texto 

Publicitário’, os ‘Símbolos de Prevenção, Rótulos e Etiquetas’ e a ‘Carta e Correio Electrónico’ “abrem” 

o primeiro manual analisado, enquanto que, no Ponto por Ponto, surgem no final, agrupados sob a 

designação genérica de «Outros Textos»33. 

A constatação deste facto anuncia já uma diferença na importância atribuída, por cada um 

dos dois manuais em estudo, aos textos de natureza informativa. Resta saber se o tipo de actividades 

solicitadas com base em cada um desses tipos de texto difere de manual para manual e, no caso de 

isso se verificar, de que forma tal acontece. Disso procuraremos dar conta no momento de análise das 

operações de leitura envolvidas nessa unidade. 

No Quadro 5, apresenta-se a distribuição das operações de leitura solicitadas nas várias 

unidades e “subunidades” constitutivas do manual Ponto por Ponto: 

 

«Textos Informativos» OPERAÇÕES DE 
LEITURA Notíc. Texto Pub. 

TN1 TN2 TN3 TP1 TP2 TP3 TD1 TD2 TD3 

Identificação 2 - 5 4 2 - 2 2 3 2 2 
Reorganização 1 1 1 - 2 - - - 1 1 4 

Inferência 1 4 1 1 4 1 2 2 1 - 1 
Avaliação - - - - - 1 - - - - - 

Apreciação - - - - - - - - - - - 
Mobilização - - - - 2 3 - 1 - 1 - 
Justificação 1 4 1 - 4 2 2 - 2 2 - 

Classificação - - 1 - - - 1 1 - - - 
Decodificação - - - - - - - - 1 - - 

Quadro 5: Distribuição de operações de leitura, no manual Ponto por Ponto, em função das “subunidades” 

 

Por este Quadro, verificamos, desde logo, que, nas “subunidades” que constituem a nossa 

amostra, a única operação de leitura totalmente ausente é a apreciação. Este facto dará conta da 

desvalorização da leitura na sala de aula como lugar de formação de leitores no sentido de leitores que 

gostem, apreciem e saibam porquê, os textos que lêem na Escola. 

                                           
33 Recordamos, novamente, que, no nosso estudo, no que diz respeito a estes textos de natureza mais funcional, optamos pela designação de «Textos 

Informativos». 
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Quanto às outras operações, elas encontram-se, ao contrário do manual anterior, todas 

presentes, embora com uma distribuição irregular, pelo que a variedade é apenas aparente. De facto, a 

identificação e a justificação são claramente mais solicitadas do que a mobilização e a classificação. 

Esta distribuição de operações mantém, segundo o Quadro 5, as mesmas características nos 

«Textos Informativos», onde se verifica uma quase igualdade de operações solicitadas, excepção 

feita à identificação, que apenas surge na ‘Notícia’, enquanto que a inferência e a justificação são mais 

solicitadas no ‘Texto Publicitário’. 

Nestas duas “subunidades”, tanto a brevidade das perguntas colocadas, que suscitam 

respostas também breves, como o facto de as orientações dadas aos alunos se revelarem imprecisas 

quanto ao objectivo da questão, inclusivamente o não ser clara a relação com a especificidade, mesmo 

estrutural e funcional destes textos (cf. exemplo [35]), a par da solicitação maioritária da justificação 

(cf. exemplo [36]), são dados que nos permitem verificar como a leitura não passa da resolução de um 

exercício escolar (isto é, de uma rotina) e não é necessariamente desenvolvida enquanto competência. 

Isto tende a comprometer a existência, nas aulas de Língua Materna, de uma prática de leitura 

consagrada no CNEB, como seja a “comparação de notícias e de outro tipo de textos dos media 

quanto à objectividade e à informatividade” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997). 

 
[35] “Outro elemento importante na publicidade é o texto. 

O que salientas em cada um dos slogans?” (PP, p. 211); 
 
[36] “Lê, de novo, a notícia. 

Propõe um título diferente para ela. Justifica a tua opção.” (PP, p. 203). 
 

No caso da ‘Notícia’, mais em particular, em que o total de operações solicitadas é apenas de 

quatro, das nove categorizadas, os alunos não são treinados na procura de informações próximas das 

que, enquanto leitores de notícias, teriam de procurar, embora se verifiquem aqui duas perguntas de 

identificação: 

 
“Faz o levantamento dos adjectivos presentes no texto”; 
 
“De acordo com o que leste na Ficha Informativa, tenta definir notícia, completando o 

texto. 
A notícia é um ____________ breve e objectivo que relata um _____________ do 
quotidiano. (…)” (PP, p. 203). 
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Verifique-se como estas perguntas se limitam a testar conhecimentos relativos à estrutura da ‘notícia’, 

não correspondendo, por isso, àquilo que o leitor normalmente procura quando lê estes textos num 

qualquer meio de comunicação. 

Da unidade «Texto Narrativo» foram seleccionados três excertos de três obras de autoras 

da Literatura Portuguesa: O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen; Dentes de 

Rato, de Agustina Bessa-Luís; O Mundo em que Vivi, de Ilse Losa. Todas estas autoras não só 

conquistaram já um lugar de destaque em contexto pedagógico, como, sobretudo, constam das 

sugestões de leituras dos P ogramas de 1991, não tendo, no entanto, de ser todas elas seleccionadas. 

A presença, aqui, sem selecção, confirma, por um lado, o estatuto que o manual quer concentrar em si 

de “validador” das orientações do Discurso Pedagógico Oficial, ao mesmo tempo que se auto-legitima; 

mas, por outro lado, pode também ser “lido” como uma solução relativamente fácil (embora com 

pouco de pedagógico) de selecção de textos. Com efeito, em vez de operar uma escolha a partir das 

sugestões programáticas, por referência a um conjunto sólido de critérios, este manual contorna a 

complexidade envolvida em tal selecção, “escolhendo” todos. Reforça esta conclusão o dado já 

comentado de este manual não fazer, no seu “Texto de Abertura”, qualquer referência aos “Critérios 

de Selecção dos Textos” que inclui. 

r

Como o Quadro 5 demonstra, é o TN3 que solicita um maior e, grosso modo, mais frequente 

número de operações de leitura, o que se poderá dever à sua posição final na unidade. Percebe-se, 

assim, como o TN3 é, tal como no manual anterior, a súmula de tudo, embora repetindo-se. 

O TN1 (um excerto de O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen) 

propõe como tarefas iniciais actividades de pré-leitura, para que o aluno “fale” das impressões gerais 

que a capa da obra lhe sugeriu. Esta presença da pré-leitura, uma das fases em que a leitura extensiva 

se pode processar, destina-se, tudo indicaria, não só a permitir uma visão rápida e abrangente da obra, 

mas também a criar expectativas de leitura e a suscitar o interesse do leitor (cf. Amor, 1996). No 

entanto, no caso da “subunidade” que nos ocupa, a análise solicitada da capa em nada remete para a 

possibilidade de criar expectativas para uma posterior leitura. De facto, não lhe é dada qualquer 

sequência, no que se apresenta, então, como uma aparente rotina. 

Tendo presente o Quadro 5, as operações de leitura que a partir desta “subunidade” são 

solicitadas – cinco vezes a identificação e uma única vez a reorganização, a inferência, a justificação e 

a classificação – permitem-nos concluir que o privilégio é, de novo, dado ao levantamento de factos 

textuais que não abrem muito espaço para práticas escolares que contribuam para que o aluno veja a 

própria leitura como uma construção participada de sentidos. Com efeito, neste TN1, efectuada a 
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leitura do excerto, sugere-se ao aluno o preenchimento de um esquema (“Logo após a leitura, 

preenche o esquema que te permitirá analisar o título desta obra”, p. 100) com espaços em branco, o 

que poderia indiciar a existência da operação inferência a partir da leitura do texto. Todavia, o que é 

pedido não passa de uma mera transposição de informações do texto para os espaços em branco, 

como se pode verificar na transcrição que a seguir apresentamos: 

 
 

O Cavaleiro da Dinamarca 
 
 

• Morava com a família numa floresta. 
• Tinha uma casa _________________. 
• Celebrava __________________ com 

 __________________________. 
• Havia sempre uma grande _________  

 __________________________. 
• Terminada a ceia, _______________  

 __________________________. 
 

(…) 

 
 
 
 
 

 

 

A partir desta tarefa, as actividades propostas co

as “categorias da narrativa”, solicitando, de novo, e 

identificação. Poder-se-á dizer que a maior parte das que

perspectiva interactiva, pois não exige senão uma recolh

“características das estações do ano” e sobre “espa

expressões do texto relativas à casa do Cavaleiro) –, exer

interpretativa do aluno. Este só deve procurar elemento

solicitadas, inclusivamente porque a conclusão do trabalho 

do manual, quando afirmam: 

 
“A noite de Natal era igual todos os anos”, 

beleza e mais mistério” (PP, p. 100). 
 

Mesmo a questão colocada sobre o narrador: 

 
“Classifica o narrador quanto à sua presen

textuais” (PP, p. 100) 
 

  
 

Ficha de Identidade 
 
• Bandeira: 
 
 
 
• Localização _____________________
• Três características do Inverno: 

1. Rios _____________________
2. Pássaros _________________ 
3. Pinheiros _________________ 
(PP, p. 98). 
 

m base na leitura do excerto incidem sobre 

maioritariamente, o recurso à operação 

stões colocadas não encara o leitor numa 

a e organização de informações – sobre 

ços” (nomeadamente o levantamento de 

cendo um forte controlo sobre a actividade 

s que lhe permitam responder às tarefas 

até aí realizado é apresentada pelos autores 

mas em cada ano que passava ganhava mais 

ça. Justifica a tua resposta com expressões 
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não representa um acréscimo de sentido indispensável para a compreensão do texto, já que se trata 

de, mais uma vez, aplicar conhecimentos de conceitos. 

A excepção reside numa tarefa, também de preenchimento de uma grelha, para 

caracterização das personagens, na qual o aluno terá de recorrer à operação reo ganização, 

procurando, ao longo do texto, informação, transformando sintaxe, procedendo até, eventualmente, a 

inferências de nível sintáctico-semântico. Da mesma maneira, a questão: 

r

 
“De que modo o espaço interior se sobrepõe ao exterior?” (PP, p. 99) 

 

sugere que o aluno, recorrendo à inferência, terá de chegar a alguma conclusão, embora já implicada 

na questão formulada. 

Por conseguinte, apesar de surgirem graficamente dispostas sob a forma de quadros com 

espaços em branco para preencher, e não sob a forma de perguntas, como é mais habitual, a maior 

parte das actividades propostas para a compreensão do TN1 circunscreve-se ao levantamento de 

expressões textuais ou à busca, no texto, de elementos que permitam caracterizar espaços, 

personagens, tempo. Deste modo, o aluno limita-se a dar respostas sem que tenha necessariamente 

compreendido aquilo que lhe foi solicitado. 

Parece-nos importante notar que o modo como este TN1 surge organizado – actividades 

sobre “categorias da narrativa” – nos remete para a existência de um “Guião de Leitura Orientada”, 

que, embora não surja assim designado no manual, vai estando implicitamente presente na 

“interpretação” dos textos da unidade. Independentemente da posição em que esses guiões surgem, 

interessará mais destacar a sua presença como “modelizadores” dos saberes a adquirir a partir do 

estudo dos «Textos Narrativos». Deste modo, também este manual aparece como meio não só de 

transmissão e construção de determinados saberes interpretativos e de valores sobre leitura e textos, 

mas, sobretudo, de transmissão dos modos legítimos de ler os textos. Não pode deixar de ser dito que 

estes modos – preenchimento de grelhas – sendo, assim, os legítimos, nada têm de comum com a 

leitura individual e socialmente relevante. 

No TN2, destaca-se a presença de apenas duas operações: a identificação (maioritária) e a 

inferência (uma só vez). 

Nesta “subunidade”, estamos novamente perante tarefas que apenas exigem a extracção ou 

identificação de informações, dado ser só necessário assinalar a opção mais correcta de entre as três 

fornecidas ou descrever personagens através do levantamento das suas características. A excepção 
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surge quando, em função desse trabalho, se solicita ao aluno que, sintetizando as informações obtidas, 

chegue a algumas conclusões sobre as personagens caracterizadas: 

 
“Concluo que [a personagem] era…” (PP, p. 127). 

 

A potencialidade deste exercício, em que o aluno assume um papel mais activo, é, no entanto, anulada 

pela sua ocorrência isolada e pelo esmagamento dado pela presença maioritária da operação 

identificação. 

No TN3, as actividades de “Compreensão de Texto” contemplam, também, sobretudo, as 

operações inferência e justificação, que, muitas vezes, surgem associadas uma à outra: 

 
“Marie também tinha necessidade que alguém a ouvisse? Porquê?”; 
 
“Relê o diálogo final entre Rose e Marie e o parágrafo final do excerto. 

Como seria o relacionamento de Rose com sua mãe? Justifica” (PP, p. 158). 
 

Configuram estas tarefas a situação escolar de que os sentidos construídos têm de ser sempre 

justificados, podendo pensar-se que o que interessa é mais a explicitação verbal do que a própria 

operação de interpretação. 

Nesta “subunidade” reforça-se a ausência da operação avaliação, que, também aqui, e como 

já se disse, nunca ocorre, não se criando condições para que os alunos emitam juízos de valor, sejam 

eles estéticos ou outros. 

À primeira vista, a Poesia parece estar vista nos manuais escolares nas vertentes da 

criatividade, do lúdico ou do estético, já que as actividades que com base nesse conteúdo curricular se 

desenvolvem para aí remetem. Assim, faria sentido que as operações para privilegiar o lúdico-estético 

fossem mais de natureza “subjectiva”, isto é, mais presença de avaliação, de apreciação, de 

inferência, em suma, dos “processos elaborativos”, definidos, entre outros, por Judith Irwin (1986). 

Contudo, como é visível no Quadro 5, a ausência, nos «Textos Poéticos» seleccionados, de uma 

operação como a apreciação e a presença, apenas no TP1, da operação avaliação parecem querer 

negar as intenções geralmente apresentadas. 

A “subunidade” que abre a unidade «Texto Poético» é um excerto do Diário de Sebastião 

da Gama, no qual o autor apresenta a sua definição de “poeta” e de “poesia”. É a única vez, em 

qualquer um dos três manuais escolares em estudo, que surge na unidade «Texto Poético» um texto 

não escrito em verso. Serve, obviamente, este texto e respectivas actividades não tanto para a leitura 
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fruída da Poesia, mas para a inserção dos alunos num mundo de valores “superiores” geralmente 

associados à Poesia, na Escola. 

As três questões colocadas com base na leitura desse TP1 solicitam, sobretudo, a operação 

mobilização, na medida em que levam o sujeito a confrontar o texto com o seu repertório de 

convicções e de conhecimentos do mundo: 

 
[37] “Por que razão, para alguém ser Poeta, “É preciso saber olhar…”?”; 
 
[38] “Pode o poeta (ganhar tempo) a “namorar uma ovelha”? Justifica”; 
 
[39] “Achas que o poeta pode fazer com que os homens fiquem menos tristes? Porquê?” (PP, 

p. 167). 
 

Embora se centre no sujeito, na medida em que lhe é solicitado esse confronto, podemos 

pensar, mesmo assim, num afastamento do leitor, uma vez que a apreciação (seja da forma, seja do 

conteúdo) está ausente. Dir-se-ia que, pela natureza do conteúdo das solicitações, estamos na 

presença de uma “falsa subjectividade”, pois a forma linguística das perguntas – uso do presente com 

valor gnómico – não dá possibilidade ao leitor de discordar. Assim, no caso da solicitação [37], por 

exemplo, o aluno tem de concordar que, para ser poeta, é realmente necessário “saber olhar”. 

Destaca-se, nesta “falsa subjectividade”, a questão [39], devido ao emprego da forma 

“achas”. Todavia, mesmo aqui, não é conferido um maior papel ao que o leitor possui para a 

interpretação, porque o texto tem vindo sempre a ser apresentado como “detentor de todo o poder”, 

assim inibindo o aluno. 

No caso do TP2 – poema “Trem-de-Ferro”, de Manuel Bandeira –, este pretenso 

envolvimento do leitor já nem sequer é assumido, visto que todo o trabalho se concentra na 

identificação e, uma vez mais, na justificação (exemplo [40]), e muito do âmbito formal: 

 
[40] “Que momento da viagem do “Trem de Ferro” é marcado por estes versos? (…) Justifica” 

(PP, p. 173). 
 

A própria inferência, a partir da forma que se solicita (exemplo [41]), não parece ter qualquer 

continuidade no relacionamento do sujeito com a leitura que fez do texto: 

 
[41] “Faz a contagem métrica dos versos. 

Que conclusão retiras dessa contagem?” (PP, p. 173). 
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No mesmo sentido, o TP3 – poema “Plantar uma floresta”, de Luísa Ducla Soares – 

apresenta também actividades que exigem do leitor, sobretudo, o recurso à operação identificação: 

 
“Ao leres este poema, experimentas várias sensações. 

Preenche este esquema com exemplos que transmitam cada uma das sensações: (…)” (PP, 
p. 187). 

 

O próprio facto de ser uma resposta para preencher um esquema contribuirá para o apagamento da 

relação afectiva com o poema (os alunos preenchem esquemas em disciplinas como História, 

Geografia, etc.). 

Mesmo no caso das inferências, por um lado, estas podem ser vistas como “falsas” e 

aproximarem-se mais da justificação, na medida em que o aluno tem sempre de justificar as 

afirmações do poeta e não de discuti-las: 

 
“Explica por que razão “Quem planta uma floresta / planta uma festa.” (estrofe 1)” (PP, p. 

187). 
 

Por outro lado, o que parece presidir à pergunta é o conhecimento dos recursos estilísticos e a sua 

classificação: 

 
“Diz de que forma esse recurso ajuda a veicular a ideia de natureza e de força dessa 

natureza” (PP, p. 187), 
 

facto que o exemplo [42] vem confirmar: 

 
[42] “Classifica o recurso sonoro presente na terceira estrofe (…)” (PP, p. 187). 

 

Em síntese, a Poesia não suscita, neste contexto, movimentos muito diferentes dos dos 

outros textos que se lêem para retirar informação. 

Relativamente ao «Texto Dramático», sobressai também a ausência de operações como a 

avaliação e a apreciação – como se os «Textos Dramáticos» não pudessem ser lidos para serem 

apreciados. Por outro lado, uma vez que no CNEB se defende a necessidade de os alunos serem 

capazes de “Distinguir as formas naturais de literatura”, é estranha a ausência da operação 

classificação, sinal de que ao aluno não é dada a possibilidade de reflectir sobre as características do 

texto que tem diante de si. 
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É ainda de notar uma menor distribuição de operações de leitura no TD3, concentrando-se 

nas três primeiras: identificação, reorganização e inferência. Em todo o caso, as operações que são 

solicitadas a mais no TD1 e no TD2 em pouco contribuem para falar numa verdadeira variedade de 

operações. 

A primeira “subunidade” – o TD1 – contém um excerto de uma obra de António Torrado 

(Teatro às T ês Pancadas), surgindo sob o título de “Serafim e Malacueco na Corte do Rei Escama”. A 

partir dessa “subunidade” são propostas actividades de “Compreensão” que implicam o recurso às 

operações identificação (exemplos [43]) e [44]) e justificação (exemplo [45]), embora todas suponham 

também algum movimento de reorganização textual: 

r

                                          

 
[43] “Como se sentem Serafim e Malacueco no início do texto?”; 
 
[44] “Surge-lhes o Pirata da Perna de Pau. 

Caracteriza-o, escolhendo os adjectivos que melhor se adequam à sua personalidade: 
simpático, mandão, hospitaleiro, irónico, hostil, humilde”; 

 
[45] “A que meio social pertencem [Serafim e Malacueco]? Justifica a tua resposta com 

uma expressão textual34” (PP, p. 18). 
 

É ainda neste TD1 que surge, pela única vez no manual Ponto por Ponto, a operação 

decodificação, nomeadamente na questão: 

 
“Procura no dicionário o significado das seguintes palavras: larica, estalagem, 
equipagem, maroscas e ilusão” (PP, p. 18). 

 

Esta presença isolada conduz-nos a reflectir sobre o “grau de compreensão dos textos” desenvolvido 

pelos alunos, porquanto só percebendo os sentidos imediatos de palavras ou expressões, de forma a 

torná-las imediatamente reconhecíveis, o aluno estará apto a compreender os textos que tem diante de 

si, embora saibamos que tal compreensão não decorre necessariamente do conhecimento de todas as 

palavras. Contudo, neste nível de ensino, pese embora tal observação, não deixa de fazer sentido o 

“enriquecimento” vocabular necessário ao desenvolvimento verbal. 

No TD2 – excerto de À Beira do Lago dos Encantos, de Maria Alberta Menéres –, recorre-se, 

uma vez mais, à identificação e justificação, por meio de tarefas que visam a reprodução da 

informação fornecida pelo texto: 

 

 
34 Negrito nosso. 
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“Quando João perguntou o nome a Ele e Ela, qual foi a resposta dada?”; 
 
“Como foi encarada a ideia do Vento?”; 
 
“Ao saber que o Rapaz se chamava João, como reagiram Ele e Ela? Porquê35?” (PP, p. 33). 

 

Mas note-se que é no TD2 que, pela primeira vez com este tipo de texto, se pede ao aluno-

leitor que explique pensamentos das personagens por palavras próprias: 

 
“Explica, por palavras tuas, este pensamento do João: “Então é porque só pensam na vida à 

medida que a vivem…” (…)” (PP, p. 33), 
 

exigindo-se-lhe, também, que, com o intuito de construir a sua própria interpretação do material lido, 

active uma série de informações. Estamos, assim, no domínio da operação mobilização. O facto de 

ocorrer apenas uma vez retira qualquer hipótese de se pensar que este é um movimento intencional de 

desenvolvimento de movimentos interpretativos consistentes e integrados. 

Quanto ao TD3 – novamente um excerto, agora retirado da obra Leandro, rei da Helíria, de 

Alice Vieira –, a operação predominante é a reorganização, por meio de actividades que solicitam, 

sobretudo, a análise de diferentes informações, para posterior organização, com vista à construção de 

uma resposta conforme ao sentido do texto: 

 
“O Príncipe Felizardo é um pateta com a mania de que é engraçado. 

Prova, com a ajuda de expressões textuais, que a afirmação acima feita é verdadeira”; 
 
“Por sua vez, o Príncipe Simplício passa a vida a dizer “Tiraste-me as palavras da boca!” 

Caracteriza esta personagem. Não te esqueças de te referir à importância que tem o seu 
nome”; 

 
“Como caracterizas a atitude do Rei quando ele diz que “Há momentos do dia em que me 

apetece deixar tudo (…)”?” (PP, p.46). 
 

Esta primazia da operação reorganização na última “subunidade” do «Texto Dramático» 

parece orientar-nos no sentido de perspectivarmos as outras duas “subunidades” que o compõem 

como “etapas preparatórias” para o aluno ser capaz de, numa “etapa final”, com eficácia, fazer 

interagir as informações explicitamente afirmadas no texto com todo o repertório de conhecimentos 

que foi armazenando. 

                                           
35 Negrito nosso. 
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Globalmente, neste manual Ponto por Ponto, a escassez de operações, juntamente com a 

repetição “subunidade” a “subunidade”, parecem permitir concluir que a orientação que é dada à 

leitura dos textos não é regulada pela preocupação com o desenvolvimento de operações cognitivas de 

leitura. Parece tratar-se, pois, mais de “perguntas de leitura” do que de “operações de leitura”. As 

próprias operações identificação, reo ganização e inferência acabam por estar no manual por serem as 

tradicionalmente reconhecidas e suficientes para se falar de leitura de textos, na Escola. 

r

t

 

 

A “progressão” na aprendizagem da leitura no manual Ponto por Ponto 

 

As operações de leitura visibilizadas através da análise do manual Ponto por Ponto permitem-

nos verificar, à semelhança do que já acontecia no Pon o e Vírgula, uma concentração das operações 

de leitura na identificação, surgindo também com alguma expressão operações como a reorganização, 

a inferência e a justificação. A presença destas operações, juntamente com a ausência da apreciação e 

com a ocorrência isolada da avaliação (no TP1), permitir-nos-á afirmar que, à partida, o manual Ponto 

por Ponto afasta a leitura em contexto escolar da fruição e do lazer, associando-a prioritariamente a 

uma tarefa escolar. Por outro lado, essa ausência ou fraca presença de determinadas operações de 

leitura relativamente a outras, leva-nos a constatar que as operações solicitadas acabam por ser 

praticamente as mesmas, independentemente do tipo de texto que o leitor tem diante de si. Mais 

ainda, o facto de, muitas vezes, a operação presente na “subunidade” 1 não ter qualquer continuidade 

na “subunidade” intermédia, como, por exemplo, nos casos do TN1/TN2, com a reorganização, ou do 

TD1/TD2, com a inferência, conduz-nos a questionar a existência de um critério de “progressão” na 

escolha dos textos e actividades dos manuais. 

Como muitos outros manuais escolares não parece este também atribuir a devida 

importância a textos dos media, a ‘Textos Publicitários’, à ‘BD’, etc., fazendo-os surgir numa unidade 

“menor” do manual ou, em alternativa, como meio de ilustrar uma determinada situação ou 

acontecimento evidenciados nos “textos literários”, como se viu através do modo como surgem 

distribuídos os textos nos três manuais em análise. E não se trata apenas de uma importância dada 

aos “textos”, mas igualmente ao desenvolvimento das competências para a sua leitura. De facto, com 

a análise da unidade «Textos Informativos», neste manual Ponto por Ponto, podemos dizer que, 

sendo os textos que a constituem um momento de proporcionar ao aluno o contacto com a natureza 

social da linguagem e uma forma de os levar a descobrir o mundo em que se movimentam, seria de 
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esperar que as actividades desenvolvidas com base no seu estudo fossem o mais diversificadas 

possível e implicassem um treino consciente e intensivo de capacidades, mais ou menos difíceis de 

adquirir. Na realidade, porém, isso não se verifica porque as questões formuladas com base nos textos 

não exigem muita reflexão, observação e análise, nem muito treino ou estudo de regras, como no-lo 

prova o exemplo: 

 
“De acordo com o que leste na Ficha Informativa, tenta definir notícia, completando o 

texto” (PP, p. 203). 
 

Este é um caso em que não é possível pensar em qualquer “progressão”, uma vez que as 

“subunidades” relativas à ‘Notícia’ avançam apenas pela repetição exaustiva de levantamento e 

classificação das partes constitutivas deste tipo de texto: lead, títulos, corpo de notícia: 

 
“Situa o lead na notícia. 

Identifica, exemplificando, os seus elementos constituintes. 
Identifica o como? e o porquê? da notícia” (PP). 

 

Trabalho de leitura propriamente dito e relevante não tem aqui representação. 

Ainda em relação a esta maior ou menor relevância dos «Textos Informativos», dizíamos, no 

“texto introdutório” à análise da distribuição das operações de leitura neste manual, que as 

“subunidades” que o constituem surgiam numa posição divergente da do manual anteriormente 

analisado – Ponto e Vírgula – e questionávamo-nos sobre se isso implicaria actividades diferentes em 

cada um desses manuais e, se sim, como se processaria essa diferença. 

Pela análise comparativa dos Quadros 4 e 5 (atrás) no que às operações de leitura solicitadas 

pelos textos do domínio da imprensa escrita diz respeito, verificamos que, no manual Ponto por Ponto, 

são solicitadas menos operações de leitura que no Ponto e Vírgula. Todavia, tanto a formulação 

discursiva das questões nos dois manuais, como o facto de, ao aluno, apenas ser pedida uma mera 

reprodução de conhecimentos leva-nos a concluir que não existirão diferenças substanciais entre esses 

dois manuais escolares ao nível do tratamento, concretamente da ‘Notícia’. 

Relativamente ao ‘Texto Publicitário’, a situação é também idêntica à do manual analisado 

em primeiro lugar – o Ponto e Vírgula. Do mesmo modo, encontramos aqui, no Ponto por Ponto, 

perguntas demasiado vagas e pouco favorecedoras de um “conhecimento especializado” de 

determinados tipos de texto. Atente-se nos seguintes casos: 
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“Outro elemento importante na publicidade é o texto. 
O que salientas em cada um dos slogans?”; 

 
“Haverá em algum dos textos publicitários um esforço de prevenção? Justifica” (PP, p. 211). 

 

Para além de serem, até, de difícil compreensão, estes exemplos mostram que, mais uma vez, a 

preocupação é com conceitos (o slogan, por exemplo) e não com um trabalho que conduza à formação 

de um cidadão “resistente” aos dispositivos comerciais pela compreensão dos mecanismos linguísticos 

e não linguísticos de persuasão. 

Face ao tipo de questões colocadas no manual Ponto por Ponto, no que aos «Textos 

Informativos» diz respeito, não será de surpreender que, confrontados com as questões dos testes de 

PISA, do tipo: 

 
� “LAGO CHADE 

Para esta questão, precisa de combinar dados da Figura 1 e da Figura 2. 
O rinoceronte, o hipopótamo e o uro desapareceram das pinturas rupestres sarianas: 
(quatro possibilidades de escolha)”; 

 
� “GRIPE 

Pode-se falar do conteúdo de um texto (o que é dito). 
Pode-se falar do estilo de um texto (a maneira como é apresentado). 
 
Eugénia quis dar a esta folha informativa um estilo amigável e motivador. 
Pensa que Eugénia terá conseguido o que pretendia? 
Justifique a sua resposta referindo-se a pormenores da folha informativa relativos à 
apresentação gráfica, ao estilo de escrita, à ilustração ou a outros aspectos gráficos”; 

 
� “TRABALHO 

Em que parte do diagrama em árvore se inclui, caso se inclua em alguma, cada uma 
das pessoas mencionadas no quadro que se segue? 
Responda de acordo com o exemplo, fazendo uma cruz no quadrado correcto” 
(Ramalho, 2001: pp. 60, 63, 71), 

 

os alunos portugueses não estivessem preparados para responder com o rigor e a precisão 

necessários.  

Relativamente à unidade «Texto Narrativo», viu-se já como sobressaía a identificação e a 

ausência de operações mais comummente associadas ao deleite na leitura e à fruição estética dos 

textos, como sejam a avaliação e a apreciação. 

A operação identificação, em particular, prevalece no TN1 relativamente ao TN3. Esta 

preferência pela identificação poderá ficar a dever-se mais ao modo como as propostas de actividades 

surgem apresentadas no texto um da unidade «Texto Narrativo» (recordemos que este TN1 sugere 

 98



 

actividades “divididas” de acordo com as diferentes “categorias da narrativa”) do que à existência de 

um critério de “progressão” propriamente dito que fizesse com que, à medida que se avança na 

unidade, se fossem progressivamente abandonando as operações associadas à reprodução de 

informação textual explícita, para se dar lugar a outras operações que permitissem tomadas de posição 

sobre os textos ou sobre os valores por eles veiculados, ou ainda a envolvência afectiva com o material 

lido. Tanto assim será que encontramos, em TN1, uma questão do tipo: 

 
“Personagens/Acção 

Muitos dias antes do Natal 
Aparecem no espaço ___________________” (PP, TN1, p. 99) 

 

e, no TN3, 

 
“Que notícia comunicou, por carta, o tio Franz à família?” (PP, TN3, p. 158). 

 

Em ambos os exemplos, os alunos limitam-se à busca de informações explicitamente patenteadas nos 

textos, sem terem de proceder a grande trabalho de “interpretação”, embora, no primeiro caso, apenas 

tenham de preencher um espaço e, no segundo, a resposta seja mais independente. Contudo, esta 

última resposta reduz-se a uma simples palavra. 

A maior presença da inferência, no TN3, poderia remeter para a tal complexificação/maior 

exigência de actividades cognitivas a serem desenvolvidas pelo aluno, tanto mais que esta operação 

surge concentrada na última “subunidade”, à partida a mais complexa. Todavia, o “grau de inferência” 

solicitado aos alunos: 

 
“Como seria o relacionamento de Rose com a sua mãe?” (PP, TN3, p. 158) 

 

em pouco difere do que é exigido a partir de uma questão como a que se apresenta, retirada do TN1: 

 
“De que modo o espaço interior se sobrepõe ao exterior?” (PP, TN1, p. 99). 

 

Por seu turno, a ausência, ao nível dos «Textos Narrativos», de operações como a apreciação 

e a avaliação, operações associadas à promoção do gosto pela leitura e ao “(…) desenvolvimento do 

imaginário, do espírito crítico e do pensamento divergente” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 64-65), 

poderá constituir um indicador de que, na Escola, através dos manuais, se procura fazer ler de forma 

consensual e de que a leitura é uma leitura “massificada”, isto é, o manual define o que deve ser lido e 
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como deve ser lido, impossibilitando aos alunos movimentos interpretativos “reais”, buscando as 

indeterminações do texto, os sentidos a completar. Desta forma, a leitura é vista como um produto e 

não como um processo, acabando leitor e texto por se apagar para dar lugar àquilo que os autores do 

manual entendem ser válido. 

No que diz respeito à unidade «Texto Poético», poderia ser de esperar encontrar-se uma 

forte ocorrência da apreciação e da avaliação, operações próprias da leitura de Poesia e, como temos 

vindo a referir, com poder também para o desenvolvimento de critérios que fundamentam o gosto, 

vertente pela qual o estudo da Poesia pode ser encarado. Constatou-se, porém, no manual Ponto por 

Ponto, nas “subunidades” que constituem a nossa amostra, uma total ausência da apreciação e uma 

presença mínima da avaliação (apenas no TP1) e, num quadro de alguma dispersão de operações de 

leitura que caracteriza esta unidade, a presença da identificação, à semelhança do que se verificava, 

por exemplo, com os «Textos Narrativos». 

Não será o facto de as operações se repetirem em diferentes “subunidades” que nos permite 

avaliar o grau de “progressão” desejada. Com efeito, tanto a repetição como a diferença poderão dar 

elementos para se compreender se a organização do ensino é feita tendo em conta tal factor. Contudo, 

o que aqui nos impede de dar conta de tal “progressão” será, por exemplo, o facto de podermos isolar 

uma solicitação formulada com base num «Texto Poético»: 

 
“Ao leres este poema, experimentas várias sensações. 

Preenche este esquema com exemplos que transmitam cada uma das sensações: (…)” (PP, 
p. 187) 

 

e, se substituirmos o lexema “poema” por “excerto”, a mesma solicitação poder surgir como parte de 

um «Texto Narrativo» ou de um «Texto Dramático». Assim, independentemente do tipo de texto, o 

aluno continua a ser treinado em operações da mesma natureza, num processo repetitivo e 

redundante. 

Uma nota “dissonante” nesta repetição, e que nos poderá dar conta da possibilidade de 

existência de um critério de “progressão” associado ao grau de aproximação com o texto que o aluno-

leitor realiza a partir da leitura efectuada, reside nos exemplos que seguidamente apresentamos: 

 
[46] “Faz a contagem métrica dos versos.  

Que conclusão retiras dessa contagem?” (PP, TP2, p. 173); 
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[47] “Classifica o recurso sonoro presente na terceira estrofe. 
Diz de que forma esse recurso ajuda a veicular a ideia da natureza e da força 
dessa natureza36.” (PP, TP3, p. 187). 

 

Se, em [46], não parece haver qualquer continuidade entre aluno, texto e a operação solicitada, o 

mesmo não acontece em [47], onde o aluno tem, especificamente, de ajuizar sobre o contributo do 

recurso sonoro classificado para as ideias veiculadas pelo texto. 

No caso da unidade «Texto Dramático», estão sistematicamente presentes as operações 

identificação, reorganização e justificação. Atendendo a que a competência de leitura se desenvolve 

progressivamente, exigindo, para isso, o recurso a estratégias diversificadas que permitam dar conta da 

complexidade dos textos, da relevância e hierarquização das suas unidades informativas, assim como 

das ambiguidades e dos sentidos implícitos neles contidos ou dos usos figurativos que permitem 

realizar, esperar-se-ia que, apesar de repetidas, essas operações de leitura conduzissem a uma 

crescente problematização dos factos veiculados no e pelo texto, assim contribuindo, em certa medida, 

para o desenvolvimento de algum grau de autonomia por parte dos alunos em relação ao uso do saber, 

tal como está previsto no CNEB. No entanto, vemo-nos confrontados, respectivamente no TD1, no TD2 

e no TD3, com questões como: 

 
“A que meio social pertencem [Serafim e Malacueco]? Justifica a tua resposta com uma 

expressão textual” (PP, TD1, p. 18); 
 
“Ao saber que o Rapaz se chamava João, como reagiram Ele e Ela? Porquê?” (PP, TD2, p. 

33); 
 
“Que sonho teve o Rei naquela noite?” (PP, TD3, p. 46), 

 

que não abrem ao aluno a possibilidade de construir ou expandir os seus esquemas mentais. Assim, 

face às solicitações apresentadas, que evitam qualquer problematização, o aluno apenas tem de 

buscar informação “à superfície” do texto. 

Concluímos, pois, que não existe uma composição de estratégias de leitura que favoreçam a 

formação de um leitor crítico, cuja existência é fundamental para o seu próprio trabalho de 

(re)construção do sentido do texto. Parece-nos, assim, que a leitura é mais vista como uma simples 

decodificação de informações e não tanto como uma construção de sentidos, o que compromete 

claramente o alcançar da “velocidade e profundidade de compreensão, dois grandes pilares que 

                                           
36 Negrito nosso. 
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suportam a eficácia dessa competência, que se traduz em fluência” (cf. Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 

1997). 

 

 

4.3. Manual Ser em Português 

 

São três as unidades que constituem o manual Ser em Português, todas elas incluindo textos 

do campo literário: a unidade «Texto Narrativo», a unidade «Texto Dramático» e a unidade «Texto 

Poético». Tal como já dissemos anteriormente, este manual não contempla uma unidade dedicada em 

exclusivo a «Textos Informativos», fazendo-os surgir numa rubrica intitulada “Outros Textos, Outras 

Leituras”, que encerra cada uma das unidades já mencionadas. 

Se pensarmos que, de acordo com Martins et al. (2000), 

 
“[o]s alunos precisam, para além do nível básico de leitura e de escrita, de desenvolver 

capacidades especializadas em vários tipos de texto: textos em prosa, poesia, relatórios, 
legislação, artigos de jornais e revistas, textos de manuais das diversas disciplinas, textos 
literários, documentos, formulários, gráficos, mapas, tabelas, mas também bandas 
desenhadas, e escrita em suportes variados, papel, ecrã de televisão ou de computador, 
telas e quadros electrónicos” (p. 17), 

 

este manual, ao conferir visibilidade quase exclusiva aos textos de natureza literária, e contrariando 

todas as tendências actuais, parece não relevar as características dos processos de promoção de 

literacia. 

No Quadro 6, apresenta-se a distribuição de operações de leitura no manual Ser em 

Português, em função das “subunidades” seleccionadas: 

 

OPERAÇÕES DE 
LEITURA 

TN1 TN2 TN3 TP1 TP2 TP3 TD1 TD2 TD3 

Identificação 7 5 11 4 5 6 3 3 8 
Reorganização 1 1 1 1 3 3 1 1 1 

Inferência - 3 8 - 2 - - 2 1 
Avaliação - - - - 1 - - - - 

Apreciação 1 - - - - 2 - - - 
Mobilização - - - 1 - - 2 - 1 
Justificação - 1 1 - 1 - - 2 - 
Classificação 1 - - - 1 - - - - 
Decodificação 1 1 - - - - - - - 

Quadro 6: Distribuição de operações de leitura, no manual Ser em Português, em função das “subunidades” 
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Numa primeira observação deste Quadro 6, e tal como acontece nos dois manuais 

anteriormente analisados, globalmente, sobressai a omnipresença da operação identificação, 

contrastando com uma presença relativamente escassa e dispersa das restantes operações definidas 

para o nosso estudo; “relativamente”, se atendermos à frequência da operação inferência, no TN3, 

embora este seja claramente um caso isolado. 

A concentração na operação identificação vem, também neste manual, confirmar que aos 

alunos apenas é pedida a reprodução de informação textual explícita, ficando-lhes, desse modo, vedada 

a possibilidade de apresentarem as suas conclusões sobre o(s) texto(s) lido(s). Esta preferência pela 

identificação fica mais realçada pela escassez de outras operações e permite-nos dizer que os alunos 

estarão perante um contexto pouco diversificado e, sobretudo, muito repetitivo de movimentos de 

leitura. Veja-se, por exemplo, também aqui, a presença minoritária da apreciação e quase nula da 

avaliação, que vem reforçar o que até agora se tem vindo a dizer sobre não se ter em conta, na Escola, 

por via do manual, no acto de leitura, o desenvolvimento de uma relação afectiva do aluno com os 

textos. 

Por seu turno, a fraca presença de uma operação como a mobilização de conhecimentos 

prévios e de vivências pessoais parece “apagar” a ideia de que a leitura é um processo que se 

desenvolve em diferentes etapas e não um “produto de interpretação vivido de fora”, isto é, feito por 

outros. Também aqui a classificação e a decodificação são pouco frequentes, desvalorizando-se, 

estranhamente, a aquisição de vocabulário que a Escola tem privilegiado, pelo menos tanto quanto a 

observação das práticas dos professores pode mostrar. 

No que ao «Texto Narrativo» diz respeito, confirma-se a concentração das operações de 

leitura na identificação, em todas as “subunidades”. No TN3, à identificação segue-se a inferência, 

com uma forte presença. As restantes operações não têm uma expressão significativa. 

Curioso será notar que, contendo o TN2 o conto “Arroz do Céu”, reproduzido na íntegra, 

enquanto o TN1 apresenta apenas um excerto (neste caso de Os Meus Amores, de Trindade Coelho), e 

o TN3 um conto com supressões (“A Estrela”, de Vergílio Ferreira), não seja esse TN2 aquele que mais 

operações solicita; de facto, 11, face às mesmas 11 do TN1 e às 21 do TN3. A única diferença entre 

ser reprodução integral ou ser excerto reside, obviamente, na existência de outras rubricas – “Recursos 

Expressivos” e “Outras Actividades” (“Ouvir/Falar, “Ler”, “Investigar” e “Escrever”) – com que este 

TN2 se faz acompanhar. 

Relativamente ao âmbito das operações, é também de destacar que, apesar de ser um conto 

integral, embora breve, este TN2 acaba por dar lugar aos mesmos tipos de operações que o TN1. Mais 
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uma vez, não parece ser a natureza de operações a regular a proposta de questionários apresentada 

pelos manuais; o que está em causa não é, portanto, a variedade de operações que um conto integral 

pode suscitar, mas a “rotina” de perguntas de superfície. Este facto é tanto mais de estranhar quanto, 

desde há algum tempo, a actividade de leitura das Provas de Aferição e, agora, dos Exames Nacionais, 

é regida por um quadro de operações que se espera que os alunos tenham desenvolvido. 

O “Guião de Leitura Orientada” proposto para o TN1 contempla duas etapas: a 

“Compreensão de Texto” e o “Aprofundamento da Leitura”, parecendo a primeira delas funcionar 

como uma espécie de “motivação para a leitura”, na medida em que apresenta uma imagem (para 

que o aluno, com base no excerto lido, descubra as incorrecções nela contidas). Trata-se de um 

exercício de verificação da informação retida, segundo os autores do manual, só possível “após uma 

leitura atenta do conto”. No entanto, na verdade, tais incorrecções são identificáveis mesmo com uma 

leitura superficial do excerto proposto. Por isso mesmo, parece-nos não existir um “diálogo” verdadeiro 

entre imagem e texto, uma vez que a presença da primeira não amplia o potencial de leitura do texto 

que a acompanha. Assim, esta presença da imagem, aqui, apesar da instrução para uma “leitura 

atenta”, não será mais do que um dispositivo de “enfeite” gráfico para atrair o olhar. 

Ainda nesta primeira etapa, ocorre um exercício de correspondência, onde se verifica a 

operação decodificação, embora não seja claro o seu objectivo, pois não se tornam evidentes as 

diferentes possibilidades ou vias de trabalho por onde enveredar: ou domínio vocabular ou 

compreensão textual ou, ainda, domínio de técnicas de trabalho, nomeadamente a procura com o 

auxílio do dicionário. 

Passada esta etapa de “familiarização” com o texto, o “Guião” propõe o “Aprofundamento da 

Leitura”. Como o próprio nome indica, poder-se-ia esperar encontrarem-se actividades que 

proporcionassem ao aluno o treino na “rapidez de decifração, precisão e eficiência na extracção do 

significado do material lido” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 26), traduzíveis em fluência de leitura. 

Todavia, deparamos com questões simples, sem grande trabalho de informação, solicitando apenas a 

operação identificação. Por exemplo: 

 
“Onde se desenrola a acção?”; 

 
“Atenta na figura do narrador. Identifica-o”; 

 
“Atenta, também, nas personagens. Identifica-as” (SP, p. 27). 
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Aqui, os alunos, munidos de saberes prévios de narratologia, apenas têm de ir ao texto e extrair 

palavras isoladas, o que poderão fazer mesmo que o não tenham compreendido. Só a pergunta final 

solicita a expressão de uma opinião sobre a relação vivida entre personagens, num movimento de 

apreciação do material lido: 

 
“Partindo do texto, dá a tua opinião sobre a relação professor/alunos” (SP, p. 27). 

 

Esta apreciação, como já vimos, está ausente do TN2, que começa por propor como 

actividade de “Compreensão do Texto” um exercício de palavras cruzadas, a realizar depois de lido o 

conto com atenção, e que atende a questões vocabulares e de compreensão geral, solicitando a 

operação decodificação. 

A esta “Compreensão do Texto”, no TN2, uma vez mais assumindo uma vertente 

supostamente lúdica, segue-se, tal como acontecia no TN1, o momento dedicado ao “Aprofundamento 

da Leitura”. No entanto, o “Guião de Leitura Orientada” sugerido surge, agora, mais completo do que o 

do TN1, visto que apresenta, como já se disse, mais duas rubricas: “Recursos Expressivos” e “Outras 

Actividades”, onde se inclui, por exemplo, o “Ouvir/Falar” e o “Investigar”. 

Contudo, apesar desta diferença, pouco mais se acrescenta em termos de operações de 

leitura. Como é visível no Quadro 6, as actividades que integram o momento dedicado ao 

“Aprofundamento da Leitura”, no TN2, solicitam, sobretudo, a operação identificação, tal como 

acontecia no TN1, embora aqui em menor número: 

 
“O limpa-vias acreditou na intervenção divina. 

Faz uma recolha das expressões do texto que o demonstram” (SP, p. 124). 
 

Mais uma vez, o trabalho interpretativo é feito por outro que não o aluno. Este apenas tem de 

assumir como verdadeira a afirmação contida no enquadrador e, por meio de expressões que extrai do 

texto, demonstrar a interpretação por outros feita, mesmo que não a tenha compreendido bem ou até 

aceite. 

Esta operação identificação aparece, por vezes, associada a inferências, como se pode 

verificar no seguinte exemplo, apesar de o modelo de resposta proposto acabar por negar a função 

cognitiva que se pode atribuir ao exercício inferencial solicitado ao aluno com a “identificação”. Com 

efeito, aquilo que se pede, depois, é quase um “andar para trás” no processo mental realizado, já que, 
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no segundo momento, o aluno tem de passar à “transcrição” de expressões do texto, a partir das quais 

já fez a inferência: 

 
“Há, no texto, dois espaços bem distintos ligados pelos respiradouros. 

Identifica-os. 
Caracteriza esses espaços preenchendo este quadro com expressões dos 3º e 4º 
parágrafos”: 
 

Espaço sob e os respiradouros r Espaço sob os respiradouros 

  

(SP, p. 123) 
 

A presença de actividades como esta ou de uma outra, em que é solicitada a operação 

reorganização: 

 
“Caracteriza o herói, tendo em conta estes aspectos:” 

Origem/passado  

Família/condição social  

Crença religiosa  

Interesses  

(SP, p. 123), 
 

acaba por constituir os “estreitos” espaços em que aos alunos é dada a possibilidade de activar os 

seus conhecimentos e de estabelecer relações mais profundas entre eles e o texto que têm diante de 

si. 

Será também nesta linha que deve ser entendida a presença da operação inferência, 

nomeadamente na questão: 

 
“Justifica o título atribuído ao conto” (SP, p. 124). 

 

Isto é, neste caso, ao justificar o título que foi atribuído ao conto, o aluno não só tem de ligar a 

informação presente no texto com conhecimentos oriundos de outras fontes, como tem ainda de 

utilizar essa mesma informação, contrastando-a com outras representações do mundo. 
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No mesmo “Guião de Leitura Orientada” deste TN2, surge como proposta para “Outras 

Actividades” a comparação de dois quadros – Os Emigrantes e Os Regressantes – através do 

preenchimento de uma tabela com indicação dos tópicos a cotejar. A inclusão desta actividade é 

explicada na banda lateral do manual, destinada ao professor, como sendo um dos níveis de 

desempenho apontados no Currículo Nacional do Ensino Básico no que ao desenvolvimento das 

competências essenciais diz respeito – a interpretação de “linguagens de natureza icónica e 

simbólica”. 

Esta poderá constituir uma forma de levar o professor a conceber a aula como um espaço 

aberto a múltiplos textos, passíveis de serem estudados não só nos seus usos comunicativos habituais, 

mas também em vertentes até aí nunca exploradas, atendendo sempre ao desenvolvimento das 

capacidades de compreensão e de expressão por parte dos alunos. Contudo, recordemos que este 

manual não tinha qualquer “Texto de Abertura” onde tais princípios fossem explicitados, pelo que esta 

ocorrência pontualizada pode não ter os efeitos desejados, se foram intencionais. 

O “Guião de Leitura Orientada” construído com base no TN3 (o conto “A Estrela”, com 

supressões) é, como já vimos, nos «Textos Narrativos» seleccionados, o que maior número de 

actividades solicita, no momento dedicado ao “Aprofundamento da Leitura”, o que, mais uma vez, não 

significa maior variedade, mesmo relativamente às “subunidades” anteriores. 

 Antes, porém, dessa rubrica, e à semelhança do que acontecia no TN1 e no TN2, surge a 

“Compreensão de Texto”, também ela já mais extensa do que as anteriores: inclui várias actividades, 

surgindo a primeira delas sob a forma de esquema (apresentado, na própria banda do manual, como 

de “fácil resolução”), ora para identificar personagens, ora para caracterizá-las. Tal como acontecia no 

TN2, também este TN3, findo o momento dedicado ao “Aprofundamento da Leitura”, dá origem, no 

“Guião de Leitura Orientada”, a mais duas rubricas: o “Vocabulário” (que, no caso, trabalha, 

estranhamente, os “níveis de língua”) e as “Outras Actividades” (propondo actividades nos domínios do 

“Escrever” e do “Ouvir/Falar”). 

Embora a “subunidade” anterior – o TN2 – seja um conto integral, como já se viu, esta 

“configuração” do “Guião de Leitura Orientada” para o TN3 não é de estranhar se recordarmos que 

este é o último texto da unidade e, como tal, poderá pretender constituir-se como um momento de 

“avaliação” do grau de aquisição das aprendizagens, até aí ministradas dispersamente.  

Repare-se que, à semelhança do que acontecia nos outros dois manuais, mais do que treinar 

os alunos para: 
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- “Reconstruir mentalmente o significado de um texto em função da relevância e 
hierarquização das unidades informativas deste; 

- Utilizar chaves linguísticas e textuais para desfazer ambiguidades, deduzir sentidos implícitos 
e reconhecer usos figurativos; 

- Seleccionar as fontes de informação e as estratégias de leitura adequadas à tarefa a realizar” 
(Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 64), 

 

parece continuar a interessar que se assimilem e reproduzam conteúdos “declarativos”. Este é 

também o caminho para se perceber como, embora elaborados de acordo com as orientações do 

CNEB, na prática, os manuais escolares “(…) asseguram uma linha de continuidade, na qual a 

incorporação da inovação e da mudança é um processo lento nunca configurando rupturas violentas” 

(Dionísio, 2000: 260), isto apesar de os seus próprios “Textos de Abertura” quererem sugerir 

exactamente o contrário, como se disse atrás, no ponto 3., e de, no entender dos autores deste 

manual, estarem criadas as condições para a “apreensão das competências essenciais, 

designadamente nos domínios do Ouvir/Falar, do Ler e do Escrever”, através de “um conjunto variado 

de situações educativas” (SP, p. 146). 

Visto tratar-se do “texto final”, não surpreende, pois, que este TN3 seja o que mais vezes 

solicita a operação identificação, como no exemplo que a seguir se apresenta, constituindo-se, assim, 

como o “garante” de que todos os conhecimentos/conteúdos até aí ensinados (relativos, sobretudo, às 

“categorias da narrativa”) estão adquiridos, uma vez que estas “identificações” não são mais do que 

movimentos de reconhecimento de “matéria dada”: 

 
“Pedro tinha como objectivo apanhar a estrela. 

Enumera os espaços físicos por ele percorridos. 
Com que obstáculos teve ele de se defrontar nesta caminhada?” (SP, p.154). 

 

Por outro lado, esta natureza de “subunidade” de “controlo” de tudo até aí aprendido parece 

confirmar-se com o facto de existir aqui o maior número de movimentos de inferência, como os 

ilustrados nos seguintes exemplos: 

 
“Como reagiu [Pedro] em relação ao sucedido?”; 
 
“A morte de Pedro, no fim do conto, pode ser considerada um castigo. 

Como explicas esta afirmação?” (SP, p.154). 
 

Relativamente à Poesia, como se torna visível no Quadro 6, atrás, a “forma de apresentação” 

da unidade «Texto Poético», no que à distribuição de operações de leitura em função das 
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“subunidades” diz respeito, não difere em muito das “subunidades” para o TN e o TD. Com efeito, a 

operação mais solicitada no conjunto geral continua a ser a identificação – permitindo lembrar que, ao 

contrário do que Louise Rosenblatt (citada em Dionísio, 2000) condena, a leitura da poesia continua ao 

serviço mais de movimentos “eferentes” do que “estéticos”. As restantes operações não têm uma 

presença significativa e, mais do que isso, distribuem-se irregularmente pelas três “subunidades”, 

confirmando que também a Poesia dá origem a actividades de leitura indistintas. 

Note-se, porém, que é a primeira vez que a operação apreciação é solicitada mais vezes (cf. 

exemplos [48] e [49]), embora apenas na última “subunidade”: 

 
[48] “As armadilhas que a Donzela evitou foram sendo cada vez mais difíceis (…). 

Dá sobre isso a tua opinião”; 
 

[49] “Que ensinamento podemos tirar do texto, no que diz respeito às diferenças entre o 
homem e a mulher?” (SP, p. 224). 

 

O TP1 – “Era um homem bem vestido”, de Millôr Fernandes – dá origem à única operação 

de mobilização no conjunto das três “subunidades” relativas ao «Texto Poético», a qual, pelas suas 

características, merece um comentário específico. Com efeito, esta mobilização (cf. exemplo [50]), 

movimento legítimo e desejável na leitura de Poesia, é, aqui, um factor de desvalorização deste tipo de 

texto, uma vez que ela acontece por meio de uma solicitação para comparação entre o início do poema 

visual e um certo tipo de histórias, numa clara aproximação com o «Texto Narrativo»: 

 
[50] “O modo como começa o poema faz lembrar o começo de um certo tipo de histórias. 

Qual?” (SP, p. 201). 
 

As restantes actividades, que se afastam de qualquer reflexão sobre a forma do texto, quando 

seria um momento oportuno para fazê-lo, sobretudo em termos de uma apreciação do impacto de 

determinados traços textuais, como é o caso da sua própria organização ou do humor nele presente, 

solicitam apenas duas operações de leitura – a identificação (exemplo [51]) e a reorganização (exemplo 

[52]): 

 
[51] “Atenta na figura do «homem» a que o texto se refere. 

O que faz ele no botequim?”; 
 

[52] “Atribui um título ao texto” (SP, p. 201). 
 

 109



 

O panorama não é muito diferente para o TP2 – o poema “O Menino Grande”, de Sebastião 

da Gama –, onde também prevalecem operações como a identificação (exemplo [53]) e, agora, a 

avaliação (exemplo [54]): 

 
[53] “Também o sujeito poético foi menino. 

Que fez ele então? 
Enumera os brinquedos que possuía” (SP, p. 214); 

 
[54] “Explica o título do poema” (SP, p. 215). 

 

Também na última “subunidade” seleccionada – TP3 (o poema “Donzela que vai à Guerra”, 

de Almeida Garrett) –, continuamos a assistir a um processo interpretativo similar aos até agora 

descritos, onde predominam questões formuladas com base na operação identificação, como se pode 

verificar no exemplo: 

 
“O aspecto físico da Donzela é invocado pelo pai como um impedimento. 

Que soluções apresenta a Donzela? 
Com quem se parecerá a Donzela disfarçada? 
Que tipo de diferença há, de facto, entre a Donzela e qualquer cavaleiro valente?” (SP, p. 
224). 
 

É, no entanto, de relevar o facto de este ser o manual que, no «Texto Poético», contempla, 

embora ainda não muito expressivamente, a operação apreciação, essencial para que o leitor se 

envolva afectiva e emocionalmente com os textos, para que crie o “gosto” pela leitura e para que, em 

última instância, o acto de ler, na Escola, saia valorizado. 

Apesar deste facto, também neste manual, a Poesia como texto susceptível de provocar 

posicionamentos estéticos, lúdicos ou afectivos não tem acolhimento cabal. 

Debruçando-nos agora sobre a unidade «Texto Dramático», e tendo como suporte o 

Quadro 6, verificamos novamente o privilégio de uma só operação: as questões colocadas oscilam 

entre a esmagadora presença da operação identificação (exemplos [55], [56] e [57]), ao lado de outras 

questões, mais raras, que exigem quer o recurso à operação justificação (exemplo [58]) quer a 

mobilização de conhecimentos (exemplos [59] e [60]): 

 
[55] “Assinala com um X a opção correcta (…)” (SP, TD1, TD2 e TD3, pp. 168, 170 e 184); 

“Atenta no espaço onde decorre a acção. 
Identifica-o” (SP, TD1, p. 168); 
 

[56] “Onde mora o Vento?” (SP, TD2, p.170); 
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[57] “Atenta nas figuras dos Cinco Sentidos. 
Qual a missão que lhes tinha sido confiada? 
Indica o motivo por que se esqueceram da sua missão. 
De que se lembrou a Fada a propósito das primeiras falas dos Cinco Sentidos?” (SP, 
TD3, p.184); 

 
[58] “Das personagens presentes, não admira que tenha sido o Vento a escolher esses 

nomes. Porquê?” (SP, TD2, p. 170); 
 

[59] “Como se obtém, no texto dramático, informação sobre o espaço ou cenário?” (SP, TD1, 
p. 168); 

 
[60] “A Fada auto-apresenta-se. 

Através de que tipo de texto?” (SP, TD3, p. 184). 
 

A este facto não será alheia a estrutura muito similar de construção dos “Guiões de Leitura 

Orientada” com base no TD1, no TD2 e no TD3. Correndo o risco de alguma repetição, não podemos 

deixar de dizer que esta igualdade de três guiões apenas serve a quantidade de actividades que, 

eventualmente, satisfará os professores e professoras, mas que pouco contribuirá para o 

desenvolvimento desejado dos alunos enquanto leitores e, neste caso, utentes de bens culturais, como 

o Teatro. 

Nesta perspectiva, estamos perante uma repetição sistemática de estratégias de leitura que 

só muito lentamente poderão contribuir para alcançar tais objectivos de desenvolvimento para o 3º 

ciclo; e, no que ao domínio da Leitura diz respeito, para alcançar o objectivo “Fluência de leitura e 

eficácia na selecção de estratégias adequadas ao fim em vista”. Com tais práticas corre-se ainda o 

risco de conduzir a algum enfado mentes que sempre estão prontas para desafios, mesmo cognitivos, 

e para a novidade, mesmo de textos, porquanto estes seriam “novos mundos”. 

É por isto também surpreendente que, na banda lateral da responsabilidade dos autores do 

manual e que serve de apresentação à unidade a introduzir, seja colocada a tónica no facto de, na sua 

perspectiva, esta unidade conferir, precisamente, particular atenção  

 
“(…) à explicitação de situações educativas facilitadoras da apreensão de algumas das 

competências essenciais, a saber: (…) fluência de leitura; eficácia na selecção das 
estratégias de leitura (…)” (SP, p. 165). 

 

É evidente que esta afirmação não é mais do que um processo de auto-legitimação e 

marketing que pode induzir em erro o professor mais incauto no momento da escolha do seu manual 

de trabalho. 
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Note-se também, e em jeito de conclusão da análise das operações de leitura deste manual, 

que são as “subunidades” relativas ao «Texto Dramático» que dão origem a menos operações, o que, 

em consequência, significa a menos actividades. Este dado é coerente com os de outros estudos em 

que a presença do «Texto Dramático» – quer enquanto texto quer enquanto espaço de actividades – 

era apenas residual (veja-se, por exemplo, Dionísio, 2000). Este é nitidamente um texto desvalorizado 

pela Escola, apesar das suas potencialidades, mesmo na relação com os «Textos Narrativos», sempre 

tão privilegiados, como se pode ver neste estudo ao darmos conta da maior presença de actividades 

para as “subunidades” TN. Tudo parece confluir para a confirmação da hipótese de que a presença do 

«Texto Dramático» nos manuais é apenas uma concessão aos programas que o prevêem. Por outro 

lado, a sua escassez, bem assim como a escassez de actividades a seu propósito, reforçará a hipótese 

de uma concepção de ensino da leitura mais orientada para a “aquisição de conteúdos”, os quais, no 

caso do «Texto Dramático», se esgotam rapidamente com um só texto, na medida em que, pela 

natureza deste género, muitos conceitos são os mesmos do género narrativo – “personagem”, por 

exemplo. 

 

 

A “progressão” na aprendizagem da leitura no manual Ser em Português 

 

Recuperando, neste momento, o Quadro 6 (atrás), verifica-se, no manual Ser em Português, 

a presença exclusiva de textos de natureza literária, que se esperava estarem organizados de acordo 

com uma complexidade crescente. Por inerência, as actividades propostas com base nesses textos 

deveriam também explorar estratégias de leitura variadas e, sobretudo, progressivamente mais 

integradoras e complexas. Todavia, independentemente do tipo de texto que o aluno tenha diante de si 

– narrativo, poético ou dramático –, neste manual, nas “subunidades” que foram alvo de estudo, 

predominava a operação identificação, seguida da reorganização e da inferência, contrariamente ao 

que acontece com operações como a apreciação, a avaliação, a classificação e a decodificação, que 

estão praticamente ausentes. Assim, o aluno acaba por ter sempre de efectuar as mesmas operações 

interpretativas, numa espécie de “ritual” de leitura, o que, por si só, compromete desde logo o treino 

de uma das práticas de ensino da leitura para fins informativos consagrada no CNEB, nomeadamente, 

a “Rotinização de estratégias diversificadas de leitura” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997: 65). Por essa 

via, fecha-se, também, de algum modo, o caminho à existência de uma leitura que contemple a 

interrogação, a reflexão e a diferença. Tudo converge para práticas de leitura desenroladas “(…) sob 
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uma forte orientação e controlo dos percursos interpretativos e sentidos possíveis (…)” (Dionísio, 2000: 

398). E assim se vão apresentando propostas de interpretação dos textos, formulando questões vagas, 

mas cuja inclusão parece justificar-se para levar o aluno a reproduzir os sentidos considerados 

necessários. 

Como já ficou indiciado pela anterior análise das operações de leitura, o crescendo na 

distribuição de operações pelas diferentes “subunidades” (cf. Quadro 6, atrás) conduz, a uma primeira 

vista, à conclusão de que existirá “progressão”, uma vez que, pelo menos em duas “subunidades” 

finais (TN3 e TD3), o número total de solicitações aumenta. No entanto, pela análise operação a 

operação, compreende-se como este aumento se dá “à custa” apenas da operação identificação, e, no 

caso do TN3, também da inferência, não acontecendo o mesmo para nenhuma das outras operações. 

A distribuição irregular destas operações é facto suficiente para pensar em alguma aleatoridade na 

distribuição de tarefas de leitura dos textos propostas. 

No caso da unidade «Texto Narrativo», tanto no TN1 como no TN2 e no TN3, muitas das 

actividades propostas com base nos textos debruçam-se sobre as “categorias da narrativa”. À medida 

que se avança na unidade, poder-se-ia esperar alguma complexificação na forma de solicitar as 

questões, isto apesar de, “subunidade” a “subunidade”, se estarem a tratar conteúdos de natureza 

semelhante. No entanto, por exemplo em relação à categoria “espaço”, encontramos, em TN1 e em 

TN2, perguntas em tudo semelhantes, como sejam: 

 
[61] “Onde se desenrola a acção?” (SP, TN1, p. 27); 
 
[62] “Em que cidade se desenrola a acção?” (SP, TN2, p. 122). 
 

A própria questão formulada para o TN3: 

 
[63] “Pedro tinha como objectivo apanhar a estrela. 

Enumera os espaços físicos por ele percorridos” (SP, TN3, p. 154), 
 

embora, discursivamente, apresente diferenças em relação aos exemplos [61] e [62], que eram 

interrogativas, na prática, acaba por exigir dos alunos a mesma identificação de espaços sem nada 

mais acrescentar. A “complexificação” não residirá, portanto, na operação de leitura solicitada, mas na 

extensão da resposta a dar, ou seja, enquanto no TN1 e no TN2 os alunos só têm de identificar um 

espaço, no TN3 esse número aumenta. Se pensarmos, até, na importância que a aula de Português 

concede a respostas “completas” – eventualmente, como se sabe, para um treino seja de 
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competências de escrita seja do âmbito do falar –, as duas primeiras situações (exemplos [61] e [62]) 

poderão ser vistas, então, como mais complexas, uma vez que exigem respostas verbalmente mais 

elaboradas face à situação [63], que apenas solicita uma lista de termos, raramente aceite, por 

exemplo, em situação de avaliação. 

Esta presença clara da identificação no TN3 pretenderá “assegurar” que os alunos realmente 

adquiriram os conhecimentos relativos às “categorias da narrativa”, mas não lhes permitirá aceder a 

actos interpretativos mais complexos que lhes abram a possibilidade de se apropriarem dos sentidos 

textuais mais profundos, nem, como se viu, a produções verbais mais elaboradas, tanto do ponto de 

vista da recepção como da produção. 

Também no caso da operação inferência, ausente do TN1, mas que ocorria 8 vezes em TN3 

e 3 em TN2, a análise da natureza de tais solicitações permite concluir que, aqui, se trata, mais uma 

vez, de uma questão de quantidade propiciada pela extensão do texto mais do que propriamente uma 

questão de integração, em momento final, de passos de um processo até aí desenvolvido. Comparando 

algumas das solicitações de TN2 com TN3, verificamos que os próprios termos introdutores da 

solicitação acabam por ser sistematicamente os mesmos: identifica, refere, destaca, no TN2, e refere, 

como reagiu, como se sentiu, qual deles, como reagiu e como explicas, em TN3. Para além desta 

repetição, o facto de muitas destas solicitações se iniciarem com um “Como” aponta desde logo para 

um grau de baixa complexidade do movimento inferencial. 

Na unidade «Texto Poético», sobressaía, como se disse atrás, a ausência da avaliação e 

da apreciação, operações “teoricamente” mais associadas à Poesia, pela vertente da “beleza”, da 

“criatividade”, do “lado emocional e subjectivo”. Por oposição, constatámos o predomínio da 

identificação, que tem também forte presença nos «Textos Narrativos». Aliás, as actividades propostas 

com base no TP1 não só começam por associar este «Texto Poético» aos «Textos Narrativos»: 

 
“O modo como começa o poema faz lembrar um certo tipo de histórias” (SP, TP1, p. 201), 

 

como, grande parte delas, poderiam ser desenquadradas desse TP1 e surgir integradas na unidade 

«Texto Narrativo». Referimo-nos, por exemplo, a: 

 
[64] “Atenta na figura do «homem» a que o texto se refere. 

O que faz ele no botequim? 
Já na rua, como se lhe apresentam as coisas?”; 

 
[65] “Atribui um título ao texto” (SP, TP1, p. 201). 
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Trata-se, com efeito, de um tratamento “narrativo” de um poema. O próprio facto de tanto o TP2 como 

o TP3 serem trabalhados por meio de “Guiões de Leitura Orientada” será mais um dado que vem 

reforçar a ideia da existência, neste manual, e nas “subunidades” que constituem a nossa 

amostragem, de práticas de leitura indistintas entre «Textos Poéticos» e «Textos Narrativos», acabando 

por reduzir a leitura na Escola a um só “tipo”, num determinado contexto e sob determinadas 

condições. 

Quanto à forma como se encontra a “progressão” nestas “subunidades” dedicadas ao «Texto 

Poético», o aumento de operações de identificação e de reorganização nada significará, tratando-se, 

apenas, tudo indica, de atender à especificidade do conteúdo textual, que, no caso do TP3, é, aliás, 

muito “narrativo”, dado tratar-se de um poema do Romanceiro – “Donzela que vai à guerra”. Compare-

se o exemplo [64], atrás, com exemplos do TP2 e do TP3, respectivamente: 

 
“Também o sujeito poético foi menino. 

Que fez ele então?” (SP, TP2, p. 214); 
 
“O capitão suspeita de que (sic) o conde Daros é uma mulher. 

Que pormenor denunciou a Donzela?” (SP, TP3, p. 224). 
 

À semelhança dos «Textos Narrativos» e dos «Textos Poéticos», também nos «Textos 

Dramáticos» encontrámos “Guiões de Leitura Orientada” no TD1, no TD2 e no TD3. Talvez por isso, 

a operação mais frequentemente solicitada – a identificação – o seja no TD3, o texto final da unidade, 

logo, o “lugar de aplicação” de todos os conhecimentos que foram sendo veiculados e de 

“confirmação” da sua aquisição por parte dos alunos. Esta hipótese não é totalmente válida, no 

entanto, uma vez que a distribuição das restantes operações não mantém qualquer relação entre si de 

“subunidade” para “subunidade”. A única operação que se repete em TD1, TD2 e TD3 é a 

reorganização, embora, quer ao nível do conteúdo das solicitações quer da forma destas, seja visível 

como não há nem mais nem menos complexidade cognitiva e verbal. Nos três casos, é o conteúdo 

“caracterização” de personagem que está aqui em jogo, atingindo-se, no caso de TD2 e TD3, a 

igualdade total quer nesse conteúdo – “autocaracterização” – quer no formato da questão: 

 
“Caracteriza o Pai e a Mãe, a partir dos seus gostos e interesses” (SP, TD1, p. 168); 
 
“Assinala com um x a opção correcta: 

O Vento faz a sua autocaracterização 
(…) 
Ilustra a tua opção (…) com uma citação do texto” (SP, TD2, p. 170); 
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“Assinala com um x a opção correcta: 
A Fada faz a sua autocaracterização porque: 
(…) 
Ilustra a tua opção (…) com uma citação do texto” (SP, TD3, p. 184). 

 

A consideração do conjunto de operações solicitadas a partir das “subunidades” 

seleccionadas do manual Ser em Português leva-nos a concluir que, quanto à competência de leitura 

em si mesma, parece não estar subjacente qualquer objectivo com ela relacionado, isto é, são os 

textos que suscitam determinadas actividades e não são estas que levam às competências, mormente 

à de leitura. Dito de outro modo, as operações de leitura convocadas são aleatórias e não um processo 

com um determinado propósito em vista. Mais ainda, se pensarmos nas tarefas de leitura dos testes 

de PISA, em que os alunos são levados a formar um entendimento geral claro sobre o texto, a 

reconstituir informação, a desenvolver uma interpretação e a reflectir sobre o conteúdo e a forma de 

um texto, podemos concluir que as tarefas de leitura solicitadas neste manual (e nos outros já 

analisados) são pouco problematizadoras e não exigem um trabalho de reflexão sustentado, pelo que 

ficará comprometida a existência de “progressão” entre as actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116



 

CONCLUSÕES 

 

 

A leitura constitui um meio privilegiado de acesso ao saber, nas suas múltiplas vertentes: pela 

leitura exercemos o nosso direito à cidadania; nos integramos na dinâmica da vida económica, motor 

da sociedade; temos a oportunidade de reflectir melhor sobre nós próprios e sobre os outros; 

partilhamos valores, etc. Dependendo, pois, do contexto em que se realiza, a leitura assumirá 

configurações e características distintas. 

Um dos lugares desde sempre associado à prática e a um uso específico da leitura é a 

Escola. Com efeito, sendo um contexto privilegiado de leitura, a Escola exerce um papel fundamental 

na promoção de valores, atitudes e hábitos a ela associados. Por outro lado, concertando os seus 

objectivos primeiros com os acontecimentos que se desenrolam na sociedade, a Escola estará a 

preparar os seus alunos para saberem ler de forma “competente”, tanto na instituição escolar, como 

fora dela, num mundo de inovação, mudanças e desencontros. 

Nesta “indissociabilidade” entre leitura e Escola, a disciplina de Português destaca-se, por via 

do seu objecto específico e dos seus objectivos, como um lugar determinante não só no 

desenvolvimento das competências específicas dos sujeitos-leitores, como ainda na “construção” de 

saberes que os caracterizam. Com efeito, é na aula de Português que se ensinam as “estratégias” para 

aprender a ler, sabendo-se que a leitura constitui uma actividade rica e complexa cuja compreensão 

requer não só conhecimentos sobre a língua, mas também sobre o mundo. 

As práticas de leitura escolar estão, como vimos, fortemente determinadas por um 

“dispositivo pedagógico”, ao mesmo tempo texto regulado e texto regulador: o manual escolar. De 

facto, apresentando pressupostos teóricos aparentemente conformes ao Discurso Pedagógico Oficial, 

os manuais escolares estabelecem o conjunto de textos válidos e o modo como eles devem ser lidos – 

e, também, ensinados –, assim definindo e orientando os percursos interpretativos de alunos – e de 

professores. Nessa definição, pela forma como surge organizado, o manual assume também uma 

acção modelizadora das práticas de ensino, que, logicamente, irão influenciar a natureza e o ritmo de 

progressão das aprendizagens. 

Embora disponham de um estatuto de relativa autonomia, enquanto textos regulados, os 

manuais escolares estão sujeitos às prescrições dos programas oficiais. No caso português, o 

documento que serve de referência nacional para o ensino-aprendizagem é o Currículo Nacional do 

Ensino Básico. Este documento, que enquadra os programas em vigor (mas visando a sua 
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reformulação), define o conjunto de competências estruturantes a desenvolver nos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória e os tipos de experiências educativas que lhes devem ser proporcionadas, 

traçando, deste modo, um perfil de aluno à saída do Ensino Básico. 

Foi com base nestes princípios que construímos o quadro teórico apresentado nos capítulos I 

e II. Por sua vez, o capítulo III foi concebido como lugar de construção do quadro de análise, cujos 

resultados se expõem no capítulo IV. 

Para a construção desse quadro analítico, adoptámos um conjunto de categorias que nos 

permitissem uma descrição consistente do nosso objecto de estudo. Assim, analisámos três manuais 

escolares de Língua Portuguesa para o 7º ano de escolaridade em dois dos seus planos constitutivos: 

os “Textos de Abertura” e as “Actividades” à volta dos textos. Procurámos ainda dar conta das 

operações de leitura que, através dessas “Actividades”, os alunos podem realizar na construção dos 

sentidos do texto, num quadro de verificação da existência de “progressão” no desenvolvimento da 

competência de leitura. 

Os dados recolhidos na análise dos “Textos de Abertura” – quando existiam – permitiram-nos 

concluir pela inexistência de uma relação efectiva entre os manuais escolares seleccionados e o 

Currículo Nacional do Ensino Básico, em diferentes vertentes. Assim, a presença em apenas dois 

manuais – Ponto e Vírgula e Ponto por Ponto – de “Textos de Abertura”, lugar privilegiado para a 

explicitação dos princípios de orientação subjacentes aos próprios manuais escolares, associada à 

ausência, naqueles, de “Instruções de Uso”, por exemplo, vêm reforçar uma certa continuidade destes 

novos manuais relativamente a publicações anteriores, pelo que a incorporação da mudança não é 

mais do que aparente, podendo situar-se, por exemplo, ao nível gráfico-editorial, tanto mais que o 

manual escolar é, também, um objecto de mercado. 

Relativamente às “Actividades” que propõem, estes manuais de Português focalizam a sua 

atenção no domínio da Leitura, principalmente de textos de natureza literária, com privilégio para os 

“Textos Narrativos”. Por conseguinte, e como se pode concluir pela caracterização geral dos manuais 

que fizemos no ponto 2 do capítulo IV, estamos na presença de manuais que, aparentando estar 

divididos em função dos diferentes géneros textuais, mais não fazem do que uma divisão entre “textos 

literários” e “textos não literários”, privilegiando os primeiros em detrimento dos segundos, não 

necessariamente por causa do desenvolvimento de competências de leitura (principalmente, neste 

caso, do literário), mas por causa dos conteúdos relativos aos saberes inerentes ao “texto literário” 

(narratológicos, por exemplo), contrariando, desde logo, as orientações do Currículo Nacional do Ensino 

Básico. De facto, nos manuais Ponto e Vírgula, Ponto por Ponto e Ser em Português, ao «Texto 
 118



 

Narrativo», ao «Texto Dramático» e ao «Texto Poético» corresponde um maior número de actividades 

solicitadas, em diferentes domínios, o que nos leva a concluir que os mesmos são encarados pelos 

seus autores como detentores de maior potencial didáctico. Estamos, pois, na presença visível dos três 

grandes géneros literários, remetendo de forma esparsa e dispersa para os «Textos Informativos», não 

sem problemas, concretamente para os alunos, que, cada vez mais, são avaliados na compreensão 

desses textos. Veja-se, por exemplo, os testes de PISA, já amplamente referidos, e as Provas Nacionais 

de Aferição. 

A análise por nós efectuada das “Actividades” propostas sobre os textos permitiu-nos 

constatar que as operações de leitura menos solicitadas são aquelas que exigem um maior grau de 

metacognição e de metaconhecimento, conducentes a uma eficácia na competência de leitura, 

traduzível em fluência. Genericamente, as operações maioritárias e omnipresentes são semelhantes 

entre si, não se estabelecendo qualquer relação de hierarquização ou de “progressão”, o que dificulta o 

atender à diversidade de aptidões e capacidades dos alunos. Além disso, muitas actividades estão 

orientadas para o esforço individual dos alunos, pelo que a “aprendizagem cooperativa” e a 

“construção partilhada” não passam de meras sugestões metodológicas. Deste modo, as práticas 

escolares de leitura sustentadas pelos manuais não contribuem o suficiente para tornar o aluno num 

leitor fluente e crítico, capaz de obter informação, organizar o conhecimento e usufruir do prazer 

recreativo que aquela pode proporcionar. 

Numa altura em que a sociedade vive mudanças de grande dimensão e em que a “sociedade 

do conhecimento”, em particular, evolui muito rapidamente, seria de esperar que estes novos manuais 

previssem a interrogação, a reflexão, a multiplicidade, as diferenças. Todavia, eles ficam aquém da 

renovação (inclusivamente teórica e metodológica, prevista no Currículo Nacional do Ensino Básico), 

reduzindo o acto de ler à mera capacidade de identifica  e não de construir sentidos. r

Pelos “Textos” que seleccionam, pelas “Actividades” que propõem, pelo próprio modo como 

expressam as suas “declarações de intenção” nos “Textos de Abertura” – e como, depois, as 

concretizam (ou não) –, concluímos que os manuais escolares analisados não abrem a possibilidade 

de o professor inovar pedagogicamente, “construindo” as suas aulas em função das suas concepções 

de “ensino”, de “escola” e de “manuais escolares”, analisando constantemente o seu papel nessa 

espiral e, por essa via, alterando (ou não) as suas práticas. Mais uma vez, o manual surge como um 

lugar de configuração daquilo que é legítimo ensinar e de como fazê-lo, pondo também de lado a 

diversidade de aptidões e capacidades dos alunos, elemento essencial em todo o processo de ensino-

aprendizagem e para quem esse instrumento se deveria dirigir, em primeira instância. 
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Sem esquecermos que os manuais são um objecto de uso no contexto de sala de aula 

(sujeito, por isso, às condições cognitivas e afectivas de alunos e professores, assim como a outras 

condições próprias da vida escolar), entendemos que, mais do que promover o ensino de conteúdos 

meramente informativos, competirá à Escola, através deles, promover práticas pedagógicas que 

possibilitem o acesso a conhecimentos, capacidades e atitudes, isto é, a competências, fundamentais 

para que os alunos não só conheçam a realidade em que estão inseridos, como ajudem a transformá-

la por via do recurso às suas próprias capacidades cognitivas e a instrumentos que permitam 

potencializá-las. Assim se cumprirá também um dos princípios orientadores do ensino da Língua 

Materna, subjacente ao Currículo Nacional do Ensino Básico, e que consiste na valorização, por um 

lado, de atitudes cognitivas (como a curiosidade intelectual, o espírito criativo, a autonomia e a eficácia 

na resolução de problemas) e, por outro lado, de competências instrumentais (cf. Sim-Sim, Duarte & 

Ferraz, 1997). O que verificámos, porém, através do nosso estudo, e no que à competência de leitura 

diz respeito, foi a existência de um desfasamento entre aquilo que o Currículo Nacional do Ensino 

Básico define como “competência de leitura” (e possíveis formas de promover o seu desenvolvimento) 

e o modo como ela é, de facto, “operacionalizada” nos manuais. 

O trabalho que apresentámos viu-se, evidentemente, sujeito a algumas limitações. Para além 

de outras que não tenhamos tido possibilidade de identificar, importa assinalar que o estudo se 

circunscreve a três manuais escolares de um só ano de escolaridade e de um só concelho, dos quais 

foi seleccionada, ainda, uma amostra, pelo que as conclusões estabelecidas não são passíveis de 

generalizações a outros manuais. 

Apesar destas limitações, acreditamos que a informação produzida neste estudo, para além 

da consecução do objectivo pessoal que me propunha – desenvolver instrumentos de análise 

susceptíveis de orientar futuras escolhas dos manuais – poderá ainda proporcionar, mediatamente, 

uma orientação para a reflexão, na Escola, sobre essas mesmas escolhas, possibilitando aos restantes 

professores, por um lado, exercer em pleno a sua autonomia (tanto no momento de selecção dos 

manuais escolares, como aquando do uso que deles fazem na aula) e, por outro lado, contribuir para 

tornar os alunos em leitores mais “competentes”, isto é, que não só saibam ler de forma mais crítica, 

mas que saibam também reconhecer o seu valor enquanto leitores. Com efeito, uma escolha 

fundamentada de manuais escolares constitui um passo importante na consolidação de práticas de 

ensino sustentadas e contraria qualquer tentativa para a “descapacitação profissional” dos professores. 
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ANEXO 1 

CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO CONCELHO DE LOUSADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 126



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESTE LOUSADA – ESCOLA E. B. 2|3 DE CAÍDE DE REI 

 

Na generalidade, o meio – freguesia de Caíde de Rei – é acentuadamente rural (tanto no aspecto 

físico como no cultural37) e o povoamento disperso, realidades nada adjuvadas por uma pouco estruturada rede 

de transportes, o que dificulta a mobilidade das pessoas e condiciona a deslocação à escola. 

Os alunos provêm de meios sociais, económicos, culturais e afectivos diversos, mas 

predominantemente desfavorecidos, com poucas expectativas e ambições futuras. Com efeito, tais carências 

fazem sentir-se no modo como os alunos encaram a escola: o desejo não é sequer cumprir a escolaridade 

mínima obrigatória (o que, mesmo assim, não é uma realidade para uma fatia significativa da população 

estudantil), mas sim atingir rapidamente a idade estipulada para ingressar legalmente no mercado de trabalho, 

com vista à obtenção de dinheiro imediato, seja para garantir uma certa independência económica, seja para 

complementar o parco orçamento familiar. 

Inversamente, muitos alunos vão à escola para não trabalharem em casa ou porque são obrigados 

pelos pais, que neles projectam a concretização de um futuro melhor. Todavia, apenas uma minoria está 

sensibilizada para a importância da escola na educação e formação contínuas dos filhos, o que se reflecte, 

inclusive, na fraca assiduidade com que os encarregados de educação (quase sempre as mães) a ela se dirigem 

a fim de se inteirarem do aproveitamento global dos seus educandos. 

Na maior parte dos casos, a linguagem da escola é bastante diferente da utilizada no quotidiano dos 

alunos, o que dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, a falta de apoio familiar na realização 

dos trabalhos de casa e/ou a falta de tempo para realizá-los contribuem determinantemente para o insucesso 

escolar, acentuado por uma alimentação pobre e pelo trabalho executado em casa (coser sapatos ou fazer 

pequenos bordados à mão), com vista à angariação de mais algum dinheiro para engrossar o magro orçamento 

familiar. 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA CENTRO – ESCOLA E. B. 2|3 DE LOUSADA 

 

A Escola E. B. 2|3 de Lousada localiza-se na sede do concelho de Lousada, na área urbana da 

vila, mais concretamente na freguesia de Cristelos, onde está implementada. 

Apesar da existência de outras E. B. 2|3 nas zonas mais rurais da vila, tem-se verificado, de há 

alguns anos a esta parte, um fenómeno local de êxodo rural para a área urbana, que em muito tem vindo a 

contribuir para a sobrelotação da E. B. 2|3 lousadense. 

                                           
37 Em termos de nível de escolaridade, predomina o 4º ano e o segundo ciclo, embora haja muitos pais que não sabem ler nem escrever. Culturalmente, 

predominam as manifestações da cultura popular ligadas ao artesanato e ao ciclo agrícola. 
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Contíguo à escola, existe um bairro social camarário onde reside uma faixa de população carenciada e 

que arrasta consigo alguns problemas de segurança no seio da própria escola. 

Uma larga maioria da população estudantil desta escola manifesta desinteresse pelas aprendizagens, 

reflexo da falta de expectativas e de motivação do meio circundante. Tal pode, eventualmente, explicar o 

abandono escolar por parte de muitos alunos ainda dentro da escolaridade obrigatória. 

A realidade escolar caracteriza-se de igual forma por uma elevada percentagem de alunos a beneficiar 

do escalão A de apoio sócio-educativo; o elevado número de refeições subsidiadas servidas aos alunos ilustra, 

também, as carências económicas que os afectam. 

Quanto aos pais e/ou encarregados de educação, possuem um nível de escolaridade baixo, uma vez 

que mais de 50% possui somente o 1º ciclo de escolaridade. Existe ainda um número significativo de entre eles 

que não concluiu sequer aquele ciclo. Pelo contrário, uma fatia muito reduzida possui um nível de escolaridade 

mais avançada. 

Muitos agregados familiares conseguiram atingir um nível financeiro razoável, que não corresponde a 

uma evolução positiva a nível sócio-cultural, afectivo e familiar. Com efeito, também nesta escola se verifica a 

necessidade/urgência de uma maior sensibilização das famílias para a participação activa na vida escolar. 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA NORTE – ESCOLA E. B. 2|3 DE LUSTOSA 

 

A Escola E. B. 2|3 de Lustosa situa-se na freguesia com o mesmo nome e que se caracteriza pela 

ruralidade em co-presença com um aumento do número de indústrias do vestuário (de cariz “familiar”) e do 

mobiliário, da construção civil e de vários tipos de comércio. 

Os alunos do Agrupamento têm idades compreendidas entre os três e os dezasseis anos. São 

oriundos de meios sócio-culturais e económicos diversos, embora a esmagadora maioria descenda de famílias 

com baixos índices de escolaridade (4º ano), que trabalham no sector primário e terciário e com poucas 

expectativas em relação ao futuro dos filhos. Pretendem um emprego com direito a Segurança Social e de fácil 

acesso, cuja remuneração permita satisfazer as suas necessidades imediatas e contribuir para o orçamento do 

agregado familiar. 

A frequência no ensino pré-escolar está a ser progressiva. No primeiro ciclo a adesão é total. No 

segundo ciclo há casos de abandono escolar que aumentam ligeiramente no terceiro ciclo. O investimento no 

secundário é muito pouco significativo. De uma maneira geral, a escolaridade obrigatória é cumprida. A partir 

daí, os fracos rendimentos da maioria das famílias e a escassez de empregos qualificados são factores decisivos 

para a entrada no mercado de trabalho. 
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A grande maioria dos Encarregados de Educação dos alunos possui um índice de escolaridade 

bastante baixo, uma vez que apenas completou a escolaridade mínima obrigatória na altura (4º ano). Não é, 

pois, de estranhar que um grande número dos pais dos alunos encare a escola apenas como um obstáculo que 

terá de ser transposto pelos filhos, para mais tarde entrarem no mercado de trabalho para desempenharem a 

sua tarefa. 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA OESTE – ESCOLA E. B. 2|3 DE NEVOGILDE 

 

A escola, localizada na freguesia de Nevogilde, insere-se numa paisagem rural de povoamento 

disperso, onde predominam actividades económicas ligadas à exploração florestal e à indústria (sobretudo de 

pequena e média dimensão), esta última incidindo nos sectores do mobiliário, da confecção e do calçado. Tais 

actividades têm progressivamente vindo a substituir a agricultura e são exercidas por um considerável número 

de mão-de-obra jovem. 

A população da área de influência da E. B. 2|3 de Nevogilde é constituída por um grande número de 

famílias com baixos índices de escolaridade (4º ano), sendo significativa a taxa de analfabetismo. Por 

conseguinte, tais pessoas possuem fraca formação profissional especializada, desempenhando as funções mais 

rotineiras e pouco qualificadas. 

Neste contexto, o trabalho infantil ganha contornos bem reais e é encarado como um meio legítimo 

para nivelar os parcos salários auferidos pelos trabalhadores adultos, ou seja, como um possível factor de 

equilíbrio do baixo orçamento familiar, sendo também sustentado por uma certa facilidade em encontrar 

trabalho para os jovens, o que arrasta consigo o abandono escolar. 

Em termos culturais, a freguesia não possui quaisquer infra-estruturas, pelo que, quando saem da 

escola, os alunos não dispõem de qualquer espaço específico para onde se possam dirigir. De facto, não lhes 

são proporcionadas oportunidades de valorização e crescimento de carácter cultural, pelo que, frequentemente, 

os filhos reproduzem o percurso cultural dos pais. 

O baixo índice económico e cultural dos alunos não lhes possibilita ter muitas expectativas face ao seu 

próprio futuro. Talvez por isso, e independentemente das aprendizagens adquiridas na escola, desejem atingir 

rapidamente a idade mínima prevista na lei para ingressarem no mercado de trabalho, com o intuito de, dessa 

forma, ganharem o seu próprio dinheiro. Por consequência, frequentar a escola não é mais do que uma mera 

passagem para esse futuro a curto prazo. 

Relativamente a este mesmo assunto, os pais/encarregados de educação, embora tenham 

consciência da papel da escola na preparação do futuro dos seus filhos, anseiam que estes concluam a 

escolaridade obrigatória, de modo a poderem iniciar uma actividade laboral. Logo, verifica-se alguma 
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preocupação de tais encarregados de educação no controlo e verificação da assiduidade e das classificações 

obtidas pelos seus educandos nos testes de avaliação, mas não, como seria desejável, um acompanhamento do 

seu percurso escolar, no que aos trabalhos de casa e ao estudo diário concerne. Para alguns desses 

encarregados de educação, a escola do 2º e 3º ciclos é “fria e impessoal”, bastante afastada da realidade do 1º 

ciclo, bem mais “informal”, a única que melhor conhecem. Tal poderá estar na base da não comparência de 

alguns deles na escola, quando para tal são solicitados. 

Em suma, os alunos movimentam-se num ambiente sócio-económico muito carenciado e nada 

favorável ao seu crescimento e aprendizagem. Em muitos casos, acrescem situações de desagregação ou de 

desequilíbrio familiares, motivados pelo alcoolismo, pelo desemprego, pelo abandono parental… 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DE LOUSADA 

(Caracterização incidindo na população estudantil do ensino básico) 

 

A Escola Secundária de Lousada localiza-se na freguesia de Pias, muito perto do centro da vila. 

Os alunos do ensino básico, oriundos de localidades próximas da escola (e a ela se deslocando, 

habitualmente, de autocarro, de transporte próprio e, muitos deles, a pé), desejam, por si próprios, abandonar a 

escola, seja porque não gostam da instituição ou de estudar, seja porque não existe apoio educativo no seu 

ambiente familiar, o que, por vezes, redunda em problemas de comportamento ou em situações de abandono 

escolar. 

Muitos desses alunos incluídos no ciclo dos nove anos de escolaridade mínima obrigatória ainda não 

têm consciência do seu futuro profissional ou pretendem seguir uma carreira bem distante da desejada pelos 

seus pais. Estes perspectivam o futuro profissional dos seus filhos como um contributo para o 

aumento/melhoria do orçamento/da qualidade de vida familiares. 

Nesta sequência, compreende-se que a escolaridade obrigatória seja frequentemente encarada pelos 

encarregados de educação como ocupação dos filhos durante o seu horário laboral, logo, como uma espécie de 

“hábito” cujo resultado positivo será tão só e apenas o dinheiro, que, posteriormente, poderá vir a engrossar os 

recursos económicos da família, assim que os jovens entrem no mundo do trabalho. 

Analisando o contexto cultural das famílias (muitas delas com escassos recursos materiais e 

qualidade de vida inferior), conclui-se que os pais não são capazes de acompanhar os filhos na realização dos 

trabalhos escolares em casa, devido à insuficiência de habilitações literárias. O único apoio possível é ministrado 

ou por irmãos mais velhos ou por professores explicadores (quando as possibilidades económicas assim o 

permitem). Deste modo se compreende que a atenção dos pais se concentre no aproveitamento escolar dos 

 130



 

filhos em termos de avaliação de resultados alcançados, sem, no entanto, descurarem as suas actividades 

escolares. 

A escola debate-se com as expectativas de um grupo heterogéneo de famílias, em que a maior parte 

dos pais, ao contrário do que acontece nas escolas básicas do concelho, visto que possui alguns recursos 

económicos mais elevados, procura que os filhos, através da escola e do prosseguimento de estudos, obtenham 

estabilidade profissional e, sobretudo, melhorem o seu estatuto social. 

Sobressaem depois os pais (muitos deles operários) que, com um grande esforço, “investem” as suas 

economias na educação dos seus filhos, permitindo-lhes o acesso ao 12º ano ou a um curso profissional que 

lhes proporcione uma melhoria na sua qualidade de vida. 

Surgem ainda dois grupos que se situam nos antípodas um do outro: por um lado, e em menor 

número, famílias que perspectivam a escola como forma de manter a tradição familiar de os filhos seguirem o 

curso médio e/ou superior dos seus progenitores; por outro lado, um grupo de famílias que apenas pretende 

que os filhos completem a escolaridade mínima obrigatória, para assim mais depressa ingressarem no mercado 

de trabalho e ajudarem o agregado familiar, economicamente carenciado. Por consequência, o interesse destes 

encarregados de educação pela evolução escolar dos seus educandos é quase nulo, manifestando-se no não 

acompanhamento dos trabalhos de casa, na não verificação dos cadernos ou cadernetas escolares e na 

ausência de preocupação com os resultados dos testes ou da avaliação dos filhos. 

Por último, assiste-se já ao fenómeno das famílias monoparentais, o que tem exigido da escola uma 

atenção especial. 

O baixo nível sócio-cultural das famílias, já descrito, e a falta de convivência na comunidade (verifica-

se pouca adesão às actividades culturais e recreativas locais e a falta de hábitos de intervenção na vida da 

comunidade) têm reflexos negativos na célula familiar e, por extensão, na escola, que se vai debatendo com 

alguns problemas de indisciplina e de mau comportamento, relacionados quer com o ambiente familiar (má 

educação, mau ambiente familiar, falta de intervenção dos pais…), quer com a escola-instituição (facilitismo e 

excesso de liberdade dados pelos professores, incompetência e falta de assiduidade destes; falta de vigilância 

interna; os conteúdos programáticos). 
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ANEXO 2 

SELECÇÃO DE “SUBUNIDADES” DOS MANUAIS PONTO e VÍRGULA, PONTO por PONTO E 

SER em PORTUGUÊS 
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PONTO e VÍRGULA 

«Textos 
Informativos» 

 
• Pp. 24-25: ‘notícia’; 
• P. 41: ‘banda desenhada’; 
• P. 52: ‘texto publicitário’; 
• Pp. 60-61: ‘símbolos de prevenção, rótulos e etiquetas’; 
• Pp. 62-66: ‘carta e correio electrónico’. 
 

«Texto 
Narrativo» 

 
• P. 128: “O Senhor Custódio”, O Senhor Custódio (Raul Brandão); 
• P. 158: “A Montanha”, A Montanha da Água Lilás (Pepetela); 
• Pp. 182-185: “A Estrela”, Contos (Vergílio Ferreira). 
 

«Texto 
Poético» 

 
• Pp. 188-189: “Canção do Semeador”, Antologia Poética (Miguel 

Torga); “Ecce-Poeta”, Obra Poética (Saul Dias); “Poética”, Palavras 
de Cristal (Cassiano Ricardo); “Os Olhos do Poeta”, Poemas 
Completos (Manuel da Fonseca). 

• Pp. 195-196: “Trem de Ferro”, Obras Poéticas (Manuel Bandeira). 
• P. 209: “Aquela Nuvem”, Palavras de Cristal (José Gomes 

Ferreira). 
 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

«Texto 
Dramático» 

 
• Pp. 216-218: “Açúcar ou Veneno?”, Juvenil; 
• Pp. 219-225: As Incríveis Aventuras d’ O Rapaz de Papel (Nuno 

Artur Silva); 
• Pp. 226-229: “Num Outro Planeta”, À Beira do Lago dos Encantos 

(Maria Alberta Menéres). 
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PONTO por PONTO 

«Textos Informativos» 

 
• P. 203: ‘notícia’; 
• Pp. 210-211: ‘texto publicitário’; 
• P. 214: ‘símbolos de prevenção, rótulos e etiquetas’; 
• Pp. 216-217: ‘banda desenhada’. 
 

«Texto 
Narrativo» 

 
• Pp. 96-101: O Cavaleiro da Dinamarca (Sophia de Mello Breyner 

Andresen); 
• Pp. 126-127: Dentes de Rato (Agustina Bessa-Luís); 
• Pp. 156-158: O Mundo em que Vivi (Ilse Losa). 
 

«Texto 
Poético» 

 
• P. 167: “O Poeta”, Diário (Sebastião da Gama); 
• Pp. 172-173: “Trem de Ferro”, Antologia Poética (Manuel 

Bandeira); 
• Pp. 186-187: “Plantar uma Floresta”, A Gata Tareca e Outros 

Poetas Levados da Breca (Luísa Ducla Soares). 
 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

«Texto 
Dramático» 

 
• Pp. 16-19: “Serafim e Malacueco na Corte do Rei Escama”, 

Teatro às Três Pancadas (António Torrado); 
• Pp. 32-33: À Beira do Lago dos Encantos (Maria Alberta Menéres); 
• Pp. 43-46: Leandro, Rei da Helíria (Alice Vieira). 
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SER em PORTUGUÊS 

«Texto 
Narrativo» 

 
• Pp. 22-27: “Para a Escola”, Os Meus Amo es (Trindade Coelho); r
• Pp. 118-125: “Arroz do Céu”, Gente da Terceira Classe (José 

Rodrigues Miguéis); 
• Pp. 146-155: “A Estrela”, Contos (Vergílio Ferreira). 

 

«Texto 
Poético» 

 
• P. 201: “Era um homem bem vestido”, Trinta Anos de Mim 

Mesmo (Millôr Fernandes); 
• Pp. 213-215: “O Menino Grande”, Itinerário Paralelo (Sebastião 

da Gama); 
• Pp. 222-225: “Donzela que vai à Guerra”, Romanceiro (Almeida 

Garrett). 
 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

«Texto 
Dramático» 

 
• Pp. 166-169: “No Planeta da Imaginação”, À Beira do Lago dos 

Encantos (Maria Alberta Menéres); 
• Pp. 170-171: À Beira do Lago dos Encantos (Maria Alberta 

Menéres); 
• Pp. 178-185: “Os Cinco Sentidos”, À Beira do Lago dos Encantos 

(Maria Alberta Menéres). 
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