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Para a caracterização do contexto de ensino-aprendizagem da literacia no 1º ciclo de 
escolaridade. Das competências dos alunos às concepções e práticas dos professores. 

 
Resumo 

 
No capítulo 1 deste trabalho, discute-se a ideia de que, em contexto escolar, a 

literacia, entendida como o processo de construção de significados veiculados pela 
linguagem escrita, é uma prática transversal, mas também plural e situada porquanto 
implica a utilização de diferentes variedades de linguagem, cada qual definida por um 
domínio do conhecimento específico. Argumenta-se que, por essa razão, as 
variedades de linguagem com que se representa o conhecimento escolar são 
singulares relativamente àqueles que as crianças inicialmente dominam, com as quais 
representam os significados emergentes dos contextos sócio-culturais quotidianos. 
Ainda neste capítulo, fundamenta-se a dimensão situada da linguagem da escola 
através da descrição e análise do funcionamento dos demonstrativos anafóricos, 
mostrando-se a sua adequação à representação de variáveis de significado realizadas 
em textos que se lêem e escrevem nas diferentes áreas de conhecimento escolar.  

No capítulo 2, assume-se a ideia de que a aprendizagem do conhecimento 
escolar depende da aprendizagem da singularidade dos padrões linguísticos usados 
para representar esse conhecimento, defendendo-se, por isso, que o objecto da 
pedagogia da literacia, delimitada ao espaço curricular constituído pela aula de língua, 
é essa singularidade. Argumenta-se que a implementação de uma pedagogia que tenha 
por objectivo promover o ensino-aprendizagem da ‘linguagem da escola’ poderá 
potenciar o sucesso escolar de todos os alunos. Além disso, descreve-se uma proposta 
de estruturação da pedagogia da literacia em quatro princípios, nomeadamente o de 
‘prática situada’, o de ‘ensino explícito’, o de ‘enquadramento crítico’ e o de ‘prática 
transformada’, que são linguística e psicologicamente fundamentados.  

No capítulo 3, introduz-se o estudo empírico realizado, que foi, em primeira 
instância, desencadeado pelas dificuldades em literacia reveladas pelos alunos 
portugueses. Esse estudo consistiu na caracterização do contexto escolar de ensino-
aprendizagem da literacia, já que as dificuldades em literacia se têm vindo a atribuir 
na literatura relevante à configuração de contextos caracterizados pela existência de 
uma descontinuidade entre as necessidades de aprendizagem dos alunos, colocadas 
pela singularidade da linguagem escolar, e o sentido das práticas pedagógicas dos 
seus professores, que não são as mais adequadas para sanar essa dificuldade 
linguística. Em consequência, o estudo implicou duas sub-unidades de análise do 
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contexto escolar de ensino-aprendizagem da literacia, cada qual associada a um 
objectivo específico: (i) a capacidade dos alunos de construírem os significados 
realizados por estruturas linguísticas tipicamente escolares, com o objectivo de 
conhecer o grau de dificuldade que mostram nessa actividade, e (ii) a pedagogia da 
literacia implementada pelos seus professores, com o objectivo de a caracterizar. No 
estudo, seguiu-se uma estratégia investigativa de ‘múltiplos casos’, mais 
concretamente de quatro contextos de ensino-aprendizagem da literacia, constituídos 
por duas turmas de alunos do 3º e duas do 4º ano do 1º ciclo de escolaridade e 
respectivas professoras.  

No capítulo 4 deste trabalho, apresentam-se os resultados da caracterização da 
primeira sub-unidade em análise, realizada com base na análise quantitativa (e 
qualitativa) de dados recolhidos com a aplicação de uma prova especificamente 
construída para o efeito, centrada na compreensão dos demonstrativos anafóricos em 
diferentes textos com representatividade escolar. Esses resultados revelam que a 
construção dos significados veiculados por essas estruturas causou bastantes 
dificuldades aos alunos, embora diferenciadas segundo o seu ano de escolaridade. 

No capítulo 5, apresentam-se os resultados da caracterização da pedagogia da 
literacia, obtida com base na análise qualitativa de dados recolhidos numa entrevista e 
em actividades que foram solicitadas aos professores dos mesmos alunos para os 
textos da prova. Essa análise mostra como a linguagem não é reconhecida como 
objecto de ensino-aprendizagem e como, consequentemente, não se realiza um 
trabalho pedagógico adequado para que os alunos ultrapassem as suas dificuldades 
linguísticas. 

O último capítulo deste trabalho apresenta a principal conclusão que emerge 
da convocação dos resultados do estudo de cada uma dessas sub-unidades de análise, 
nomeadamente a de que os contextos escolares de ensino-aprendizagem da literacia 
que estudámos se caracterizam, efectivamente, pela existência de uma 
descontinuidade entre as necessidades que os alunos enfrentam no processo de 
construção dos significados veiculados pelos textos escritos que circulam na escola e 
as práticas pedagógicas dos seus professores, e discute algumas das explicações 
possíveis para este estado de coisas. Argumenta-se, por fim, que estes resultados 
corroboram empiricamente as proposições teóricas que sustentaram a realização 
inicial da investigação, pelo que se pode considerar que a principal aportação deste 
trabalho é a da generalização de um quadro teórico no âmbito da (pedagogia da) 
literacia, discutindo-se possíveis caminhos de investigação e de intervenção que são 
desencadeados pela generalização dessa teoria.  
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Towards a characterization of the literacy teaching and learning context in the 

primary school. From students’ competencies to teachers’ conceptions and practices. 

 

Abstract 

 

In the first chapter of this dissertation, I discuss the idea that, in school 

contexts, literacy, understood as the process of making meanings with written 

language, is not only a transverse practice but also a plural and situated one as it 

implies the use of different varieties of language, each defined by a specific content 

domain. I also argue that, due to its situated character, the varieties of language that 

are used to represent knowledge in school diverge from those children have naturally 

acquired when they enter school, with which they represent the meanings emerging 

from ordinary reality. The situated dimension of school language is empirically 

supported in this chapter by the description and analysis of the use of anaphoric 

demonstratives, showing its adequacy for the representation of variables of meaning 

realized in texts that are usually read and written in the different school subjects. 

In the second chapter, I assume the idea that the sucessful school learning 

depends on the learning of the singularity of the linguistic patterns that are used to 

represent meanings in school texts, thus defending that the object of the pedagogy of 

literacy, as it is expected to be carried out in the language class, is precisely that 

linguistic singularity. I argue that the implementation of a pedagogy that aims to 

promote the teaching and learning of the language of schooling may increase the 

school success of all students. Also in the same chapter, I fully describe a proposal to 

structure literacy pedagogy in four principles, namely ‘situated practice’, ‘explicit 

teaching’, ‘critical framing’ and ‘transformed practice’, which I support linguistically 

and psychologically. 

In the third chapter, I introduce the empirical study, which was primarily 

instigated by the difficulties that Portuguese students show in literacy. The study 

aspired to characterize the literacy teaching and learning context, as literacy 

difficulties have been attributed in the relevant literature to the setting of contexts 

where a continuity lacks between students’ learning difficulties, which are put down 

to the singularity of the language of schooling, and the pedagogical practices carried 

out by their teachers, which are not considered to be the most adequate to deal with 

those difficulties. As a consequence, the investigation involved two sub-units of 
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analysis of the literacy teaching and learning context, each associated with a specific 

aim: (i) students’ capacity to make meanings with language patterns that are typical of 

school texts in order to better know the difficulty level that they show in that process; 

(ii) the pedagogy of literacy that is implemented by their teachers in order to describe 

it. In the study, I followed a multiple case research strategy, involving four literacy 

teaching and learning contexts comprising two third-year and two fourth-year classes 

of students and their teachers. 

In the fourth chapter, I present the results of the characterization of the first of 

those sub-units of analysis. It was based on the quantitative (and qualitative) analysis 

of data collected with a test specifically created for the research, which focused 

exclusively on the comprehension of anaphoric demonstratives in different texts that 

are usually used in school. Those results reveal that making meanings with those 

linguistic structures caused students many difficulties, although varying in line with 

students’ school year. 

In the fifth chapter, I present the results of the analysis of teachers’ literacy 

pedagogy. It was based on the qualitative analysis of data collected by interviewing 

the teachers and by asking them to develop a set of comprehension activities that they 

might carry out in their classes with the same texts used in the comprehension test. 

The analysis shows that teachers do neither truly recognize ‘language’ as an object of 

teaching and learning, nor, consequently, design and put into action a truly adequate 

pedagogy to help students overcome their linguistic difficulties. 

The final chapter of this dissertation presents the main conclusion that 

emerges by bringing back together the results of the analysis of both sub-units, 

namely that the literacy teaching and learning contexts that were studied indeed show 

a lack of continuity between students’ linguistic needs in the process of making 

meanings with the texts used in school and the pedagogical practices carried out by 

their teachers, and discusses some of the explanations that were found to this state of 

affairs. I end up by arguing that these results corroborate empirically the theoretical 

propositions that sustained the research in the first place. Accordingly, I sustain that 

the most important breakthrough of the research hereby presented is the support, and, 

thus, generalization, of a theoretical framework on (the pedagogy of) literacy, and 

discuss paths of future research and intervention that I believe to be widely unlocked 

by such theoretical framework. 
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“- (...) Entre os grandes trabalhos que afligem o estudante, o principal é a 

pobreza. Não que todos sejam pobres, mas a condição, em si, é essa. Dizendo isto, 

está dito tudo. Está declarada a sua má sorte. A pobreza vem-lhe por fracções: tem 

fome; tem frio; anda nu ou roto. Às vezes todos estes flagelos vêm-lhe de uma 

assentada. Agora a fome nunca será tanta que não encontre uma côdea para rilhar ou 

que não encha a barriga tarde e às más horas, às vezes com o que sobeja da mesa dos 

ricos. E há maior miséria do que esta: andar às sopas? Tão-pouco quer dizer que não 

encontre fogueira ou lume aceso a que acalente os membros enregelados, e à noite lhe 

faltem duas telhas sob que se abrigue. Não vou entrar aqui em pormenores do caso, 

como seja querer vestir camisa lavada e faltar-lhe, trazer os dedos dos pés a espreitar 

dos sapatos, possuir um só fatinho e esse roto ou coçado, e a voracidade com que 

imola um pitéu, se tem a boa sorte de o apanhar a cão. Por esta senda que, como 

vedes, é áspera e dificultosa, cheia de barrancos, aqui caio, além me alevanto, se 

alcança o doutorado”.  

 

    D. Quixote de la Mancha 
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The single most compelling fact about literacy is 

that it is a social achievement. 

S. Scribner (1988) 
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Não obstante a complexidade associada à definição do conceito de literacia, 

que transparece na diversidade de definições usadas e de que este trabalho acaba, na 

verdade, por ser mais um exemplo, parece consensual a assunção de que a dimensão 

básica que lhe subjaz é a de que se trata de um processo de construção (e produção) 

de significados veiculados por instrumentos semióticos de natureza (eminentemente) 

sócio-cultural (cf. de Castell & Luke, 1986; Gee, 1996; Lankshear & Knobel, 1997; 

The New London Group, 2000; Barton, 2007). 

Esta concepção de literacia tem vindo a ser explorada e expandida nas últimas 

décadas no contexto de certos quadros teóricos linguísticos, sócio-linguísticos e 

pedagógicos, que deliberadamente se afastam de concepções tradicionais de 

‘literacia’, nas quais o termo é usado como sinónimo das actividades de construção do 

significado de textos escritos em formas linguísticas reguladas e ‘modelares’ 

(predominantemente literárias e, em alguns contextos, religiosas), com as quais, em 

contexto pedagógico, se visa, essencialmente, a transmissão e preservação da cultura, 

língua e ideologia dominantes (cf. Cope & Kalantzis, 2000a; de Castell & Luke, 

1986). Esses mesmos quadros teóricos também se afastam de perspectivas 

psicológicas que têm vindo a identificar o conceito de ‘literacia’ com um conjunto 

discreto e finito de skills mobilizados no processo de (des)codificação, de intepretação 

e de redacção de qualquer texto escrito, e a ‘pedagogia da literacia’ com o ensino-

aprendizagem e medição dessas habilidades mentais individuais, de forma 

estandardizada e neutra relativamente ao contexto sócio-cultural extra-escolar que faz 

uso dessas habilidades (cf. de Castell, Luke & Egan, 1986; de Castell & Luke, 1986, 

Heath, 1986).  

No entanto, e de acordo com a concepção que se tem vindo a implantar, a 

literacia é encarada como um processo semiótico de muito maior amplitude e 

complexidade.  
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Um claro indício desse entendimento é, sem dúvida, o facto de se ter passado 

a conceber a literacia como um processo multimodal, dada a existência de diferentes 

instrumentos semióticos com os quais se pode construir significados. É, por essa 

razão, hoje em dia possível encontrar referências à ‘literacia cinematográfica’, à 

‘literacia informática’, à ‘literacia visual’, ‘literacia matemática’, etc, paralelamente à 

referência à literacia estritamente baseada na linguagem verbal (cf. The New London 

Group, 2000; Cope & Kalantzis, 2000a; Lankshear & Knobel, 1997; Barton, 2007). 

Apesar do cada vez maior peso que alguns desses instrumentos de construção 

de significados, cada qual fazendo uso de diferentes códigos de significação, detêm na 

nossa sociedade actual, aquele que é analisado neste trabalho é o constituído pela 

linguagem verbal escrita. O conceito de literacia aqui assumido diz respeito, por isso 

mesmo, ao processo de construção de significados levado a cabo através da leitura e 

escrita de textos, e esta restrição conceptual justifica-se porque o código verbal escrito 

é (juntamente com a modalidade oral da linguagem) o instrumento mais importante de 

desenvolvimento individual, sendo (ainda hoje) o instrumento semiótico de 

construção de significados central no contexto escolar, âmbito da investigação que 

aqui se relata.  

Na nossa sociedade, e em função da considerável complexidade cultural 

atingida, a instituição escolar especializou-se como contexto educativo diferenciado 

de transmissão de certos saberes e competências sócio-culturais fundamentais, dada a 

incapacidade de esse processo se realizar no quadro das actividades habituais dos 

adultos, especialmente no seio familiar (cf. Miras, 1991; Halliday, 1993). Nessa 

medida, a nossa sociedade distingue-se de outras em que pode ser suficiente co-

participar nas actividades (essencialmente práticas) dos adultos para desenvolver as 

habilidades e conhecimentos necessários.  

Na escola, a literacia é um desses objectos de transmissão, dependendo a sua 

aprendizagem da participação com ‘outros’ em actividades de uso de linguagem 

escrita (cf. Vygotsky, 1979):   

 

“literacy is an outcome of cultural transmission; the individual child or adult does 
not extract the meaning of written symbols through personal interaction with the 
physical objects that embody them. Literacy abilities are acquired by individuals 
only in the course of participation in socially organized activities with written 
language” (Scribner, 1988: 72).  
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Um dos objectivos centrais da educação escolar é o de tornar os alunos 

competentes no processo de construção de significados através da leitura e escrita de 

textos, dada a centralidade que essa competência detém no acesso a muitos âmbitos 

de participação na vida social (talvez mesmo os mais valorizados). Na verdade, a falta 

de ou a deficiência no domínio da capacidade de construir sentido com a linguagem 

escrita (isto é, em literacia) limita substancialmente as probabilidades de êxito no 

processo de aprendizagem desses conhecimentos e competências sócio-culturais e, 

por conseguinte, no processo de integração social (cf. Gee, 2004; Schleppegrell, 2004; 

Wells, 2003; Fang et al., 2006)  

Para além da reivindicação da sua dimensão multimodal, um segundo aspecto 

que tem marcado a ‘renovação’ do conceito de literacia advém do reconhecimento da 

sua natureza eminentemente situada. Dito de outro modo, a literacia tem vindo a ser 

concebida, desde os anos 80, como um processo de construção de significados que é 

inseparável de cada um dos contextos sociais e culturais concretos em que ‘acontece e 

é funcional’ (cf. Scribner, 1988; Erickson, 1988; Halliday, 1994; Gee, 2004). Assim, 

reconhece-se hoje em dia que os padrões semióticos usados (no nosso caso, as formas 

de linguagem verbal escrita) são específicos em função dos significados construídos 

em cada um dos contextos sociais e culturais particulares implicados; quer isto dizer 

que a linguagem com que se constroem determinados significados em determinados 

contextos é diferente da usada para realizar outros significados noutros contextos 

sócio-culturais. Para além da dimensão ‘linguística’, têm sido identificados factores 

sócio-culturais que, de uma maneira nem sempre convergente, também contribuem 

para a construção ‘situada’ dos significados. Entre esses factores têm ganho destaque, 

por um lado, a influência de factores ideológicos, que sancionam os significados 

‘construíveis’, e, por outro, as estruturas cognitivas particulares de cada indivíduo 

‘processador semiótico’, resultantes das suas experiências sociais e culturais, e que 

potenciam a construção de uma diversidade de significados.  

Em função do reconhecimento da sua dimensão eminentemente situada, é 

actualmente frequente conceber a literacia como uma realidade plural: fala-se hoje em 

dia de literacias, tantas quantos os domínios sociais em que se situa e se constroem 

diferentes tipos de significados em diferentes tipos de texto, e de multiliteracias, 

integrando este último conceito a noção plural de literacias e a de multimodalidade 
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dos instrumentos de construção de significado, acima referida (cf. Gee, 1996, 2004; 

Barton, 2007; Cope & Kalantzis, 2000a; The New London Group, 2000). 

Este entendimento renovado tem tido uma repercussão importante no 

entendimento da ‘literacia’ e da ‘pedagogia da literacia’ em contexto escolar. Assim, 

e na medida em que a actividade de construção de conhecimento em todas as áreas 

escolares está ancorada na construção dos significados veiculados pela linguagem 

escrita, a literacia tem vindo a ser assumida como um processo ‘transversal’ ao 

currículo da escola: a linguagem escrita é um dos instrumentos básicos de ensino e de 

aprendizagem dos conhecimentos e competências sócio-culturais em qualquer 

domínio de saber escolar. 

Além disso, assume-se hoje em dia a existência de várias literacias em 

contexto escolar, cada qual situada num âmbito disciplinar diferente, isto é, cada qual 

implicando a utilização de diferentes escolhas linguísticas para realizar os 

significados específicos, para além da mobilização de diferentes conhecimentos por 

parte de alunos e professores, cada qual potencialmente supervisionada por uma 

determinada ideologia...  

Enfim, defende-se que a pedagogia dessas literacias deve atentar a cada um 

desses aspectos, nomeadamente ao seu carácter sócio-culturalmente (e 

ideologicamente) situado. Em particular, defende-se que deve ser levada a cabo nos 

contextos em que acontecem e são funcionais (cf. Wells, 2001; Gee, 2004; Christie & 

Mission, 1998).  

Este entendimento dos conceitos de ‘literacia’ e da ‘pedagogia da literacia’ em 

contexto escolar abre caminho a interrogar os contextos de aprendizagem da literacia 

nas escolas de ensino básico e secundário no nosso país. O trabalho que aqui se 

apresenta visa, justamente, contribuir para um melhor conhecimento do 

funcionamento do contexto escolar de ensino-aprendizagem da literacia em Portugal.  

No capítulo 1, explora-se a dimensão situada dos textos da escola, mostrando 

como esses textos fazem uso de recursos de linguagem específicos e funcionais na 

construção dos significados veiculados. Recorrendo à teoria linguística sistémico-

funcional de M. A. K. Halliday (1994), apresentam-se as noções de género e de 

registo de linguagem, centrais nessa caracterização. Ainda nesse capítulo, e com a 

intenção de ilustrar o carácter situado da linguagem escolar, leva-se a cabo a 

descrição e caracterização de uma estrutura linguística que realiza significados 
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específicos veiculados pelos registos escolares escritos, e que exemplifica, além disso, 

o processo de readaptação de recursos linguísticos gerais de construção de significado 

existentes na linguagem vernacular a essas funções.  

No capítulo 2, apresenta-se a dimensão linguística situada dos textos 

escolares, isto é, o recurso a padrões de linguagem específicos e funcionais na 

construção dos significados veiculados pelos textos de cada área da escola, como o 

objecto específico de ensino-aprendizagem da pedagogia da literacia, e introduzem-se 

e sistematizam-se os princípios que estruturam essa pedagogia, nomeadamente os 

princípios da ‘prática situada’, do ‘ensino explícito’, do ‘enquadramento crítico’ e da 

‘prática transformada’, conforme proposto por The New London Group (2000). Estes 

dois primeiros capítulos, que correspondem à primeira parte deste trabalho, 

constituem o enquadramento teórico que sustenta o estudo empírico realizado, que se 

apresenta e descreve na segunda parte. 

O capítulo 3 apresenta o problema e as questões iniciais que motivaram a 

realização deste estudo, os objectivos e a metodologia seguida na sua prossecução, 

que foi o estudo de múltiplos casos. É apresentada a unidade básica de análise, 

designadamente o contexto de ensino-aprendizagem da literacia, e as subunidades 

específicas em que recai a investigação, nomeadamente a competência dos alunos em 

construir os significados realizados pela linguagem tipicamente escolar e as práticas 

pedagógicas de literacia dos seus professores. São ainda apresentados e descritos os 

procedimentos de selecção dos casos, os instrumentos usados para a recolha de dados 

bem assim como a estratégia analítica seguida.    

No capítulo 4, apresentam-se, analisam-se e interpretam-se os resultados da 

aplicação de um dos instrumentos de recolha de dados utilizados neste estudo, a saber 

uma prova de construção de significados aplicada a quatro turmas de alunos, e, no 

capítulo 5, apresentam-se, analisam-se e interpretam-se os resultados da realização de 

uma entrevista aos professores desses mesmos alunos, em que (também) foram 

usados os resultados da análise de documentos previamente solicitados a esses 

professores e os resultados obtidos na prova pelos respectivos alunos. 

O último capítulo retoma as questões iniciais e os resultados obtidos nas 

análises parciais para, enfim, concluir acerca da caracterização da unidade de análise 

do estudo, o contexto de ensino-aprendizagem da literacia, e discutir várias 

implicações desses resultados. 
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Written language never was, and never has been, 

conversation written down  

M. A. K. Halliday (1985) 

 

Une langue écrite n’est pas une langue orale 

transcrite. C’est un nouveau phénomène 

linguistique, autant que culturel. 

C. Hagège (1985) (cit. Fonseca, 1994)  

 

 

PARTE I 

 

Capítulo 1. A literacia escolar como processo situado de construção de significados 

 

1. A literacia como processo situado de construção de significados: a 

perspectiva linguística sistémico-funcional 

 

Um dos principais factores que têm marcado a renovação actual do conceito 

de literacia é o reconhecimento da sua natureza eminentemente situada. Quer dizer, 

reconhece-se actualmente que os significados que se constroem são determinados 

pelos contextos sociais e culturais em que se ‘situam’, pelo que o entendimento da 

literacia é necessariamente relativo a esses contextos.  

Uma das principais influências no actual entendimento da literacia enquanto 

processo de construção de significados social e culturalmente situados encontra-se 

nos estudos linguísticos sistémico-funcionais, que exploram, precisamente, a relação 

existente entre a linguagem e a cultura, mais concretamente a forma como a 

linguagem codifica a cultura e experiência humanas (cf. Halliday, 1978). Esta 

corrente linguística é, aliás, classificada como um ‘modelo de linguagem em contexto 

social’ (cf. Martin & Rose, 2003; Schleppegrell, 2004). 

O cerne da teoria linguística sistémico-funcional é a assunção de que a 

linguagem é uma forma de ‘semiótica social’, isto é, de que “a linguagem simboliza 

activamente o sistema social, (...) representa metaforicamente nas suas pautas de 
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variação a variação que caracteriza as culturas humanas” (Halliday, 1978:3, tradução 

nossa).  

A explicação sistémico-funcional para o funcionamento da linguagem como 

uma forma de semiótica social coloca em destaque o contexto sócio-cultural como 

razão última da estruturação do sistema linguístico geral e das manifestações 

concretas (textos) em que esse sistema geral se realiza. Halliday afirma, a propósito 

desse papel estruturador do contexto sócio-cultural, que o sistema linguístico se 

desenvolveu em contextos sociais, como uma forma de expressão da semiótica social 

(Halliday, 1978: 141, tradução nossa), isto é, que a linguagem se configurou (ao longo 

do tempo) como um sistema de escolhas para realizar significados sociais; afirma 

também que  

 

“um texto é um caso de significado social num contexto de situação particular. 
Portanto, esperamos encontrar a situação plasmada ou conservada no texto, não de 
uma maneira irregular, mas sim de uma maneira que reflecte a relação sistemática 
entre a estrutura semântica e o contexto social” (Halliday, 1978:141, tradução 
nossa).  

 

Quer isto dizer que, de acordo com este quadro teórico, é impossível contornar 

a influência do contexto na configuração do sistema linguístico e na criação de 

qualquer texto, existindo uma relação determinista entre o domínio sócio-cultural e 

qualquer processo de construção de significado aí contextualizado; sustém-se que se 

recorre diferentemente ao potencial de significado proporcionado pela linguagem para 

realizar os diferentes significados situados em diferentes situações sociais, isto é, que 

se recorre em cada caso ao uso de diferentes escolhas linguísticas na construção dos 

textos associados a cada uma dessas situações.  

Desta forma, a linguística sistémica funcional entende que qualquer 

manifestação de linguagem é socialmente situada porque regulada por e funcional 

num determinado contexto de situação, tendo, neste quadro teórico, a relação entre o 

contexto de situação e a linguagem sido captada pelas noções de género e de registo 

(cf. Halliday, 1978, 1985, 1994; Halliday & Martin, 1993; Cope & Kalantzis, 1993; 

Schleppegrell, 2004; Christie & Mission, 1998; Christie, 1998). Defende-se que 

diferentes situações desencadeiam o uso de diferentes géneros e registos linguísticos e 

que essas formas de linguagem são (relativamente) previsíveis consoante a situação 

social representada.  
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No quadro funcional, o género é definido como a sequência característica (de 

fases) de significados consistentemente organizada para realizar determinadas 

finalidades sociais associadas a um determinado contexto de situação. Esses ‘padrões 

de significado previsíveis’ variam entre realizações linguísticas simples, usadas, por 

exemplo, para comprar o jornal, e formas linguísticas complexas e altamente 

especializadas, como os que se encontram, por exemplo, nos domínios legais, em que 

a finalidade social é de índole muito mais formal (cf. Martin & Rose, 2003).  

Além da noção de género, a outra noção usada pelos linguistas funcionais para 

dar conta do carácter situado da linguagem é a de registo (cf. Martin & Rose, 2003), 

que, na verdade, complementa a anterior porque esclarece ‘o tipo de significados’ e ‘o 

tipo de escolhas linguísticas mais particulares’ que se organizam num determinado 

género textual.  

Com efeito, a noção de registo capta a forma como o amplo conjunto de 

recursos léxico-gramaticais disponibilizado pelo sistema linguístico é utilizado, em 

situações reais, para a construção de significados situados numa determinada língua. 

Pode ser definido como o conjunto de propriedades lexicais, gramaticais e discursivas 

que tipicamente realiza os significados que tipicamente emergem de um contexto de 

situação. No quadro teórico sistémico-funcional, entende-se, portanto, que a 

explicação para a configuração do conjunto de propriedades lexicais, gramaticais e 

discursivas de um determinado registo reside no contexto de situação em que esse 

registo é funcional.  

Este quadro teórico serve-se de duas ideias fundamentais, co-relacionadas 

entre si, para caracterizar as diferenças entre contextos de situação e, assim, justificar 

a configuração de diferentes características linguísticas em diferentes registos.  

Uma dessas ideias é a da existência de três tipos de variáveis contextuais de 

significado, identificadas como o campo, correspondente ao conteúdo do discurso, à 

parcela da experiência que é representada; a voz, correspondente à natureza da relação 

que se estabelece entre os participantes na comunicação desses conteúdos através da 

expressão de atitudes (avaliações/posicionamentos) perante o que é comunicado, e o 

modo, que diz respeito ao papel atribuído à linguagem nessa situação linguística (se 

total ou se parcial e dependente de factores extra-linguísticos) e à forma esperada de 

organizar o fluir do discurso (cf. Martin & Rose, 2003).  
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A outra dessas noções é a assunção de que a linguagem humana está 

organizada em ‘sistemas de significado’ que representam, precisamente, esses três 

tipos de significados sociais (cf. a caracterização da linguagem como um tipo de 

semiótica social (Halliday, 1978)). Dito de outro modo, assume-se que o potencial 

semântico da linguagem está organizado para realizar três funções gerais, 

frequentemente referidas como metafunções - a ideacional, a interpessoal e a textual- 

estando cada uma delas associada a um determinado sistema de instrumentos 

gramaticais cuja função é a de realizar os três tipos de significados contextuais acima 

enunciados (cf. Halliday, 1994; Martin & Rose, 2003; Schleppegrell, 2004).  

Deste modo, assume-se que há recursos gramaticais ideacionais, isto é, 

recursos cuja função é a de representar actividades e estados de coisas e a de 

representar, descrever e classificar os participantes e as circunstâncias em que 

decorrem a essas actividades e estados de coisas, significados relativos à variável 

campo do contexto de situação; recursos gramaticais interpessoais, isto é, recursos 

cuja função é a de representar os significados relativos ao tipo e a intensidade das 

atitudes para com o conteúdo e o interlocutor e o grau de responsabilização sobre 

essas atitudes (cf. Martin & Rose, 2003), significados esses relativos à variável voz do 

contexto de situação; e recursos textuais, relativos à organização das representações 

numa ‘unidade textual’ coesa e coerente, tal como determinado pela variável modo do 

contexto de situação (cf. Halliday, 1994; Christie & Mission, 1998; Christie, 1998; 

Schleppegrell, 2004; Martin & Rose, 2003). Assume-se igualmente que os recursos 

gramaticais disponibilizados pelo sistema linguístico podem servir para a realização 

de diferentes significados1  

A corrente linguística sistémico-funcional tem vindo a realizar uma extensa 

caracterização da linguagem usada em diversos contextos sociais, sendo uma parte 

muito considerável dessa análise a que tem recaído sobre a linguagem usada em 

contexto escolar (cf. Halliday, 1985, 1993; Halliday & Martin, 1993; Christie & 

Mission, 1998; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006; Pereira, 2007).  

São muitas as variedades de linguagem presentes na escola. O domínio 

académico geral, constituído por textos teóricos relativos às áreas de conhecimento, é 

claramente predominante (ou, pelo menos, assim se vai tornando à medida que a 

                                                 
1 Como se verá neste capítulo, os demonstrativos usados (intra)discursivamente são disso bom exemplo. 
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escolaridade avança). No entanto, também o domínio literário tem uma presença 

muito marcada em contexto escolar, entre outros, como, por exemplo, o jornalístico, o 

publicitário, etc.  

No quadro sistémico-funcional, o entendimento de cada uma destas variedades 

de linguagem escolar baseia-se, em primeira instância, na identificação das diferentes 

variáveis de significado que são funcionalmente representadas. Assume-se que cada 

uma das áreas do saber escolar define um ‘contexto de situação’ de onde emerge um 

conjunto de significados específicos e, de acordo com a visão socialmente situada da 

linguagem assumida por este quadro, defende-se que a linguagem se adapta 

funcionalmente em cada caso para realizar esses significados específicos. 

Caracterizada desta forma, a linguagem escolar emerge como um conjunto 

diferenciado de variedades porque ‘situadas’ nesses contextos, sendo cada variedade 

diferente de área disciplinar para área disciplinar (os textos escolares sobre ciências 

físicas são diferentes dos textos sobre arte e todos estes, por sua vez, são diferentes 

das narrativas e das reportagens jornalísticas, por exemplo), ainda que absolutamente 

todas estas variedades de linguagem façam uso do conjunto finito de recursos que 

constitui a linguagem verbal.  

Um das principais aportações da linguística funcional tem sido a identificação 

dos géneros que são funcionais nos contextos definidos pelas várias disciplinas 

escolares e das respectivas as propriedades ‘macro’-textuais (cf. Cope & Kalantzis, 

1993), assim como a caracterização dos diversos registos específicos às várias 

disciplinas escolares - o registo das ciências, da história, da geografia,  etc -, 

identificando ways with words característicos desses registos.  

Uma segunda aportação, decorrente da anterior, tem sido a demonstração de 

que o conjunto das propriedades que definem os géneros e registos escolares é sui 

generis relativamente ao tipo de linguagem informal ou vernacular, que é a linguagem 

naturalmente adquirida e usada no âmbito familiar para comunicar em casa ou com os 

amigos, dados os diferentes significados contextuais emergentes nesses contextos (o 

escolar e o familiar), isto é, as diferentes mundividências representadas em cada uma 

dessas formas de linguagem.  

É essencialmente pelas razões acima expostas que a corrente linguística 

sistémico-funcional tem sido determinante no entendimento da literacia em geral e da 

literacia escolar em particular como um processo situado de construção de 
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significados, dependente da utilização de variedades de linguagem ‘situadas’, porque 

funcionais, em contextos particulares. Com as aportações funcionais, constatou-se 

definitivamente que as formas de linguagem usadas são sempre reguladas por (isto é, 

são sempre situados em) um determinado domínio sócio-cultural: mostrou-se como, 

em função de determinadas finalidades e valores sócio-culturais, se constroem 

determinados significados; e como, consoante os significados sócio-culturais, se lêem 

e se escrevem determinados textos (e não outros) de uma determinada forma (e não de 

outra) (cf. Halliday, 1985, 1994; Halliday & Martin, 1993; Gee 1996, 2004, 2005; 

Christie & Mission, 1998; Christie, 1998; Wells, 2001; Schleppegrell, 2004; Fang et 

al., 2006). 

 

 

2. À procura da singularidade linguística dos textos da escola: o caso dos 

demonstrativos anafóricos 

 

A leitura da secção anterior conduz à constatação de que falar de literacia na 

escola é falar da construção de significados em textos que fazem uso de uma 

linguagem diferente da linguagem que se usa para comunicar informalmente. Nas 

secções seguintes deste capítulo, debruçamo-nos sobre a linguagem dos textos da 

escola com a intenção de ilustrar e fundamentar a afirmação acerca dessa 

singularidade linguística. 

A natureza do trabalho que aqui se apresenta não permitiria uma descrição 

exaustiva da forma como os recursos linguísticos são singularmente usados nas 

variedades de linguagem dos textos da escola, nem, na verdade, tão-pouco é essa a 

principal finalidade que o orienta. Em vez disso, apresentamos uma descrição e 

explicação (ilustrada) da forma como um conjunto delimitado de elementos 

particulares, constituído pelos demonstrativos anafóricos, se constitui como um claro 

exemplo da singularidade dos registos linguísticos com presença escolar.  

O nosso interesse particular por estas expressões linguísticas deriva de duas 

razões básicas. Os demonstrativos são frequentemente referidos como recurso 

linguístico próprio de um tipo de linguagem mais elaborada e reflectida (cf. Carvalho, 

1984; Fonseca, 1994) e reconhecidos como frequentes na linguagem escrita (cf. 

Halliday & Hasan, 1976; Carvalho, 1984; Fonseca, 1994; Gundel. et al., 2004). Além 
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disso, tais elementos emergem como recursos gramaticais ‘potencialmente’ 

adequados para os registos com presença escolar, atendendo a que, no quadro dos 

estudos levados a cabo no quadro teórico sistémico-funcional, se tem vindo a 

demonstrar a natureza eminentemente nominal de muitos desses registos.  

A descrição, no ponto 2.1., dos tipos de significados construídos pelos 

demonstrativos anafóricos no discurso permitir-nos-á descrever e explicar por que 

razão/razões os demonstrativos anafóricos são recursos léxico-gramaticais adequados 

para (e funcionais n)os registos escolares, que levaremos a cabo no ponto 2.2. 

 

2.1. Os significados construídos pelos demonstrativos anafóricos no discurso 

 

Os demonstrativos são unidades indexicais, isto é, unidades cuja principal 

função semântica é a de apontar, mostrar ou localizar (para um interlocutor) uma 

determinada entidade num determinado contexto (cf. Cornish, 1999).  

A manifestação mais básica da indexação é a deixis (cf. Halliday & Hasan, 

1976; Lyons, 1977; Carvalho, 1984; Cornish, 1999), que Bühler (1967) entende como 

a propriedade de localizar uma entidade num determinado campo deictico, o contexto 

físico da enunciação, em função do centro deictico ou “origo” constituído pelas 

coordenadas espácio-temporais definidas pelo locutor. Lyons define a deixis como  

 

“the location and identification of persons, objects, events, processes and activities 
being talked about, or referred to, in relation to the spatiotemporal context created 
and sustained by the act of utterance and the participation in it, typically, of a 
speaker and at least one addressee” (Lyons, 1977:637).  

 

Halliday & Hasan (1976) chamam exofórico a este uso deictico das expressões 

indexicais, que distinguem do uso endofórico. Apesar de derivado daquele uso 

primário (cf. Bühler, 1967; Lyons, 1977; Carvalho, 1984; Cornish, 1999), o uso 

endofórico das expressões indexicais é um processo diferente porque, neste caso, o 

procedimento de ‘apontar’ se atém ao campo de mostração delimitado pelos marcos 

criados pelo próprio discurso: isto é, neste caso a mostração é exclusivamente 

intradiscursiva (cf. Carvalho, 1984; Fonseca 1994; Cornish 1999; Pereira 2005 a,b, 

2007a).  
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Os demonstrativos este, esse e aquele são expressões linguísticas indexicais 

paradigmáticas. Exoforicamente, orientam a atenção do interlocutor para entidades 

presentes no espaço de percepção constituído pelo contexto físico da enunciação 

comum aos interlocutores (cf. Fonseca, 1994; Cornish, 1999); quando usados 

exoforicamente, os demonstrativos localizam entidades novas (‘novas’ no sentido em 

que não estavam no foco de atenção do interlocutor) e fazem-no em função da 

diferente escala de valores de distância que codificam relativamente ao origo da 

mensagem. Em português, essa escala é tripartida e comummente entendida como a 

marcação da localização do referente, desde proximidade máxima ao locutor (este), 

passando pela marcação de uma maior proximidade ao interlocutor (esse), até à 

marcação da maior distância em relação à posição dos dois interlocutores (aquele) (cf. 

Oliveira, 1988; Mateus et al., 2003).  

Para além do uso exofórico, os demonstrativos também são usados 

endoforicamente, e esse uso é o alvo da nossa atenção neste trabalho.  

Descrevemos três tipos de significado que os demonstrativos constroem 

quando usados intradiscursivamente e mostramos que esses significados são, em 

essência, derivados do seu uso indexical primário. Mais concretamente, mostramos 

que, endoforicamente, os demonstrativos são usados na identificação de entidades 

participantes no estado de coisas representado, na aportação de informação nova 

(sobre essas ou outras entidades discursivas que, de certa forma, reificam durante o 

discurso) e que, além disso, e no caso específico das descrições demonstrativas, 

localizam as entidades referidas em diferentes domínios de referência criados pela 

enunciação do discurso, aportando informação sobre a perspectiva de enunciação 

assumida pelo enunciador. Nas secções seguintes, descrevemos separadamente cada 

um destes significados, embora deva ficar claro que certos usos discursivos 

particulares dessas expressões dão origem aos três tipos de significados 

simultaneamente.  

 

2.1.1. Identificação de entidades: ‘estabilidade’ do discurso 

 

A função semântica básica dos demonstrativos endofóricos é a de identificar 

as entidades que participam num evento ou estado de coisas representado numa 
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proposição, e, por não terem capacidade de designação em si próprios2, fazem-no 

‘apontando para’, isto é, ‘co-referindo’ entidades introduzidas no universo de 

referência criado pelo próprio discurso. Esta função semântica, a de identificar 

entidades no discurso através de co-referenciação, é básica e comum a todos os usos 

de demonstrativos endofóricos, e, dessa forma, os demonstrativos são importantes 

factores de continuidade e de estabilidade de um texto.  

O tipo de ‘apontar’ mais frequentemente realizado pelos demonstrativos no 

discurso em busca dessa co-referência é o anafórico (cf. Halliday & Hasan, 1976), e 

consiste basicamente em referir entidades já conhecidas porque previamente 

introduzidas nesse discurso (cf. Haliday & Hasan, 1976; Pereira, 2007). Neste caso, e 

em palavras de Bühler (1967: 198), el contexto de decir, que se va haciendo, se eleva 

él mismo a campo demostrativo, cuando mostramos anafóricamente. O processo 

anafórico de co-referência opõe-se ao tipo de identificação catafórica, que é o 

processo através do qual se ‘aponta’ para um referente que é, em termos gerais, 

imediatamente depois introduzido no discurso. Dado que este último processo de 

identificação é muito menos representativo que o anafórico (cf. Halliday & Hasan, 

1976), não será abordado neste trabalho. No seguinte par de exemplos, ilustra-se, por 

isso mesmo, apenas o processo anafórico de co-referenciação, um em que se usa um 

pronome (cf. 1) e outro, uma descrição demonstrativa (cf. 2)3:  

 

(1) No dia prévio ao da abertura do Torneio de Ténis do Estoril reinou a camaradagem 
entre todos. O tenista inglêsi emprestou um livro ao francêsj e estej ofereceu um CD 
ao americano. 

(2) No primeiro jogo do torneio, o tenista russoi ganhou ao inglêsj, mas este jogadorj 
ganhou hoje ao espanholk. 

 

No primeiro exemplo, o pronome demonstrativo identifica a entidade ‘tenista 

francês’ como aquele que oferece o CD ao tenista americano e, no segundo, a 

descrição demonstrativa identifica a entidade ‘tenista inglês’ como a que ganhou hoje 

ao tenista espanhol.  

                                                 
2 A incapacidade referencial dos demonstrativos torna-se evidente, por exemplo, na impossibilidade de se começar 

um discurso com uma destas expressões. 
3 Para tornar maximamente clara a exposição do funcionamento dos demonstrativos anafóricos, optámos por fazer 

uso, neste ponto 1, de exemplos de uso por nós construídos; no ponto seguinte, recorreremos exclusivamente a exemplos 

autênticos para demonstrar o seu uso nos registos escolares.   
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Em termos linguísticos, os demonstrativos emergem como formas 

particularmente bem adaptadas à identificação referencial anafórica devido a um 

aspecto do seu funcionamento indexical básico que é ‘transferido’ para o contexto de 

uso intradiscursivo. Se, no contexto exofórico, os demonstrativos dão a indicação de 

que ‘a entidade referida está aí fora, no contexto físico’, no contexto endofórico essa 

identificação remete obrigatoriamente para o contexto discursivo (‘a entidade referida 

está no discurso anterior’), um procedimento de identificação a que G. Kleiber (1984, 

1986) chama token reflexivité. Na verdade, nenhuma outra expressão anafórica possui 

uma capacidade tão marcada e inequívoca de dirigir a procura de um referente para o 

campo de mostração constituído pelo discurso, sendo a principal condição imposta a 

este tipo de funcionamento anafórico a da presença do referente nesse contexto.  

 

2.1.2. Aportação de informação nova: ‘desestabilização’ do discurso 

 

Além de identificarem entidades que participam nas acções e estados de coisas 

representados, os demonstrativos anafóricos aportam sempre informação nova sobre 

essas entidades (e, como se verá, em certos contextos criam, eles próprios, novas 

entidades no discurso), sendo este, para muitos autores, o aspecto central do 

funcionamento dos demonstrativos anafóricos (cf. Sidner, 1983; Kleiber 1984, 1986, 

1990; 1994; Corblin, 1983, 1987, 1995; Apothèloz, 1995; Maes, 1996; Leonetti, 

1996, 1999a, 2001; Cornish, 1999; De Mulder, 2000; Haliday & Hasan, 1976). Como 

refere Kleiber (1994:200), se um enunciador utiliza um demonstrativo no discurso é 

porque julga que o seu interlocutor não tem ainda no modelo discursivo mental (que 

cria à medida que ouve/lê) algum tipo de informação que aquele julga relevante (cf. 

Oliveira, 1988).  

Aqui emerge novamente a natureza indexical dos demonstrativos, neste caso, 

não a sua capacidade geral de ‘apontar’ mas sim a de ‘apontar para algo novo’, ou, 

como refere Kleiber, a sua capacidade de estabelecer rupturas ou descontinuidades no 

modelo discursivo, que se traduzem sempre na integração de informação nova nesse 

modelo (Kleiber 1994:201, tradução nossa). Tal como a entende o autor, a principal 

função discursiva dos demonstrativos é a de amener du nouveau. Nessa medida, e 

para além de elementos de coesão, os demonstrativos emergem também como 
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potentes elementos de coerência textual, marcando o necessário “movimento do 

conhecido para o desconhecido (...) fundamental na progressão do texto em direcção a 

uma globalidade” (Fonseca, 1994:162): 

 

“A obtenção do efeito de coerência no movimento semântico do texto supõe a 
capacidade de articular a permanência e a progressão do sentido estabelecendo um 
equilíbrio entre a repetição e a introdução de elementos novos” (Fonseca, 1994:161-
162). 

 

Pelo facto de contribuírem para a estabilidade necessária para que um texto 

seja texto coeso, e de serem, simultaneamente, elementos da necessária 

desestabilização ou “deformação textual” (Corblin, 1995:193), os demonstrativos 

distinguem-se de outros elementos anafóricos que se limitam à função de co-

referência, como (a forma nula d)os pronomes pessoais ou mesmo as descrições 

definidas. Ao contrário dessas formas, e na medida que reenviam a referentes já 

acessíveis, presentes no texto e no modelo mental (característica essencialmente 

anafórica) e em que, simultaneamente, aportam algo de novo (característica 

essencialmente deictica), os demonstrativos anafóricos são “expressões indexicais 

híbridas” (Kleiber 1994:198, tradução nossa)4.  

São duas as manifestações básicas de aportação de informação nova 

associadas ao uso dos demonstrativos anafóricos: (i) informação nova sobre entidades 

previamente existentes e (ii) criação de entidades novas no discurso. 

 

2.1.2.1. Informação nova sobre entidades previamente existentes no discurso 

 

 Relativamente a entidades previamente presentes no discurso, os 

demonstrativos anafóricos podem aportar dois tipos de informação (e, em alguns 

casos, fazê-lo simultaneamente). Assim, podem converter essas entidades em novos 

                                                 
4 Kleiber refere-se aos demonstrativos como forma híbrida a propósito do pronome demonstrativo celui-ci/là: “[celui-

ci/là] fonctionne selon deux modèles référentiels dont l’origine se trouve dans son statut de marqueur hybride, à la fois 

anaphorique et déictique. Porteur d’information déjà donnée, [...], et vecteur de saillance nouvelle par la procédure de saisie 

démonstrative, celui-ci/là constitue une expression référentielle originale qui amène du nouveau” (Kleiber, 1994:211). Neste 

trabalho, assumimos uma versão menos restrita, porque defendemos que qualquer forma demonstrativa anafórica (pronominal ou 

não) introduz informação conhecida e nova no discurso.  
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focos de atenção no discurso e podem ser usados para introduzir, explícita ou 

implicitamente, informação nova sobre essas entidades. 

 

(a) Novos focos de atenção 

 

Com efeito, um dos tipos de significado que é mais frequentemente associado 

ao uso de demonstrativos anafóricos é o de mudança de foco de atenção. Num 

segmento discursivo, o ‘foco de atenção’ é a entidade sobre a qual se fala e que 

corresponde nomalmente ao sujeito tópico da frase anterior (cf. teoria de Centering, 

Grosz et al., 1995; Grosz & Sidner, 1998; Walker, Joshi & Prince, 1998; Kehler, 

2002) e ao tema informacional (Halliday, 1994).  

Num discurso, o foco de atenção define a entidade a que, por omissão, se dá 

prioridade no acesso anafórico (cf. Teoria de Centering; Pereira, 2005a,b); em 

português, o acesso anafórico ao foco de atenção é tipicamente realizado pela forma 

nula do pronome pessoal (pro), como se observa nos exemplos (3) e (4): 

 

(3) No dia prévio ao da abertura do Torneio de Ténis do Estoril reinou a camaradagem 
entre todos. O tenista inglêsi emprestou um livro ao francêsj e proi ofereceu um CD 
ao americano. 

(4) No primeiro jogo do torneio, o tenista russoi ganhou ao inglêsj, mas proi ganhou hoje 
ao espanholk. 
 

 Nos exemplos (1) e (2), abaixo repetidos como (5) e (6), tanto o pronome 

demonstrativo como a descrição demonstrativa referem, de facto, uma entidade que 

não corresponde ao foco de atenção da frase anterior (respectivamente ‘o tenista 

inglês’ e ‘o tenista russo’), realizando assim um novo foco de atenção em cada uma 

das orações coordenadas que encabeçam: 

 

(5) No dia prévio ao da abertura do Torneio de Ténis do Estoril reinou a camaradagem 
entre todos. O tenista inglêsi emprestou um livro ao francêsj e estej ofereceu um CD 
ao americano. 

(6) No primeiro jogo do torneio, o tenista russoi ganhou ao inglêsj, mas este jogadorj 
ganhou hoje ao espanholk. 

 

Trata-se, naturalmente, de um efeito discursivo que se verifica em contextos 

onde existe uma classe fechada de referentes, i.e., um conjunto de referentes 
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efectivamente mencionados e acessíveis no contexto discursivo (cf. Kleiber 1994), e, 

em virtude da escolha que se opera entre essas entidades, este uso dos demonstrativos 

anafóricos é acompanhado de um significado acrescido, traduzido no estabelecimento 

de uma leitura contrastiva entre a entidade a que se acede anaforicamente e as 

restantes mencionadas mas não referidas (cf. Kleiber, 1984; Corblin, 1983). A este 

propósito, parece-nos relevante a referência aos resultados da análise de produção de 

discurso escrito realizada por Apothèloz (1995), que mostram a utilização efectiva 

dos demonstrativos com essa função específica, quer por adultos quer mesmo por 

crianças: 

 

“quand la précédente désignation de l’objet occupe la position syntaxique de sujet, 
on constate en effet, dans tous le corpus, un accroissement du taux des pronoms 
personnels au détriment de celui des anaphores lexicales (SN définis et 
démonstratifs). Quand elle occupe une autre position syntaxique on constate, 
inversement, un accroissement du taux des expressions lexicales au détriment des 
pronoms personnels” (Apothèloz 1995:251). 

 

No entanto, a capacidade de introduzir um novo foco de atenção não é 

intrínseca aos demonstrativos. Com efeito, apesar de estar indiscutivelmente 

influenciada pela sua natureza indexical original, este funcionamento discursivo é 

essencialmente determinado por razões de ordem sintáctica e semântica (cf. Kehler, 

2002; Pereira, em preparação). Vejamos em primeiro lugar o caso das descrições 

demonstrativas.  

O que se verifica é que as descrições demonstrativas anafóricas assinalam 

efectivamente um novo foco de atenção apenas em dois tipos de contextos. Em 

primeiro lugar, em contextos em que as relações semânticas que se estabelecem entre 

as proposições configuram, elas próprias, um valor semântico de ruptura do foco de 

atenção anteriormente estabelecido. Este é o tipo de relação semântica que se verifica 

no exemplo (6). Os demonstrativos emergem como elementos linguísticos 

especialmente adaptados a essa função, sendo aí impossível o uso da forma anafórica 

associada à marcação da continuidade do foco de atenção (cf. Pereira, 2005 a,b). 

Veja-se o exemplo (7), que deve comparar-se com (6): 

 

(7) * No primeiro jogo do torneio, o tenista russoi ganhou ao inglêsj, mas proi ganhou 
hoje ao espanholk. 
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Noutros contextos semânticos, são os factores sintácticos os mais 

determinantes. Assim, em contextos semânticos em que não se estabelecem relações 

semânticas lógicas entre as proposições implicadas (cf. Kehler, 2002), como é o caso 

do exemplo (5), os demonstrativos podem assinalar novos focos de atenção porque 

factores sintácticos induzem essa mudança. É que, em português, a alteração do foco 

de atenção é uma aportação normal de um sujeito realizado, assim se opondo ao que 

seria a contribuição da utilização do sujeito nulo (cf. Barbosa, 1995; Barbosa & Kato, 

2001). Veja-se (8) e compare-se com (5): 

 

(8) No dia prévio ao da abertura do Torneio de Ténis do Estoril reinou a camaradagem 
entre todos. O tenista inglêsi emprestou um livro ao francêsj e proi / elej ofereceu um 
CD ao americano. 
 

Outro exemplo de determinação sintáctica no comportamento dos 

demonstrativos é dado em (9). Neste caso, a única relação semântica que se estabelece 

entre as proposições implicadas num discurso é a de sequência temporal, estando 

logicamente organizada em torno da continuidade de referência à entidade que 

protagoniza os eventos referidos (cf. teoria de Centering, Grosz et al., 1995; Grosz & 

Sidner, 1998; Walker, Joshi & Prince, 1998; Kehler, 2002). No entanto, a presença de 

um pronome neste contexto (o clítico ‘-o’) determina que seja esse pronome a aceder 

à entidade em foco, bloqueando o acesso de qualquer outra expressão anafórica a essa 

expressão (cf. regra 1 da teoria de Centering, Grosz et al., 1995; Grosz & Sidner, 

1998; Walker, Joshi & Prince, 1998):  

 

(9) O tenista suíçoi iniciou ontem a sua participação no torneio de ténis do Estoril. 
Durante mais de três horas proi jogou com o inglêsj sob um calor abrasador. Depois 
do jogo, este tenistaj viu-oi a roubar uma mochila nos vestiários.  
 

Não havendo esse bloqueio, a interpretação mais normal que se obtém é a de 

continuidade de foco de atenção, subjacente à interpretação de continuidade temporal 

dos eventos referidos (cf. (10)):  

 

(10) O tenista suíçoi iniciou ontem a sua participação no torneio de ténis do Estoril. 
Durante mais de três horas proi jogou com o inglêsj sob um calor abrasador. Depois 
do jogo, proi/ esse tenistai viu alguém a roubar uma mochila nos vestiários.  
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No entanto, quando as relações semânticas que se estabelecem entre as 

proposições configuram, elas próprias, um valor semântico de continuidade 

logicamente obrigatória com o foco de atenção previamente marcado no discurso, os 

demonstrativos ‘acomodam-se’, acedendo a esse centro de atenção como qualquer 

outra forma anafórica, que é o que se observa no exemplo (11): 

 

(11)  O tenista russoi surpreendeu o inglêsj no primeiro jogo mas esse tenistai / proi / elei 
não surpreendeu o espanholk  no encontro seguinte. 
 

Relativamente às descrições demonstrativas anafóricas, os pronomes 

apresentam uma distribuição ainda mais restrita porque, para além de estarem sujeitos 

exactamente às mesmas restrições sintáctico-semânticas, estão também submetidos às 

exigências impostas pelos valores de localização indexical, que codificam de uma 

forma muito mais marcada que as descrições demonstrativas (cf. Pereira, em 

preparação). Por isso, as formas pronominais este e aquele só podem identificar a 

entidade de acordo com esses valores de distância que codificam, e esse não é usado 

com a função localizadora, provavelmente devido à ambiguidade do valor de 

localização que codifica (cf. Eguren, 1999)5. Observe-se, por exemplo, a 

impossibilidade de usar o pronome este no seguinte exemplo (12) e a possibilidade de 

usar este N no mesmo contexto (cf. 13): 

 

(12)  * O tenista russoi surpreendeu o inglêsj no primeiro jogo mas este não surpreendeu o 
espanholk no encontro seguinte. 

(13)  O tenista russoi surpreendeu o inglêsj no primeiro jogo mas este tenistai não 
surpreendeu o espanholk no encontro seguinte. 
 

(b) Informação nova sobre as entidades referidas através de predicações 

explícitas 

 

Duas entidades que formem a classe de referentes potenciais no discurso 

podem ser identificadas simultânea e individualmente por dois pronomes 

                                                 
5 Neste trabalho, não estão em análise os usos enfáticos do pronome demonstrativo esse (cf.i) nem os usos de esse em 

construções identificativas (cf. ii), ambos claramente sem valor de localização indexical: 

(i) O João, esse, nem lá pôs os pés. 

(ii) Esse foi o resultado / o resultado foi esse. 
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demonstrativos anafóricos co-presentes, um uso a que Herculano de Carvalho (1984) 

chama “mostração gradativa”. Neste uso pronominal, a identificação é estritamente 

realizada com base no valor indexical das formas pronominais, em que cada qual 

identifica uma entidade “pelo seu grau de proximidade, ou melhor, pelo grau de 

proximidade dos seus nomes dentro do texto” (Carvalho, 1984:663). Veja-se o 

exemplo (14): 

 

(14) O tenista russoi foi o herói do torneio ao vencer brilhantemente a final frente ao 
checoj. Estej esforçou-se muito, mas aquelei foi muito mais eficiente. 
   

Este caso de identificação anafórica é muito interessante porque assim se 

mantêm no discurso dois focos de atenção co-presentes (ou melhor, um foco e um 

quase-foco). Sidner (1983) define focos co-presentes da seguinte forma:  

 

“When more than one element is introduced in a discourse and each is discussed 
relative to the other or relative to a class in which both occur, the discourse is said to 
be maintaining co-present foci” (Sidner 1983:320).  

 

Neste contexto, a identificação discursiva das entidades através de um 

pronome pessoal ou de uma expressão definida seria impossível, o que mostra que os 

demonstrativos co-presentes se especializam nesta função semântica: 

  

(15) * O tenista russoi foi o herói do torneio ao vencer brilhantemente a final frente ao 
checoj. pro/ Ele esforçou-se muito, mas pro/ele foi muito mais eficiente. 

(16) *O tenista russoi foi o herói do torneio ao vencer brilhantemente a final frente ao 
checoj. O tenistaj esforçou-se muito, mas o tenistai foi muito mais eficiente. 
 

É ainda relevante observar que o uso destas expressões co-presentes não 

parece ser suficiente para marcar uma alteração do foco de atenção no enunciado em 

que ocorre. Com efeito, o conjunto de enunciado em (15) e (16) é sobre ‘o tenista 

russo’: este é o centro de toda a atenção. Este dado é, no entanto, relevante para 

entender que a informação nova aportada por este uso demonstrativo é de outra 

ordem, neste caso a relativa ao contraste que se pode inferir acerca das entidades 

simultaneamente referidas e que esse contraste advém do conteúdo das predicações 

explicitamente atribuídas a cada uma dessas entidades (cf. Maes, 1996). No exemplo 

(14), acima, pode inferir-se que, apesar de se ter esforçado, o tenista checo foi menos 
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eficiente que o russo; e que o tenista russo foi mais eficiente que o tenista checo, 

embora, muito provavelmente, até se tenha esforçado menos. 

 

(c) Informação nova sobre as entidades referidas através de predicações 

implícitas 

 

Nas descrições demonstrativas, a função do núcleo nominal é a de modificar 

ou qualificar a entidade referida (cf. Kleiber, 1984, 1986, 1990, 1994; Corblin, 1983, 

1987, 1995; Leonetti, 1996, 2000; Maes, 1996). Como referem todos estes autores, 

esse efeito semântico deve-se ao estabelecimento de uma relação predicativa implícita 

entre o núcleo nominal da descrição demonstrativa e a entidade acedida (de tipo ‘este 

x é um ...’), e também implica a activação de inferências acerca do referente6. Há três 

grandes tipos de modificação semântica desencadeados pelo núcleo nominal que 

acompanha o demonstrativo anafórico (cf. Maes, 1996): o efeito de contextualização, 

o de classificação e o atributivo.  

O núcleo nominal de uma descrição demonstrativa anafórica que provoca 

efeito modificacional classificatório é constituído por um elemento lexical que 

mantém algum tipo de relação semântica com o conteúdo da entidade a que se refere, 

quer de superordenação, sobretudo de hiperonímia, quer pragmática/factual (em cujo 

caso existe uma relação de superordenação dependente do conhecimento do mundo, 

ex: Bush ... o Presidente dos EUA). Segundo Maes (1996:80), neste caso o efeito de 

modificação resulta da activação de informação relativa à classe evocada pelo núcleo 

nominal anafórico, classe essa que é predicada à entidade acedida (predica-se à 

entidade x (a que se acede anaforicamente) a interpretação de elemento que pertence à 

classe y). Essa modificação dá origem a inferências contextualmente relevantes: 

infere-se que esse x, que é um y, contrasta com todos os outros y que fazem parte 

                                                 
6 Porque se trata de um funcionamento exclusivo destas formas anafóricas, Maes (1996) refere-se-lhes como formas 

anafóricas marcadas. É relevante aqui referir que Maes analisou comparativamente as propriedades das anáforas nominais 

definidas e das anáforas nominais demonstrativas, atribuindo precisamente a principal razão da diferença entre ambas às 

propriedades modificacionais do demonstrativo nominal. Segundo Maes (1996, capítulo 2), as anáforas nominais definidas não 

predicam propriedades, apenas as pressupõem, e são usadas com função exclusivamente identificativa, sendo portanto expressões 

nominais não marcadas (contra Kleiber, que caracteriza repetidamente o conteúdo nominal das descrições demonstrativas como 

pressuposta). Leonetti (1996, 2000) lista factos semânticos e sintácticos que mostram precisamente que o tipo de funcionamento 

do nome que acompanha a descrição demonstrativa não é de tipo identificacional, mas sim modificacional.  
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desta classe (Maes, 1996:79-81; cf. Corblin, 1983, 1987, 1995; Kleiber, 1984), efeito 

esse observável na frase seguinte: 

 

(17) O tenista suíçoi tem um palmarés invejável. Na verdade, este participantej venceu 
todos os torneiros realizados até agora. 
 

Neste caso, a informação que se predica é a de que o tenista suíço faz parte da 

classe dos participantes; e a que, paralelamente, se activa é a de que o participante que 

venceu todos os torneiros realizados até agora foi o suíço e não qualquer outro 

participante. 

As descrições demonstrativas anafóricas especializam-se nesta função 

discursiva: nenhuma outra expressão anafórica é capaz de introduzir esse tipo de 

informação. Essa impossibilidade está ilustrada no exemplo (18): 

 

(18) O tenista suíçoi tem um palmarés invejável. Na verdade, este ex-militarj / *o ex-
militarj venceu todos os torneiros realizados até agora. 
 

No caso do significado contextualizador, o núcleo nominal repete literal ou 

parcialmente o antecedente, e, neste caso, dá-se a activação de informação 

contextualmente presente, i.e., de informação relacionada com a entidade no 

enunciado anterior (cf. Maes, 1996:89). Assim, a única leitura possível e que se deve 

inferir neste uso é a de que o demonstrativo se está a referir à entidade ‘tal qual está 

presente no contexto anterior e não na sua interpretação por omissão’ (que é a 

interpretação activada em primeira instância pelo núcleo nominal que acompanha o 

demonstrativo e a que seria activada por uma descrição definida). Assim, através do 

uso contextualizador, recupera-se a particularidade que o antecedente apresenta num 

contexto anterior, que é considerada relevante para caracterizar a entidade no 

enunciado em que está presente a anáfora. Veja-se o exemplo (19): 

 

(19) O tenista suíçoi tem um palmarés invejável. Na verdade, este tenistaj venceu todos os 
torneiros realizados até agora. 
 

Neste caso, a informação predicada é de que ‘o tenista suíço é um tenista’, e a 

informação inferida e que se também se activa sobre essa entidade é a de que foi ‘o 
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tenista suíço que tem um palmarés invejável e não outro tenista qualquer que venceu 

os torneios realizados até agora’7. 

Em qualquer exemplo de interpretação contextualizadora, a aceitabilidade da 

interpretação modificacional do demonstrativo depende, portanto, da existência de 

uma diferença entre o significado standard e o significado contextual do núcleo 

nominal da descrição demonstrativa (cf. Maes, 1996). No exemplo acima, essa 

diferença é desencadeada pela informação proposicional contida na frase anterior, 

mas, tal como se observa na frase seguinte, também pode ser desencadeada pelos 

modificadores do antecedente (‘suíço’), inferindo-se neste caso que foi ‘o tenista 

suíço que venceu todos os torneiros realizados este ano e não qualquer outro tenista 

suíço’8:  

 

(20) O tenista suíçoi tem um palmarés invejável. Na verdade, este tenista suíçoj venceu 
todos os torneiros realizados até agora. 
 

Novamente, o efeito contextualizador emerge como uma função 

especificamente a cargo dos demonstrativos. A utilização de uma expressão definida 

não parece tão aceitável: 

 

(21) ???O tenista suíçoi tem um palmarés invejável. Na verdade, o tenistaj/ o tenista suíçoj 
venceu todos os torneiros realizados até agora. 
 

O tipo modificacional atributivo é constituído por descrições demonstrativas 

que contêm, elas próprias, informação extra relativamente ao referente, 

predominantemente na forma de pré- ou pós-modificadores atributivos. É esse efeito 

semântico que se deve inferir em frases como a seguinte: 

 

(22) O tenista francêsi causou sensação. Este participante de origem camaronesai mostrou 
uma inusual capacidade de resistência. 

                                                 
7 Um facto que, segundo Maes, corrobora a interpretação de contextualização é a existência de descrições 

demonstrativas apenas aceitáveis com a interpretação contextual. Trata-se de usos de demonstrativos com expressões referenciais 

que, por omissão, não permitiriam o uso de demonstrativos (por se tratarem de designadores rígidos, como nomes próprios). No 

entanto, o uso demonstrativo é aceitável por forçar uma leitura contextualizada desse designador (Maes, 1996:90-91): 

(i) Agassi esteve mal no jogo de ontem. Este Agassi [o que esteve mal no jogo de ontem] já não é o que era! 
8 De notar que, neste caso específico, esta leitura só é possível num contexto em que exista outro tenista suíço no 

torneio e que torne relevante esta afirmação (cf. a exigência de disponibilidade contextual de uma classe fechada de referentes).  
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De notar, no entanto, que este efeito modificacional se constrói sempre sobre 

um uso classificador (cf. 22) ou contextualizador (cf. 23): 

 

(23) O tenista francêsi causou sensação. Este tenista de origem camaronesai mostrou uma 
inusual capacidade de resistência. 
 

2.1.2.2. Criação de novas entidades no discurso 

 

As entidades identificadas pelos demonstrativos que descrevemos até este 

momento são sempre introduzidas no discurso através de constituintes nominais, e 

representam essencialmente indivíduos e objectos discretos: nestes casos, os 

demonstrativos introduzem significados novos relativos a essas entidades previamente 

delimitadas. Além destes casos, os demonstrativos anafóricos podem ainda ser usados 

para reificar entidades que não são introduzidas no discurso através de constituintes 

nominais. Trata-se de um tipo de identificação anafórica diferente, dado que se acede 

ao conteúdo introduzido por constituintes verbais, orações ou segmentos discursivos, 

usando-se os demonstrativos neste caso para tornar esse conteúdo em entidades novas 

no discurso (cf. Apothèloz, 1995:290)9. Diferentemente de todos os casos antes 

descritos, estas novas “entidades” são sempre de natureza abstracta, por apenas 

existirem no domínio referencial criado pelo discurso (cf. Asher, 1993, cit. em Gundel 

et al., 2004); Maes, 1996:151). Este tipo de uso anafórico dos demonstrativos implica 

também a refocalização do centro de atenção no discurso, tal como se observa no 

seguinte exemplo: 

 

(24) Um dos tenistas que participa no torneio foi assaltado à saída do complexo 
desportivo. Esse facto prejudicou a jornada seguinte.   
 

Novamente, esta função discursiva dos demonstrativos anafóricos não é 

partilhada nem com pronomes pessoais nulos nem realizados (cf. 25a, b), e, no 

                                                 
9 Lyons (1977:668) refere-se a esta modalidade como “impure textual deixis” e, seguindo Webber (1988, 1991), esta 

modalidade anafórica é frequentemente designada de “deixis discursiva”; Halliday & Hasan (1976) designam-na de “extended 

textual reference”. 
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mesmo contexto, apenas anáforas nominais específicas são mais facilmente aceitáveis 

que as mais genéricas e abstractas (cf. 26 vs 27): 

  

(25a) * Um dos tenistas que participa no torneio foi assaltado à saída do complexo 
desportivo. Ele prejudicou a jornada seguinte.   

(25b) * Um dos tenistas que participa no torneio foi assaltado à saída do complexo 
desportivo. pro Prejudicou a jornada seguinte.   

(26) Um dos tenistas que participa no torneio foi assaltado ontem à saída do complexo 
desportivo. O incidente prejudicou a jornada de hoje. 

(27) ??? Um dos tenistas que participa no torneio foi assaltado à saída do complexo 
desportivo. O facto prejudicou a jornada seguinte. 
 

O uso de descrições demonstrativas para aceder a entidades mentais não 

nominais é o exemplo mais claro de “construção de entidades mentais novas no 

modelo discursivo” (cf. 24, acima). Esta operação linguística é designada por 

Apothèloz (1995) como anáfora por nominalização, e Maes (1996:151) caracteriza-a 

como um efeito mais de “qualificação” ou “modificação semântica” introduzida pelo 

núcleo nominal. Kleiber (1984) é, no entanto, mais preciso porque refere que, através 

do conteúdo do núcleo nominal, as descrições demonstrativas classificam ou 

nomeiam essas entidades previamente não classificadas ou não nomeadas (i.e., não 

introduzidas por constituintes com género gramatical): 

 

“La vertu spécifique des descriptions démonstratifs apparaître alors nettement: étant 
donné la présence obligatoire d’un substantif, elles constituent une classification, 
une sorte d’intégration de l’objet dans une classe dénominative, un act of naming, 
selon Geach, 1962” (Kleiber, 1984:74).  

 

Como consequência desta propriedade, o autor nota que as descrições 

demonstrativas são particularmente aptas para referir eventos, estados de coisas 

expressos em proposições ou frases, sequências de frases, etc., i.e., referentes ainda 

não classificados. De là, leur efficacité toute particulière dans le production des 

métaphores nominales (idem).  

Os pronomes demonstrativos indefinidos têm uma capacidade anafórica 

semelhante (cf. Kleiber 1984, 1994; Carvalho, 1984), salvo que se limitam a criar 

uma entidade nova no discurso, de natureza nominal e susceptível de ser predicada, 
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sem no entanto lhe associarem qualquer classificação ou categorização10. De qualquer 

forma, é sobre o conteúdo dessa entidade nominalizada (embora não denominada) que 

se passa a centrar a atenção no contexto de uso de um demonstrativo pronominal 

neutro: 

 

(28) Um dos tenistas que participa no torneio foi assaltado à saída do complexo 
desportivo. Isto/Isso/Aquilo prejudicou a jornada seguinte.   

(29) *Um dos tenistas que participa no torneio foi assaltado à saída do complexo 
desportivo. Este/Esse/Aquele prejudicou a jornada seguinte.   
 

 

2.1.3. Localização das entidades referidas em diferentes universos de 

referência criados pela enunciação do discurso e informação sobre a perspectiva de 

enunciação assumida  

 

O terceiro tipo de significado que os demonstrativos criam no discurso é de 

ordem pragmática. Diz respeito, exclusivamente, às descrições demonstrativas e 

manifesta-se na variação da forma demonstrativa usada. No exemplo (30), as três 

formas são possíveis, sendo a opção por uma dessas formas diferentemente 

significativa no discurso: 

 

(30) Num dos melhores torneios realizados no Estoril, houve uma festa no clube de ténis 
que ficou para a história. A estrela foi um tenista brasileiroi, que se atreveu a cantar 
algumas canções. Este/ esse/aquele bizarro tenistai foi, sem dúvida, o mais divertido 
de todos quantos têm passado pelo Estoril. 
 

Este paradigma revela um facto crucial para o cabal entendimento do 

funcionamento discursivo das descrições demonstrativas: estas formas anafóricas não 

identificam as entidades a que acedem no discurso em função da escala de valores 

indexicais de proximidade do referente no texto. O que este paradigma mostra é que o 

valor indexical original das descrições demonstrativas é discursivamente ‘redefinido’, 

                                                 
10 Os pronomes demonstrativos indefinidos podem também aceder a entidades previamente classificadas. Neste 

contexto, essas entidades sofrem uma desclassificação (cf. Corblin, 1995), com valor claramente depreciativo:  

(i) O João… isto não é gente nem é nada! 
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passando a desempenhar uma função indexical diferente. Apesar de continuarem, na 

realidade, a manifestar valores relacionados com as originais noções de ‘distância’ e 

de ‘localização’, em contexto endofórico, as expressões demonstrativas apontam para 

um âmbito de localização pragmático, que Maes identifica como os domínios de 

referência instituídos em qualquer discurso, e marcam uma ‘distância’ que, em vez de 

física, é relativa ao acto de enunciação do discurso (e ao seu enunciador).  

Maes (1996) refere que um discurso institui dois ‘domínios de referência’ 

básicos: o DRD (Domínio de referência deictico), constituído pela situação de 

enunciação do próprio discurso pelo enunciador (falante ou escritor); e o ODR (Outro 

domínio referencial), domínio referencial criado pelo estado de coisas representado, o 

conteúdo do próprio texto (cf. Fonseca, 1994 para uma noção semelhante à de 

‘domínios de referência’): 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Os domínios de referência DRD e ODR instituídos num discurso, segundo Maes (1996).  

 

 Seguindo Maes (1996), Pereira (2007) sugere que, endoforicamente, as 

diferentes formas das descrições demonstrativas são usadas para localizar os 

referentes num desses dois ‘domínios de referência’. Mais concretamente, sugere que 

a função da componente indexical de este N é a de apontar para o DRD (domínio de 

referência constituído pela situação de enunciação do próprio discurso pelo 

enunciador, falante ou escritor) e de localizar (ou, talvez melhor dito, associar) o 

referente a esse domínio; e a de esse N e a de aquele N, a de apontar para o ODR 

(domínio referencial criado pelo estado de coisas representado, o conteúdo do próprio 

texto) e a de localizar (ou associar) o referente a este domínio (cf. Kleiber, 1986, 1994 

e Oliveira, 1988 para uma explicação aproximada da que aqui se descreve)11.  
                                                 
11 Como dito acima, esta propriedade do funcionamento das descrições advém da redefinição do seu valor indexical 

original. Este facto foi indiciado na subsecção 1.2. quando se argumentou que são factores sintácticƒo-semânticos que 

determinam o referente a que descrição anafórica acede, diferentemente do que sucede com os pronomes demonstrativos 

Domínio Referencial Deictico / DRD 

Nível enunciativo do discurso 

Outro Domínio Referencial / ODR 

Nível representacional do discurso
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A associação que assim se desencadeia traz diferentes informações sobre a 

forma como o referente é apresentado ao interlocutor. Assim, através do uso de este 

N, a associação do referente ao DRD mostra ao interlocutor que o enunciador lida 

com o referente no momento da enunciação do próprio discurso e, através desta 

opção, o enunciador deixa claro que o referente é por ele ‘autoritariamente’ descrito, 

perspectivado e avaliado, que é o seu ponto de vista pessoal sobre esse referente que 

prevalece, sendo o interlocutor/leitor convidado a aceitar esse ponto de vista. Esse é o 

valor que se deve atribuir à seguinte versão do exemplo antes dado: 

 

(31) Num dos melhores torneios jamais realizados no Estoril, houve uma festa no clube de 
ténis que ficou para a história. A estrela foi um tenista brasileiro, que se atreveu a 
cantar algumas canções. Este bizarro tenistaj (o tenista a que me estou a referir neste 
meu discurso (e que considero bizarro)) foi, sem dúvida, o mais divertido de todos 
quantos têm passado pelo Estoril12. 

                                                                                                                                            
anafóricos, cuja distribuição também é, além disso, condicionada pelo valor indexical que activamente codificam. Na verdade, as 

três formas das descrições demonstrativas podem comutar em todos os exemplos então apresentados, cada uma veiculando 

significados diferentes, tal como se descreve nesta secção: 

 

(i) No primeiro jogo do torneio, o tenista russoi ganhou ao inglêsj, mas este/esse/aquele jogadorj ganhou hoje 

ao espanholk. 

(ii) O tenista suíçoi iniciou ontem a sua participação no torneio de ténis do Estoril. Durante mais de três horas 

proi jogou com o inglêsj sob um calor abrasador. Depois do jogo, este/ esse/ aquele tenistai viu alguém a roubar uma mochila nos 

vestiários. 

(iii) No dia prévio ao da abertura do Torneio de Ténis do Estoril reinou a camaradagem entre todos. O tenista 

inglêsi emprestou um livro ao francêsj e este/ esse/aquele tenistaj ofereceu um CD ao americano. 

O sentimento de estranheza que provoca a utilização de algumas das descrições demonstrativas nos exemplos 

anteriores deve-se exclusivamente à ‘descontextualização’ dos exemplos usados, ou, para usar os conceitos introduzidos nesta 

secção, à falta de um ‘domínio de referência’ claro com que se possa associar o referente do demonstrativo. Num contexto 

‘discursivo’ onde se estabeleça esse ‘domínio de referência’, esse uso é muito mais facilmente aceite. Veja-se, por exemplo, 

como a aceitabilidade da forma aquele N no exemplo (iii) melhora consideravelmente em (iv): 

(iv) Ninguém queria que aquilo voltasse a acontecer. Tinha sido uma experiência péssima. Por isso, naquele 

dia todos partilhavam a esperança muda de que por fim houvesse bom senso. E naquele dia reinou a camaradagem. O tenista 

inglêsi emprestou um livro ao participante francêsj e (por sua vez) aquele velho campeãoj ofereceu velhas canções ao colega. 
12 Na verdade, este uso dos demonstrativos em DRD pode dar lugar a duas situações diferentes. Este facto pode ser 

observado através da seguinte adaptação do exemplo (31). Imagine-se que, em vez de deixar a informação implícita, o 

enunciador profere explicitamente o seguinte enunciado: 

(i) Num dos melhores torneios jamais realizados no Estoril, houve uma festa no clube de ténis que ficou para a 

história. A estrela foi um tenista brasileiro, que se atreveu a cantar algumas canções. Este bizarro tenistaj – quer dizer, o tenista 

a que me estou a referir neste meu discurso e que considero bizarro - foi, sem dúvida, o mais divertido de todos quantos têm 

passado pelo Estoril. 

Consideramos que ambos usos de demonstrativos destacados ilustram usos ‘endofóricos’ por remetem para as 

coordenadas criadas pela enunciação do próprio discurso (e não para uma qualquer situação física que lhe seja exterior). No 

entanto, enquanto o referente da expressão demonstrativa este bizarro tenista é introduzido antes no discurso (ilustrando por 
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Por outro lado, através do uso de esse N e de aquele N, a associação do 

referente ao domínio de referência criado pelos factos representados mostra ao 

interlocutor que o enunciador tem um posicionamento diferente face ao referente, 

sendo o leitor/interlocutor levado a inferir que o enunciador não deve ser 

responsabilizado por aquilo que enuncia sobre o referente e que este está contido num 

universo referencial de que o enunciador, na verdade, está distanciado, muito 

provavelmente tanto quanto o seu interlocutor: 

 

(32) Num dos melhores torneios jamais realizados no Estoril, houve uma festa no clube de 
ténis que ficou para a história. A estrela foi um tenista brasileiro, que se atreveu a 
cantar algumas canções. Esse/aquele bizarro tenistaj (o tenista que tomou parte nos 
factos relatados (e que (como o meu interlocutor sabe) se considera bizarro)) foi, 
sem dúvida, o mais divertido de todos quantos têm passado pelo Estoril. 
 

Em Pereira (2007) sugere-se ainda que o uso de esse N e de aquele N é 

diferenciado a partir da noção de perspectiva de enunciação ou ponto de vista com 

que os factos são enunciados. Mais especificamente, propõe-se que esse N é a forma 

que o enunciador usa quando, ao enunciar factos que são alheios à sua actividade de 

enunciação, assume um ponto de vista ou perspectiva ‘interior’ à situação que 

representa. Dessa forma, mostra que, apesar de tudo, conhece bastante bem os factos 

(e entidades a que se refere); e que aquele N é a forma que o enunciador usa quando 

representa os factos de um ponto de vista que obtém exclusivamente da sua 

perspectiva de enunciador, exterior e distanciada dos factos relatados13.  

                                                                                                                                            
isso um uso endofórico-anafórico), a entidade este meu discurso é nesse momento nova, já que não tinha sido explicitamente 

introduzida antes desse momento no discurso (ilustrando por isso um uso que designaremos de endofórico-deictico). 
13 Em certos contextos, como o que a seguir se apresenta, este tipo de função de aquele N é aparentemente ‘iludida’ 

pelo seu funcionamento deíctico: 

(i) Num dos melhores torneios realizados no Estoril, houve uma festa no clube de ténis que ficou para a história. A 

estrela foi um tenista brasileiroi, que se atreveu a cantar algumas canções. Este bizarro tenistai foi, sem dúvida, o mais divertido 

de todos quantos têm passado por Portugal, já que os tenistas são normalmente jovens sérios e introvertidos. Naquele torneio, o 

vencedor foi um velho campeão sueco.    

Neste contexto, o uso de aquele N pode ser sentido como ‘identificando um referente que está longe no discurso’, mas 

o valor que lhe subjaz é, indiscutivelmente, o de localização ou associação do referente no domínio referencial constituído pelos 

factos representados, podendo inclusivamente ser substituído por ‘esse N’ sem que se perca a identificação precisa do referente.  
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A figura 2, abaixo, sistematiza o variado conjunto de significados construído 

no discurso pelos demonstrativos anafóricos, sendo a maior parte desses significados 

única a estas formas linguísticas.  

 

 

Identificação (anafórica) das 

entidades que participam nos 

eventos, acções, estados de 

coisas... 
Pronomes  / Descrições 

 

 

 

 

Informação nova: 

- sobre entidades existentes;  

- criação de novas entidades. 
Pronomes  / Descrições 

 

  

Localização das entidades em 

diferentes universos de 

referência e sob diferentes 

perspectivas de enunciação. 
       Descrições 

 

 

Figura 2: Síntese do conjunto de significados construído no discurso pelos demonstrativos anafóricos. 

 

2.2. Os demonstrativos anafóricos: recurso linguístico prototípico da 

linguagem da escola 

 

Neste ponto deste capítulo, é nossa intenção demonstrar que os demonstrativos 

anafóricos são recursos linguísticos específicos dos registos escolares. A descrição 

que aqui se apresenta recorre às premissas teóricas centrais que o campo sistémico 

funcional tem usado para estudar os registos de linguagem com presença escolar, 

nomeadamente a noção de variáveis de significado contextual (campo, voz e modo) e 

de metafunções (ideacional, interpessoal e textual) (cf. secção 1.). Está organizada em 

três partes. Em primeiro lugar, apresentam-se os demonstrativos como recursos 

básicos de construção da textualização de qualquer registo escrito com presença 
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escolar (2.2.1); depois, mostra-se como e por que razão são típicos do registo escolar 

académico (2.2.2) e, finalmente, como e porque são típicos do registo literário (2.2.3).  

 

2.2.1. Demonstrativos anafóricos: recurso básico de construção da função 

textual nos registos escritos 

 

Queremos, em primeiro lugar, destacar a particular adequação dos 

demonstrativos anafóricos à realização da variável contextual modo, isto é, à 

construção e organização textual dos registos escritos (e, por isso mesmo, também dos 

escolares), assumindo-se, portanto, como recurso ao serviço da realização da 

metafunção textual.  

Uma das características da variável contextual modo dos registos escolares é a 

da exclusividade que a linguagem assume no processo de construção dos significados 

(cf. Schleppegrell, 2004; Martin & Rose, 2003; Fang et al., 2006). Este facto entende-

se melhor através da sua comparação com os casos em que a linguagem não detém a 

exclusividade na realização da variável modo, como por, exemplo, contextos de 

interacção. 

Efectivamente, no caso da situação de interacção, os interlocutores partilham 

um contexto referencial (fisicamente) comum, pelo que a linguagem tem um papel 

apenas parcial na construção textual. Estando os intervenientes e os significados 

contextuais imediatamente acessíveis, a representação linguística reflecte essa 

condição: nem tudo é especificamente referido e elaborado ou explicado, e as 

escolhas linguísticas neste registo reflectem uma grande dependência do contexto. 

 Nos textos escolares, não existe um contexto físico imediato e acessível aos 

intervenientes (escritor e leitor), sendo a relação de comunicação caracterizada pela 

distância física entre texto e leitor. Este modo contextual ‘distante’ implica alterações 

significativas na forma como se constrói a mensagem relativamente às situações de 

comunicação in presentia, determinando, sobretudo, um processo diferente de 

construção da referência (cf. Halliday & Hasan, 1976; Halliday, 1986:78; Gee, 

1996:173; Christie, 1998:50; Schleppegrell, 2004; Fonseca 1994).  

Tal como descrito por Halliday & Hasan (1976), a referência é um recurso 

linguístico através do qual se introduzem entidades e se mantém referência a essas 
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entidades ao longo do texto. No caso dos registos escolares, como o de todos os textos 

escritos, é o próprio texto que emerge como âmbito das operações referenciais, e as 

escolhas gramaticais funcionais neste contexto de referência intratextual funcionam 

de uma forma diferente relativamente ao que seria o seu uso exofórico, deixando, por 

exemplo, de ser possível usar expressões referenciais com função deictica (cf. 

Fonseca, 1994; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006).  

Uma das realizações linguísticas de maior especificidade ao nível da 

textualização do registo escrito localiza-se, por isso mesmo, no uso das expressões de 

coesão que constroem a referência intratextual14. É na medida em que funcionam para 

identificar as entidades no discurso através de co-referência com entidades 

previamente referidas no contexto discursivo que todos os usos de demonstrativos 

anafóricos emergem como recursos linguísticos próprios dos registos escolares. Nos 

termos de Halliday & Hasan (1976), a dependência interpretativa das expressões 

referenciais desencadeia o estabelecimento de coesão, isto é, de redes intratextuais de 

significado entre as entidades discursivas que são reiteradamente referidas, sendo 

essas redes linguísticas importantes na realização da ‘textura’, isto é, daquilo que 

define um texto, uma unidade homogénea de significado.  

Como vimos anteriormente, os demonstrativos emergem como formas 

particularmente adaptadas à identificação referencial anafórica devido essencialmente 

à redefinição do seu funcionamento indexical básico no contexto de uso 

intradiscursivo e que dá a indicação de que essa identificação remete obrigatoriamente 

para o contexto discursivo (‘a entidade referida está no discurso anterior’). Como 

também antes dizíamos, nenhuma outra expressão anafórica possui uma capacidade 

tão marcada e inequívoca de dirigir a procura de um referente para o campo de 

mostração constituído pelo discurso.  

 

                                                 
14 Não quer isto dizer que se defenda que o registo académico seja descontextualizado e/ou mais explícito que a 

variedade oral. No quadro sistémico-funcional argumenta-se veementemente contra estas assunções mais ou menos correntes, ao 

argumentar em defesa da linguagem como uma capacidade socialmente situada, como uma semiótica social. Neste quadro 

teórico, defende-se que qualquer variedade de linguagem é tão ou mais contextualizada que a oral em contextos sociais físicos, e 

que na sua interpretações se faz uso de assunções provenientes dos contextos sociais representados. Como o mostram 

Schleppegrell (2004) e Gee (2005), isto acaba, na verdade, por impedir que se caracterize a linguagem académica como 

“descontextualizada” ou “mais explícita” que qualquer outra variedade de linguagem.  
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2.2.2. Demonstrativos anafóricos: recurso de construção das funções 

ideacional, interpessoal e textual dos registos escolares de tipo ‘académico’ 

 

Uma das principais aportações da linguística funcional tem sido a 

caracterização dos diversos registos das disciplinas escolares mais ‘académicas’- o 

registo das ciências, da história, da geografia,  etc -, identificando os ways with words 

característicos desses registos. Nesta secção, apresentamos, em primeiro lugar, uma 

caracterização breve da singularidade desses registos escolares em termos de 

variáveis contextuais representadas e de recursos linguísticos usados na realização 

desses significados, e, depois, mostramos como os demonstrativos são elementos 

linguísticos adaptados à realização de muitos dos significados aí representados. 

 

2.2.2.1. Caracterização funcional dos registos escolares de tipo ‘académico’ 

 

No quadro funcional, defende-se que, enquanto no contexto quotidiano o 

campo do nosso registo consiste basicamente nos acontecimentos que constituem o 

fluir do dia-a-dia, acontecimentos e entidades que fazem parte do conhecimento 

comum, o campo dos registos académicos com presença escolar consiste, 

essencialmente, em informação nova e especializada sobre essa mesma realidade, seja 

nas ciências físicas sejas nas sociais, que agora se apresenta na forma de termos 

técnicos e conceitos abstractos que fazem parte de teorias, análises, taxinomias 

classificativas das entidades e processos estudados, reflexões e interpretações sobre 

aspectos particulares da realidade. Em termos sistémico-funcionais, diz-se que, 

enquanto a realidade representada no registo informal tem essencialmente uma 

natureza dinâmica e conhecida, o campo que é oferecido pelo contexto escolar 

académico é essencialmente sinóptico: a realidade é reconstruída, ‘estaticizada’, 

‘objectificada’, ‘coisificada’, ‘radiografada’. É essa visão da realidade que constitui o 

conhecimento escolar, que é novo perante o conhecimento informal que temos dessa 

mesma realidade (cf. Halliday, 1985, 1986, 1993; Schleppegrell, 2004): 

 

“Where the everyday ‘mother tongue’ of commonsense knowledge construes reality 
as a balanced tension between things and processes, the elaborated register of 
scientific knowledge reconstrues it as an edifice of things. It holds reality still, to be 
kept under observation and experimented with; and in so doing, interprets it not as 
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changing with time (as the grammar of clauses interprets it) but as persisting – or 
rather, persistence- through time” (Halliday & Martin, 1993:15). 

 

A distância entre o registo informal e o académico que resulta já da 

caracterização da variável contextual campo representada em ambos registos de 

linguagem é ampliada pela diferença que também se detecta nas outras variáveis 

contextuais linguisticamente representadas por estes dois registos. Assim, nos 

contextos de interacção informal, o discurso é marcadamente atitudinal e interactivo: 

soam diversas fontes de opinião, os sujeitos tratam de expressar a sua subjectividade e 

emoções a propósito dos significados contextuais relevantes; os interlocutores, co-

presentes, questionam ou incitam directamente os seus pares, envolvendo-os na 

discussão do assunto (variável voz).  

Diferentemente, nos contextos académicos, não é esperada a manifestação 

aberta da subjectividade do falante ou escritor perante aquilo de que fala, nem se 

espera a implicação directa do ouvinte ou leitor através de apelos aos seus 

sentimentos e emoções; muito pelo contrário, entre os participantes de um discurso 

académico estabelece-se uma relação de distância necessária à realização da principal 

função contextual de voz que emerge neste caso, que consiste na apresentação 

objectiva e autorizada de conteúdos, de opiniões fundamentadas, dadas pelo autor 

com conhecimento de causa15.  

Além disso, os registos académicos e os informais realizam distintamente a 

variável contextual modo (isto é, a construção do texto e a estruturação e organização 

do fluxo informativo). Para além do diferente funcionamento das expressões 

referenciais, descrito na secção 2.2.1., o registo académico distingue-se do informal 

porque se espera que os textos apresentem um tipo específico de estruturação de 

informação (cf. Halliday, 1985, 1986; Christie, 1998; Schleppegrell, 2004; Gee, 1996; 

Martin & Rose, 2003). Assim, diferentemente do informal, no contexto académico o 

que se espera é que os textos sejam maximamente informativos e concisos e, 

simultaneamente, bem organizados. Consequentemente, a linguagem académica 

caracteriza-se por uma maior densidade lexical  que o registo informal e por uma 

maior organização do fluxo informativo. 

                                                 
15 Porém, isto não significa que no registo académico não se manifestem atitudes, sentimentos, avaliações e 

apreciações altamente subjectivas (cf. Martin & Rose, 2003; Fang et al., 2006). Voltaremos adiante a esta questão.  
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A densidade lexical traduz-se na presença de um maior número de itens 

lexicais (que gramaticais) (por oração não subordinada), porque a maior parte dos 

‘significados’ são “condensados, comprimidos” (packaged) dentro de outras unidades 

gramaticais na estrutura (cf. Halliday, 1985, 1986, 1993; Halliday & Martin, 1993; 

Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006).  

No quadro sistémico-funcional, a noção central na análise da organização do 

fluxo informacional é a de tema. Este é o elemento oracional que serve de ponto de 

partida para a oração (corresponde sempre ao primeiro ou primeiros elementos 

oracionais até ao sujeito, inclusive) e indica informação já conhecida; a restante parte 

da oração desenvolve, expande esse tema com informação nova (cf. Halliday, 1994; 

Schleppegrell, 2004; Martin & Rose, 2003). No quadro sistémico-funcional, 

considera-se que o tema estrutura o desenvolvimento de um texto, porque da 

realização temática depende a marcação da continuidade ou da descontinuidade do 

assunto de que se fala. 

Os temas são diferentes e diferentemente realizados nos registos informais e 

académicos. Os textos ‘interaccionais’ estruturam-se essencialmente em torno das 

entidades intervenientes na comunicação: as interacções são sobre ‘eu’, ‘tu’ ou ‘ele’, 

muitas vezes presentes no contexto imediato da situação, sendo a informação nova 

normalmente sobre as coisas que acontecem a estas entidades. Consequentemente, os 

textos ‘interaccionais’ tematizam sobretudo sujeitos pronominais e elementos lexicais 

simples, predominando um tipo de organização temporal ou narrativa na apresentação 

da informação em torno dessas entidades. Consequentemente, os textos construídos 

nas interacções caracterizam-se sobretudo por continuidade temática. Além disso, em 

situação informal os discursos são construídos e estruturados em função da 

emergência mais ou menos ‘imprevista’ da interacção (cf. Schleppegrell, 2004; Fang 

et al., 2006). 

Por outro lado, os textos académicos não são sobre um ‘tu’, ‘eu’ ou ‘ele’, 

sendo antes sobre conceitos e processos técnicos e abstractos e sobre a exposições de 

argumentos. Nos registos académicos, predomina a apresentação lógica e ‘racional’ 

dessa informação, sendo, por isso mesmo, a organização da informação diferente do 

tipo de organização temporal típico dos textos das interacções informais.  

Nos registos académicos, a apresentação da informação depende muito 

frequentemente da tematização de sujeitos que recuperam e condensam a informação 
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anteriormente apresentada para a estruturação das exposições (cf. Halliday & Martin, 

1993; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006). Em consequência da diferente dinâmica 

informacional que caracteriza os registos académicos, nestes o tema não se mantém 

tão frequentemente de oração para oração, estabelecendo-se, muito frequentemente, 

descontinuidades informacionais. 

Neste quadro teórico, defende-se que é a realização destes diferentes 

significados, emergentes dos diferentes contextos sociais que representam, que 

determina a utilização de propriedades linguísticas específicas no registo académico, 

isto é, que determina a utilização de uma gramática funcional e situada diferente da 

usada para representar a realidade nos registos informais (cf. Halliday & Martin, 

1993; Christie, 1998; Schleppegrell, 2004).  

A investigação funcional tem identificado conjuntos gerais e recorrentes de 

propriedades léxico-gramaticais e discursivas nos registos académicos, e tem 

demonstrado que, de acordo com os significados contextuais que realize, um 

determinado registo académico faz um uso sui generis desse conjunto de propriedades 

linguísticas gerais para construir a sua particular epistemologia social (cf. Halliday & 

Martin, 1993; Gee, 1996; Christie, 1998). Não se defende que se trata de conjuntos de 

propriedades linguísticas melhores (nem piores) que os utilizados para representar a 

realidade no registo informal mas sim de propriedades linguísticas com vantagens ao 

nível da realização de todas as variáveis contextuais específicas a este registo (cf. 

Halliday, 1985, 1994; Halliday & Martin, 1993; Rose, 2005). 

Uma das propriedades linguísticas-chave que os estudos sistémico-funcionais 

têm insistentemente referido como prototípica na realização das variáveis de 

significado que emergem dos contextos representados pelos registos escolares de 

áreas como as ciências físicas e as sociais é a constituída pelo grupo nominal (cf. 

Halliday, 1985, 1994; Halliday & Martin, 1993; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 

2006). A este propósito, Halliday afirma que  

 

“the overwhelming proportion of ‘content’, in the sense of lexicalized meaning, is 
carried in the nominal groups (...). All the meat of the message is in the nominals” 
(Halliday, 1985:72),  

 

e, na verdade, dadas as variáveis de significado que estes registos realizam não 

surpreende que qualquer texto de qualquer registo académico tenha um carácter 
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marcadamente nominal: os nomes são os recursos gramaticais por excelência de 

representação das ‘coisas’ referidas, classificadas e descritas ou cujo funcionamento é 

explicado ou interpretado na visão científica da realidade presente nos textos 

académicos. Não obstante a evidente adaptação deste recurso à realização destes 

significados, relativos à variável campo, a verdade é que a utilização nominal é 

funcional na realização de todos os restantes tipos de significados, tal como se 

sistematiza no Quadro 1:   

 

Variável contextual Realização linguística 

Campo: representar conhecimento especializado, 

técnico e abstracto; 

Voz: apresentar o conteúdo de forma objectiva e 

autorizada;  

Modo: construir textos informativamente densos, 

concisos, organizados e coesos (referencialmente 

autónomos). 

 

 

Grupo  

Nominal 

 

Quadro 1: A adequação do GN à realização de significados representados pelos registos académicos. 

 

Com efeito, nos estudos sistémico-funcionais a adaptação dos recursos 

nominais aos registos académicos atribui-se às possibilidades oferecidas quer pela 

estrutura recursiva do Grupo Nominal quer pelo processo da nominalização para a 

construção dos significados aí representados (cf. Halliday, 1985, 1986, 1993, 1994; 

Halliday & Martin, 1993; Fang et al., 2006; Schleppegrell, 2004).  

A estrutura interna do GN disponibiliza um grande número de posições pré - e 

pós-nucleares (i.e., de posições anteriores e posteriores ao nome) em que é possível 

subordinar recursivamente (i.e., uns dentro de outros) sintagmas nominais, 

adjectivais, preposicionais e mesmo orações. Na linguagem académica em geral, esta 

propriedade é maximamente explorada para assim conseguir o efeito de packaging da 

informação, isto é, a apresentação, de forma condensada, de classificações, 

descrições, qualificações sobre as entidades referidas: The nominal group is the 

primary resource used by the grammar for packing in the lexical items at high density 

(Halliday, 1994:351); apresenta, portanto, vantagens na realização da variável modo 

associada aos registos académicos.  
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No entanto, o recurso gramatical nominal que, no quadro dos estudos 

funcionais da linguagem, é considerado a propriedade mais distintiva da linguagem 

académica, é o da nominalização16.  

Através da utilização da nominalização consegue-se a desejada representação, 

nos registos académicos, de participantes de natureza especializada, técnica e 

abstracta bem assim como a representação das relações que existem entre esses 

participantes (cf. Halliday & Martin, 1993; Martin & Rose, 2003), deixando para 

                                                 
16 No quadro teórico sistémico-funcional ganhou entretanto destaque a referência a uma forma específica de 

nominalização, que ilustra um dos processos que Halliday (1985) designou de metáfora gramatical. Halliday define o processo 

da metáfora gramatical como a expressão de um determinado significado de uma forma gramaticalmente incongruente em 

relação ao que seria a sua expressão gramatical congruente (cf. Halliday, 1993, 1994). Uma representação ‘congruente’, 

normalmente associada à linguagem informal, é uma representação em que a ‘forma linguística’ usada é a esperada para 

representar o ‘significado’ implicado, como, por exemplo, quando as ‘coisas’ são realizadas por ‘nomes’; as ‘propriedades’ por 

‘adjectivos’; os ‘acontecimentos’, por ‘verbos’; as ‘circunstâncias’, por ‘advérbios ou grupos preposicionais’.  Através do uso da 

metáfora gramatical, a realização desses significados assume uma forma diferente. Por exemplo, ‘nomes’ são usados para 

representar ‘acontecimentos’, ‘propriedades’, ‘relações lógicas’ ou mesmo frases inteiras, como, por exemplo, na expressão a 

itálico na seguinte frase: 

(i) O professor explicou o problema. A sua explicação do problema não foi, no entanto, muito clara.  

Neste exemplo, verifica-se como a instância de metáfora gramatical implica a utilização de itens lexicais 

gramaticalmente (isto é, morfologicamente) relacionados com a versão não metafórica, mas Halliday refere também a 

possibilidade de que o termo metafórico seja um termo mais técnico, não gramaticalmente relacionado. Outras manifestações do 

processo de metáfora gramatical acontecem quando ‘relações lógicas’ são metaforicamente representadas como ‘processos’ 

através de ‘verbos’ ou como ‘circunstâncias’ através de ‘grupos preposicionais’. 

Deste modo, o conceito de ‘metáfora gramatical’ distingue-se do de ‘metáfora lexical’ porque neste o mesmo termo 

tem diferentes significados, enquanto naquele se usam diferentes palavras para representar o mesmo significado (cf. Martin & 

Rose, 2003; Schleppegrell, 2004). 

A nominalização, isto é, a utilização de um nome para representar processos, propriedades, ou qualquer outro 

significado habitualmente não associado à forma nominal, é a operação gramatical predominante na criação de metáfora 

gramatical: 

“Nominalizing is the single most powerful resource for creating grammatical metaphor. By this device, processes 

(congruently worded as verbs) and properties (congruently worded as adjectives) are reworded metaphorically as nouns; instead 

of functioning in the clause as Process and Attribute, they function as Thing in the nominal group” (Halliday, 1994:352). 

Porém, nem todas as instâncias de nominalização são exemplos de metáforas gramaticais stricto senso. Muitas formas 

de nominalização não são metáforas gramaticais, como, por exemplo, ‘a globalização’ na expressão <A globalização afecta-nos a 

todos>. Ao contrário da nominalização no exemplo (i), que se pode desconstruir como <X explicou o problema mas não o fez de 

forma clara> para representar o mesmo significado, esta última não pode ser unpacked da mesma maneira. Segundo Halliday 

(1985, 1994), a verificação desta restrição é condição de identificação do processo de metáfora gramatical, e, de acordo com essa 

restrição, apenas a primeira nominalização pode ser considerada como tal.  

Os interesses do nosso trabalho implicam, contudo, que prestemos atenção à nominalização em geral e não ao 

processo da metáfora gramatical em particular, pelo que não nos voltaremos a utilizar este termo (ainda que estejamos perante 

verdadeiros exemplos de metáforas gramaticais (cf. capítulo 3, secção 2.2.2.). 
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segundo plano a representação das acções e dos eventos, bem como dos agentes 

concretos implicados17 

 

“because it is things rather than processes which lend themselves most readily to 
categorization as classes and sub-classes and as parts and wholes. So when 
processes are being classified they are nominalized and organized as things”; 
“nominalization is used to facilitate classification. The vast majority of technical 
terms are nouns, and when processes are classified (…) or used as a classificatory 
principle (…) nominalization is used” (Halliday & Martin, 1993:212 e 213); 

 

Estes são significados relativos à variável campo. Além destes, a utilização da 

nominalização nos registos académicos contribui também para a desejada visão 

‘objectivizada’ da realidade de coisas e processos, significados relativos à variável 

voz. Por exemplo, através da nominalização, representam-se atitudes, sentimentos, 

avaliações e apreciações altamente subjectivas (cf. Martin & Rose, 2003; Fang et al., 

2006) como ‘coisas’, que assim adquirem um tom factual, objectivo e incontestável18. 

Para além destas vantagens a nível da realização das variáveis campo e voz, a 

utilização da nominalização nos registos académicos contribui para a obtenção da 

desejada organização (e concisão) do fluxo do discurso académico: nominalization is 

well motivated in English. ... is an important resource for organizing information 

(Halliday, 1986:77). O desempenho desta função deve-se à capacidade que um nome 

tem de condensar em si extensas sequências de significados e de os apresentar como 

Tema ou Informação Nova na frase. Desse modo, a nominalização re-textures the 

clause, allowing it to participate in its context on ways appropriate to the 

organization of text as text (Halliday & Martin, 1993:242); isto é, a utilização da 

nominalização tem igualmente vantagens na realização dos significados associados à 

variável modo. 

                                                 
17 Pelo facto de ocultar ou mascarar informação relativa, por exemplo, aos agentes, a nominalização é um importante 

instrumento linguístico ao serviço ideológico. Voltaremos a esta questão no capítulo 2. 
18 Esta função das nominalizações observa-se no seguinte exemplo: 

(i) “Mas as décadas de opressão e brutalidade tiveram outro efeito não previsto, que foi a produção dos Oliver 

Tambos, os Walter Sisulos (...) do nosso tempo” (Excerto da autobiografia de Nelson Mandela, citado em Martin & Rose, 2003: 

246, tradução nossa). Em vez de afirmar que ‘vivia oprimido’ e que ‘os seus opressores eram brutais’, o autor desses juízos 

representa as suas avaliações como ‘factos sociais’ comuns a todos os cidadãos, o que, muito provavelmente, é a sua finalidade 

nesta passagem, acabando por criar uma relação mais distante e objectiva entre o narrador e os acontecimentos históricos (cf. 

Fang et al., 2006). Recorrendo à nominalização, o narrador apresenta-se como um observador da realidade, naturalizando factos 

que são, na verdade, interpretações suas. 
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Segundo Halliday (1985, 1986, 1994) e Halliday & Martin (1993), o uso 

destas propriedades gramaticais estende-se hoje em dia a todos os registos escritos de 

linguagem. De acordo com estes autores, foi a progressiva hegemonia da linguagem 

da ciência que determinou que, hoje em dia, o registo de qualquer área do 

conhecimento esteja profundamente marcado pelo carácter nominalizado e 

lexicalmente denso, ancorado na ampla utilização da estrutura recursiva do grupo 

nominal e da nominalização (cf. Martin & Rose, 2003)19. Como refere Halliday, 

 

“Such discourse evolved as the language of technology and science, and was 
moulded by the demands of the physical sciences into its modem form; but today it 
invades almost every register of adult English that is typically written rather than 
spoken, especially the institutionalized registers of government, industry, finance, 
commerce, and the like. We are so familiar with wordings like prolonged exposure 
will result in rapid deterioration of the item (from a care label), he always credits 
his former big size with much of his career success (from a television magazine), 
that we forget how far these are from the language of daily life-or how far the 
language of daily life has had to evolve for these to become a part of it” (Halliday, 
1993:111-112). 

 

Dito de uma forma que é ainda muito relevante para os interesses do nosso 

trabalho, para estes autores a linguagem da ciência está na base da linguagem 

generalizada da literacia e é, hoje em dia, o modelo, a norma seguida em muitos 

                                                 
19 Halliday (1985) e Halliday & Martin (1993) explicam que a recursividade do grupo nominal e o processo da 

nominalização (sobretudo na forma de metáfora gramatical; cf. nota 16) serviram os principais objectivos deste discurso: 

construir e organizar o conhecimento em teorias e transmiti-lo de uma forma objectiva, clara, concisa e eficiente. Dito de outro 

modo, estas propriedades foram (e são) um instrumento fundamental que permitiu (e permite) a expansão da linguagem 

vernacular para realizar as variáveis contextuais do registo científico. Trata-se evidentemente de recursos linguísticos já 

disponíveis (e utilizados nos discursos da ciência desde a Grécia antiga), mas cujas possibilidades a linguagem da ciência 

explorou massivamente a partir do século XVII (cf. Halliday & Martin, 1993:6). Cremos que vale a pena atender aos seguintes 

excertos, em que de Halliday & Martin (1993) se referem em particular à utilização da nominalização na linguagem da ciência: 

“Why did scientific writers (…) increasingly favour such a mode of expression? – one in which, instead of writing 

‘this happened, so that happened’, they write ‘this event caused that event’? These were not arbitrary or random changes. The 

reason lies in the nature of scientific discourse. Newton and his successors were creating a new variety of English for a new kind 

of knowledge. (…) The discourse had to proceed step by step, with a constant movement from ‘this is what we have established 

so far’ to ‘this is what follows from it next’; and each of these two parts, both the ‘taken from granted’ part and the new 

information, had to be presented in a way that would make its status in the argument clear. The most effective way to do this, in 

English grammar, is to construct the whole step as a single clause, with the two parts turned into nouns, one at the beginning and 

one at the end, a verb in between saying how the second follows from the first (Halliday & Martin, 1993:81)”; 

“The second reason for nominalizing has to do with the structure of scientific knowledge. (...) Newtonian science has 

to hold the world still (…) while dissecting it (…) scientists had to create a universe that was made of things. The concept of a 

taxonomy (…) is first of all a taxonomy of objects” (idem:131). 
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registos discursivos, como o social, jornalístico, discurso empresarial, etc. (cf. 

Halliday & Martin, 1993; Martin & Rose, 2003; Gee, 2004)20:  

 

“A form of language that began as the semiotic underpinning for what was, in the 
worldwide context, a rather esoteric structure of knowledge has gradually been 
taking over as the dominant mode for interpreting human existence. Every text, 
from the discourses of technology and bureaucracy to the television magazine and 
the burb on the back of the cereal packet, is in some way affected by the modes of 
meaning that evolved as the scaffolding for scientific knowledge. 
In other words, the language of science has become the language of literacy. 
Having come into being as a particular kind of written language, it has taken over as 
model and as norm. Whether we are acting out the role of scientist or not, whenever 
we read and write we are likely to find ourselves conjured into a world picture that 
was painted, originally, as a backdrop to the scientific stage. This picture represents 
a particular construction of reality (…)” (Halliday & Martin, 1993:11, itálico 
nosso). 

 

2.2.2.2. Demonstrativos anafóricos: recursos dos registos escolares 

tipicamente académicos 

 

A aproximação do que deixámos descrito no ponto 2.1., acerca dos tipos de 

significados que os demonstrativos constroem no discurso, com o que agora 

acabámos de descrever acerca do tipo de significados que habitualmente se realizam 

nos registos escolares ‘académicos’ e das propriedades linguísticas que são centrais 

nessa realização, permite-nos entender, definitivamente, por que razão os 

demonstrativos anafóricos são recursos especialmente bem adaptados para a 

construção de significados que emergem de cada uma das varáveis contextuais 

representadas nos registos escolares académicos. A principal razão está na sua 

natureza nominal e no facto de poderem introduzir nominalizações.  

O quadro 2 sistematiza o contributo diferenciado das descrições e dos 

pronomes demonstrativos para a criação dos significados emergentes nos registos 

escolares académicos; depois, comenta-se e ilustra-se essa contribuição a partir de 

alguns usos autênticos de demonstrativos em textos escolares de tipo ‘académico’21. 
                                                 
20 Autores como J. P. Gee corroboram esta afirmação acerca da omnipresença da linguagem ‘académica’: 

“Academic language does not exist just in schools; it exists, as well, out in the world of disciplinary, professional, 

bureaucratic, official, and public-sphere practices and institutions” (Gee, 2004:91). 
21 Os demonstrativos neutros, embora recursos básicos de textualização, são claramente os demonstrativos menos 

‘académicos’ devido à imprecisão com que identificam o seu referente no discurso. É lícito pensar que nos registos orais 

predominem as formas do pronome demonstrativo neutro na criação de nominalizações (cf. Ápothèloz, 1995). Como refere 
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Registo académico / 

Variável contextual 

Contributo dos demonstrativos 

 Descrições demonstrativas Pronomes demonstrativos 

Campo: representar o 

conhecimento 

especializado, técnico e 

abstracto. 

- introduzem nominalizações, 

que são essenciais na 

construção das taxinomias; 

- são estruturas nominais 

especializadas na classificação 

de entidades. 

 

 

 

Voz: apresentar o 

conteúdo de forma 

objectiva e autorizada.  

- a forma este N contribui para 

a construção de uma voz 

autorizada; 

- introduzem nominalizações, 

que contribuem para a criação 

de objectividade; 

 

 

 

Modo: construir textos 

informativamente densos, 

concisos, organizados e 

coesos (referencialmente 

autónomos). 

- são estruturas predicativas 

implícitas, contribuindo para a 

concisão; 

- são estruturas que podem 

introduzir informação nova 

(novo tópico, novas 

classificações) através das 

nominalizações, contribuindo 

para organizar o fluxo 

informacional; 

- são estruturas de referência 

endofórica, contribuindo para a 

construção de textos 

 

 

 

- são estruturas que 

introduzem informação nova, 

contribuindo para organizar o 

fluxo informacional; 

- são estruturas de referência 

endofórica precisa, 

contribuindo para a construção 

de textos referencialmente 

autónomos. 

                                                                                                                                            
Schleppegrell (2004:48;57), no registo oral são normais recursos linguísticos semanticamente menos informativos por causa da 

disponibilidade do contexto físico, da acessibilidade dos interlocutores e dos seus conhecimentos, da relevância da entoação e do 

carácter emergente da construção do discurso: nesse contexto, não há tanto tempo para pensar e planificar um texto 

informativamente rico. Uma característica do registo oral que poderá condicionar a escolha das descrições demonstrativas 

neutras é o facto de não haver a necessidade e preocupação de condensar informação classificatória sobre as entidades. Pode 

levantar-se a hipótese de que as descrições demonstrativas que mais se usem na interacção sejam, por isso mesmo, as que operam 

recontextualização e reclassificação muito genérica e não especializada (cf. essa rapariga). 
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referencialmente autónomos. 

Quadro 2: O contributo das descrições e dos pronomes demonstrativos para a criação dos significados 

representados nos registos escolares. 

 

O seguinte exemplo, parte de um texto intitulado “A evolução da vida” 

retirado de uma enciclopédia (Enciclopédia da Ciência), pode considerar-se 

ilustrativo de registo escolar ‘académico’, e nele encontramos três instâncias de uso 

de demonstrativos anafóricos (a sublinhado), cuja função analisamos abaixo:  

 

(33) “A Terra nem sempre foi o que é actualmente. Houve continentes que se deslocaram, 
eras glaciares vieram e desapareceram e montanhas cresceram e desgastaram-se. Ao 
longo de todas estas mudanças, os seres vivos tiveram de se adaptar ao seu ambiente 
em mutação. Para tal, foram alterando a forma, o tamanho, ou o modo de viver, de 
acordo com as condições existentes. Esta adaptação é um processo muito lento. 
Foram necessários muitos anos para que a ínfima parte de qualquer animal ou planta 
se alterasse. Este processo é a evolução e ainda se verifica presentemente” (Antoniou 
et al., 1994:8, sublinhados nossos). 
 

Na verdade, este excerto de um texto académico é particularmente interessante 

porque reúne, num mesmo parágrafo, exemplos de nominalizações e de expressões 

não nominais correspondentes a essas nominalizações. Por exemplo, na frase <houve 

continentes que se deslocaram, eras glaciares vieram e desapareceram e montanhas 

cresceram e desgastaram-se>, os verbos designam processos; os nomes designam as 

entidades implicadas nesses processos; isto é, usam-se formas gramaticais próprias de 

uma representação mais informal da realidade; mas através das expressões 

nominalizadas <mudanças>, <mutações> e <condições> que, sem dúvida, 

representam a mesma situação, a mesma realidade processual é ‘coisificada’ em 

expressões nominais. O mesmo se pode afirmar acerca da frase <para tal, foram 

alterando a forma, o tamanho, ou o modo de viver, de acordo com as condições 

existentes> e das expressões metafóricas correspondentes <adaptação>, <processo> e 

<evolução>.  

É fácil verificar como, neste excerto, a mensagem comunicada nessas 

passagens em ‘registo informal’ e a comunicada nas passagem em ‘registo mais 

académico’ não são sinónimas apesar de serem co-representacionais (cf. Halliday, 

1985, 1994). Como Halliday afirma a propósito de uma situação semelhante, a 



Parte I 

Capítulo 1: A literacia escolar como processo situado de construção de significados 

 

 45

representação nominal dessa realidade traz consigo a reconstrução da experiência, 

passando a realidade a consistir em coisas mais que em processos e acontecimentos: 

 

“Each of the two wordings is representing the same phenomenon, but because the 
prototypical meaning of a noun is a thing, when you construe a process or property 
as a noun you objectify it: endow it with a kind of "thingness"” (Halliday, 1993:11). 

 

De facto, o objectivo deste excerto é o de transmitir conhecimento 

especializado do âmbito das ciências naturais através da introdução e explicitação do 

conceito abstracto de ‘evolução’. Dito de outro modo, em termos ideacionais, a 

principal finalidade deste parágrafo é a de introduzir este termo técnico, que é 

expresso através de uma nominalização. No excerto acima, dois dos demonstrativos 

funcionam activamente na construção de significados ‘intermediários’ que permitem a 

obtenção desse significado final, mais concretamente <estas mudanças> e <esta 

adaptação>, transformando realidades físicas processuais em entidades nominais 

‘singulares’, definidas e classificadas, e que passam a fazer parte das taxinomias 

científicas que organizam a realidade representada pelo conceito em questão.  

Paralela e simultaneamente a esta função ideacional, no excerto acima os 

demonstrativos desempenham também uma importante função textual. Com o fim de 

introduzir o conceito da ‘evolução’, o seu significado é progressivamente construído 

através de uma estratégia textual expositiva organizada em ciclos, basicamente 

estruturados na apresentação de conhecimentos ‘informais’ e na sua recuperação 

anafórica, reificação no núcleo nominal e ‘tematização’. A nominalização é o 

principal recurso com que se realiza esta função: a informação que foi anteriormente 

dada é condensada num elemento nominal, processo que permite a introdução 

progressiva, no resto de cada uma das frases, de informação nova necessária à 

construção do significado que se quer dar a conhecer (cf. Halliday & Martin 1993; 

Scleppegrell 2004; Fang et al. 2006; Martin & Rose 2003). No excerto acima, os três 

demonstrativos assumem esta complexa função de gestão textual, contribuindo para a 

estruturação de um texto com desenvolvimento lógico, organizado, claro, conciso e 

coeso.  

Para além destas duas funções (ideacional e textual), é possível observar a 

actuação das descrições demonstrativas na realização de significados de tipo 

interpessoal neste excerto. Qualquer das instâncias de nominalização introduzidas 
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pelos demonstrativos deste excerto contribui para a apresentação impessoal dos 

conteúdos, e, por isso mesmo, para a realização da variável contextual voz esperada, 

porque desencadeia o apagamento dos sujeitos gramaticais (agentes ou não) que 

emergem quando a informação é ‘informalmente’ apresentada. Por outro lado, o uso 

da nominalização na construção do vocabulário especializado, técnico e abstracto 

também incute precisão, rigor e objectividade a este excerto de registo académico. 

Além disso, a forma demonstrativa usada, este N, contribui também para a realização 

do significado interpessoal de ‘voz autorizada’, porque, tal como descrito no ponto 

1.3, o significado que introduzem é o de que o enunciador apresenta o referente com 

conhecimento de causa, que sabe de que fala e assume a responsabilidade pelo que 

diz22/23. Aliás, esta é a forma demonstrativa que também é usada na seguinte citação, e 

com a mesma função. 

O seguinte exemplo, em que as descrições demonstrativas cumprem muitas 

das funções referidas, coloca todavia em destaque a sua função classificatória. Neste 

caso, e diferentemente do anterior, os grupos nominais introduzidos pelos 

demonstrativos são locus de aportação de informação especializada sobre entidades 

previamente presentes no discurso, os <pigargos-americanos>. E, como vimos na 

secção 1.3, os demonstrativos são recursos linguísticos especializados na introdução 

de informação classificatória, pelo que podem agora ser interpretados como um 

recurso crítico na realização dos significados ideacionais realizados pelos registos 

escolares: 

 

                                                 
22 Como refere Maes (1996), este N é, sem dúvida, a forma demonstrativa preferida em contextos em que está em 

causa a voz e o saber de quem fala, isto é, em textos expositivos. 
23 Para além das nominalizações que referimos, que são introduzidas por demonstrativos, há outros exemplos no 

excerto aqui em análise. Em dois dos casos, a sua função, não deixando de ser textual, é sobretudo ideacional. Por exemplo, na 

expressão <(ambiente em) mutação> a forma nominal recupera e compacta (no interior do GN) toda a informação previamente 

dada sobre as ‘mudanças’ para dessa forma qualificar a entidade <ambiente>; na expressão <(de acordo com as) condições 

existentes> a forma nominal recupera a mesma informação para especificar as circunstâncias dessa alteração. Este exemplo 

ilustra a utilização simultânea da recursividade do grupo nominal e da nominalização, mostrando particularmente a forma como 

essa utilização potencia a construção de textos informativamente densos. 

Nos dois exemplos restantes, o funcionamento textual da nominalização é diferente porque, em vez de recuperar 

informação anteriormente dada, a nominalização funciona na frase para introduzir informação nova. Por exemplo, na oração 

<esta adaptação é um processo>, a expressão metafórica <processo> reclassifica a entidade <adaptação> e introduz informação 

que virá a ser o Tema da última oração do parágrafo; nesta, por fim, a expressão nominal metafórica <evolução> introduz a 

definição técnica e especializada de todo o <processo> anteriormente descrito. 
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(34) “Os pigargos-americanos dominavam os céus quando os europeus chegaram à 
América do Norte. Em todo o continente, talvez existisse meio milhão destas águias, 
mas cedo começou a perseguição dos colonos. Em habitats meridionais, estas aves da 
família dos accipitrídeos (na qual se incluem todas as águias) permaneceram 
protegidas devido a isolamento” (National Geographic, Julho 2002:38, sublinhado 
nosso, parêntesis curvo original).  
 

Através dos demonstrativos predica-se que estas entidades ‘são águias’ e que 

‘são aves da família dos accipitrídeos’. Mas a aportação destas formas não se limita a 

esta função ideacional, nem à interpessoal, que referimos acima: também influi na 

realização de significados textuais. Com efeito, pelo facto de se usarem descrições 

demonstrativas, que são predicações implícitas, compactadas no interior do grupo 

nominal, o texto que assim se obtém é conciso e denso, porque assim se evita ter de 

afirmar <Os pigargos-americanos são águias> e <Os pigargos-americanos são aves 

da família dos accipitrídeos>, sem, no entanto, perder essa informação. Este 

funcionamento tem ainda outra repercussão na realização da variável contextual 

relativa ao modo, já que acabam por ser estruturas que contribuem, de forma 

absolutamente original, para a organização informacional do texto, ao fazerem incluir 

essa informação nova no tema informativo.  

De uma forma igualmente bem evidente, também no seguinte excerto o 

pronome demonstrativo actua na construção da variável modo, mais concretamente 

para o estabelecimento da coesão endofórica porque intervém para identificar com 

precisão quem tem de ser fecundado “para que se inicie o crescimento do novo ser”, 

contribuindo também para organização do fluxo informativo, neste caso 

estabelecendo um novo tema/tópico para a oração que inicia: 

 

(35) “Os ovos contêm todo o alimento e protecção necessários ao crescimento de um novo 
ser. Regra geral, os animais são de sexos diferenciados. Apenas as fêmeas produzem 
ovos e estes têm de ser fecundados para que se inicie o crescimento do novo ser” 
(Antoniou et al. 1994:16, sublinhado nosso). 
 

2.2.3. O papel dos demonstrativos anafóricos nos registos literários narrativos 

 

Para além de particularmente bem adaptados aos contextos de situação 

representados pelos registos ‘académicos’, os demonstrativos cumprem também 
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funções específicas nos textos narrativos literários, sendo por isso parte do registo 

desses textos. 

Relativamente à linguagem académica, a linguagem literária apresenta 

particularidades que, no quadro sistémico funcional, se explicam atendendo às 

diferentes funções sociais que realiza. A origem da singularidade do registo literário 

reside no facto de articular hipóteses sobre a natureza humana de forma indirecta, 

inferida a partir da articulação simbólica que existe entre os significados ou contextos 

representados pela literatura (contextos de primeira ordem) e os contextos ou 

significados de segunda ordem que realizam a mensagem central:  

 

“Verbal art distinguishes itself from other forms of knowledge by being a vehicle 
for “second order semiosis, so that one order of meaning acts as metaphor for a 
second order of meaning” (Hasan, 1985, cit. em Lukin & Webster, 2005:14).  

 

Isto significa que na literatura, tal como nos registos académicos, se pretende 

teorizar ou generalizar interpretações sobre a natureza e a cultura humanas (variável 

campo), mas, enquanto nas variedades especializadas the hypotheses are presented 

and explored explicitly (Hasan, 1985, cit. em Lukin & Webster, 2005:14), no caso da 

literatura, the hypotheses are presented and explored explicitly, (...) in verbal art they 

are inferred, and generally not debated explicitly (idem) através da exploração da 

linguagem e dos recursos literários para a construção de contextos ficcionais de 

eventos e acções de personagens, em que predomina a manifestação de atitudes 

subjectivas e de emoções que implicam o leitor. 

Desta forma, é previsível que, por exemplo, o uso da nominalização na 

literatura (introduzida ou não pelos demonstrativos) não seja tão essencial como nos 

registos de áreas em que se veicula conhecimento especializado, que encontram neste 

processo gramatical um importante instrumento linguístico de análise explícita e de 

debate sobre a realidade (cf. Christie, 1998). No entanto, verifica-se que os 

demonstrativos são usados para desempenhar outras funções singulares na realização 

de significados essenciais ao registo literário. 

Uma dessas funções prende-se com a realização de significados interpessoais, 

mais concretamente com a marcação de pontos de vista ou perspectivas de 

enunciação da acção e situação representadas e, dessa forma, de marcação de 

diferente responsabilização pela informação apresentada.  



Parte I 

Capítulo 1: A literacia escolar como processo situado de construção de significados 

 

 49

No ponto 1.3 mostrou-se que as descrições demonstrativas nominais 

anafóricas são instrumentos linguísticos que servem a obtenção de efeitos 

enunciativos ou pragmáticos, nomeadamente a localização (ou associação) do 

referente num determinado domínio referencial, e que, conforme a associação é ao 

domínio de referência criado pela enunciação (DRD) ou ao domínio de referência 

criado pelo estado de coisas representado (ORD), assim varia a proximidade, 

implicação e responsabilização do enunciador pelo conteúdo da mensagem 

comunicada. Esta função dos demonstrativos é particularmente bem explorada nos 

contextos narrativos.  

Assim, a descrição demonstrativa este N funciona no discurso narrativo para 

associar o seu referente ao domínio referencial instituído pela enunciação da narrativa 

(Pereira, 2007). Nesse caso, transmite-se a informação pragmática de que o que se diz 

sobre o referente recai sob a responsabilidade do narrador ‘enquanto enunciador do 

discurso’. O exemplo (376 ilustra esse uso: 

 

(36) “No que ele se mostrava um barra sem igual era em puxar de rifões, uns a pêlo de 
conversa, outros sem propósito algum, como se terá observado do decorrer desta 
história [na história que estou a contar]” (Cervantes, 2000: 471, itálico nosso);  
  

enquanto as descrições esse N e aquele N associam os seus referentes ao domínio 

referencial desenhado e delimitado pelo conteúdo da própria narrativa, informando, 

dessa forma, que o que se afirma acerca do referente está fora da responsabilidade do 

narrador. O exemplo (37) ilustra essa dupla utilização: 

 

(37) “Encheu-se de paciência e pôs-se a meter um pouco de rigor masculino naquele juízo 
avariado. Não havia feitiços. O povo, ignorante, é que acreditava nesse e noutros 
disparates” (Torga, 1999:100, itálicos nossos). 
 

Dentro do domínio referencial criado pela própria narrativa, esse N e aquele N 

servem, no discurso narrativo, precisamente a marcação linguística de diferentes 

pontos de vista de percepção do conteúdo da história representada e, 

consequentemente, informam diferentemente sobre o referente. Assim, esse N é a 

forma que o narrador usa quando narra os factos a partir da perspectiva de uma 

personagem. Desta forma, o leitor pode inferir que o referente é apresentado tal como 
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foi percebido pela personagem ‘no momento em que o experimentou’, efeito que se 

aprecia no seguinte exemplo: 

 

(38) “Resolvi evitar intimidades e ater-me ao isolamento próprio de quem, pobre e sem 
valimento, se encontra em terra hostil. Nessa disposição de espírito larguei a 
hospedaria e passei muitos meses, fugido a convivências e albergado, por preço 
módico, em casa de um guarda florestal” (Teixeira Gomes, 2002:48, itálico nosso). 
 

Por sua vez, aquele N é a forma que o narrador usa quando narra os factos a 

partir de um ponto de vista que obtém exclusivamente da sua perspectiva de narrador, 

exterior à história contada. Desta forma, com o uso de aquele N no exemplo (40), o 

leitor pode inferir que o referente é apresentado pelo narrador ‘enquanto observador 

alheio e diseur’, que ‘conta agora’ algo ‘vivenciado’ por uma personagem ‘num outro 

momento e num outro espaço’: 

   

(39) “Coei-me, pois, pouco a pouco à sua intimidade e Monsenhor mostrou-me a 
preciosíssima colecção de moedas e o álbum de estampilhas, franqueando-me ao 
mesmo tempo a sua biblioteca, herdada de um tio - naquela família tudo passava de 
tios a sobrinhos -...” (Teixeira Gomes, 2002:52, itálico nosso). 
 

A comparação da utilização das duas formas mostra que, através do uso de 

esse N, o narrador medeia a apresentação da história através da percepção das 

personagens, criando um efeito de aproximação aos factos representados e às 

vivências dessas personagens, enquanto, através da forma aquele N, o narrador marca 

um afastamento máximo face a esses factos e a essas vivências. Um argumento 

relevante para esta análise do uso de esse N e de aquele N é dado pela observação do 

seu funcionamento na modalidade de discurso indirecto (cf. Pereira, 2007), já que os 

dados confirmam que ambas unidades lexicais servem a obtenção dos efeitos 

pragmáticos acima descritos.  

O discurso indirecto institui um segundo domínio de representação ‘narrativo’ 

dentro do domínio de representação instituído pela narrativa principal, o que permite 

prever que nessa modalidade discursiva predominem os demonstrativos esse N e 
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aquele N, previsão que se confirma com base em estudos que descrevem o 

funcionamento do discurso indirecto em português (Isabel Margarida Duarte, c.p.)24.  

Uma das propriedades em que se distinguem os três tipos de discurso indirecto 

– discurso indirecto propriamente dito, discurso quase indirecto e discurso indirecto 

livre - é a medida em que o narrador se identifica ou não com a perspectiva da 

personagem-locutor do discurso relatado. Segundo Reyes (1993, 1996), essa distância 

é máxima no discurso indirecto propriamente dito porque, neste caso, o narrador “faz 

falar” o locutor original e atribui-lhe a responsabilidade sobre o que é dito. No 

entanto, esse posicionamento do narrador é muito menos estável nas modalidades de 

discurso quase indirecto e indirecto livre, casos em que o narrador ora se subtrai à 

responsabilidade sobre o conteúdo que relata ora se funde com a perspectiva da 

personagem-locutor (o seu ponto de vista, pensamento ou voz), assumindo-a como se 

fosse sua; como afirma Reyes, en estos casos, hay fusión, no distanciamiento, entre o 

falante y la proposición citada, y es difícil decidir si se trata realmente de 

pseudoaserciones [declarações em que o falante transmite proposições cuja verdade 

não assume], porque no sabemos bien hasta qué punto el hablante ha adoptado como 

propio el pensamiento ajeno (Reyes, 1996:23). 

Dadas estas propriedades genéricas, verifica-se que o discurso indirecto 

propriamente dito - aquele em que o narrador mais se distancia e desresponsabiliza do 

conteúdo do que relata – se caracteriza predominantemente pelo uso da forma aquele 

N – porque é esta que marca o maior distanciamento entre o narrador e o referente, 

uso que o seguinte exemplo ilustra: 

  

(40) “Encontrou Roque Guinart os quadrilheiros no local que lhes marcara, entre eles D. 
Quixote, montado no Rocinante, fazendo-lhes uma prática a querê-los persuadir de 
que deviam deixar aquele modo de vida, tão perigoso para a alma como para o corpo” 
(Cervantes, 2000:760, itálico nosso). 
 

Tal não significa, contudo, que não haja utilização do demonstrativo esse N 

em discurso indirecto, apenas que o uso de aquele N é sentido como o mais 

‘canónico’. Na versão abaixo, em que se substituiu aquele por esse, nota-se a 

                                                 
24 Com efeito, uma das propriedades distintivas do discurso indirecto é o uso particular das expressões deicticas, 

incluindo, naturalmente, o uso dos demonstrativos (cf. Reyes, 1993). 
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mudança de perspectiva e a consequente aproximação do narrador ao conteúdo da 

narração através do ponto de vista das personagens: 

 

(40a) Encontrou Roque Guinart os quadrilheiros no local que lhes marcara, entre eles D. 
Quixote, montado no Rocinante, fazendo-lhes uma prática a querê-los persuadir de 
que deviam deixar esse modo de vida, tão perigoso para a alma como para o corpo. 
 

No contexto particular de discurso indirecto livre ou quase indirecto, o uso de 

esse N e de aquele N é a estratégia linguística que mais decisivamente contribui para 

os efeitos de adopção ou não, pelo narrador, do ponto de vista da personagem e de 

aproximação ou afastamento do narrador que Reyes (1993, 1996) identifica como 

propriedades flutuantes destas duas modalidades de discurso relatado (cf. Pereira, 

2007). Assim, a forma aquele N emerge nos casos em que o narrador se distancia do 

conteúdo do que relata, enquanto a forma esse N emerge nos casos em que o narrador 

relata o sucedido do ponto de vista das personagens citadas, assumindo-o, efeitos que 

se observam muito claramente comparando o seguinte par de enunciados, o primeiro 

original (já antes introduzido como (37)) e o segundo adaptado: 

 

(41) “Encheu-se de paciência e pôs-se a meter um pouco de rigor masculino naquele juízo 
avariado. Não havia feitiços. O povo, ignorante, é que acreditava nesse e noutros 
disparates” (Torga, 1999:100, itálico nosso). 

(41a) Encheu-se de paciência e pôs-se a meter um pouco de rigor masculino naquele juízo 
avariado. Não havia feitiços. O povo, ignorante, é que acreditava naquele e noutros 
disparates.  
 

Trata-se de um exemplo de discurso quase indirecto, e, no exemplo original, 

através do enunciado Não havia feitiços. O povo, ignorante, é que acreditava nesse e 

noutros disparates, o narrador relata um discurso de outro locutor e, efectivamente, 

parece “fundir-se” ou pelo menos aproximar-se dessa perspectiva; consequentemente, 

o leitor percebe esse discurso através da personagem que o pronunciou. Por outro 

lado, na versão adaptada, o efeito não é o mesmo. Neste caso, o narrador mantém a 

mesma perspectiva de enunciação ao longo de todo o excerto, e o locutor percebe que 
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o discurso é relatado através dessa perspectiva única, residindo a diferença entre estas 

interpretações no uso das duas expressões demonstrativas25.  

Enfim, o funcionamento das descrições demonstrativas anafóricas em 

português coloca em evidência um “valor escalar” no seu uso interpessoal na 

narrativa, tal como a seguir esquematizado: 

 

este  N esse   N aquele N 

 

em DDR: marca uma 

aproximação máxima 

e responsabilização 

do narrador sobre o 

referente. 

 

 

> 

 

em ODR: marca uma 

aproximação do 

narrador ao referente 

mediada pela  

percepção da 

personagem. 

 

 

 

> 

 

em ODR: marca um 

afastamento máximo e 

desresponsabilização 

do narrador sobre o 

referente.  

Figura 3: O “valor escalar” no uso interpessoal das descrições demonstrativas anafóricas em contexto 

narrativo. 

 

Finalmente, queremos destacar ainda uma segunda função que os 

demonstrativos desempenham como recursos de criação de referência endofórica 

(coesão) em contexto narrativo. 

Em situação de acesso anafórico ‘canónico’ como o descrito até aqui, a 

condição essencial de funcionamento anafórico dos demonstrativos é que a de que 

entidade acedida esteja acessível no contexto de enunciação. O exemplo seguinte 

atesta este tipo de funcionamento, já que o referente identificado pela descrição 

demonstrativa é toda a intervenção de D. Quixote: 

 

(42) “- Canalha vil e mal aconselhada, deixai em liberdade e em seu livre alvedrio a 
pessoa que tendes manietada nessa fortaleza, seja ela de nobre ou de baixa condição! 

                                                 
25 A este efeito, o exemplo original é, na verdade, duplamente interessante porque a passagem do uso de aquele N, na 

primeira frase, para esse N, na terceira, marca exactamente a passagem de uma perspectiva obtida pelo narrador “enquanto 

narrador”, exterior à vivência da personagem, para uma perspectiva muito mais intimista e próxima da personagem e da situação 

vivida. 
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Eu sou D. Quixote de la Mancha, denominado o cavaleiro dos Leões, a quem estava 
reservado, por ordem expressa dos altos céus, concluir com honra esta aventura. 
Desembainhou a espada e rompeu a brandi-la no ar contra os moleiros, os quais, não 
percebendo nada daquela berraria, procuravam com as varas desviar o barco da 
catadupa...” (Cervantes, 2000:577, itálico nosso). 
 

No entanto, a observação atenta das narrativas revela usos de demonstrativos 

aos quais não se ajusta a este funcionamento‘canónico’. Trata-se de situações de 

diálogo em que as personagens usam as expressões demonstrativas para apontar, em 

função dos diferentes valores de distância que codificam deicticamente, para as 

entidades (pessoas e objectos), o tempo e/ou o espaço presentes no universo ficcional: 

 

(43) “E, voltando-se para o guarda da jaula, tornou ameaçador: 
- Ó meu grande maroto, tu abres a jaula ou não abres? Se não abres, juro-te por quem 
sou que te espeto com esta lança na caixa da carripana. 
O carroceiro, que viu aquele fantasma de ferro determinado a levar a sua por diante, 
suplicou-lhe...” (Cervantes, 2000:500-501, itálico nosso). 
 

Estes usos de demonstrativos em contexto narrativo não podem ser 

classificados de verdadeiramente ‘deicticos’ porque não há uma situação física real de 

comunicação. Como observa Emmott, 

 

“The characters in a story, for example, in direct speech or in first person narration, 
use words such as here, we and everyone which look, on the surface, as if they are 
exophoric. Exophoric pro-forms are, however, interpreted by looking around the 
real-world context for a suitable referent. For the reader of narrative text, the 
characters’ pro-forms cannot be classed as exophoric since they refer not to the real 
but to a fictional world. The reader is not part of the fictional world and so cannot 
physically look around him/herself for the referent” (Emmott, 1994:158). 

 

Estas instâncias de uso de demonstrativos são, na verdade, mais anafóricas que 

deicticas na medida em que ‘apontam’ para um referente obrigatoriamente presente 

entre a informação dada pela narrativa. A singularidade deste uso particular é a de que 

esse referente não está no contexto discursivo mais imediato, mas sim num nível de 

representação paralelo e complementar àquele que se vai construindo a partir da 

enunciação do discurso, e que contém a informação contextual necessária para este 

tipo de identificação anafórica. Halliday & Hasan referem-se-lhe como o ‘contexto de 

referência, parte do contexto de situação narrativo:  
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“In narration, the context of situation includes a ‘context of reference’, a fiction that 
is to be constructed from the text itself, so that all reference within it must 
ultimately be endophoric. Somewhere or other in the narrative will be names or 
designations to which we can relate the [proforms] of the dialogue” (Halliday & 
Hasan, 1976:50).  

 

De uma forma que consideramos menos ambígua, Emmott (1994, 1999) 

designa-o de contextual frame. Esta autora defende que o nível representacional 

contextual frame é uma representação mental de informação contextual sobre a 

configuração de personagens e objectos, espaço e tempo num determinado momento 

no universo ficcional criado na narrativa (Emmott, 1999: 104). Segundo Emmott, uma 

entidade passa a estar presente num contextual frame a partir do momento em que é 

mencionada no discurso. Essa informação fica sempre acessível nessa representação 

e, excepto indicação contrária, assume-se que essa entidade continua nesse nível 

representacional, mesmo se não volta a ser referida (Emmott, 1994:160). Este nível 

representacional está sempre acessível para a interpretação, sendo essa constante 

acessibilidade a explicação de usos de formas referenciais anafóricas como (44), que 

escapam por completo às situações canónicas descritas habitualmente pelas teorias da 

referência anafórica:  

 

“The frame monitors which characters are involved in the current action, bringing 
this information forward to each new sentence so that it can be used in the 
interpretation of such pro-forms. Because of the frame, the mind already knows 
‘who?’ and ‘where?’ and has all the information about the relevant people and the 
relevant place ready to hand. Indeed, many readers seem to carry forward their 
mental constructs as a quasi-visual image, monitoring characters, location and 
contextual connections in ‘the mind’s eye’ as they read through the text” (Emmott, 
1994:158-159). 

 

Os demonstrativos ‘exofóricos’ usados em diálogos são, portanto, instâncias 

que informam sobre a presença e localização das entidades referidas no contextual 

frame. Nestes casos de demonstrativos anafóricos ‘não canónicos’, a informação 

necessária para resolver a forma anafórica não canónica pode ter sido introduzida no 

contextual frame muito antes no discurso, como no exemplo (44), em que a última 

referência a lança está duas páginas antes (embora já existindo no contexto da 

narrativa desde a segunda linha da 1ª página do livro).  

 

 



Parte I 

Capítulo 1: A literacia escolar como processo situado de construção de significados 

 

 56

3. Síntese 

 

A nossa principal finalidade neste capítulo foi a de definir e fundamentar 

empiricamente a ideia de que, em contexto escolar, a literacia é um processo situado 

de construção de significados.  

Partindo da definição de literacia como o processo de construção de 

significados veiculados pela linguagem escrita, começámos por argumentar, 

recorrendo ao quadro teórico sistémico-funcional, que esse é um processo situado na 

medida em que se faz uso de variedades de linguagem vinculadas a diferentes 

contextos sócio-culturais, e assumimos também que essa diferente vinculação se 

manifesta na configuração de géneros e registos de linguagem que são singulares de 

contexto social para contexto social. Com base nesse enquadramento teórico, 

assumimos a existência de uma singularidade nos géneros e registos textuais escolares 

que se explica pelo facto de estarem situados em contextos de significado diferentes 

daqueles em que se situa, por exemplo, a linguagem informal. 

Ampliámos empiricamente a nossa argumentação teórica acerca da natureza 

situada da literacia escolar com a descrição do funcionamento de um conjunto de 

recursos léxico-gramaticais, os demonstrativos anafóricos, que mostrámos serem 

típicos da singularidade dos registos escolares. Num primeiro momento, descrevemos 

os três tipos genéricos de significado que os demonstrativos anafóricos constroem no 

discurso (identificação de entidades, aportação de informação nova, e localização das 

entidades referidas em domínios de referência e marcação de perspectivas de 

enunciação acerca dessas entidades). Num segundo momento, mostrámos que os 

demonstrativos fazem parte dos recursos linguísticos que singularizam os registos da 

escola por causa da sua adequação à construção de algumas das variáveis de 

significado social que esses textos realizam, ilustrando alguns desses usos através da 

descrição e análise dos significados construídos por demonstrativos anafóricos em 

textos de âmbitos escolares ‘académicos’ e de textos literários narrativos.  

A maior parte dos factos sobre o funcionamento discursivo dos 

demonstrativos anafóricos aqui descrito não foi referida nos estudos funcionais da 

linguagem da escola, que se limitam a reconhecer a função endofórica dos 

demonstrativos (cf. Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006) ou simplesmente não os 
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distinguem das estruturas nominais definidas (cf. Halliday, 1994; Martin & Rose, 

2003). 
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Uma vez conhecida a essência do fenómeno 

linguístico em toda a sua complexidade, os 

métodos a escolher [...] para o ensino decorrerão 

clara e naturalmente desse conhecimento e serão 

sem dúvida os mais adequados.  

Herculano de Carvalho, (cit. Fonseca, 1994)   

 

 

Capítulo 2. Princípios da pedagogia da literacia em contexto escolar 

 

O entendimento, que explicitamente assumimos neste trabalho, de que 

literacia é o processo situado de construção de significados veiculados pela 

linguagem verbal escrita leva-nos a constatar que, em contexto escolar, a literacia é 

um processo plural e transversal ao currículo: o processo de construção de 

significados acontece e é básico em todas as disciplinas curriculares, estando cada 

uma dessas disciplinas inevitavelmente marcada pela utilização de diferentes 

realizações linguísticas dadas as diferentes variáveis de significado representadas.  

Paralelamente, esse mesmo entendimento de literacia conduz-nos à 

constatação de que a literacia é ‘objecto de aprendizagem’, já que uma das principais 

finalidades do processo educativo é, justamente, a de ensinar os alunos a construir 

significado, traduzida quer no ensino da compreensão quer no da elaboração de textos 

escritos. Quer dizer, para além de se pretender transmitir (novos) significados 

escolares fazendo uso extensivo de textos escritos através do currículo, na escola 

também se pretende ‘ensinar literacia’ (cf. Christie, 1998; Gee, 2000a, 2001, 2004; 

Schleppegrell, 2004; Halliday & Martin, 1993).  

Neste capítulo, debruçamo-nos, justamente, sobre a pedagogia da literacia. 

Num primeiro momento, reflectimos sobre o objecto dessa pedagogia, que 

procuramos clarificar e especificar; num segundo momento, descrevemos uma 

proposta de estruturação da pedagogia da literacia; e, por fim, tecemos algumas 

considerações sobre a operacionalização dessa proposta na aula de língua.  

A concepção educativa que aqui assumimos está profundamente influenciada 

pelo modelo sistémico-funcional de linguagem. No entanto, e porque se trata de uma 

proposta ‘pedagógica’, outra (e, talvez mesmo, a sua principal) base teórica é 

constituída pelo contributo de diversas teorias sobre a aprendizagem e 
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desenvolvimento cognitivo do ser humano, entre as quais adquirem especial relevo a 

teoria sócio-cultural da aprendizagem de Vygotsky (1979, 1995), a teoria da 

aprendizagem baseada na linguagem de Halliday (1993) e a teoria da cognição situada 

(cf. Barsalou, 1999), estas últimas, podendo, em certa medida, ser consideradas 

desenvolvimentos da teoria sócio-cultural vygotskiana.  

 

1. O objecto da pedagogia da literacia: a linguagem com que se constroem os 

significados dos textos da escola 

 

Tal como descrito no capítulo 1, no quadro teórico sistémico-funcional a 

linguagem é vista como uma forma de ‘semiótica social’ (cf. Halliday, 1978), isto é, 

um conjunto versátil de recursos que evoluiu e se configurou para realizar 

significados social e culturalmente situados. A caracterização da linguagem como 

semiótica social ficou então demonstrada através da apreciação do modo como a 

realização de diferentes tipos de significados social e culturalmente situados (mais 

concretamente, de significados quotidianos e de significados formais) depende da 

utilização de diferentes formas linguísticas.  

A implicação crucial desta caracterização é, sem dúvida, o reconhecimento de 

que a linguagem não é um mero veículo de transmissão do conhecimento, não é um 

instrumento neutro ou independente que se usa para enformar os significados, sendo 

antes um instrumento essencial de construção de qualquer significado sócio-cultural 

(cf. Halliday & Hasan, 1989).  

Esta concepção da linguagem teve repercussões muito importantes, 

nomeadamente sobre o lugar que se concede à linguagem e à aprendizagem da 

linguagem no processo geral da aprendizagem do ser humano (cf. Hammond, 2001), 

bem assim como sobre a concepção do objecto da pedagogia da literacia.  

Assim, Halliday (1993) defende que toda a aprendizagem é um processo 

eminentemente linguístico, que a linguagem é essencial e transversal a toda e 

qualquer aprendizagem; para Halliday, toda a aprendizagem se faz, inevitavelmente, 

através da linguagem (cf. Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006): 

 

“When children learn language, they are not simply engaging in one learning among 
many; rather, they are learning the foundation of learning itself.” [...] “language is 
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the essential condition of knowing, the process by which experience becomes 
knowledge” (Halliday, 1993:93 e 94, negrito original). 

 

Por isso mesmo, Halliday (1993) defende que a formulação de uma teoria 

geral da aprendizagem implica necessariamente a modelização da forma como as 

crianças construe their resources for meaning (Halliday, 1993:93). Para Halliday, a 

aprendizagem do ser humano traduz-se na aprendizagem de conhecimentos através da 

linguagem e na aprendizagem simultânea da própria linguagem; isto é, a 

aprendizagem dos conteúdos implica a aprendizagem das formas de linguagem com 

que esses conteúdos se constroem (cf. Schleppegrell, 2004): 

 

“It seems to me that, when we are seeking to understand and to model how children 
learn, we should not isolate learning language (...) from all other aspects of 
learning. (...) learning is learning to mean, and to expand one's meaning potential. 
(...) [and] [t]he prototypical resource for making meaning is language" (Halliday, 
1993:112-113, negrito original).  

 

A aprendizagem escolar é a última das fases a que Halliday (1993) se refere 

quando especifica a sua teoria geral da aprendizagem baseada na linguagem. Defende 

que a aprendizagem dos conhecimentos escolares não se pode separar da 

aprendizagem das formas de linguagem que realizam esses conhecimentos. Quer 

dizer, para Halliday a aprendizagem escolar implica, necessariamente, a expansão dos 

resources for meaning com que as crianças chegam à escola, dos recursos léxico-

gramaticais e discursivos que nesse momento dominam, para assim poder construir a 

nova visão da realidade que constitui o conhecimento escolar. É importante notar que, 

quando menciona a ‘expansão dos recursos de construção de significado’, este autor 

se refere à necessidade de desenvolver a capacidade que o sistema linguístico da 

criança já possui de construir significado  

 

“by 'turning [it] back on itself'. It is no longer a matter of constantly adding new 
subsystems, but of deploying existing subsystems to serve new functions” 
(Derewianka, 2003:1).  

 

Quer dizer, Halliday sustém que, no contexto escolar, as crianças têm de 

passar por re-aprendizagens, por reformulações de funções linguísticas que tinham 

desenvolvido espontaneamente e que serviam a realização dos significados 
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emergentes dos contextos de vida informais, para passar a realizar também os 

significados escolares. Essas novas aplicações e funções somam-se às anteriores, 

ampliando, dessa forma, a sua capacidade de significar26. 

Em termos psicológicos, a teoria da aprendizagem de Halliday contrasta em 

grande medida com a proposta de Piaget já que, para este último autor, o acesso à 

linguagem é posterior a e independente do domínio de conceitos mentais, 

identificando-se antes e muito mais prontamente com a visão vygotskiana sobre o 

papel da linguagem na aprendizagem.  

Na verdade, foi Vygotsky (1979, 1995) quem primeiro colocou em destaque a 

importância da linguagem no desenvolvimento da cognição e da aprendizagem do ser 

humano através da assunção de que a linguagem é um instrumento de codificação 

simbólica da cultura humana (cf. Wells, 2001) e do reconhecimento da linguagem, 

oral e escrita, como principal instrumento mediador da reconstrução individual da 

cultura, que Vygotsky entende como o cerne do desenvolvimento humano. Vygotsky 

distinguiu dois tipos de conhecimento: os conceitos ‘não científicos’, correspondentes 

aos conhecimentos quotidianos, e os ‘conceitos científicos’, correspondentes ao 

conhecimento escolar, e reconheceu aos instrumentos semióticos (isto é, baseados em 

signos), muito especialmente à linguagem, um papel determinante na interiorização 

de ambas formas de conhecimento (e no consequente desenvolvimento humano). 

Além de ter defendido que a linguagem é o principal sistema semiótico através do 

qual se assimila qualquer conhecimento, Vygotsky reconheceu que é a linguagem 

que, quando também ela interiorizada, funciona intrapessoalmente como ‘gestora’ da 

                                                 
26 No trabalho que temos vindo a citar, Halliday refere que, durante o período escolar, uma das principais re-

aprendizagens linguísticas que as crianças têm de realizar para poder aceder ao conhecimento escolar é a referente ao processo da 

metáfora gramatical (cf. capítulo 1, nota 16), considerando que o domínio desse processo gramatical is the key for entering into 

the next level, that of secondary education, and of knowledge that is discipline-based and technical (Halliday, 1993:111).  

Nesse mesmo trabalho, Halliday defende que [c]hildren apparently do not normally come to grips with grammatical 

metaphor until they are approaching the age of puberty, say round about the age of 9 (Halliday, 1993:111; cf. Halliday, 

1985:96). O trabalho de Derewianka (2003) confirmou, entretanto, que o domínio da metáfora gramatical é, efectivamente, um 

desenvolvimento linguístico tardio, difícil e prolongado (cf. Halliday & Martin, 1993; Christie, 1998; Schleppegrell, 2004; Gee, 

2004, 2005; Rose no prelo): grammatical metaphor is a feature which is more characteristic of the language of adolescence than 

of earlier childhood. That is, that the congruent is ontogenetically prior to the metaphorical (Derewianka, 2003:27).  

Nos dados que recolheu, esta autora constatou a emergência de produções assistemáticas (orais e escritas) destas 

estruturas gramaticais antes do 9-10 anos, tendo todavia verificado a existência de um salto qualitativo e quantitativo nessas 

produções por volta dessa idade e uma dificuldade persistente na produção de muitos exemplos durante os anos seguintes. 
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realização de uma qualquer acção do ser humano (cf. o seu conceito de discurso 

interior).  

Apesar de ter denunciado a importância da linguagem na aprendizagem 

humana, Vygotsky não ofereceu um tratamento especificamente ‘linguístico’ da 

construção da aprendizagem (nem tão-pouco do funcionamento da própria linguagem, 

já que Vygotsky era psicólogo); a aproximação linguística funcional veio justamente 

colmatar esta lacuna (cf. Wells, 2001; Schleppegrell, 2004). Por isso mesmo, através 

da formulação da sua teoria da ‘linguagem como semiótica social’ (cf. Halliday, 

1978) e através da sua teoria geral da aprendizagem do ser humano baseada na 

linguagem (cf. Halliday, 1993), Halliday vai (muito) mais além do que Vygotsky ao 

descrever e explicar os termos linguísticos da ‘íntima relação’ existente entre 

linguagem e aprendizagem. 

Em termos educativos, a visão da aprendizagem de Halliday coloca em 

destaque a necessidade do estabelecimento de um trabalho pedagógico 

especificamente linguístico, isto é, a criação de ambientes educativos que promovam a 

aprendizagem da forma como a linguagem constrói os significados nos textos da 

escola. É em função desta concepção da aprendizagem escolar como a aprendizagem 

necessária das formas de linguagem com que se constroem os significados que se 

assume hoje em dia, mais explícita ou mais tacitamente, que essas formas de 

linguagem configuram o objecto específico da pedagogia da literacia (cf. Gee, 2004; 

Martin & Rose, 2003; Rose, 2005; Martin & Rose, 2005; Christie & Mission, 1998; 

Christie, 1998; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006). Assim, ensinar literacia, isto 

é, ensinar as crianças em contexto escolar a construir os significados veiculados pela 

linguagem escrita, é sinónimo de ensinar a linguagem com que se constroem esses 

significados.  

Esta concepção da aprendizagem escolar como a aprendizagem necessária das 

formas de linguagem com que se constroem os significados é hoje em dia amplamente 

assumida no contexto das investigações sobre literacia. Por exemplo, James Paul Gee 

afirma que content is accessible through the specialist variety of language and, in 

turn, that content is what gives meaning to that form of language (Gee, 2004:18), pelo 

que school is, as it is presently constituted, ultimately all about learning specialist 

varieties of language (Gee, 2004:19), atribuindo este autor um ênfase especial à 

aprendizagem particular de academic varieties of language connected to content 
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areas (Gee, 2004:19);  é em função desta concepção que Mary J. Schleppegrell afirma 

que schooling is primarily a linguistic process (Schleppegrell, 2004:2).  

A reclamação, em Portugal, de um trabalho pedagógico especificamente 

linguístico para a aula de língua faz-se ouvir, pelo menos, há 3 décadas, desde que F. 

I. Fonseca & J. Fonseca (1977) defenderam que “o trabalho com e sobre a linguagem 

deve esgotar, preencher a aula de língua materna (idem:89); que “a aula de Português 

é antes de tudo e sempre aula de língua. Trata-se, pois, de adquirir linguagem” 

(idem:99, itálico original); que o “tema [da aula de língua é a] própria língua” 

(idem:106, itálico original), mais concretamente “a análise da especificidade dos 

discursos (idem:107, itálico original), variantes formais de diferentes “variantes 

situacionais” (idem:137); que “o professor de Português é um professor de língua” 

(idem:101, itálico original); e que o “objectivo primário (...) é o da sensibilização à 

língua e às formas de uso dessa língua” (idem:106, itálico original; cf. Fonseca, 

1985/1994). Apesar de fundamentados num quadro linguístico diferente (embora com 

ele perfeitamente compatível), os argumentos pedagógicos destes autores em defesa 

da especificidade da aula de língua adquirem, à luz do quadro teórico que assumimos 

neste trabalho, pelo menos uma pertinência ‘renovada’.  

Também A. Costa, partindo ainda de um outro enquadramento teórico, tem 

ressaltado, por um lado, a especificidade formal da linguagem usada nos contextos 

não primários: 

 

“quando as situações comunicativas em que o sujeito participa se desdobram 
(contextos escolares, profissionais sociais), há necessidade de usar novas formas 
discursivas adaptadas aos locutores em interacção, aos assuntos em referência. (...) 
Agir através da linguagem, conformar o mundo e os outros à nossa vontade requer 
que o uso da linguagem se faça de forma calculada, que se saiba manipular as 
formas linguísticas para atingir os objectivos comunicativos. (...) Para uma vida 
social e profissional bem sucedida, é necessário que o sujeito compreenda e 
produza, oralmente e por escrito, uma variedade extraordinária de estilos 
discursivos” (Costa, 1996: 64); 

 

a necessidade de que os alunos desenvolvam a sua competência linguística para dar 

conta desses usos: 

 

“o material de leitura, académico ou não, vai-se tornando mais complexo, mais 
sofisticado e, se não há um desenvolvimento paralelo da competência linguística e 
gramatical, é de prever que não haja formação de bons leitores (Costa, 1992:107); 
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e a consequente necessidade de configurar um espaço de aprendizagem dessas novas 

formas linguísticas na aula de língua: 

 

“torna-se obrigatório que em termos de ensino seja considerado um trabalho sobre a 
gramática da língua que contribua para o desenvolvimento das competências 
linguísticas de suporte ao processo de compreensão da língua, em particular, da 
língua escrita” (Costa, 1992:110). 

   

Argumenta-se, em defesa desse trabalho pedagógico especificamente 

linguístico, que assim se proporciona aos alunos o controlo efectivo do instrumento 

vital de construção das aprendizagens curriculares e do sucesso escolar. Isso 

transparece na argumentação de A. Costa, assim como nas seguintes palavras de 

Christie & Mission (1998):  

 

“The various school subjects or ‘disciplines’ represent ways of building information 
and ways of reasoning with that information. In order to understand the different 
kinds of information and their associated methods of reasoning, students must learn 
the language patterns in which these things are encoded” (Christie & Mission, 
1998:10). 

 

Defende-se que a iniciação dessa aprendizagem logo nos primeiros anos de 

escolarização reverterá numa melhor preparação para as exigências colocadas pela 

aprendizagem escolar subsequente:  

 

“[T]he process of preparing students for control of written language should 
commence in the primary school, and where students receive plenty of guided 
assistance from their teachers in studying and using the models of literate language, 
they will be in a strong position to enter secondary schooling” (Christie, 1998: 69). 

 

E defende-se também que a implementação de uma pedagogia da literacia que 

assuma o ensino da linguagem com que se constroem os significados na escola como 

seu objecto específico contribuirá para potenciar o sucesso escolar de todos os alunos 

ao permitir a distribuição equitativa das possibilidades de expansão do potencial 

linguístico com que todos chegam à escola.  

Muitos os estudos que têm mostrado a existência de uma correlação 

significativa entre o domínio de certas habilidades linguísticas no momento de 

iniciação escolar e o sucesso na aprendizagem (cf. Snow et al., 1998; Gee, 1996; 
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Alves Martins, 1996; Viana, 1998), mas têm também mostrado que o domínio dessas 

habilidades depende do contexto social de origem das crianças (cf. Wells, 1987).  

O trabalho de Wells (1987) foi particularmente importante a este respeito. 

Mostrou que esse tipo de habilidades verbais precoces que influem no sucesso escolar 

não é o constituído pela competência verbal oral:  

 

“Wells (1987) (...) found that fluency and facility with spontaneous oral language, 
while fairly evenly distributed among the preschool children in his longitudinal 
study, did not necessarily lead to success with reading and writing tasks at school” 
(Schleppegrell, 2004:26),  

 

mas sim por aquelas capacidades que derivam da familiaridade com o tipo de 

capacidades linguísticas valorizadas em contexto escolar, e mostrou também que a 

diferente preparação nessas capacidades (e, consequentemente, no sucesso escolar) se 

relaciona com a classe social de proveniência dos alunos:  

 

“as soon as the children were assessed at school, a strong relationship emerged 
between social class and linguistic skills. [Wells] suggests that this is because the 
school assesses written language and preparation for literacy rather than competence 
with spoken language. The majority of students are able to cope with the speaking 
and listening demands of the classroom. What differentiates them and predicts 
subsequent achievement is their preparation to display the literacy skills that are 
valued at school” (Schleppegrell, 2004:26).   

 

Diversos estudos têm entretanto confirmado que o domínio de protoformas 

(Gee, 2004) da linguagem escolar (factor de sucesso nas aprendizagens escolares) tem 

efectivamente origem nas diferentes experiências sócio-culturais prévias ao início da 

escolarização (cf. Gee, 1996, 2001; Schleppegrell, 2004)27. Esses estudos mostram 

que alunos provenientes de famílias de classe média-alta são iniciados nessas formas 

ao participar em contextos em que se usam formas linguísticas próprias dos ambientes 

de socialização escolar e que realizam, além disso, práticas sociais de construção de 

significado próprias desses contextos; esses estudos mostram também que esse tipo de 

iniciação visa explicitamente preparar as suas crianças para a entrada na escola. A 

existência de grande compatibilidade entre este tipo de contexto primário de 

                                                 
27 A perspectiva vygotskiana da aprendizagem, que desenvolveremos no ponto seguinte, mostra de que forma 

“differences in socialization practices mean that students from different backgrounds come to school with divergent preparation 

for using language in the ways expected at school” (Schleppegrell, 2004:23).  
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socialização e o escolar determina em boa medida a facilidade da transição entre esses 

contextos sociais, e, dessa forma, o sucesso escolar posterior28. 

Todavia, enquanto some students’ social experience in early childhood 

prepares them for effective participation in the language-based tasks of schooling, 

(...) others’ do not (Schleppegrell, 2004:26). Quer dizer, muitos outros grupos sociais 

não iniciam as suas crianças nas formas de linguagem valorizadas e utilizadas na 

escola, nem incluem nas suas práticas culturais as actividades de construção de 

significado que aí se valorizam e utilizam. Trata-se, por exemplo, de grupos sociais 

com tradições sócio-culturais predominantemente orais, por isso mesmo mais 

afastados da cultura da escola (cf. Heath, 1983; Gee, 1996, 2004; Rose, 2006). Para 

essas crianças, as características linguísticas das variedades académicas são, muito 

frequentemente, totalmente novas. Este facto básico coloca-as à partida em clara 

desvantagem face às que provêm de contextos de socialização primária que iniciam 

esse contacto: a privação destas vivências traduz-se naturalmente num deficit ao nível 

desse tipo de habilidades verbais especificamente escolares (cf. Gee, 2001, 2004, 

2005; Rose, 2006, no prelo; Schleppegrell, 2004).  

Um exemplo (talvez mesmo o mais documentado) de práticas sócio-culturais 

em contextos extra-escolares que marcam a diferença no acesso aos usos de 

linguagem valorizados na escola é o da leitura partilhada de histórias e a interacção 

que se estabelece em torno a essa leitura (cf. Wells, 1987; Williams, 2001; Gee, 

2000b; Schleppegrell, 2004; Rose, 2006). Williams (2001) apresenta os resultados da 

análise das interacções linguísticas estabelecidas durante a leitura de uma (mesma) 

história entre pais e filhos de diferentes classes sociais que evidenciam a diferença do 

trabalho linguístico em que as crianças são iniciadas nesses diferentes contextos 

familiares. Por outro lado, Hasan (2001) mostra de que maneira as trocas linguísticas 

quotidianas se traduzem na iniciação (ou não) em formas de linguagem valorizadas na 

escola, nomeadamente na capacidade de usar a linguagem de uma forma 

‘desenraizada’ do contexto de situação físico, consoante se trate de diferentes 

                                                 
28 Na verdade, como afirma Schleppegrell (2004:26) the school draws predominantly on middle-class ways of making 

meaning, pelo que children from those linguistic experiences are at an advantage. Os ambientes sócio-culturais médio-altos 

sempre tiveram uma ligação forte (em termos de interesses e valores) com os domínios académicos: as competências que se 

valorizam e recompensam em contexto escolar são as dominantes nesses contextos sociais ditos de “elite” (cf. Gee, 1996, 2000b, 

2001, 2004; Schleppegrell, 2004). 
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contextos sócio-culturais. Estudos como o relatado em Rose (2006), ainda que 

‘extremo’, mostram como a falta deste tipo de vivências linguísticas nos ambientes de 

socialização primária condiciona seriamente o sucesso na aprendizagem: 

  

“In Indigenous community schools in central Australia, where parent-child reading 
does not occur, we found that no children had learnt to read before Year 3, and most 
were still on basal readers at the end of primary school (Rose, Gray & Cowey, 
1999). Some form of this problem undoubtedly occurs in many contexts, where the 
home culture is oral rather than literate or where parent-child reading is not a 
regular activity (...). This gap is a terrible waste of opportunity to make all children 
successful engaged readers, which could then give them sound preparation for 
learning from reading in upper primary, and so to succeed in secondary school” 
(Rose, 2006:14). 

 

A defesa da necessidade de implementar uma pedagogia especificamente 

linguística emerge assim como forma de procurar sanar essas diferenças linguísticas, 

determinadas por razões sócio-culturais, e de promover o sucesso escolar de todos os 

alunos, daqueles que não trazem os protótipos linguísticos das suas vivências extra-

escolares e daqueles que chegam à escola com um conhecimento tácito e alguma 

prática com as formas linguísticas de construir significados que são valorizadas na 

escola (cf. Gee, 1996, 2000b, 2004; Rose, 2006; Schleppegrell, 2004).  

 

2. Princípios da pedagogia da literacia  

  

Debruçamo-nos nesta secção sobre a configuração da pedagogia da literacia 

enquanto pedagogia da linguagem com que se constroem os significados dos textos da 

escola, apresentando uma proposta de estruturação dessa pedagogia em quatro 

princípios gerais, nomeadamente o de prática situada, o de ensino explícito, o de 

enquadramento crítico e o de prática transformada da linguagem (cf. The New 

London Group, 2000; Pereira, 2006; Dionísio, 2007). Cope & Kalantzis (2000b:240) 

argumentam que estes princípios acabam por ser a sistematização de princípios 

defendidos por tradições pedagógicas ‘consagradas’, por vezes antagónicas e 

conflituosas (cf. Cazden, 2000).  

Por exemplo, afirmam que a defesa da imersão em práticas situadas sits 

squarely in the tradition of many of the various educational ‘progressivisms’, from 

Dewey to whole-language and process writing (Cope & Kalantzis, 2000b:239). A 
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tradição a que referem defende, basicamente, que a aprendizagem da linguagem oral e 

da escrita são processos igualmente ‘naturais’ que acontecem por contacto e imersão, 

and that too much intervention on the part of the teacher can be a cause of harm 

(Christie, 1998:48). Por outro lado, a defesa da instrução aberta ou explícita, que se 

baseia na tradição pedagógica que considera fundamental a intervenção do professor 

no desencadear de conhecimentos conscientes, sits is in the tradition of many teacher-

centred transmission pedagogies, from traditional grammar to direct instruction 

(Cope & Kalantzis, 2000b:239). Dessa forma, a convocação, numa mesma proposta 

pedagógica, destes dois princípios acaba também por dar visibilidade e razão de ser à 

ideia de que a apropriação da linguagem implica ambos processos, envolve, na sua 

complexidade, aquisição e aprendizagem (Amor, 2003:13, negrito original). 

Por sua vez, a defesa da promoção de um enquadramento crítico da linguagem 

em contexto pedagógico é um desenvolvimento recente e natural da assunção da 

linguagem como competência socialmente situada (cf. Introdução e capítulo 1 deste 

trabalho). Este princípio pode definir-se como uma dimensão da pedagogia que 

procura tornar explícito o funcionamento ideológico na construção do significado e na 

configuração da própria linguagem, e pode afirmar-se que se trata da incorporação 

pedagógica da denúncia, efectuada por estudos de literacia de âmbito sócio-cultural e 

sociolinguístico, da forma como a linguagem (bem como a educação tradicional em 

literacia) está ao serviço da reprodução do status quo associado às classes sociais 

dominantes (cf. Bernstein, 1990; Gee, 1996; Christie & Mission, 1998; Rose, 2006). 

Esta denúncia desencadeou  

 

“a real concern for using literacy teaching as a means to influence society, and 
particularly to overcome social inequity, whether by trying to ensure that all 
students had equal access to the kinds of literacy that mattered, or by exposing the 
workings of ideology in language “(Christie & Mission, 1998:6). 

 

Por fim, o princípio da prática transformada encontra respaldo na ideia 

generalizada da necessidade de transferência e aplicação do conhecimento entre 

diferentes contextos (cf. Cope & Kalantzis, 2000b), assim como na concepção da 

mútua interdependência e estruturação das capacidades da ‘leitura’ e da ‘escrita’ (cf. 

Christie & Mission, 1998).  
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Neste sentido, a convergência explícita destes princípios, cujas versões 

originais e ‘heterodoxas’ são habitualmente alvo de críticas por serem consideradas 

pedagogicamente insuficientes, resulta de uma tentativa consciente de formular uma 

pedagogia da literacia que, ancorada numa caracterização sistemática da linguagem, 

amplie tradições e práticas de literacia em contexto escolar e que possa 

complementar, de uma ou de outra maneira, as concepções e actividades dos 

professores filiados em qualquer uma destas tradições (cf. Cope & Kalantzis, 2000b).  

 

 

2.1. O princípio da prática situada 

 

Tal como o entendemos, o princípio de prática situada, que é considerado o 

princípio básico da pedagogia da literacia (cf. Gee, 1996, 2004, 2005; The New 

London Group, 2000; Wells, 2001, 2003, 2004), determina basicamente que se 

‘aprende’ tacitamente a(s propriedades da) linguagem da escola participando com 

outros em actividades em que se faça uso autêntico e contextualizado dessa 

linguagem para construir significados pessoalmente relevantes para os ‘aprendizes’.  

Pode dizer-se que a defesa deste princípio pedagógico assenta em razões de 

ordem linguística e em razões de ordem psicológica. Em termos linguísticos, a defesa 

da prática situada é uma consequência lógica da natureza sócio-cultural do objecto de 

aprendizagem, a linguagem. Como descrito no capítulo anterior, assume-se, no 

quadro linguístico sistémico-funcional, que as manifestações concretas de linguagem 

estão sempre vinculadas a determinados contextos sócio-culturais. Vimos, 

especificamente, que os textos da escola fazem uso de determinados padrões 

linguísticos situados em determinados contextos sociais e culturais, construindo e 

veiculando os significados próprios desses contextos (cf. Halliday, 1993; Gee, 1996, 

2000a, 2001, 2004, 2005; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006). O princípio da 

prática situada da literacia ancora-se nesta caracterização: ao postular-se a 

necessidade de aprendizagem da linguagem em situações de prática situada, o que se 

defende é que esses textos devem ser interpretados (e produzidos) nos contextos 

sócio-culturais de uso em que são funcionais para construir significado. Entende-se 

que, dessa forma, se desencadeia uma necessidade real de compreender a linguagem 
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específica usada para a construção dos significados veiculados, criando-se, assim, as 

condições adequadas para a sua aprendizagem (cf. Halliday, 1993; Schleppegrell, 

2004; Martin & Rose, 2005; Rose, 2005; Fang et al., 2006). Como afirma James Paul 

Gee (2004), não é possível aprender a compreender e a usar a linguagem dos textos da 

escola à margem desses contextos de uso; “if any variety of language is to be learned 

and used, it has to be situated” (Gee, 2004:117, itálico original). 

Tal como o entendemos, o princípio da ‘prática situada’ aproxima-se muito 

consideravelmente da (frequente) defesa da criação de ‘situações de comunicação’ 

como contexto de aprendizagem linguística. Esta última formulação, associada a 

quadros linguísticos diferentes do que assumimos neste trabalho, decorre da definição 

da capacidade de uso da linguagem em situação como a ‘competência comunicativa’ 

do falante (cf. Hymes, 1972), e da identificação do desenvolvimento dessa 

competência como o objectivo a atingir na aula de língua (cf. Amor, 2003).  

Fonseca & Fonseca (1977), por exemplo, reclamaram “um ensino centrado 

sobre situações de comunicação” (1977:46, itálico original), sublinhando “a 

importância da contextualização autêntica” (idem), de “trazer para a aula, ou de criar 

na aula, situações reais de comunicação” (idem:137) e defendendo, “pois, uma 

abertura da Escola ao meio – o que, na perspectiva da pedagogia de línguas, se 

entenderá como a abertura à pluralidade dos discursos produzidos na comunidade” 

(idem:47, itálico original) como “a via correcta de realização da integração da escola 

na vida, na comunidade” (idem:154).  

Basicamente o mesmo é assumido por Costa (1996), ao afirmar ser necessário 

incorporar na pedagogia da língua a “exercitação de tarefas comunicativas que 

efectivamente requeiram a aprendizagem de novas formas discursivas” (Costa, 

1996:66, itálico original). E também Amor (2003) defende a configuração da 

pedagogia da língua em termos da 

 

“a criação de contextos de aprendizagem, reais ou simulados, em que o maior 
número de variáveis do acto comunicativo possam ser activadas, detectadas, 
manipuladas e até, sempre que possível, controladas em moldes que permitam 
observar as marcas, o grau e os efeitos da sua incidência” (Amor, 2003: 21). 

 

E. Amor esclarece que essas situações de aprendizagem se criam na sala de 

aula “pela selecção de situações exteriores - ou dos materiais que com as mesmas se 
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articulam” e “pela sua recriação no contexto de aprendizagem, à escala do universo 

escolar- incluindo a vivência das suas necessidades de ordem comunicativa”. Dessa 

forma, a aula torna-se, refere, “o contexto-base onde chegam discursos anteriores e 

onde se geram novas práticas discursivas" (Amor, 2003: 21).  

Não obstante a proximidade existente entre ambas formulações, parece-nos 

que a formulação do princípio da ‘prática situada’ é, pelo menos, menos ambíguo que 

o de ‘criação de situações comunicativas’. Por um lado, porque, como o reconheceu 

F. I. Fonseca, “a comunicação não é a única função da linguagem. Não é sequer a 

mais importante das funções da linguagem” (Fonseca, 1987/1994: 118, itálico 

original), e, por outro, porque deixa perceber de uma forma mais imediata que se está 

a defender a criação de situações de actividade prática que impliquem o uso autêntico 

da linguagem escrita para construir significados como condição de aprendizagem 

desse processo. Relativamente a esta, a formulação da pedagogia da linguagem como 

‘pedagogia da comunicação’ pode induzir a concepções e práticas pedagógicas 

limitadas, distantes das que aqui entendemos como desejáveis para o ensino-

aprendizagem da literacia.  

Em termos psicológicos, a defesa do princípio da ‘prática situada’ da literacia 

fundamenta-se amplamente na teoria sócio-cultural da aprendizagem baseada nos 

postulados de Vygotsky (1979, 1995). Na verdade, e como se verá, a consideração da 

teoria deste autor (bem assim como a da ‘teoria da cognição situada’ (cf. Barsalou 

1999), que pode considerar-se um desenvolvimento da teoria construtivista 

vygotskiana) permite ‘especificar’ as condições em que se deve traduzir a prática 

situada da linguagem da escola, nomeadamente a necessidade de que se estabeleça um 

contexto de interacção social entre aprendizes e mestres a propósito da realização de 

uma actividade e um contexto de interacção entre experiências corporais dos 

aprendizes e os significados veiculados nos textos da escola. 

Para melhor entender a teoria de Vygotsky, há que começar por esclarecer o 

conceito de desenvolvimento intelectual assumido por este autor. Em termos gerais, 

Vygotsky (1979, 1995) entendia que aquele desenvolvimento não resulta do 

amadurecimento gradual de funções mentais superiores preexistentes ou inatas e 

exclusivas ao ser humano, mas sim do processo de transformação qualitativa de 

funções mentais primitivas, biologicamente transmitidas, que ocorre logo a partir da 

primeira infância, mediante a ‘reconstrução interna’ de competências que fazem parte 
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da cultura de uma sociedade (conhecimentos, práticas, instrumentos, crenças), 

‘reconstruções’ essas que se sobrepõem a e transformam a linha de desenvolvimento 

natural do ser humano (cf. Wells, 2001; Jones, 2001; Rivière, 1985; Carretero & 

Madruga, 1984; Miras, 1991; Kozulin, 1994).  

Segundo Vygotsky (1979), a interiorização dessas competências culturais e o 

consequente desenvolvimento das funções mentais superiores não é um processo 

independente e passivo: antes pelo contrário, é um processo eminentemente social, 

absolutamente dependente da participação activa do indivíduo-aprendiz em situações 

de prática social (isto é, prática realizada com outros) dessas mesmas competências 

em aprendizagem. Defende que é nas situações de realização dessas actividades com 

outros, que modelam a realização ou utilização de uma determinada competência 

cultural, que a criança se ‘apropria’ dessas competências, que inicialmente lhe são 

exteriores, e que, uma vez interiormente apropriadas, constituem o âmago do seu 

desenvolvimento mental: “Una vez se han internalizado estos procesos, se convierten 

en parte de los logros evolutivos independientes del niño” (Vygotsky, 1979: 138-139). 

Na teoria de Vygotsky, a aprendizagem ‘social’ é por isso prioritária na 

condução e actualização do desenvolvimento interno (cf. Kozulin, 1994; Rivière, 

1985; Miras, 1991), configurando-se a noção de acção como o elemento 

desencadeador de toda a aprendizagem individual. Nessa medida, a ideia central da 

teoria de Vygotsky é semelhante à de Dewey (1938), quando afirma que o ser 

humano aprende fazendo. Consequentemente, no contexto teórico sócio-cultural, a 

aprendizagem consiste numa “transformation that continuously takes place in an 

individual's identity and ways of participating through his or her engagement in 

particular instances of social activities with others” (Wells, 2000:4, itálico nosso)29.  

O tipo de acção vygotskiana que promove a aprendizagem tem uma natureza 

necessariamente colaborativa, isto é, acção significa interacção e cooperação com os 

outros co-participantes. Vygotsky afirma-o em vários momentos: 

 

“En consecuencia, podríamos decir que nos desarrollamos a través de los demás (...) 
Éste es el proceso de formación del individuo” [...] “el mismo mecanismo que 
subyace a las funciones mentales superiores es una copia de la interacción social; 

                                                 
29 Nessa medida, considera-se que a perspectiva vygotskiana sobre o desenvolvimento complementa a visão 

piagetiana de que a criança é o agente activo das suas aprendizagens. 
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todas las funciones mentales superiores son relaciones sociales interiorizadas” 
(Vygotsky, 1981, citado em Wells, 2001:39 e 57); “El desarrollo de las funciones 
mentales superiores del niño son los frutos de esta cooperación (Vygotsky, 
1995:154).  

 

Especialmente influente no entendimento actual da teoria da educação tem 

sido a ideia vygotskiana de que a (inter)acção social, motor da aprendizagem 

individual, tem necessariamente uma natureza dialógica (cf. Kozulin, 1994). Como já 

antes referimos neste capítulo, Vygotsky (1979, 1995) reconheceu aos instrumentos 

semióticos um papel determinante na interiorização dos conhecimentos e 

competências culturais (e no consequente desenvolvimento humano), tendo atribuído 

à mediação linguística o papel central nesse processo. Em função do reconhecimento 

desse papel mediador, assume-se hoje em dia, no quadro teórico sócio-cultural da 

educação, que o conhecimento individual tem origem na interacção mediada pelo 

diálogo, isto é, que o conhecimento  

 

“is created, as well as appropriated, in the discourse among people who are working 
together in a specific situation in order to create or improve an artefact or to solve a 
problem of importance to the group” (Wells, 2004:2, itálico nosso). 

   

Foi através da formulação da noção de zona de desenvolvimento próximo 

(ZDP) que, em nosso entender, este autor melhor especificou a natureza dialógica da 

origem do conhecimento30; fê-lo no contexto da formulação da sua teoria sobre o 

papel do ‘ensino interventivo’ no desenvolvimento da criança, que também 

abordaremos a propósito da discussão do princípio do ‘ensino explícito’ (cf. ponto 

2.2). 

A definição vygotskiana do conceito de ZDP é relativa a duas outras noções, 

nomeadamente a de nível de desenvolvimento real e a de nível de desenvolvimento 

potencial. O nível de desenvolvimento real é o conjunto de capacidades já fossilizadas 

e que determinam o que o indivíduo já sabe e pode realizar de uma forma 

independente; e o nível de desenvolvimento potencial é o conjunto de competências 

                                                 
30 Na verdade, a noção de ZDP é actualmente a ideia central para qualquer formulação pedagógica porque se 

converteu na palavra emblemática que identifica a dimensão dialógica e intersubjectiva da aprendizagem (Kozulin, 1994). Tal 

como defende Kozulin (1994:168), foi como resultado da formulação desta noção que se começou a valorizar o estabelecimento 

de um mundo social partilhado entre a criança e o adulto através do processo de negociação de significados, o que é evidente, por 

exemplo, na defesa da imersão dos alunos em práticas sociais, hoje em dia amplamente aceite. 
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em fase de maturação, cujo limite superior é determinado pelas capacidades 

intelectuais de quem aprende. É entre estes dois níveis de desenvolvimento que 

Vygotsky (1979, 1995) conceptualiza a existência da ZDP, definida como a distância 

que existe entre a zona de desenvolvimento real de um indivíduo e aquilo que ele 

pode chegar a fazer em interacção dialógica, isto é, com a colaboração com 

indivíduos mais ‘capazes’ (cf. Wells, 2001; Rivière, 1985; Kozulin, 1994; Hammond 

& Gibbons, 2001). A tese de Vygotsky é a de que, dentro dos limites estabelecidos 

pelo seu desenvolvimento, todas as crianças podem fazer mais do que aquilo que 

conseguem fazer por si sós quando, no contexto da imersão e  participação em 

actividades, recebem a ajuda que activa as suas capacidades em maturação (e que lhes 

permitirá resolver eventuais problemas implicados na realização de uma acção) 

através do diálogo que mantêm com os professores ou pares mais capazes (Vygotsky, 

1995:180, tradução nossa; cf. ponto 2.2.). 

Quer isto dizer que a zona de desenvolvimento próximo não é uma 

propriedade que exista à priori no aprendiz (como o próprio Vygotsky afirma, la 

existencia de un momento óptimo para la instrucción en una materia determinada no 

se puede explicar en términos puramente biológicos (Vygotsky, 1995:181)), sendo 

antes um potencial de desenvolvimento mental que só se cria mediante a interacção 

dialógica, que acontece quando os indivíduos colaboram na realização de alguma 

actividade: 

 

“Proponemos que una característica esencial del aprendizaje es que crea la zona de 
desarrollo próximo; es decir, que el aprendizaje despierta una variedad de procesos 
evolutivos internos que sólo pueden operar cuando el niño está interaccionando con 
las personas de su entorno y en colaboración con sus iguales” (Vygotsky, 1978, 
citado em Wells, 2001:45)31.  

 

Esta formulação da noção de zona de desenvolvimento próximo especifica, 

portanto, que a interacção dialógica é absolutamente crucial para desencadear a 

emergência dessa zona de aprendizagem, sendo, por conseguinte, o verdadeiro motor 

da promoção do desenvolvimento individual (cf. Wells, 2004:15). A conceptualização 

da zona de desenvolvimento próximo assumiu uma importância capital em termos 

                                                 
31 Optámos pela citação desta passagem de Vygotsky (1978), que consta em Wells (2001:45), porque consideramos 

tratar-se de uma tradução mais clara da versão em inglês que a de Vygotsky (1979: 138-139). 
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pedagógicos, na medida em que a aprendizagem deixou de ser encarada numa 

polarização ‘sabe/não sabe’, ‘domina/não domina’, tendo a eficácia do ensino e da 

aprendizagem passado a ser considerada em função do nível potencial de 

desenvolvimento do aprendiz, configurado em interacção dialógica com os outros 

mais capazes no contexto da realização de uma actividade. Nessa medida, a educação 

traduz-se no trabalho dialógico que se estabelece entre professor e aluno no contexto 

da realização de uma acção, e as propostas pedagógicas concretas são uma função do 

que a criança poderá fazer nessa interacção com as ajudas/orientações dos co-

participantes mais conhecedores (e não do que é capaz de fazer sozinha). 

Vygotsky defendeu ainda que, para que a aprendizagem seja efectiva, todo o 

trabalho de interacção deve resultar da participação numa actividade centrada em 

algum objectivo concreto de interesse para os alunos. A sua defesa desta condição de 

aprendizagem percebe-se nas seguintes afirmações a propósito da aprendizagem, 

precisamente, da linguagem escrita: 

 

“la enseñanza debería estar organizada de modo que la lectura y la escritura fueran 
necesarias para algo. Si sólo se utilizan para escribir felicitaciones oficiales a la 
plantilla de la escuela o a quien se le ocurra al profesor, entonces el ejercicio se 
convertirá en algo puramente mecánico que no tardará en aburrir al pequeño (...). La 
escritura y la lectura deben ser algo que el niño necesite. (...) la escritura deberá ser 
«importante para la vida» (...) la escritura debería poseer un cierto significado para 
los niños, debería despertar en ellos una inquietud intrínseca y ser incorporada a una 
tarea importante y básica para la vida. Sólo entonces podremos estar seguros de que 
se desarrollará (...) como una forma de lenguaje realmente nueva y complexa. ... la 
necesidad de que la escritura se enseñe de modo natural (...) Ambas actividades 
[lectura y escritura] deberían convertirse en algo necesario” (Vygotsky, 1979:176-
177, itálico original). 

 

Esta condição coloca em destaque a teoria de Vygotsky de que a aquisição das 

habilidades de literacia, como a de qualquer outro conhecimento ou capacidade, não 

deve ser um fim em si mesma (não deve ser o objectivo da aprendizagem), devendo 

antes ser encarada como resultando da satisfação de necessidades reais criadas pela 

participação em determinadas actividades em que seja necessário manipular esse 

conhecimento ou capacidade. Wells (2001) refere que isso não exclui a participação 

em acções focalizadas no ensino de um determinado conhecimento ou capacidade  

(aquilo a que nos referiremos como o ‘ensino explícito’) “pero siempre en el contexto 
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de su función como elementos que median en la actividad considerarada como un 

todo” (Wells, 2001:138).  

Em síntese, a ideia central da teoria geral da aprendizagem de Vygotsky é a da 

defesa da prática colaborativa orientada para objectivos do interesse dos indivíduos 

participantes como o contexto da aprendizagem das competências culturais aí 

utilizadas e do consequente desenvolvimento intelectual da criança. Hoje em dia essa 

condição é frequentemente interpretada como a participação em ‘comunidades de 

prática’: 

 

“[M]any educators recognize that, even in school, the most effective learning occurs 
in a ‘community of practice’ (...) in which, through participating in joint, purposeful 
activities, members master the knowledgeable skills necessary to achieve the valued 
goals of the classroom community” (Wells, 2003:27-28). 

 

Esta visão da aprendizagem como resultado da participação em (inter)acção 

em comunidades de prática é determinante na definição actual do princípio da 

‘prática situada’ da pedagogia da literacia. 

Através da formulação do princípio da ‘prática situada’, aquilo que se defende 

é a imersão das crianças em ‘comunidades de prática’ que impliquem a criação de 

situações reais de uso de texto, permitindo, desse modo, um tipo de aprendizagem 

tácita das propriedades linguísticas implicadas na construção de significado (cf. The 

New London Group, 2001; Gee, 1996, 2004). Entende-se que a apropriação escolar 

da literacia, uma competência de natureza sócio-cultural que é essencial para a 

integração social de todas as crianças, implica o estabelecimento de actividades 

significativas e orientadas para objectivos do interesse dos alunos em que se usem 

textos escritos como instrumentos que aportam informação relevante e pertinente para 

a realização dessas actividades, sendo a construção do significado veiculado por esses 

textos mediada pela interacção colaborativa e o diálogo.  

Cabe notar, como refere Wells (2001), que, no contexto educativo, as 

comunidades de prática são necessariamente versões adaptadas das comunidades de 

prática profissionais: 

 

“Naturalmente, este enfoque nos exige que seamos más explícitos sobre la 
naturaleza de estas actividades y sobre los objetos y prácticas implicados. (...) en el 
aula rara vez es posible realizar las actividades de las «comunidades profesionales 



Parte I 

Capítulo 2: Princípios da pedagogia da literacia em contexto escolar 

 

 77

de práctica» de la misma manera y en el mismo nivel. Pero eso no significa que no 
haya formas más sencillas de estas prácticas que sean adecuadas para situaciones 
donde lo participantes, los problemas y los recursos sean menos sofisticados” 
(Wells, 2001:138). 

 

O enquadramento teórico sócio-cultural da aprendizagem torna claro que a 

defesa da prática situada no contexto da pedagogia da literacia é, no fundo, a defesa 

da ‘contextualização’ e da ‘naturalização’ (cf. Wilson, 1986) da construção de 

significados na sala de aula para, dessa forma, promover um tipo de aprendizagem 

implícita da linguagem escolar mobilizada nesse processo. A ‘contextualização’ e a 

‘naturalização’ da aprendizagem da literacia são actualmente defendidas por muitos 

autores. A seguinte citação de Gordon Wells é disso um exemplo:  

 

“Literacy (...) can be progressively mastered through using written texts as tools in 
the achievement of goals that are meaningful and of importance to the community. 
(...) [A]ll children need their schooling to provide an extended apprenticeship into 
the larger community and its varied activities, in which literacy almost always 
functions as a valuable and necessary resource. (...) [W]ritten texts only take on 
their full meaning in relation to the activities in which they play a part and to the 
talk that surrounds their composition and interpretation” (Wells, 2003:27-28). 

 

Na medida em que são ‘instrumentos’ que tornam disponível a informação 

para a realização de uma actividade prática, os textos escritos fazem necessariamente 

parte dos conhecimentos que sustentam a realização dessa actividade, pelo que é 

necessário aprender a usá-los. Referindo-se especificamente à aprendizagem dos 

‘géneros textuais’, Wells (2001) afirma que:  

 

“Es evidente que la iniciación en las distintas disciplinas supone aprender a emplear 
los géneros escritos, tanto prácticos como reflexivos, que median en las actividades 
que constituyen esas disciplinas. Y (...) este aprendizaje se debe dar, no como un 
suceso independiente y descontextualizado, sino como parte integral de la 
realización de esas actividades” (Wells, 2001:157).                                                                                       

 

Também James Paul Gee tem defendido amplamente a aplicação deste 

princípio pedagógico, concebendo a aprendizagem da literacia como um processo de 

assunção de identidades sócio-culturais, que se consegue através da implicação dos 

aprendizes nas actividades associadas a essas entidades (à partida) extra-escolares e 

na utilização, entre todo o conjunto de atitudes, valores, instrumentos, etc., relevantes 

para a assunção dessas identidades, dos padrões de linguagem que lhe são próprios:  
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“a way of reading a certain type of text is only acquired, when it is acquired in a 
‘fluent’ or ‘native-like’ way, by one’s being embedded (apprenticed) as a member 
of a social practice wherein people not only read texts of this type in this way, but 
also talk about such texts in certain ways, hold certain attitudes and values about 
them, and socially interact over them in certain ways” (Gee, 1996: 41).  

 

Michaels & Sohmer (2000), por sua vez, expressam a mesma ideia referindo-

se especificamente à aprendizagem da linguagem com que se constroem os 

significados científicos:  

 

“For people to learn science, not merely ‘do’ it well in school, they must understand 
how inscriptions relate to the world they represent. They must know when it makes 
sense to generalise, to abstract way from particulars, and when it makes sense to 
stay close to the specific case. But ‘knowing how’ and ‘knowing when’ cannot be 
conveyed or learned by explicit rule. (...) it is fundamentally tacit knowledge (...) 
and can be learned only by acquiring the practice, being immersed and guided in 
situations where powerful sense-making occurs” (Michaels & Sohmer, 2000:286). 

 

Derewianka (2003) relata uma situação pertinente porque ilustrativa da 

operacionalização deste princípio pedagógico na aprendizagem da linguagem da 

escola. Esta autora estudou a produção longitudinal de crianças desde os 5 aos 14 

anos de idade, e refere, por exemplo, que, contra aquilo que seriam as expectativas, 

uma dessas crianças reformulou, aos 8 anos de idade, a sua produção inicial de ‘it 

erupts’ para a expressão nominalizada, ‘eruption’ (cf. nota 1):  

 

“S(tefan)  If we're living on top of a volcano and it erupts .......                     
M(other)  Are we living on a volcano?                                                             
S(tefan)   Well, an ERUPTIVE area ... Saddleback was a volcano”          
(Derewianka, 2003:22). 

 

Refere ainda que, no mesmo dia, ao ver um documentário na televisão sobre 

diprotodontes,  

 

[w]hen the presenter stated that '... these giants are no more', Stefan asked: 
S(tefan)   Why doesn't he say "EXTINCT"?” (idem). 

 

A autora relaciona essas produções ‘excepcionais’ com a interferência de um 

factor contextual escolar que, em nosso entender, exemplifica claramente uma 

instância de prática situada da linguagem:  
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“Stefan had recently been involved in a very stimulating school project on rocks in 
the local area, where the children were encouraged to take on the role of apprentice 
geologists and to scientifically study the rock formations in the surrounding region. 
In the course of the project, the children were encouraged to use the technical 
terminology of the field, and it could be that his use of 'eruptive' is a carry-over 
from the project” (Derewianka, 2003:22).  

 

A própria autora comenta que exemplos como este, a que se refere como 

sensitivity to the nature of more technical registers (Derewianka, 2003:22), podem ser 

interpretados como ilustrando a importância do tipo de tarefas escolares de literacia a 

que as crianças são expostas e submetidas e das expectativas placed upon them to use 

more 'adult' language (idem) sobre o seu desenvolvimento linguístico.  

Enfim, defende-se que, procurando reproduzir em contexto escolar de 

instrução os usos sociais reais da literacia, a aprendizagem dessa prática de construção 

de significado poderá ser será verdadeiramente efectiva na preparação sócio-cultural 

dos alunos e, consequentemente, para a sua plena integração nos contextos extra-

escolares que fazem uso da literacia (cf. Heath, 1983, 1986; Gee, 1996, 2000a, 2001, 

2004, 2005; Lankshear & Knobel, 1998; Morgan, 1998; Wells, 2001, 2003, 2004). 

Através da prática situada, isto é, ao participar nas práticas sociais de interpretação e 

criação de textos em relação com determinadas acções, a ‘linguagem da literacia’ 

converte-se  

 

“en los medios semióticos que median en la actividad mental de cada conocedor. 
(...) el individuo puede apropiarse de estos recursos culturales y emplearlos en la 
construcción de su comprensión personal” (Wells, 2001:280-281).  

 

É que, como Vygotsky afirmou, el lenguaje escrito [es] un sistema de 

símbolos y signos, cuyo dominio representa un punto crítico decisivo en el desarrollo 

cultural del niño (Vygotsky, 1979:160).  

Explicitámos, até aqui, de que forma o princípio pedagógico da prática situada 

da literacia se fundamenta em e é fundamentado pela teoria de Vygotsky sobre a 

aprendizagem humana: a prática situada traduz-se na realização de uma acção que 

implica a construção dos significados dos textos escritos num contexto de interacção 

social entre aprendizes e mestres de aprendizagem. No contexto da discussão da 

fundamentação psicológica do princípio pedagógico da prática situada da literacia, é 
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ainda relevante referir as recentes aportações da teoria da cognição situada (cf. 

Barsalou, 1999; Glenberg & Robertson, 1999, 2000; Glenberg et al., 2004).  

Para melhor entendermos as ideias centrais desta teoria, devemos começar por 

referir que, no quadro geral dos estudos psicológicos cognitivos, a construção dos 

significados (veiculados ou não por um texto) se entende como a formação de uma 

representação ou modelo mental com base na linguagem, no conhecimento prévio de 

quem constrói esse modelo e nas inferências que é possível estabelecer a partir dessas 

fontes de informação (cf. Glenberg & Robertson, 1999; Kintsch & van Dijk, 1983; 

Kintsch, 1988, 2004). Os investigadores em ‘cognição situada’ assumem esta visão, 

mas revêem-na e ampliam-na. Centram a sua atenção na componente ‘conhecimento 

prévio’, que caracterizam de forma inovadora, considerando-a central na construção 

de modelos mentais (cf. Glenberg et al., 2004).  

No âmbito da investigação cognitivista sobre a leitura, a activação do 

‘repertório cognitivo’ na construção de significados é já há muito destacada (cf. 

Kintsch, 1988; Irwin, 1986; Sousa, 1998a, b, c; Dionísio, 2000)32; a ‘inovação’ 

introduzida pela teoria da cognição situada foi o facto de defender que esse 

conhecimento tem um formato representacional analógico, quer dizer, tem 

essencialmente o mesmo formato que a percepção e a acção experimentada. Dito de 

outro modo, este quadro teórico defende que o conhecimento humano é constituído 

por imagens dinâmicas ligadas à percepção, isto é, que o conhecimento humano é 

‘corporizado’, tendo a mesma forma mental das práticas sócio-culturais específicas 

em que cada indivíduo participa (cf. The New London Group, 2000). Barsalou (1999) 

designa de ‘símbolos perceptivos' as unidades mentais que representam esse 

conhecimento ‘corporizado’. Dessa forma, esta teoria retoma, mas aprofunda e 

especifica, a dimensão prática e contextualizada reivindicada pela teoria vygotskiana 

do desenvolvimento e da aprendizagem ao colocar em relevo o papel dos ‘símbolos 

perceptivos’, registos mentais de experiências práticas e concretas, no processo 

psicológico de construção dos significados que são linguisticamente transmitidos.  

Neste quadro, a construção de significados implica, em primeira instância, a 

capacidade de activar esses símbolos mentais perceptivos, essas representações 
                                                 
32 Sousa (1998a) afirma: “Os textos “exigem”, para a sua “legibilidade”, a participação produtiva dos leitores pelo 

recurso não só aos conhecimentos linguísticos, mas também a um “repertório” a uma “enciclopédia” constituída tanto por 

conhecimentos de natureza sócio-histórica como das convenções literárias” (Sousa, 1998a:61).  
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dinâmicas de experiências passadas. Em termos esquemáticos, defende-se que o 

processo de construção de significados transcorre da seguinte forma: 

- uma situação linguística-alvo activa os símbolos perceptivos (as gravações/ 

os registos metais) que representam experiências passadas relacionadas e relevantes; 

- a activação desses registos perceptivos, traduzida na simulação de uma 

situação passada, possibilita a indexação (isto é, a associação) entre as entidades ou 

eventos referidos na situação linguística e as gravações/ os registos perceptivos de 

experiências. A forma analógica dos símbolos perceptivos mentais facilita essa 

indexação;  

- a simulação perceptiva e a indexação permitem situar os significados 

atribuídos à nova situação-estímulo, que passa a ter significados situados.  

Por conseguinte, de acordo com este quadro teórico, o processo de construção 

de significados implica, para além das palavras, informação de origem experiencial e 

perceptual do mundo físico que permita situar essas palavras. Por isso se defende, 

neste quadro teórico, que o significado da linguagem é sempre específico (isto é, 

sensível a determinadas vivências) e personalizado, na medida em que resulta da 

activação de registos perceptivos pessoais que permitem a construção de significados 

de novas experiências de uma forma e não de outra. Gee (2005) discute um exemplo, 

tomado de Halliday & Martin (1993), que ilustra perfeitamente este aspecto situado e 

específico do significado da linguagem.  

A frase lung cancer death rates are clearly associated with an increase in 

smoking tem, para a maioria de todos nós, um significado, que podemos parafrasear 

como ‘as taxas de mortalidade provocada pelo cancro de pulmão estão associadas a 

um aumento do consumo do tabaco’. Gee refere que a atribuição desse significado 

resulta dos nossos registos mentais específicos configurados como resultado da 

vivência, na nossa sociedade, de toda uma discussão social em torno deste problema. 

Fora desse contexto social específico, esta construção gramatical, por si só, poderia 

dar origem (em inglês) a 112 significados diferentes:  

 

“[W]e have all been part of - we have all been privy to - the ongoing discussion or 
conversation in our society about smoking, disease, tobacco companies, contested 
research findings, warnings on cartons, ads that entice teens to smoke, and so on and 
so forth through a great many complex details. Given this conversation as 
background, [this] sentence... has one meaning. Without that conversation - with 
only the grammar of English in one's head - the sentence has more than 112 
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meanings. Obviously, however important grammar is, the conversation is more 
important. It leaves open one meaning" (Gee, 2005:21-22). 

 

Como refere Gee, por muito importante que a gramática e a descodificação da 

linguagem sejam, isso não é tudo na determinação dos significados porque é a 

capacidade de ‘contextualizar essa linguagem em vivências pessoais específicas’ que 

determina as inferências relevantes e a determinação do significado final da 

linguagem. 

Para além de se considerar que o significado é específico e personalizado, 

defende-se, no quadro teórico da cognição situada, que o significado é flexível, 

porque actualizado através da compreensão de novas experiências, e defende-se 

também que a função do estabelecimento dos significados situados nas simulações 

perceptivas de experiências é a de preparar os indivíduos para a acção. Neste 

contexto, a seguinte metáfora parece-nos muito pertinente, já que mostra claramente a 

noção de compreensão enquanto criação de significados situados que preparam para 

a acção, bem como a importância da simulação (isto é, da activação) das imagens 

perceptivas relevantes na determinação dessa compreensão: 

 

“It is almost as if we videotape our experiences as we are having them, create a 
library of such videotapes, edit them to make some prototypical tapes (or set of 
typical instances), but stand ever ready to add new tapes to our library. We re-edit 
the tapes based on new experiences or draw out of the library less typical tapes 
when the need arises. As we face new situations or new texts we run our tapes – 
perhaps a prototypical one, or a set of typical ones, or a set of contrasting ones, or a 
less typical one, or whatever the case may be. We do this to apply our old 
experiences to our new experience and to aid us in making, editing, and storing the 
videotape that will capture this new experience, integrate it into our library, and 
allow us to make sense of it (both while we are having it and afterwards)” (Gee, 
2001:715)33.  

 

As noções de ‘símbolos perceptivos’ e de ‘simulação’ de símbolos perceptivos 

são, portanto, cruciais neste quadro teórico: são os instrumentos de pensamento e de 

                                                 
33 Nessa medida, a consideração dos estudos de cognição situada também é relevante para o cabal entendimento da 

noção de literacias múltiplas (cf. Introdução). A caracterização da compreensão como uma actividade situada acaba por 

fundamentar cognitivamente essa noção dada a pluralidade de significados que caracteriza as acções situadas nas várias 

linguagens sociais. Como argumenta Gee, “to read is to be able to actively assemble situated meanings in one or more specific 

“literate” Discourses. There is no “reading in general”, at least none that leads to thought and action in the world”; “not as one 

thing, but many: many different socioculturally situated reading (writing, speaking) practices” (Gee, 2000a:204). 
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construção de sentido34. A posse e o número de ‘símbolos perceptivos’ relacionados 

com uma situação linguística-alvo emerge como um factor de sucesso na construção 

de significado; à medida que as representações das experiências passadas são menos 

relacionadas com a situação actual, a compreensão da linguagem é difícil e essas 

experiências tornam-se menos efectivas no apoio a esse processo. Nestes casos, 

[a]gents should find it increasingly difficult to understand discourses about the 

situations and to formulate successful plans for acting in them (Barsalou, 1999:73). 

De acordo com esta concepção, a incapacidade de indexar e de atribuir significados 

situados inviabiliza a compreensão da linguagem (cf. Glenberg & Robertson, 1999, 

2000; Glenberg et al., 2004).    

Barsalou (1999) defende que o mesmo mecanismo cognitivo se aplica a todos 

os usos de linguagem, quer os que descrevem situações imediatas, situações ausentes, 

situações não familiares, situações futuras ou situações em que não há acção: em cada 

caso, existe a simulação necessária de percepções passadas total, parcial ou apenas 

minimamente coincidentes com a situação-estímulo que permitam a indexação e a 

compreensão.  

Este quadro teórico tem sido evocado em defesa do princípio da ‘prática 

situada’ da literacia como um processo de imersão em situações práticas (cf. Gee, 

1996, 2000a,b, 2001, 2004, 2005; The New London Group, 2000), e as razões são 

agora claras. É que o modelo da cognição situada mostra a importância geral de criar 

experiências práticas para o processo psicológico de construção de significados: 

 

“Situated meanings are, crucially, rooted in embodied experience - one has to "see" 
the meaning as a pattern extracted from the concrete data of experience”; “The 
experiences in which situated meanings are rooted are ones we have had as 
embodied perceivers of the material world and as participants in various and sundry 
social practices, including rhetorical practices” (Gee, 2005:24). 

 

                                                 
34 A importância da simulação de registos perceptivos de experiências na construção dos significados e na preparação 

para a acção tem sido experimentalmente demonstrada. Glenberg & Robertson (1999) constataram a relevância da simulação do 

conhecimento perceptivo (baseado em experiência) na compreensão e na acção (isto é, na compreensão de textos e na execução 

de actividades); Glenberg, et al. (2004) demonstram como a experiência física (neste caso, através da manipulação dos 

personagens de uma narrativa) ou mesmo a experiência imaginada (através da manipulação imaginada) melhora 

substancialmente a compreensão de leitores ‘iniciados’ ao assegurar a indexação dos objectos. 
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Neste contexto, a ‘prática situada’ da literacia em contexto pedagógico emerge 

claramente como uma forma de criar oportunidades aos alunos de desenvolverem 

registos mentais essenciais à construção dos significados veiculados nos textos, caso 

não os possuam de experiências passadas. Como argumenta James Paul Gee, a 

atribuição de significados às (diversas) variedades da linguagem usadas nos textos da 

escola (que, como qualquer outra realização linguística, possuem significados 

situados e contextualizados em determinadas práticas e experiências de determinados 

grupos ou comunidades) exige que se seja capaz de simular registos mentais 

pertinentes, que se seja capaz de situar as palavras e as estruturas linguísticas em 

determinados registos mentais, o que depende da vivência de experiências relevantes 

de uso dessas formas linguísticas, normalmente experiências da comunidade de 

prática que faz uso dessa linguagem35: 

 

“[O]ne does not learn to read texts of type X in way Y unless one has had 
experience in settings where texts of type X are read in way Y. These settings are 
various sorts of social institutions (...). One has to be socialized into a practice to 
learn to read texts of type X in way Y” (Gee, 1996:41). 

   

Gee refere ainda que [w]ithout embodied experiences with which to cash out 

its meanings, all the (...) academic text will do (...) is fill one with questions, confusion 

and, perhaps, anger (Gee, 2004:45). Por isso defende que a melhor forma de 

conseguir que as diversas formas da linguagem escolar sejam devidamente 

compreendidas e dominadas é através de uma pedagogia que procure estabelecer, 

como principal prioridade, a construção de contextos que proporcionem aos alunos 

experiências autênticas desses contextos, repetidas e colaborativas, ou que ajudam a 

imaginar essas experiências (cf. Gee, 2000b; Cope & Kalantzis, 2000b). Os registos 

mentais resultantes dessas experiências permitem a criação de significados situados 

das palavras e das construções gramaticais próprias dessas linguagens:  

 

“[I]f you want to design a learning environment, (...), start with the following sorts 
of questions: “What experiences do I want the learners to have? What simulations 
do I want them to be able to build in their heads? What do I want them to be able to 

                                                 
35 Um dos exemplos de que Gee se socorre frequentemente para defender a necessidade da experiência situada é a dos 

textos que acompanham os videojogos. Estes textos são difíceis de ler se não se tem experiência a jogar o jogo. Dito de outro 
modo, a experiência confere sentido situado específico à linguagem do texto, sendo por isso necessariamente anterior a qualquer 
outro tipo de transmissão de informação mais explícita. 
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do? What information, tools, and technologies do they need?”; “The first decision, 
then, ought to be about what are good and useful and powerful experiences for 
people to have” (Gee, 2004:118). 

 

Assim, a ‘prática situada’ nas escolas é fundamental porque permite a 

construção de reservas de conhecimento tácito partilhado que acabarão por ser usadas 

na contextualização e compreensão da linguagem. Se a escola oferecer as 

experiências que permitem a contextualização da linguagem e a construção de 

significados situados, a variedade de linguagem associada a cada domínio de acção 

será devidamente situada e, por conseguinte, compreendida e aprendida:  

 

"Once we see how important being able to simulate experiences in our mind is to 
comprehending oral and written language, we can see the importance of supplying 
all children in schools with the range of necessary experiences with which they can 
build good and useful simulations for understanding things like science" (Gee, 
2004:52). 

 

Por outro lado, a convocação, para o contexto prático de aprendizagem, das 

experiências prévias dos diferentes alunos na construção dos sentidos pode ser uma 

importante via de integração de diferentes identidades culturais. Para Cazden (2000), 

a consideração e valorização da identidade cultural primária na sala de aula fortalece 

essa identidade e, simultaneamente, actua contra as atitudes negativas (socialmente 

inculcadas) relativamente às diferenças culturais. Segundo a autora, dessa forma 

pode-se ajudar a esbater a habitual relação entre a classe social e o nível da 

aprendizagem escolar. Gee, por seu turno, entende que essa convocação pode 

funcionar como motivação para a aprendizagem das outras identidades culturais que a 

escola tem para oferecer ao aluno: 

 

“the community of practice created in the classroom must honour and allow for 
bridging across multiple identities.  If the identity required to be (and speak, write, 
and think) like a science student in this classroom here and now requires me, 
however tacitly, to disown, dishonour, or feel poorly about my other identities and 
social languages (including languages other than English), then all bets are off—we 
have a perfect recipe for failure” (Gee, 2005:28-29). 
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2.2. O princípio do ‘ensino explícito’ 

 

É hoje em dia amplamente defendido que a aprendizagem da utilização dos 

recursos léxico-gramaticais e discursivos com que se constroem os significados 

associados a cada uma das variáveis contextuais realizadas pelos textos da escola 

exige a implementação de um tipo de ensino formal e sistemático desses recursos. 

Dito de outro modo, defende-se que o professor torne a forma como os recursos 

linguísticos constroem os significados (locais e globais) nos textos um objecto visível 

de aprendizagem, conduzindo explicitamente a atenção dos alunos para esses aspectos 

formais, muitos dos quais novos ou pouco familiares (vejam-se, entre outros, Halliday 

& Martin, 1993; Gee, 1996, 2000a,b, 2001, 2004, 2005; Christie, 1998; Morgan, 

1998; Macken-Horarik, 1998; The New London Group, 2000; Cope & Kalantzis, 

2000b; Kazden, 2000; Hammond & Gibbons, 2000; Wells, 2001; Schleppegrell, 

2004; Rose, 2005, 2006; Martin & Rose, 2005; Fang et al., 2006; Pereira, 2007). 

Argumenta-se, em defesa da implementação de um ‘ensino explícito’, que o 

processo de aprendizagem das formas de linguagem usadas nos textos da escola não é 

um processo natural como o da aprendizagem das formas de linguagem usadas nos 

‘textos’ informais orais usados para representar os significados quotidianos em 

ambientes primários de socialização. A este propósito, Gee (2004) refere que  

 

“[l]iteracy (written language) is too new a process historically to have had the 
evolutionary time required to become “wired” into our human genetic structure. 
Written language is, at the very best, 6000 to 10,000 years old – too short a time to 
have gained biological support. Furthermore, written language was invented by only 
a few cultures and only a few times, unlike oral language, which has existed for all 
human cultures for long enough to have become part of our human biological 
inheritance” (Gee, 2004:11). 

 

Quer isto dizer que, ao contrário do domínio espontâneo da língua materna, a 

aprendizagem da literacia não está geneticamente programada, não existindo um 

suporte biológico que sustente a sua aprendizagem, dado que esta é demasiado recente 

na filogenia humana to have garnered any substantive biological or evolutionary 

support (The New London Group, 2000:31). Ainda que (por essa mesma razão) se 

reconheça a importância da ‘prática situada’ na sua aprendizagem, argumenta-se que 
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 “Children need, as well [as situated practice], overt guidance to focus on the 
features of language and context that help them recognize and produce the “right” 
situated meaning” (Gee, 2000a:200),  

 

visto que os alunos imersos nessas práticas de literacia podem não ser capazes, por si 

sós, de focar a sua atenção nos aspectos linguísticos relevantes sem esse apoio 

externo. Como refere Wells, a reorganização da gramática e a correspondente 

reinterpretação da experiência que hacen falta para emplear el texto escrito sinóptico 

como instrumento para pensar y comunicar no se produce espontáneamente en la 

mayoría de los niños (Wells, 2001:65), configurando-se dessa forma a necessidade da 

intervenção e da orientação explícita pelo professor. 

Por outro lado, defende-se também que o ‘ensino explícito’ é tanto mais 

necessário quanto menos experiência situada de uso das formas de linguagem escolar 

é adquirida nos ambientes extra-escolares em que os alunos são inicialmente 

socializados. O papel dos professores junto desses alunos na aprendizagem explícita é 

fundamental porque nem todos os alunos entendem à partida o funcionamento, as 

assunções, os objectivos, formas de uso da linguagem esperadas no contexto escolar. 

Para estes alunos, que apresentam menos conhecimentos tácitos desse tipo de 

linguagem, o ‘ensino explícito’ pode ser uma via importante de acesso directo ao que 

é importante aprender e, por isso mesmo, uma garantia acrescida de sucesso escolar e 

de igualdade de oportunidades. Argumenta-se que, sem esse foco explícito na 

linguagem,  

 

“students from certain social class backgrounds continue to be privileged and others 
to be disadvantaged in learning, assessment, and promotion, perpetuating the 
obvious inequalities that exist today” (Schleppegrell, 2004:3). 

 

Assim, o ‘ensino explícito’, dirigido pelo professor, é entendido como uma 

dimensão complementar, subsidiária e, por isso mesmo, integrante da própria ‘prática 

situada’; é uma consequência e não uma pré-condição da vivência de experiências 

relevantes de construção de significado; [e]xtended information given out of a context 

of application (…) is offered after, not before, learners have had experiences relevant 

to what that information is about” (Gee, 2004:13):  
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“la discusión colaborativa ayuda a los participantes a clarificar y desarrollar su 
comprensión del «contenido» de los textos con los que trabajan y del modo 
sinóptico con el que se representan. Sin embargo, (...) esta discusión también puede 
proporcionar una ocasión para aprender acerca de la cuestión igualmente importante 
de la «forma» (Wells, 2001:165-166). 

 

Quer dizer, defende-se que a aprendizagem explícita das escolhas linguísticas 

que são funcionais na construção das informações veiculadas só tem sentido no 

contexto da discussão colaborativa para criar o ‘significado’ de um texto usado para 

realizar uma actividade estimulante e pessoalmente significativa para os alunos, 

porque assim o funcionamento linguístico que se quer ensinar é mais fácil de entender 

e de dominar. Assim sendo, se o princípio da ‘prática situada’ adverte para a 

necessidade de criar contextos situados de construção de significado, o do ‘ensino 

explícito’ defende a visibilização da actuação da língua no contexto da criação 

destes tipos de significado:  

 

“Los aprendices de un oficio no desarrollan las capacidades que necesitan 
simplemente observando los artefactos producidos por los maestros el ramo o ni 
siquiera observando como llevan a cabo su actividad. Sin duda, el papel del maestro 
incluye modelar la actividad y explicar los principios y las prácticas implicadas. 
Pero estas aportaciones no tienen mayor valor cuando adoptan la forma mandatos 
abstractos, sino cuando se ofrecen como orientación y ayuda cuando el propio 
aprendiz está realizando la actividad (...). De manera similar, para desarrollar y 
afinar sus capacidades, los «aprendices semióticos» también necesitan orientación y 
ayuda. Sin embargo, también para ellos esta ayuda es de más valor cuando se ofrece 
mientras están trabajando en proyectos estimulantes que continuamente les exigen 
dominar el empleo de nuevos instrumentos y prácticas” (Wells, 2001:170-171). 

 

O que passa a estar em causa é, portanto, a explicitação de aspectos 

linguísticos que, de outra forma, permaneceriam inconscientes e ‘invisíveis’ (e, 

provavelmente, mal compreendidos); o que se assume é que, se assim permanecer, o 

potencial linguístico do aluno na construção do significado não será tão desenvolvido 

e, por conseguinte, a construção dos significados e a aprendizagem dos 

conhecimentos não será (tão) bem sucedida; o que se visa, portanto, é a emergência 

da consciencialização dos elementos formais de construção de significado para dotar 

os alunos de um tipo de conhecimento que se converta num recurso de controlo desse 

processo em situações futuras de construção de significado. Nessa medida, também a 

formulação do princípio do ‘ensino explícito’ encontra um importante fundamento na 

concepção desenvolvimental proposta por Vygotsky, mais concretamente no 
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reconhecimento de que o desenvolvimento da consciencialização dos conhecimentos 

culturais é crucial no desenvolvimento interno das funções mentais superiores: 

 

“Es evidente que, en los procesos superiores que surgen durante el desarrollo 
cultural del niño, la disciplina formal debe jugar un papel que no juega en los 
procesos más elementales: todas las funciones mentales superiores tienen en común 
la conciencia, la abstracción y el control” (Vygotsky, 1995:174), 

 

e no consequente reconhecimento do papel da instrução formal escolar no 

estabelecimento dessa consciencialização, sobretudo dos aspectos que não são 

acessíveis ao conhecimento dos aprendizes através da interacção informal (cf. 

Kozulin, 1994; Wells, 2001):  

 

“Los años de escuela, en su conjunto, son el período óptimo para la instrucción en 
operaciones que requieren conciencia y control deliberado; la instrucción en estas 
operaciones fomenta al máximo el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores mientras están madurando. Esto se aplica también al desarrollo de los 
conceptos científicos en los que la instrucción escolar introduce al niño” (Vygotsky, 
1995:182-183). 

 

A consciencialização dos conhecimentos na escola conseguida através da 

intervenção explícita do professor assume-se assim como a core goal of much school-

based learning (The New London Group, 2000:32). Uma das condições que 

Vygotsky estabeleceu para essa intervenção explícita é, justamente, a de que deve ser 

levada a cabo no contexto da ‘prática situada’, deve ‘basarse en las necesidades de los 

niños a medida en que se van desarrollando y en sus actividades” e não “presentada 

desde fuera, de las manos del profesor” (Vygotsky, 1979:160):  

 

“la experiencia práctica demuestra que la enseñanza directa de los conceptos es 
imposible y estéril. Un maestro que intente hacer esto normalmente no conseguirá 
del niño nada salvo verbalismo hueco, una repetición mecánica de palabras que 
simula un conocimiento de los conceptos correspondientes, pero que, en realidad, 
encubre un vacío” (Vygotsky, 1995:155-156). 

 

Para além desta condição, Vygotsky referiu-se a outras condições específicas 

acerca da forma como o professor deve realizar essa intervenção. Para o entendermos, 

devemos recuperar algumas das ideias introduzidas já no ponto 1.  
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Como aí referimos, Vygotsky considera que a aprendizagem e o 

desenvolvimento interior do ser humano encontra o seu motor central na interacção 

dialógica que se estabelece na realização de uma acção com os demais participantes. 

Podemos agora afirmar que, tal como a entende Vygotsky, a verdadeira natureza 

dessa interacção dialógica em contexto escolar acaba por ser a realização da instrução 

formal: quando dialogam com os alunos os professores guiam, proporcionando 

informação explícita com que apoiam os alunos no domínio dos novos conhecimentos 

e capacidades (cf. Vygotsky, 1995:183).  

No entanto, Vygotsky estabeleceu que não é qualquer tipo de diálogo 

instrutivo que promove a aprendizagem de novas competências e conhecimentos 

sócio-culturais. Para este psicólogo, a aprendizagem só acontece quando as 

competências e instrumentos culturais em que o professor explicitamente instrui os 

seus alunos são psicologicamente adaptados ao nível de desenvolvimento potencial da 

criança (cf. Carretero & Madruga, 1984; Rivière, 1985; Kozulin, 1994). Quer isto 

dizer que, nos termos de Vygotsky, para promover a aprendizagem explícita de novas 

competências e conhecimentos sócio-culturais, o diálogo pedagógico deve acontecer 

na ZDP das crianças.  

Como vimos anteriormente, a definição vygotskiana deste conceito é relativa a 

duas outras noções, nomeadamente a de nível de desenvolvimento real e a de nível de 

desenvolvimento potencial. Para Vygotsky, o trabalho pedagógico realizado apenas 

ao nível do desenvolvimento real corre o risco de não atender às capacidades que 

estão em via de desenvolvimento e, por isso, de não o promover; e o trabalho 

realizado para além do nível de desenvolvimento potencial não está ao alcance do 

aprendiz e, portanto, não é aprendido. Por isso, defende, como já o adiantávamos no 

ponto 2.1. deste mesmo capítulo, que, dentro dos limites estabelecidos pelo seu 

desenvolvimento, todas as crianças podem fazer mais do que aquilo que conseguem 

fazer por si sós quando, no contexto da participação nas actividades em que se vêem 

implicadas, recebem, através do diálogo que mantêm com os professores ou pares 

mais capazes, a instrução explícita que activa as suas capacidades em maturação. Para 

este autor, a ZDP consiste justamente naquilo que o aluno pode chegar a fazer em 

interacção dialógica, isto é, com a ajuda e colaboração com indivíduos mais capazes; 

neste sentido, para Vygotsky, o ensino formal e explícito adequado é o que activa essa 
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zona de aprendizagem (cf. Wells, 2001; Rivière, 1985; Wertsch, 1988; Carretero & 

Madruga, 1984; Kozulin, 1994).  

O trabalho na ZDP dos aprendizes implica, da parte dos professores (ou co-

participantes mais conhecedores), o conhecimento de “el umbral mínimo en el que 

puede empezar la instrucción” assim como de “el umbral superior” (Vygotsky, 

1995:181) das potencialidades das crianças; e significa que os professores implicam 

as crianças em tarefas prospectivas e desafiantes, isto é, em tarefas que inicialmente 

estejam além das suas capacidades individuais fossilizadas. Quer dizer, para 

Vygotsky, os alunos desenvolvem a sua competência independente através de um tipo 

de ‘aprendizagem prática exigente’. Uma das ideias mais insistentemente defendida 

por este psicólogo foi, precisamente, a de que a instrução ou intervenção explícita 

deve preceder o desenvolvimento interno, que  

 

“[l]a única forma de instrucción que se puede considerar buena es la que va por 
delante del desarrollo y lo dirige; no debe tener como objetivo lo ya maduro, sino 
las funciones en proceso de maturación” (Vygotsky, 1995:181).  

 

Este tipo de acção pedagógica explícita, dialógica e assistida, simultaneamente 

contingente (isto é, que é feita atendendo às capacidades dos alunos) e desafiante (isto 

é, que conduz os alunos para além das suas capacidades de trabalho autónomo), foi 

designado scaffolding por Wood, Bruner & Ross (1976). Segundo Vygotsky, o único 

propósito deste tipo de intervenção do professor é o de capacitar aquele que está a 

aprender para que se converta, de forma progressiva, num participante plenamente 

competente, capaz de actuar de forma independente:  

 

“Lo que el niño puede hacer hoy en cooperación lo podrá hacer sólo mañana”; [...] 
“[Cuando el niño realiza una tarea escolar] hace uso de los frutos de esa 
colaboración, esta vez de modo independiente” (Vygotsky, 1995: 181 e 183).  

 

No quadro destas condições pedagógicas, são centrais a gestão da 

aprendizagem e a qualidade da interacção que o professor leva a cabo com os 

aprendizes. Com efeito, para além de preparar a comunidade de prática e de deter a 

responsabilidade de ser um modelo de funcionamento da competência que quer 

ensinar, o professor é, no quadro teórico vygotskiano, um agente activo do 

desenvolvimento dos alunos, regulador das interacções pedagógicas e gerador de 
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aprendizagens intencionais em função do conhecimento das capacidades em 

emergência nos seus alunos (Rivière, 1985, 1988; Hammond, 2001; Jones, 2001), e 

não mero ‘expositor’ de conhecimentos pré-determinados que ‘transmite’ e ‘deposita’ 

na mente do aprendiz, ou ‘juiz espectador’, alheio ao desenvolvimento interno dos 

seus alunos. De acordo com a concepção vygotskiana, o papel do professor é o de 

observar o que as crianças já podem fazer e o de oferecer ajuda e orientação com o 

fim de negociar e facilitar a apropriação de conhecimentos ainda não interiorizados, 

enquanto participa com os alunos na realização de uma actividade36.  

A formulação do princípio pedagógico do ‘ensino explícito’ está ancorada 

nestas ideias de Vygotsky (cf. The New London Group, 2000; Gee, 1996, 2000b, 

2004; Schleppegrell, 2004; Martin & Rose, 2005; Rose, 2006). A concepção do 

‘ensino explícito’ da linguagem escolar que assumimos neste trabalho autoriza e 

convida os professores a introduzir nas suas aulas textos linguisticamente cada vez 

mais exigentes, capazes de desafiar as capacidades em desenvolvimento nos seus 

alunos, e de levar a cabo a explicitação dos aspectos linguísticos relevantes na criação 

dos significados ‘dentro da zona de desenvolvimento próximo que assim 

potencialmente se desenha’, apoiando-os durante essa aprendizagem, propondo a 

realização de tarefas à partida demasiado complexas, e diminuindo progressivamente 

esse apoio à medida que os alunos mostram competência na realização independente 

de tarefas de construção de significado que impliquem a utilização dessas formas 

ensinadas. Defende-se que, assim concebido, o ensino explícito permitirá 

gradualmente aos alunos a utilização consciente e controlada da linguagem da escola, 

quer na leitura independente de textos comparáveis quer no uso dos padrões de 

linguagem trabalhados em conjunto com o professor, uma manifestação clara do 

mecanismo de desenvolvimento interno concebido por Vygotsky (cf. Martin & Rose, 

2005; Rose, 2005).  

Como também se depreende da exposição acima, a aprendizagem efectiva de 

novas competências linguísticas exige dos professores determinadas atitudes 

pedagógicas, porque, como ficou dito, a natureza do apoio dado é crítica para o êxito 

                                                 
36 Por todas estas razões, o entendimento vygotskiano do ensino e da aprendizagem distingue-se das concepções 

associadas à psicologia piagetiana de desenvolvimento, segundo as quais se assume que a intervenção explícita do professor 

depende do nível de desenvolvimento interior já atingido pelos alunos como resultado de incrementos graduais e determinados 

de forma inata (cf. Rose, 2006). 
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na aprendizagem. O sucesso do apoio explícito do professor depende, por um lado, do 

conhecimento das capacidades efectivas dos alunos para assim poder proporcionar um 

apoio contingente e desafiante na interpretação e produção dos textos e na 

explicitação das propriedades que ainda estão em aprendizagem, garantindo dessa 

forma um tipo de progressão efectiva das aprendizagens: 

 

“Where teachers are aware of the particular linguistic requirements of their subjects 
to build their un-commonsense knowledge, they will be able to anticipate their 
students’ needs, and to direct their learning by drawing attention to the features of 
literate language to be used” (Christie, 1998:69). 

 

No entanto, para ser capaz de levar a cabo essa programação curricular, o 

professor necessita crucialmente de um conhecimento aprofundado do funcionamento 

linguístico. Esse conhecimento capacita-lo-á para a identificação das características 

linguísticas que actuam na construção de significado de um texto e, assim, para a 

programação de algum tipo de intervenção directa sobre essas características: 

 

“The formal description enables teachers to carefully plan a discussion around the 
language features in a text, to think through which language features will be focused 
on at each step, how the teacher will prepare students to identify them, and how they 
will elaborate on them” (Martin & Rose, 2005:7). 

 

Prevê-se que, através do ensino explícito, o professor leve os alunos a 

desenvolver o metaconhecimento do funcionamento linguístico, isto é, um 

conhecimento formal das propriedades linguísticas que lhe permita descrever, analisar 

e explicar a construção dos significados dos textos em cada contexto de situação. Para 

tal, advoga-se a introdução e utilização progressiva de metalinguagens para descrever 

a forma, o conteúdo e a função da linguagem da literacia.  

Como defendem Martin & Rose (2005) e Rose (2006), o desenvolvimento de 

uma metalinguagem deve, no entanto, ser um objectivo a atingir a médio ou longo 

prazo. Tal como claramente o deixam entender, esse conhecimento depende da 

realização de um extenso trabalho pedagógico que permita desenvolver nos alunos 

uma consciência gradual da singularidade da linguagem usada nos textos da escola a 

partir dos anos iniciais de escolarização. David Rose (2005; cf. Martin & Rose, 2005) 

desenvolveu uma metodologia, designada Learning to Read; Reading to Learn, com a 

qual visa a promoção gradual dessa consciencialização. Nessa metodologia, o autor 
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aplica, quer ao estudo de textos narrativos quer expositivos, uma mesma sequência de 

trabalho pedagógico, em que o professor começa por orientar a desconstrução formal 

desses textos, modelando a sua leitura, num esforço de situar os alunos nesses textos, 

e orientando explicitamente a sua atenção para as formas de linguagem implicadas na 

realização dos significados, que co-constrói dialogicamente com os alunos. As 

propriedades formais identificadas são imediatamente (re)aplicadas noutros textos, 

quer construindo outras narrativas a partir das ideias dos alunos quer reconstruindo, 

em versões linguísticas ‘informais’, os textos expositivos mais académicos. Quer 

dizer, apesar de visar esse metaconhecimento, o ensino explícito das formas 

gramaticais com que se constrói conhecimento não implica necessariamente esse 

conhecimento formal nos momentos iniciais do trabalho explícito com os textos37.  

O tipo de trabalho que Rose propõe assume que uma condição importante de 

aprendizagem explícita da linguagem da escola é a medida em que os alunos 

consigam relacionar essas novas formas de significado com as que previamente 

dominam. Trata-se, no fundo, de uma condição de aprendizagem que faz eco da 

necessidade, referida no ponto 2.1. deste capítulo no âmbito da discussão da teoria da 

cognição situada, de que qualquer aprendizagem seja situada nas experiências e 

conhecimentos pessoais. Wells (2001) também nota a esta condição, referindo a 

necessidade de que a interacção dialógica que se estabelece entre professor e alunos 

sirva para estabelecer ‘pontes’ que relacionem os novos modos de significar com os 

modos informais de significar que as crianças já conhecem38: 

                                                 
37 Aparentemente, no mesmo sentido parece ir a proposta de A. Culioli (s/d, citado em Amor 2003). Segundo E. 

Amor, este autor propôs “que se passe a considerar, associada à actividade linguística, a existência de uma prática reflexiva mas 

inconsciente e não munida de categorias formais (se não as mais elementares que a linguagem comum adopta....) que terá como 

razão de ser o próprio processo de negociação de sentido inerente aos actos comunicativos” (Amor, 2003:42) 
38 O estabelecimento dessas ‘pontes’ pode ser facilitado pelos próprios textos. O excerto abaixo, já transcrito no 

capítulo 1 deste trabalho, capitaliza os conhecimentos que fazem parte do senso comum, os escritos numa linguagem informal, 

para introduzir novos conhecimentos de forma gramaticalmente ‘mais formal’ (entre parêntesis rectos), cumprindo assim 

exemplarmente a função pedagógica de transmitir, de forma situada, informação especializada a leitores ainda ‘em 

especialização’: 

(i) “A Terra nem sempre foi o que é actualmente. Houve continentes que se deslocaram, eras glaciares vieram e 

desapareceram e montanhas cresceram e desgastaram-se. Ao longo de [todas estas mudanças], os seres vivos tiveram de se 

adaptar [ao seu ambiente em mutação]. Para tal, foram alterando a forma, o tamanho, ou o modo de viver, de acordo com as 

condições existentes. [Esta adaptação] é um processo muito lento. Foram necessários muitos anos para que a ínfima parte de 

qualquer animal ou planta se alterasse. [Este processo] é a evolução e ainda se verifica presentemente” (Antoniou et al., 1994:8). 
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“Esto [la reorganización de la gramática y la correspondiente reinterpretación de la 
experiencia que hacen falta para emplear el texto escrito sinóptico como 
instrumento para pensar y comunicar] es más probable que se produzca cuando las 
actividades se llevan a cabo en situaciones de colaboración con el enseñante o con 
otros niños donde el nuevo modo sinóptico de interpretar la experiencia se relaciona 
con el modo dinámico, más familiar, mediante un habla que pasa constantemente de 
un modo a otro tendiendo puentes entre ellos” (Wells, 2001:65). 

 

A concepção do procedimento pedagógico do ‘ensino explícito’ não deve, e 

como esperamos ter dado a entender, ser confundida com a defesa do 

desenvolvimento de um tipo de ‘conhecimento gramatical’, ‘conhecimento explícito’ 

ou ‘metaconhecimento da língua’. Um (pelo menos, aparente) exemplo dessa 

confusão é a referência de A. Costa (1996)  

 

“à explicitação do conhecimento da gramática da língua: categorização dos dados 
linguísticos, descrição de regras, reconhecimento de princípios de funcionamento do 
sistema” (Costa, 1996:66, itálico original)  

 

num contexto em que discute e procura delimitar o que “pode legitimamente ser 

objecto de ensino na aula de língua” para promover a “progressão no conhecimento 

linguístico” (idem:65-66). O tipo de ‘ensino explícito’ da linguagem que assumimos 

neste trabalho e o tipo de trabalho que visa a emergência de um (‘meta)conhecimento 

linguístico’ são, a bem da verdade, duas situações pedagógicas muito diferentes, pelo 

menos nos ciclos iniciais do Ensino Básico. E, efectivamente, esse facto parece estar 

implícito nas mais recentes orientações curriculares. 

Curricularmente, e para o Ensino Básico, estabelece-se que o objecto da 

competência específica do ‘conhecimento explícito’ são os “aspectos fundamentais da 

estrutura e do uso da língua” (M.E., 2001:31), definindo-se essa competência como “o 

conhecimento reflectido, explícito e sistematizado das unidades, regras e processos 

gramaticais da língua” (idem:32). Advoga-se a estruturação do conhecimento 

linguístico através de um tipo de trabalho ‘oficinal’, de tipo indutivo (cf. Duarte, 

1997; Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997), “a partir de formas que podem ir da simples 

                                                                                                                                            
No contexto da interacção que se estabeleceria numa aula de língua durante a construção do significado deste excerto, 

caberia ao professor a condução explícita dos alunos no estabelecimento das relações entre essas diferentes formas de significar 

(cf. Pereira, no prelo). 
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observação à manipulação de dados e ao desenvolvimento de actividades 

classificatórias” (Amor, 2003:27). A promoção deste tipo de conhecimento obedece a 

um princípio de ordem das aquisições, que estabelece que o metaconhecimento se 

desenvolve sobre aspectos linguísticos que já estão dominados pelas crianças (cf. 

Sim-Sim, 1998); cremos, aliás, que é por esta razão que se sublinha, no mesmo 

documento, a necessidade de que essa reflexão recaia sobre os ‘aspectos 

fundamentais da estrutura e do uso da língua’. E é um conhecimento válido ‘sobre a 

língua’, com inegáveis vantagens instrumentais, cognitivas e atitudinais, tal como 

formuladas por Duarte (1997). Mas este ‘conhecimento gramatical’ não é 

‘conhecimento da língua’, nem aspira a promovê-lo, que é o que se procura atingir 

através da operacionalização do princípio do ‘ensino explícito’.  

Com efeito, o princípio do ‘ensino explícito’ visa um trabalho sobre 

‘linguagem –problema’, ‘linguagem-difícil, exigente, estranha’, assumindo que a 

escola tem muito a fazer para ajudar os alunos a apropriar-se dessas novas formas de 

linguagem implicadas na construção de significados nos textos escolares, de modo a 

contribuir para a expansão do seu potencial de significação, isto é, para a 

aprendizagem efectiva da língua. E espera-se que esse tipo de trabalho se desenvolva 

logo a partir dos anos iniciais de escolarização, não se esperando exactamente o 

mesmo tipo de trabalho intencional para promover o desenvolvimento do nível de 

metaconhecimento de categorias e de regras gramaticais (que, como é claramente 

defendido, deve começar mais tarde e ser necessariamente básico). 

Por outro lado, o ‘ensino explícito’ da linguagem a que nos referimos também 

não é sinónimo do ensino explícito de processos mentais ou estratégias de 

compreensão ou de produção textual defendido por abordagens desenvolvidas no 

âmbito da psicologia educacional e que têm uma tradição arreigada na pedagogia da 

literacia (cf. de Castell, Luke & Egan, 1986). 

No âmbito da psicologia cognitiva da leitura e da escrita, a actividade de 

compreensão e de produção da linguagem escrita é concebida como o resultado da 

activação de um conjunto de processos mentais específicos que se assume que um 

leitor/escritor aplica tacitamente durante a construção dos significados de um texto 

escrito e que são postulados com base na observação da actividade de leitores e 

escritores bem sucedidos (cf. Collins & Pressley, 2002). Trata-se de processos como, 

por exemplo, a elaboração de perguntas e a resposta a essas perguntas à medida que 
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se lê, a inferência de informação a partir de partes do texto, a geração de imagens 

mentais, a previsão, a elaboração de informação, ou a construção de um sumário da 

informação lida para a leitura (cf. Smolkin & Donovan, 2002); e a planificação, 

textualização e revisão para a escrita (cf. Bereiter & Scardamalia, 1897). Assume-se, 

neste quadro teórico, que as dificuldades de compreensão e de produção de 

significado resultam da não utilização desses processos mentais, e assume-se também 

que a forma de evitar essas dificuldades é através da aprendizagem dos processos 

mentais adequados a cada tarefa, isto é, da aprendizagem explícita de estratégias de 

leitura e de escrita (cf. Fisher et al., 2002).  

Em conformidade, entende-se que a principal finalidade da pedagogia da 

literacia é a de desenvolver nos alunos, leitores e escritores em formação, um 

metaconhecimento dos processos mentais de que têm de fazer uso (cf. Pressley, 

2000); dito de outro modo, é a de formar leitores e escritores capazes de regular e 

monitorizar conscientemente os seus processos mentais, recorrendo a ‘estratégias’ 

adequadas à resolução de situações de compreensão e produção mais exigentes (cf. 

Sinatra, Brown & Reynolds, 2002). Neste quadro, o objecto de ensino explícito é 

configurado pelo conjunto das ‘estratégias’ mentais de compreensão e de produção de 

texto escrito (cf. Pearson et al., 1992).  

As investigações realizadas no âmbito da psicologia da leitura e da escrita têm 

colocado em evidência toda a complexidade mental implicada na construção de 

significados veiculados pela linguagem escrita e em que é efectivamente importante 

preparar os alunos, desejavelmente futuros leitores e escritores competentes. Com 

efeito, quando lemos, realizamos inferências, sumariamos e controlamos activamente 

os problemas com que nos deparamos, assim como quando escrevemos são cruciais 

os momentos de planeamento e de revisão. Nesse sentido, não é, portanto, de admirar 

que o ensino explícito dessas capacidades aumente o grau de sucesso dos alunos na 

construção de significado; o facto de vários autores reportarem uma melhoria nesse 

desempenho a partir do ensino de estratégias mentais (veja-se, por exemplo, o 

conjunto de artigos em Collins & Pressley, 2002) é, a este respeito, muito 

significativo39. 

                                                 
39 Embora não deixe de ser significativo (e como os próprios investigadores em psicologia cognitiva reconhecem) que 

o seu objecto de ensino-aprendizagem seja difícil quer para os alunos, quer para os próprios professores: “It remains unclear, 
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No entanto, e em vista do que expusemos ao longo deste capítulo (e também 

do anterior), as preocupações de uma pedagogia da leitura e da escrita cognitivamente 

fundamentada podem ser consideradas insuficientes relativamente ao que assumimos 

ser a principal exigência colocada pela aprendizagem escolar: a aprendizagem da 

própria linguagem.  

Na verdade, as abordagens pedagógicas inspiradas na psicologia cognitiva da 

leitura e da escrita funcionam de uma forma que podemos classificar de tipo top-

down, porque o foco da sua atenção explícita recai sobre os comportamentos mentais 

implicados na construção de significados e não no objecto que desencadeia esses 

comportamentos. Parece-nos, pelo contrário, que a abordagem pedagógica mais 

adequada ao quadro teórico que aqui assumimos será aquela que desencadeie 

naturalmente esses comportamentos mentais ao ensinar a interpretar e a usar a própria 

linguagem escrita, isto é, ao procurar promover o desenvolvimento do potencial de 

significação dos alunos; quer dizer, uma abordagem pedagógica de tipo bottom-up.  

Toda a série de comportamentos mentais de um leitor ou escritor são 

desencadeados, em primeira instância, pela própria linguagem, cujo domínio emerge, 

assim, como fundamental e básico, quer para a leitura quer para a escrita. Dionísio 

(2000) reconhece-o quando afirma que “[s]e as operações de leitura traduzem as 

actividades cognitivas que os sujeitos realizam quando lêem elas não podem, no 

entanto, ser vistas na independência dos textos sobre que se realizam” (Dionísio, 

2000:319). E as abordagens pedagógicas ‘cognitivistas’ da literacia têm sido alvo de 

crítica, justamente, por causa de se basearem mais em posicionamentos teóricos, 

necessariamente especulativos, sobre o funcionamento da mente do leitor e do escritor 

competente (já que a mente só pode ser observada indirectamente através dos 

comportamentos exteriores do que em descrições, sistematizações e formalizações 

linguísticas rigorosas. como refere Rose (2006):  

 

“they skirt around this phenomenon [language], touching on it at certain points, but 
at the heart of their discourse there lies a vacuum left by the absence of an 
articulated theory of language in social context” (Rose, 2006: nota de rodapé nº 5).   

 
                                                                                                                                            

however, whether it is possible to teach in the classroom all of the individual processes (...) Both inference and monitoring are 

very complicated processes, with only limited understanding at this point of how to develop these competencies through 

instruction” (Pressley, 2002:17-18). 
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O princípio do ensino explícito procura ensinar a fazer sentido com a (nova) 

linguagem escolar para construir informação, conhecimento, procurando 

especificamente ensinar o leitor e escritor a ver a língua, mais do que a ver as 

operações cognitivas implicadas na literacia. Nessa medida, os princípios em que se 

baseia a pedagogia cognitivamente fundamentada devem ser vistos como 

complementares do princípio pedagógico do ensino explícito da literacia, que 

assumimos neste trabalho.  

   

2.3. O princípio do enquadramento crítico  

 

Tal como descritos até aqui, os princípios pedagógicos da ‘prática situada’ e 

do ‘ensino explícito’ pretendem que os alunos adquiram conhecimentos linguísticos 

necessários para as práticas competentes de literacia (Macken-Horarik, 1998:75). No 

entanto, para além das propriedades situacionais, há outros factores ‘muito mais 

difíceis de ver’ que têm igualmente influência sobre as escolhas linguísticas e a 

determinação dos significados veiculados pela linguagem: trata-se dos factores de 

ordem ideológica.  

A ideologia, que se pode entender como o conjunto das perspectivas 

‘naturalizadas’, ‘normalizadas’ e ‘comummente aceites’ sobre uma realidade sócio-

cultural, está ‘embrenhada’, realizando-se, na e através da linguagem. Qualquer texto 

é ideologicamente ‘enviesado’ (biased) porque é sempre manifestação de modelos 

culturais que representam um determinado ponto de vista dominante a que se visa 

conformar os indivíduos leitores, ao mesmo tempo que silencia outros modelos 

culturais, outros pontos de vista (cf. Gee, 1996; Luke & Freebody, 1999; Vasquez, 

2003; Leland & Harste, 2000). Quer dizer, um texto transmite-nos conhecimentos 

sobre um ‘mundo’, uma sociedade, uma cultura que é preciso conhecer para se ser 

funcional nesse mesmo mundo, mas, ao fazê-lo, também conforma de forma oculta a 

nossa subjectividade, ‘ensinando-nos’ a ser, a estar, a valorizar e a conceber esse 

mundo de uma determinada forma, desvalorizando e desconsiderando e silenciando 

outras formas, outros modelos culturais, outros pontos de vista, naturalizando essa 

desvalorização, essa desconsideração e esse silenciar. O preço que assim se paga é 

uma percepção condicionada da realidade:  
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“all cultural models tend ultimately to limit the perception of differences and of new 
possibilities. They allow us to function in the world with ease, but at the price of 
stereotypes and routinized thought and perception” (Gee, 1996:89, itálico original),  

 

assim como um rumo, tipo e oportunidades de vida irremediavelmente influenciados:  

 

“while language could still certainly be seen as an instrument of empowerment that 
enabled people to operate productively in their social and personal lives, it could 
also be seen as the very thing that was constricting them into certain ways of 
thinking and being, and so seen as the shackles keeping them bound” (Christie & 
Mission, 1998:7, itálico nosso). 

 

Em conformidade, defende-se hoje em dia que a pedagogia da literacia 

também deve contemplar a explicitação desses factores ocultos de significação, 

emergindo o desenvolvimento da capacidade crítica em contexto escolar como uma 

competência necessária para que os alunos aprendam efectivamente a controlar a 

‘globalidade’ do processo de construção dos significados.  

A necessidade de se levar a cabo uma intervenção pedagógica explícita que 

conduza ao desenvolvimento de atitudes críticas fundamenta-se na assunção de que, 

apesar de os alunos serem agentes activos da construção dos significados, there is no 

assurance that they are making meaning that goes beyond their own expert 

understanding (Alvermann et al., 1999:30), dado o seu estatuto de ‘iniciados’ no 

processo semiótico. Como refere Macken-Horarik (1998), essa necessidade é ainda 

maior entre os alunos cujas vivências discursivas extra-escolares não os iniciam 

nessas capacidades: 

 

“[S]tudents who are dependent on their schooling to open up pathways into the 
territory of critical literacy profit well from pedagogies which make such pathways 
visible. It is important that those who already inhabit such territory do not hide from 
view the intensely demanding work many learners need to do as they develop the 
linguistic and other proficiencies on which a critical literacy depends” (Macken-
Horarik, 1998:102). 

 

A grande finalidade associada ao desenvolvimento de um tipo de 

enquadramento crítico no contexto geral de aprendizagem da literacia é, por isso 

mesmo, a de consciencializar os alunos sobre a forma como a linguagem é 

efectivamente usada para construir certos significados ‘sancionados’ por uma 
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determinada ideologia e não outros, reconhecendo-a como instrumento de 

posicionamento dos indivíduos e de construção e de conformação das suas/nossas 

identidades. Assim, através da implementação de um tipo de aproximação crítica aos 

textos, pretende-se desvelar a presença da ideologia, dos sistemas de crenças e de 

valores naturalizados na construção dos significados textuais, tornando explícitas 

essas outras ‘funções sociais’ desempenhadas pela linguagem (Christie & Mission, 

1998:11), 

 

“providing individuals access to understanding how the print and non-print texts 
that are part of everyday life help to construct their knowledge of the world and the 
various social, economic, and political positions they occupy within it” (Alvermann 
et al., 1999:1-2). 

 

Um dos domínios discursivos que mais atenção tem recebido no âmbito dos 

estudos pedagógicos da literacia crítica é o referente às formas de cultura popular, 

sobretudo as mais relevantes para crianças e jovens (revistas, música, vídeos, 

videojogos, etc.), dado o imediatismo e a evidente influência destas formas 

discursivas na construção das suas identidades, e, por isso mesmo, a a priori maior 

acessibilidade à sua leitura crítica na sala de aula (cf. Alvermann et al., 1999). Neste 

contexto, tem-se destacado a literacia crítica dos media como um dos âmbitos mais 

‘apetecíveis’ de implementação do desenvolvimento da literacia crítica em contexto 

pedagógico (cf. Lankshear & Knobel, 1997; Kubow, Grossman & Ninomiya, 1998), 

sobretudo em função do reconhecimento de que os significados veiculados são 

dominados pela imagem, pela aparência e pela superficialidade e parcialidade de 

tratamento (cf. Lankshear & Knobel, 1997).  

Por sua vez, Dionísio (2005b), reconhecendo embora que qualquer texto pode 

“ser submetido ao escrutínio, à avaliação, suspeita, reflexão e, assim, promover a 

auto-avaliação e a transformação”, destaca o papel que a literatura pode desempenhar 

no desenvolvimento de atitudes críticas dos alunos, suscitando “tais atitudes e 

posicionamentos” e contribuindo “para o exercício de um cosmopolitismo 

comprometido socialmente” (Dionísio, 2005b:72), dado que 

 

“a literatura – os textos literários e todos os outros produzidos à sua volta – de todos 
os tempos e lugares é o campo que tem as condições adequadas para concretizar tal 
projecto [social e crítico para a formação de leitores]. Talvez porque as tarefas 
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requeridas pela instância crítica encontrem, nas especificidades das condições de 
produção e interpretação destas formas humanas de expressão, o terreno para um 
pensamento realmente reflexivo, para a análise de diferentes experiências pessoais, 
o confronto de diferentes grupos e linguagens” (Dionísio, 2005b:72). 

 

Assim sendo, muitos dos textos que permitem um tipo de trabalho crítico estão 

(já) presentes na sala de aula: 

 

“Teachers who reimagine teaching as a set of critical practices disrupt the normative 
patterns of society and open up spaces for new voices to be heard. Using selected 
children’s literature is one way to begin critical conversations; they could also begin 
with newspaper articles, interviews with community members, or events in our 
schools” (Leland & Harste, 2000:6), 

 

e, tal como no caso do ensino explícito, defende-se que a promoção de atitudes 

críticas deve começar nos primeiros anos de escolarização (cf. Alvermann et al., 

1999), sendo possível implementar esse tipo de actividade pedagógica no próprio 

jardim de infância (cf. Vasquez, 2003; O’Brien & Comber, 2000). 

A condução pedagógica no desenvolvimento da capacidade de ‘análise’ crítica 

centra-se em duas dimensões textuais essenciais e complementares. Uma traduz-se na 

análise das escolhas linguísticas, o que implica colocar os alunos no papel de 

investigadores da linguagem, e a outra, na análise do conteúdo, o que implica 

desconstruir e problematizar a realidade aí construída e apresentada como natural e 

normal. Isto é, advoga-se um tipo de análise crítica de base ‘linguística’ e de base 

‘conteudística’ (cf. Vasquez, 2003:8).  

Efectivamente, no quadro dos estudos sobre a literacia crítica, assume-se hoje 

em dia que a condução dos alunos ao desenvolvimento de atitudes críticas depende, 

em grande medida, do nível de conhecimento linguístico (tendencialmente 

metalinguístico) adquirido através do ensino explícito. Considera-se que a 

consciencialização dos elementos formais e do modo como funcionam para construir 

diferentes significados (seja ao nível da propriedades gramaticais e discursivas seja ao 

nível dos elementos macro-textuais ou de género) permite a aquisição de uma certa 

distância face a um texto para que se estruture a sua desconstrução crítica (cf. Gee, 

1996; Macken-Horarik, 1998; Christie, 1998; Cazden, 2000; Schleppegrell, 2004; 

Fang et al., 2006). A isso se refere Christie, afirmando que  
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“[a]n important part of preparing students to be competent to challenge is teaching 
them aspects of how the grammar works to build knowledge so that they can make 
judgments for themselves about the values of the knowledge involved” (Christie, 
1998:68)  

 

e também Schleppegrell (2004):  

 

“Understanding the linguistic features that construe meaning in academic registers 
is not only relevant to writing clearly and reading for understanding. Structuring 
texts in academic ways also embeds in them ideologies and ways of thinking that 
naturalize certain perspectives and exclude others. When experiential and 
interpersonal meanings are construed in ways that are not foregrounded, they are 
also not easily questioned or challenged. This is why it is important to understand 
the ways that grammatical choices construe meanings of different kinds” 
(Schleppegrell, 2004:141). 

 

A expressão <A invasão do Iraque>, onde é central um exemplo de uma 

nominalização (invasão), ilustra de uma forma muito clara a função ideológica 

desempenhada pela linguagem. Tal como caracterizada no capítulo 1, a utilização do 

processo da nominalização oculta a referência aos agentes desse processo, pelo que 

este recurso linguístico se torna facilmente um instrumento estratégico ao serviço de 

certos interesses políticos (cf. Halliday & Martin, 1993; Martin & Rose, 2003; Harste, 

2003; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006). O que se assume é, portanto, que o 

conhecimento do funcionamento deste (e de todos os) processo(s) linguístico(s) pode 

tornar-se um importante instrumento para o desenvolvimento da capacidade de 

criticar os textos40. No fundo, dessa maneira, mostra-se de que forma a ideologia está 

presente e se constrói através da linguagem.   

Naturalmente, a capacidade de reconhecer a presença da ideologia na 

linguagem escolar implica, em primeiro lugar, que se seja capaz de ‘reconhecer’ a 

presença da própria ideologia nos conteúdos dos textos, isto é, implica também a 

capacidade de realização de um tipo de ‘análise do conteúdo’ para assim avaliar a 

forma como a linguagem desempenha funções sociais ideológicas (cf. Gee, 1996, 

2000b:68; Lankshear & Knobel, 1997; Macken-Horarik, 1998; Christie & Mission 

1998; Morgan 1998; The New London Group, 2000; Cazden 2000). Essa análise, que 

                                                 
40 Em Macken-Horarik (1998) encontram-se exemplos reais do modo como o conhecimento metalinguístico 

especializado sobre géneros ou tipos de texto, adquirido através do ensino explícito do professor, pode ser utilizado no 

desenvolvimento de uma postura crítica dos alunos perante narrativas textuais e fílmicas. 
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permitirá que se reconheça que a linguagem está ao serviço da realização de funções 

ideológicas como, por exemplo, de naturalização de pontos de vista associados a um 

determinado grupo dominante, de opressão social, de discriminação sexual ou étnica 

ou de controlo de informação, pode significar a ‘desnaturalização’ de (e o ‘tornar 

estranho’) conteúdos que o professor tinha ajudado a reconhecer e construir no texto 

(cf. The New London Group, 2000). 

   

“Critical literacy ... takes readers and writers into a reflexive world through which 
they can learn to recognise and resist the reading position(s) constructed for them by 
any text. Via strategies like deconstruction, critique and subversion, they come to 
denaturalise the taken-for-granted assumptions which underlie compliant readings 
and to see all texts as discursive constructs rather than windows on reality- and thus 
open to challenge and radical renewal” (Macken-Horarik, 1998:75, itálico original). 

   

Esta é, na verdade, a principal dimensão deste trabalho pedagógico, e pode-se 

dizer que a explicitação e análise do funcionamento linguístico é um instrumento para 

o atingir. Todavia, é uma competência difícil por depender, em primeira instância (e 

para além de conhecimentos explícitos sobre o funcionamento da linguagem para 

construir significados), da posse de amplos conhecimentos de carácter sócio-cultural, 

político e histórico, que permitam situar ‘ideologicamente’ os textos, reconhecer aí a 

actuação de modelos dominantes e construir outros significados alternativos. 

Lankshear & Knobel (1997) descrevem um modelo pedagógico de promoção de 

análise crítica de textos que põe em relevo o carácter crucial da posse desse 

conhecimento de fundo e que deixa perceber muito claramente como o 

desenvolvimento de um tipo de posicionamento crítico perante um texto pode ser um 

processo muito difícil para muitos leitores, incluindo os próprios professores.  

Esse modelo propõe que, partindo do trabalho de desconstrução do conteúdo 

feito na aula de língua, realizado no sentido de abordar a realidade construída e de 

realçar o tipo de posicionamento do leitor que aí se define, se proceda para uma 

abordagem curricular mais ampla, na medida em que outros professores de outras 

áreas colaboram na exploração de outros textos sobre assuntos relacionados e 

relevantes embora diferentemente perspectivados em termos teóricos, ideológicos e 

mesmo históricos. Sugere-se que dessa forma se abre aos alunos um amplo conjunto 

de dados a partir dos quais se poderá, de regresso à aula de língua, ser capaz de ‘reler’ 

o conteúdo do texto original, construindo outras versões da realidade representada, 
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identificando (agora mais facilmente) aspectos ideológicos ocultos e interesses 

implícitos, podendo, enfim, melhor formular a função de certas opções linguísticas.  

O princípio pedagógico do desenvolvimento crítico perante a linguagem volta, 

por isso mesmo, a colocar em destaque o papel do professor de língua como guia e, 

sobretudo, a necessidade de que seja um guia ideologicamente informado41, possuidor 

da formação linguística e sócio-cultural suficiente para reconhecer, ele próprio, a 

linguagem como instrumento de posicionamento social, político e ideológico e assim 

poder conduzir os alunos ao mesmo tipo de reconhecimento, ajudando-os a 

reconhecer outros posicionamentos alternativos, inicialmente não visíveis, nas 

mensagens linguisticamente veiculadas (cf. Christie & Mission, 1998:7).  

Assume-se que a formação dos alunos numa atitude crítica é uma componente 

central do desempenho pleno da cidadania (cf. Lankshear & Knobel, 1997; Kubow, 

Grossman & Ninomiya, 1998; Harste, 2001):  

 

“Practicing active citizenship (...) presupposes an orientation toward texts and 
certain capacities for meaning–making that are increasingly being identified with 
conceptions and practices of critical literacy”; “Teaching a critical social literacy is 
part of what is involved in educating students for active citizenship” (Lankshear & 
Knobel, 1997:97), 

 

tão importante como o desenvolvimento da capacidade linguística de construção de 

significados: 

 

“The ability to sound out words and make meaning from texts makes children good 
consumers rather than good citizens. To be truly literate, children need to 
understand how texts work and that they as literate beings have options in terms of 
how they are going to respond to a particular text in a given context... While we 
want our children to read for meaning, we also want them to begin understand how 
language works and what kinds of works it does” (Harste, 2001: s/p). 

 

Em certo sentido, já Fonseca & Fonseca em 1977 reivindicaram, em Portugal, 

a promoção do princípio do ‘enquadramento crítico’ em contexto pedagógico. 

Denunciaram a obrigação de acordar os alunos para a presença da ideologia na 

linguagem na aula de Português, constituindo-se  assim o professor e a instituição 

                                                 
41 Na verdade, Lankshear & Knobel (1998) incluem a referência a um segundo tipo de professor, o ‘professor-

bibliotecário’ como o responsável pela localização de textos relevantes, conforme indicado a partir da aula de língua, para o 

trabalho posterior nas várias disciplinas.    



Parte I 

Capítulo 2: Princípios da pedagogia da literacia em contexto escolar 

 

 106

escolar mais uma forma (e das mais eficazes) de pressão social através da linguagem 

(Fonseca & Fonseca, 1977:150):  

 

“Os textos a usar na aula são naturalmente marcados ideologicamente (...); e essas 
marcas ideológicas não terão que ser disfarçadas pelo professor, escondidas ou 
ignoradas em nome de uma inocência farisaica ou de uma imparcialidade utópica. 
Ele terá que assumir a presença delas e apresentá-las ao aluno, desmontando o 
funcionamento ideológico dos vários tipos de discurso, sensibilizando o aluno à 
força ilocutória presente em cada texto, tornando-o consciente de que a linguagem é 
uma forma de actuar, de influenciar, de intervir no comportamento alheio, que 
outros actuam sobre nós usando-a e que igualmente cada um de nós pode usar para 
actuar sobre os outros” (Fonseca & Fonseca, 1977: 148-149).  

 

Trinta anos depois, é por isso significativo que, embora mencionadas nos mais 

recentes documentos que configuram o currículo do Ensino Básico, não se associem 

entre si a ‘capacidade crítica’ e o desempenho pleno da ‘cidadania’ no quadro da 

definição da competência específica da Língua Portuguesa cf. Lei nº 46/86 de 14 de 

Outubro de 1986:  

 

“o domínio da língua portuguesa é decisivo no desenvolvimento individual, no 
acesso ao conhecimento, no relacionamento social, no sucesso escolar e profissional 
e no exercício pleno da cidadania”; “ser um leitor fluente e crítico” (M.E., 2001:31, 
itálico nosso).  

 

Enfim, o desenvolvimento da capacidade crítica, levada a cabo através de 

pedagogias visíveis dos modelos culturais, só poderá tornar-se um poderoso 

instrumento de libertação, de protecção, de resistência, de crescimento pessoal e, 

dessa forma, de justiça social (Gee, 1996:190-1), na medida em que tenha 

repercussões na acção dos futuros cidadãos em formação.  

Assume-se, de facto, que a progressiva consciencialização dos alunos sobre a 

forma como a linguagem serve a construção de significados ideologicamente 

sancionados no contexto geral de aprendizagem da literacia os torna mais capazes de 

escapar a esse poder ideológico mas defende-se que essa consciencialização deve 

reverter-se na sua implicação activa e informada na reconstrução desses textos e na 

intervenção social (cf. Christie & Mission, 1998; Morgan, 1998; Mission, 1998; 

Alvermann et al., 1999; Vasquez, 2003). Vasquez (2003), por exemplo, refere que o 

desenvolvimento de literacia crítica não se pode identificar com um tipo de atitude 

intransitiva e comodamente desconstrutiva, supondo também o desenvolvimento da 
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capacidade de usar a linguagem de formas poderosas na construção de projectos de 

acção social:  

 

“Critical literacy is also about imagining thoughtful ways of thinking about 
reconstructing and redesigning texts and images to convey different, more socially 
just and equitable messages that have real-life effects in the world” (Vasquez, 
2003:2).  

 

Por sua vez, Cazden (2000:264) adverte que a actividade crítica, por si só, may 

engender only cynicism or further alienation. Por essa razão, defende que the best 

programmes combine critique with transformed practice. Nessa medida, a 

implementação deste princípio de actuação na pedagogia da literacia exige a 

operacionalização de algum tipo de ‘prática transformada’.  

 

2.4. O princípio da prática transformada 

  

Assume-se que o corolário da pedagogia da literacia deve ser uma forma de 

‘prática situada transformada’, informada pelos significados construídos através da 

prática situada e o conhecimento explícito e ideológico do funcionamento linguístico. 

A aplicação do princípio da ‘prática transformada’ à pedagogia da literacia, defendido 

por autores como Gee (1996, 2000b), Macken-Horarik (1998), The New London 

Group (2000), Cazden (2000) e Rose (2006), entre outros, traduz-se na criação de 

situações pedagógicas que permitam a aplicação de conhecimentos adquiridos na 

construção de novos significados em situações pessoalmente relevantes. E, nessa 

medida, o princípio da prática transformada complementa o da prática situada, 

completando um tipo de ‘espiral pedagógica’ na aprendizagem da literacia (cf. Figura 

4, abaixo): 

 

“[I]t is not enough to be able to articulate our understanding of intrasystematic 
relations or to critique extra-systematic relations. We need always to return to where 
we began, to Situated Practice, but now a re-practice, where theory becomes 
reflective practice. With their students, teachers need to develop ways in which the 
students can demonstrate how they can design and carry out, in a reflective manner, 
new practices embedded in their own goals and values. They should be able to show 
that they can implement understandings acquired through Overt Instruction and 
Critical Framing in practices that help them simultaneously to apply and revise what 
they have learned” (The New London Group, 2000:35). 
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A breve referência que fizemos na secção 2.2. deste capítulo à pedagogia 

Learning To Read; Reading to Learn, desenvolvida por D. Rose (2005; cf. Martin & 

Rose, 2005) exemplifica a implementação deste princípio pedagógico. Depois da 

desconstrução formal dos textos lidos e da explicitação das formas de linguagem 

implicadas na realização dos significados, Rose sugere que essas propriedades 

formais sejam imediatamente reaplicadas na construção de outros textos, quer através 

da sua utilização na construção de outras narrativas a partir das ideias dos alunos, quer 

na reconstrução dos textos expositivos mais académicos em versões linguísticas 

menos abstractas.  

Este princípio volta a ancorar-se na teoria da aprendizagem formulada por 

Vygotsky (1979, 1995). Como já o dissemos antes, Vygotsky estabelece que o ponto 

culminante do processo de desenvolvimento intelectual é a existência de uma 

apropriação ou transformação interior. Como refere Wells, [n]aturalmente, el cambio 

– o la transformación...- es el propósito fundamental de la construcción de 

conocimiento; el objectivo es mejorar o potenciar lo que se sabe (2001:126). Para que 

essa transformação aconteça (i.e., para que efectivamente haja desenvolvimento, nos 

termos vygotskianos), defende-se que os alunos devem ter a oportunidade de aplicar 

conhecimentos obtidos:  

 

“the reception of new information does not, in itself, ensure an enhancement of 
understanding. For that to occur, the new information must be articulated with 
existing understanding and with relevant past experience, then put to the test, 
through action” (Wells, 2004:25). 

 

O próprio Vygotsky afirma que “[e]l individuo se desarrolla como tal 

mediante lo que produce para los demás. Éste es el proceso de formación del 

individuo” (Vygotsky, 1981, citado em Wells, 2001:38, itálico nosso). O argumento 

de Vygotsky parece ser o de que qualquer conhecimento só é realmente transformador 

do indivíduo se tiver repercussão na sua actividade prática; que um conhecimento que 

não seja aplicado numa acção posterior não chega a ser incorporado nos 

conhecimentos do aprendiz.  
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A aplicação deste princípio pedagógico à aprendizagem da literacia é 

facilmente detectada nas reflexões de diferentes autores. Por exemplo, James Paul 

Gee escreve: 

  

“[Children] have the right to be allowed to produce and transform knowledge, not 
just consume it. Children should, indeed, master the standard ‘genres’ of many 
school-based, specialist, academic, and public-sphere forms of language in social 
practices, but they should also know how to transform them, and innovate new ones 
for their own social, cultural and political purposes. In fact, they should know that 
even in using the standard genres they are, or at least should be, always actively 
adapting them to their own purposes” (Gee, 2000b:68). 

 

Um aspecto importante aqui referido por este autor é o de que aquilo que se 

espera da ‘prática transformada’ não é uma reprodução absoluta e exacta de 

conhecimentos adquiridos; antes, um desenvolvimento autónomo e criativo desse 

conhecimento, uma construção interior que é reforçada e conformada pelo que o 

aprendiz já pode fazer e entender. Também Wells (2001) se refere a estas mesmas 

condições de aprendizagem: 

 

“Sin duda, habrá momentos en los que los estudiantes de deberán centrar en 
aprender a emplear el instrumental lingüístico, en el sentido de centrar se atención 
en características como nuevos elementos de vocabulario o dispositivos 
lexicogramáticos para expresar certeza, duda y otras formas de compromiso 
epistémico... Pero éstos se deben «practicar» de la misma manera que los jugadores 
de cricket o de tenis se entrenan periódicamente para mejorar sus golpes, es decir, 
para poder participar de una manera más eficaz en el juego real”; [...] “Si queremos 
que los estudiantes aprendan los géneros que emplean los científicos para hablar y 
escribir sobre los fenómenos de su interés, es necesario ofrecerles oportunidades de 
hacer algo más que escuchar las exposiciones del enseñante o leer lo que los autores 
del libro han escrito: deben tener la oportunidad de hablar y escribir sobre ciencia 
ellos mismos y de dirigirse a otros que estén interesados en sus aportaciones y que 
respondan a ellas” (Wells, 2001:126 e 170-171). 

 

Curiosamente esta última citação volta a colocar em destaque o carácter 

dialógico da aprendizagem, agora como via de transmissão do conhecimento 

aprendido e aplicado e de recepção de uma resposta, que, de acordo com Wells (2001) 

permite ao aluno apreciar o grau de êxito do seu produto e apreciar as mudanças 

necessárias (agora sim) num contexto de comunicação autêntico e novamente situado.  

O funcionamento dos princípios da pedagogia da literacia até aqui descrito 

está esquematizado na figura 4. A característica que mais se destaca é o crescendo da 
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amplitude da capacidade de construção de significados, isto é, o ‘crescendo da 

amplitude em literacia’: 

 

 
Figura 4: A operacionalização dos princípios pedagógicos da literacia.   

 

 

3. Sobre a pedagogia da literacia na aula de língua  

 

Apesar da transversalidade e da pluralidade do processo de construção (e 

produção) de significados a partir da leitura e interpretação de textos potencialmente 

diversos nas diferentes áreas curriculares (cf. Capítulo 1), o lugar da aprendizagem 

literacia está confinado, tal como o determina a organização curricular actualmente 

dominante nas escolas de ensino básico e secundário (mas também nas escolas de 

formação de professores) à aula de Língua Portuguesa, sendo apenas relegada às 

outras disciplinas curriculares a transmissão do ‘conhecimento declarativo’, 

desresponsabilizando-as do ensino (embora não da avaliação (cf. Castro, 1995)) da 

actuação linguística nesse processo. A aula de língua é, portanto, o locus de 

implementação da pedagogia da literacia acima exposta.  

Um primeiro aspecto a realçar acerca dessa implementação é o de que, apesar 

de sequencialmente enunciados, se espera que os princípios pedagógicos apresentados 

sejam simultaneamente promovidos em qualquer fase do desenvolvimento e prática 

de literacia (cf. Lankshear & Knobel, 1998; Dionísio, 2005). Defende-se que estes 

princípios não constituem uma hierarquia linear;  

 

“Rather, they are components that are related in complex ways. Elements of each 
may occur simultaneously, while at different times one or the other will 

Enqu. crítico

    Ensino 
   explícito

  Prática 
  situada 

            Prática 

  situada transformada 
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predominate, and all of them are repeatedly revisited at different levels’ (The New 
London Group, 2001:32). 

 

Bem a propósito, Morgan (1998) refere que [i]n practice these aspects are 

likely to be dynamic: overlapping and interweaving (Morgan, 1998:137). Por sua vez, 

Vasquez (2003) refere que  

 

“[e]ach family of practices is needed for literacy learning, but none in isolation is 
sufficient. Each of the four is inclusive with each being integral to the achievement 
of the others” (Vasquez, 2003:15)42.  

 

Um segundo aspecto é relativo à centralidade que, não obstante, o princípio da 

prática situada assume na pedagogia da literacia. A promoção do ensino explícito e do 

enquadramento crítico são claramente dependentes da realização dessa prática situada 

de construção de significados, sendo ambos necessários para a condução à realização 

de práticas situadas posteriores e transformadas pelos conhecimentos adquiridos. No 

entanto, e à luz da sistematização que levámos a efeito na secção 2, a definição e 

distinção da aula de língua relativamente às demais unidades curriculares é sobretudo 

ditada pela implementação destes três últimos princípios pedagógicos.  

Efectivamente, a limitação da aula de língua à condução dos alunos por 

diversos ‘procedimentos situados’ de construção de significados de textos escritos 

estruturaria um espaço pedagógico cuja identidade pouco se distinguiria da das outras 

unidades curriculares, que necessariamente também implicam (embora se limitando a) 

essa dimensão. Com efeito, a forma como os significados são linguisticamente 

urdidos não é, pelo menos tal qual previsto no actual sistema curricular, objecto de 

atenção específica dos professores de outras áreas curriculares (cf. Castro, 1995; 

Amor, 2003; Pereira, no prelo). Nesse sentido apontam as mais recentes orientações 

curriculares, que definem claramente a ‘língua’ como objecto (e o seu 
                                                 
42 Na verdade, esta afirmação de Vasquez foi feita no contexto da referência a um modelo de leitura desenvolvido por 

Luke & Freebody (1999), que distingue quatro tipos de papéis (roles, originalmente formulados como ‘famílias de prática’ de 

literacia) em que os alunos deveriam ser preparados. Esse conjunto de roles / ‘famílias de prática’ difere dos princípios que aqui 

apresentamos por incluir um role referente à descodificação da linguagem escrita e por não incluir referência ao ensino explícito 

da linguagem. Os outros princípios pedagógicos que Luke & Freebody enunciam são ‘participante textual’, ‘utilizador textual’ e 

‘posicionamento crítico’, estes muito próximos dos princípios de prática situada, transformada e de enquadramento crítico, 

respectivamente, que aqui temos vindo a descrever. Para mais detalhes sobre a proposta de Luke & Freebody (1999) veja-se 

Dionísio (2005a,b).  
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desenvolvimento como objectivo) específico da aula de Língua Portuguesa: “[a] meta 

do currículo de Língua Portuguesa na educação básica é desenvolver nos jovens um 

conhecimento da língua que lhes permita (...) compreender e produzir (...)” (M. E., 

2001: 31; cf. Lei nº 46/86). Nessa medida, a aula de língua encontra na promoção do 

ensino explícito uma manifestação da sua individualidade. É nesse sentido que 

julgamos poder interpretar as seguintes afirmações de F. I. Fonseca:  

 

“A especificidade do ensino da língua materna relativamente às outras disciplinas 
centra-se essencialmente no explorar desta capacidade de flexão da língua sobre si 
própria”; [...] “a aula de língua materna não é “mais um” lugar em que se realiza a 
actividade linguística, é um espaço específico de consciencialização e treino 
intencional dessa actividade” (Fonseca, 1987/1994:124, itálicos originais e 
1991/1994:151). 

 

Na verdade, F. I. Fonseca tem-se pronunciado claramente em defesa de um 

tipo de ensino da língua como o aqui assumido como ‘ensino explícito’. Esta linguista 

afirma, por exemplo, que:  

 

“[o] estudo dos textos terá, pois, como objectivo central, na pedagogia da língua 
materna, suscitar no aluno a consciência dos recursos múltiplos da língua e conduzi-
lo à exploração desses recursos para a obtenção de uma melhor adequação às 
circunstâncias que determinam a especificidade tipológica dos discursos” (Fonseca, 
1985/1994:108); 

 

sublinha ainda a necessidade de que o professor possua, ele próprio, “uma 

consciencialização, teoricamente fundamentada, da especificidade e complexidade do 

texto escrito”, para assim “promover, mediante uma indispensável adaptação 

pedagógica, idêntica consciência no aluno”; e privilegia “o tratamento dos tipos de 

discurso que, pela sua complexidade, suscitam dificuldades” (Fonseca, 1991/1994: 

165 e 1987/1994:128). 

Além disso, também a formulação do princípio pedagógico do 

‘enquadramento crítico da linguagem’ contribui claramente para a individualização da 

aula de língua. Tal como o sublinham Fonseca & Fonseca (1977), a formação na 

capacitação dos alunos para analisar (e usar) criticamente a linguagem é o âmbito de 

intervenção específico da aula de língua ao nível da formação pessoal do aluno (mais 

que qualquer outra actuação pedagógica em termos de ‘valores’ ou ‘atitudes’ morais, 

éticos e cívicos, igualmente implicados na formação ‘integral’ do aluno), porque se 
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centra numa das dimensões determinantes na construção dos significados veiculados 

pela linguagem, que é o seu objecto de ensino específico: 

 

“parece-nos ser nesta crítica dos discursos, neste desmontar de estratégias verbais, 
nesta descoberta das potencialidades da linguagem, da palavra que pode ser 
libertadora e também instrumento de domínio, que reside o cerne do valor formativo 
do ensino da língua materna. Ensinar a usar uma arma como é a linguagem (ensinar 
a usar e a defender-se dela) é sem sombra de dúvida a melhor forma de preparação 
para a vida em comunidade”; [...] “Formar será, pois, para o professor de Português, 
não o transmitir ao aluno uma determinada visão do mundo, antes o fornecer-lhe na 
linguagem e pela linguagem os meios para que ele mesmo permanentemente a 
construa e (re)invente em liberdade” (Fonseca & Fonseca, 1977:149 e 152, itálicos 
originais).  

 

A este propósito, parece-nos relevante citar J. P. Gee, que refere que os 

conflitos ideológicos são an integral part of the language teacher’s job e que o 

professor deve allow these conflicts to become part of the instruction (Gee, 1996:89). 

Este autor refere-se, justamente, à promoção do ensino explícito da capacidade crítica 

como a realização de um acto ‘moral’ na aula de língua: 

 

“Brought to the student’s attention, allowed to become part of on-going discussion 
with teacher and peers, [these ideological conflicts] can themselves serve to focus 
student’s attention on relevant aspects of cultural models, in the students’ home 
culture, in their multiple other social identities, and in mainstream and school 
cultures.( ...) It is the job of the teacher to allow the students to grow beyond both 
the cultural models of their home cultures and those of mainstream and school 
culture (...) That is why good teaching is ultimately a moral act” (Gee, 1996:89, 
itálico original).  

 

Enfim, sendo a aula de língua o lugar específico da promoção dos 

conhecimentos linguísticos dos alunos e da sua capacitação na análise crítica da 

linguagem, será também o lugar específico de realização de práticas linguísticas 

transformadas porque informadas pelo crescendo de conhecimentos entretanto 

adquiridos. Quando afirma que o objectivo central do estudo dos textos na pedagogia 

da língua materna é o de conduzir os alunos a uma “consciência dos recursos 

múltiplos da língua e conduzi-lo à exploração desses recursos para a obtenção de 

uma melhor adequação às circunstâncias que determinam a especificidade tipológica 

dos discursos (Fonseca, 1985/1994:108, itálico nosso), F. I. Fonseca assume, 

claramente, a necessidade de efectuar uma ‘prática transformada’ da linguagem como 

parte integrante da pedagogia da língua.  
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O terceiro e último aspecto que queremos destacar acerca da implementação 

da pedagogia da literacia na aula de língua é o relativo ao papel das actividades de 

leitura e de escrita de textos. Numa aula de língua estruturada de acordo com os 

princípios apresentados, a leitura dos textos é necessariamente parte integrante da 

realização de práticas situadas e transformadas de construção de significados, e é, 

além disso, a base da promoção do ensino explícito e do enquadramento crítico; a 

produção escrita de textos, não deixando naturalmente de ser uma prática situada de 

construção de significados, torna especialmente visível a operacionalização do 

princípio pedagógico da prática transformada. 

 

4. Síntese 

 

A nossa principal finalidade neste capítulo foi a de apresentar e discutir 

aspectos centrais da definição da pedagogia da literacia.  

Num primeiro momento, apresentámos a dimensão linguística dos textos da 

escola como o objecto da pedagogia da literacia, explicando que a delimitação desse 

objecto deriva da concepção situada da linguagem, mais concretamente do facto de se 

reconhecer que esses textos fazem uso de padrões linguísticos específicos à realização 

dos significados veiculados, diferentes daqueles que inicialmente se aprendem para 

realizar os significados mais quotidianos e com que mais habitualmente se chega à 

escola. Assumimos que a construção dos significados dos textos da escola (isto é, a 

aprendizagem escolar) implica a aprendizagem dessa linguagem específica, e 

argumentámos que a implementação de uma pedagogia que tenha por objectivo 

promover essa aprendizagem potenciará o sucesso escolar de todos os alunos. 

Num segundo momento, descrevemos uma proposta de estruturação da 

pedagogia da literacia em quatro princípios pedagógicos, que fundamentámos 

linguística e psicologicamente.  

Apresentámos o princípio da prática situada como promotor de um tipo de 

aprendizagem implícita dessa linguagem. Argumentámos que esse princípio 

estabelece a necessidade de naturalizar e contextualizar o processo de construção dos 

significados dos textos escritos em ‘comunidades de prática’, destacando a 

importância de implicar corporalmente os alunos, quer através da sua participação 

nessas situações práticas, quer através da evocação dessas experiências, como forma 
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de promover a ‘simulação’ mental dos significados veiculados pelos textos e a 

aprendizagem da linguagem que os realiza; associámos a leitura de textos com a 

operacionalização deste princípio. Apresentámos depois o princípio pedagógico do 

ensino explícito como a defesa da visibilização e consciencialização progressiva da 

actuação linguística na construção dos significados, e o princípio do enquadramento 

crítico como a defesa da visibilização e consciencialização progressiva da actuação da 

ideologia na configuração dos significados sancionados e das formas de linguagem 

usadas. Por fim, argumentámos que o princípio da prática transformada defende a 

aplicação, novamente em situações práticas situadas, dos conhecimentos assim 

adquiridos. 

Num último momento, tecemos algumas considerações sobre a 

operacionalização dessa proposta pedagógica no espaço educativo que lhe está 

destinado, a aula de língua. Não obstante assumirmos a necessidade de 

operacionalizar de uma forma simultânea os quatro princípios, defendemos que a 

prática situada desempenha um papel despoletador da operacionalização dos restantes 

princípios. Contudo, e apesar desse carácter básico reconhecido à prática situada, 

argumentámos que é a operacionalização desses outros princípios que individualiza a 

aula de língua face às restantes. 
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Ultimately, there are no guarantees of the veracity 

of our interpretation. They are, precisely, 

interpretations of social and cultural phenomena 

and of social and cultural beings. Although it is 

impossible to arrive at a single ‘true’ 

interpretation in any research we can strive to 

practice research as rigorously and honestly as 

possible. This is all we can reasonably ask of 

researchers. 

Lanksher & Knobel (2004) 

 

 

PARTE II 

 

Capítulo 3. O estudo 

 

1. Problema, questões desencadeadoras e contexto curricular do estudo 

 

O principal motivo que desencadeou o estudo que aqui se apresenta foram as 

dificuldades em literacia dos alunos portugueses, postas em grande destaque pelos 

resultados do estudo PISA (Programme for International Student Assesment), 

realizado em 2000.   

Esse estudo, que avaliou, precisamente, a capacidade de compreender, usar e 

reflectir sobre textos escritos (Gave, 2001:5), mostrou que, em comparação com a 

situação média no espaço da OCDE, temos em Portugal uma percentagem muito 

elevada de alunos de 15 anos com níveis muito baixos de literacia (idem:8). Um 

estudo anterior, designado How in the World Do Students Read? IEA Study of 

Reading Literacy, realizado em 1990/1991, também de âmbito internacional e 

igualmente destinado a avaliar a capacidade de literacia, neste caso de alunos do 4º e 

do 9º ano de escolaridade, tinha igualmente mostrado um desempenho situado 

significativamente abaixo da média internacional mas apenas para os alunos do 4º 

ano, tendo os resultados do 9º ano, ligeiramente acima da média, sido atribuídos à 

taxa de escolarização, então relativamente baixa na faixa etária dos 15 anos (cf. Sim-

Sim & Ramalho, 1993). 



Parte II 

Capítulo 3: O estudo 

 

 117

A convocação das principais ideias apresentadas e discutidas nos capítulos 

precedentes deste trabalho é aqui muito pertinente, na medida em que abre possíveis 

caminhos de entendimento deste quadro de dificuldades.  

Uma dessas ideias é a de que a linguagem dos textos da escola faz uso de 

padrões linguísticos singulares para a representação da (nova) visão do mundo que 

veiculam, padrões esses diferentes dos usados para representar, por exemplo, o 

significado nos contextos quotidianos; a outra é a de que a aprendizagem escolar 

dessa (nova) visão do mundo depende da aprendizagem dessa singularidade 

linguística, já que essa linguagem é diferente daquela que as crianças dominam 

quando chegam à escola. Por isso mesmo, para muitos autores, as dificuldades de 

literacia (e as dificuldades de aprendizagem escolar em geral) são, em primeira 

instância, precisamente dificuldades de ordem linguística, quer dizer, dificuldades em 

lidar com a linguagem específica dos textos da escola43 (cf. Halliday, 1993; Halliday 

& Martin, 1993; Christie, 1998; Schlepeggrell, 2004; Gee, 2004; Christie & 

Unsworth, 2005; Fang et al., 2006). É nesses termos que James Paul Gee, por 

exemplo, explica o fenómeno do fourth-grade slump.  

Gee define o fourth-grade slump como a incapacidade de ler para aprender 

que muitos alunos revelam a partir do momento em que são confrontados com textos 
                                                 
43 Reconhece-se também que parte dessa dificuldade pode dever-se à estranheza causada pela nova visão do mundo 

representada nos textos da escola. Como vimos no capítulo 1, a linguagem da literacia representa a realidade de uma forma que 

não é congruente com a representação em que primeiro somos socializados, configurada pela linguagem vernacular. Por 

exemplo, o uso generalizado da nominalização na variedade académica força as crianças a reconstruir a imagem mental que 

tinham do mundo, para que se torne num mundo de “coisas” em vez do mundo de “acontecimentos” a que estavam habituadas. 

As disciplinas académicas e os conteúdos que se aprendem na escola estão amplamente configurados por este processo 

linguístico de construção de conhecimento (cf. Halliday, 1993; Christie, 1998; Schleppegrell, 2004; Fang et al., 2006). Como 

também vimos nesse capítulo, a aquisição da visão académica do mundo implica a perda de certas coisas e a aquisição de outras 

coisas novas: “[S]ome of the things that are lost: concrete things (...) and empathy for them; changes and transformations as 

dynamic ongoing processes; telos and appreciation; what is gained are: abstract things and relations among them; traits and 

quantification and categorization of traits; evaluation from within a specialized discipline” (Gee, 2004:93).  

Considera-se que este processo de reconstrução conceptual do mundo pode ser desencorajante: “It seems likely that 

part of the difficulty arises, however, because these metaphorical expressions are not just another way of saying the same thing. 

In a certain way, they present a different view of the world. As we grew up, using our language to learn with and to think with, 

we have come to expect (...) that nouns were for people and things, verbs for actions and events. Now we find that almost 

everything has been turned into a noun. We have to reconstruct our mental image of the world so that it becomes a world made 

of things, rather than the world of happening – events with things taking part in them – that we accustomed to” (Halliday & 

Martin, 1993:82). 

Como referem estes autores, essa é uma imagem bastante distante da que construimos a partir da nossa experiência 

quotidiana e, “If you feel that, as a condition to becoming literate, you have to reject the wisdom you have learnt before, you may 

well decide to disengage” (Halliday & Martin, 1993:11). 
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de diversas áreas de conteúdo, normalmente, a partir dos últimos anos da ‘escola 

primária’, escritos numa linguagem mais complexa que aquela com que tinham 

aprendido a descodificar e a ‘compreender’ com sucesso nos primeiros anos de 

escolarização (cf. Smolkin & Donovan, 2002): 

 

“The “fourth-grade slump” (...) is the phenomenon where some children seem to 
acquire reading (i.e. pass reading tests) fine in the early grades, but fail to be able to 
use reading to learn school content in the later grades, when language demands of 
that content (e.g. science) get more and more complex. The fourth-grade slump is 
made up of kids who can “read”, in the sense of decode and assign superficial literal 
meanings to texts, but can’t “read” in the sense of understanding, in any deep way, 
informational texts written in fairly complex language” (Gee, 2004:15, itálicos 
nossos)44.  

 

Em geral, descarta-se a ideia de que essa dificuldade derive de problemas com 

o vocabulário (cf. Halliday & Martin, 1993:71) ou de problemas com a técnica da 

leitura e da escrita, mais concretamente de problemas com a consciência fonológica, 

com a consciência fónica, com a aprendizagem dos skills implicados na 

(des)codificação ou mesmo dos skills implicados na compreensão ou na redacção de 

textos (cf. Gee, 2004:14 e 36)45; o que se defende é que a dificuldade escolar resulta 

da não (ou da má) aprendizagem do conjunto de propriedades linguísticas específicas 

(lexicais, gramaticais e discursivas) associadas à construção de significados na 

linguagem usada na escola. É a essa dificuldade linguística que Gee se refere ao 

afirmar que 

 

“[t]his mapping from elements of vocabulary, syntax, and discourse to a specific 
style of language used in characteristic social activities is just as much a part of 
reading and writing as is the phonics (sound-to-letter) mapping. In fact, more people 

                                                 
44 A nosso ver, a designação fourth-grade slump não pretende significar que a referida situação de dificuldade se 

limite a esse ano escolar; muito pelo contrário, esta noção é um conceito metafórico, representativo da dificuldade resultante da 

progressiva exigência colocada pela linguagem escolar associada a cada diferente ciclo de escolaridade. Provavelmente, a 

designação escolhida tenha a ver com o ‘primeiro’ momento em que se manifesta essa dificuldade e que, entre nós, coincide com 

a mudança do regime de professor único para a organização curricular em termos de disciplinas científicas. 
45 Esclareça-se que não se defende que a aprendizagem destas capacidades seja desnecessária ou contraproducente. 

Muitos estudos têm revelado a existência de correlações significativas entre o nível de desenvolvimento da consciência 

fonológica e o sucesso na aprendizagem inicial leitura, assim como a relevância de intervenções pedagógicas destinadas a 

promover estas capacidades na aprendizagem nos primeiros anos de escolarização (cf. Gee, 2001; Martins, 1996; Martins & 

Niza, 1998; Viana, 1998). O que se denuncia é a falta de relevância desta aprendizagem em concreto para as necessidades 

implicadas nas aprendizagens escolares que implicam a utilização de textos escritos em linguagens especializadas e diferentes da 

linguagem vernacular (ver acima no texto). 
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fail to become successful readers or writers because of failing to master this sort of 
mapping than the phonics one” (Gee, 2001:718). 

 

Argumenta-se que essa dificuldade não deriva do facto de a linguagem da 

escola ser demasiado difícil de aprender. Na verdade, em termos linguísticos, as 

variedades escritas são linguisticamente tão complexas como as variedades 

vernaculares da linguagem e, em boa medida, funcionam com recurso ao mesmo 

conjunto de instrumentos gramaticais, que não deixa de ser um conjunto finito de 

recursos (cf. Halliday, 1985; Gee, 1996, 2004):  

 

“[S]ince all humans have a biological endowment that aids them in the 
(unconscious) acquisition of the core grammatical apparatus of their native 
language, and this apparatus is the foundation for the acquisition of the grammars of 
any later social languages, there are no grammatical reasons why any child should 
have difficulty acquiring the grammar of any social language” (Gee, 2005:8-9). 

 

Também não se trata de falta de capacidade cognitiva das crianças para 

compreender as matérias e assuntos escolares representados nessa linguagem (cf. Gee, 

1996, 2001, 2003, 2004; Schleppegrell, 2004). Gee (2003, 2004) explora o exemplo 

da aprendizagem da linguagem dos videojogos para mostrar que, não obstante a 

dimensão, a complexidade e o grau de dificuldade dos videojogos, qualquer criança 

aprende com facilidade essas linguagens altamente complexas e especializadas, 

incluindo crianças que são referenciadas como apresentando dificuldades de 

aprendizagem escolar, e constata que while confronting specialist languages and 

thinking in school is alienating, confronting non-academic specialist languages and 

thinking outside school is not (Gee, 2004:4).  

De uma forma bastante elucidativa, este autor argumenta que o facto de todas 

as crianças e jovens aprenderem rápida e eficientemente a linguagem especializada 

dos videojogos fora do contexto escolar mostra que é a própria escola que falha no 

processo de iniciação no domínio efectivo da linguagem escolar: 

 

“Since the child struggling in school with the beginnings of the language of science 
(in one of its many forms) may very well have already acquired, say, a great deal of 
mastery of the language of multiplayer real-time-strategy video games, the child’s 
problem is not that he or she cannot acquire social languages beyond his or her 
vernacular, but, rather, that something is going wrong with this process in school 
(Gee, 2005:12-13, itálico nosso). 
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Quer isto dizer que as dificuldades de aprendizagem linguística são atribuídas 

à inadequação da pedagogia da literacia implementada nas escolas, que não é capaz 

de realizar esse ensino específico, actuando antes de uma forma selectiva (e, por isso 

mesmo, elitista) ao promover o sucesso dos alunos que já trazem de casa as mais-

valias linguísticas necessárias para a aprendizagem escolar: 

 

“Unfortunately, schools as currently constituted tend to be good places to practice 
mainstream literacy once you have its foundations, but they are not good places to 
acquire those foundations” (Gee, 1996:64, itálico original). 

 

A não iniciação dos alunos nos padrões formais de linguagem escolar é, para 

Gee, a verdadeira causa do fourth grade slump (Gee, 2004:19). Para este autor, na 

escola the real game is acquiring academic varieties of language mas, assegura, 

children are given no help with this (idem:37). Indeed, schools create more alienation 

over academic varieties of language and thinking than they do understanding 

(idem:3), garante este autor.  

Na verdade, a origem da denúncia de que o contexto pedagógico não actua de 

uma forma adequada para ajudar os alunos a ultrapassar as suas necessidades 

linguísticas, hoje em dia informada por quadros linguístico-pedagógicos como o 

assumido ao longo deste trabalho, pode encontrar-se no trabalho pioneiro de 

Bernstein (1971, 1990).  

Este sociólogo formulou uma análise do diferente desempenho escolar de 

alunos de diferentes classes sociais através da ‘teoria dos códigos’, defendendo a 

existência de uma descontinuidade entre os códigos linguísticos em que as crianças 

das classes trabalhadoras são socializadas e os códigos linguísticos exigidos para 

obter sucesso escolar, muito mais ‘elaborados’ e em que apenas as crianças 

provenientes das classes mais favorecidas são iniciadas fora da escola. Bernstein 

explicou (embora posteriormente tenha ultrapassado este dualismo) que a razão para a 

persistência das dificuldades desses alunos durante o período escolar se encontra na 

própria escola, que não promove a socialização necessária para ultrapassar as 

necessidades linguísticas, e defendeu que essa situação se traduz na actuação de um 

‘currículo escolar oculto’ que prepara e avalia os diferentes alunos de forma diferente, 

perpetuando o insucesso escolar e, dessa forma, as desigualdades sociais com que 

essas crianças chegam à escola (cf. Martin & Rose, 2005; Rose, 2006). 
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No quadro recente dos estudos que se debruçam sobre as dificuldades em 

literacia, são várias as vozes que têm vindo a denunciar que a pedagogia 

efectivamente implementada dista daquela que assumimos e caracterizámos na parte I 

deste trabalho. Uma das falhas que se apontam a este respeito é relativa à 

operacionalização do princípio pedagógico da ‘prática situada’. Assim, defende-se 

que a aprendizagem da literacia não envolve a prática de construção e transformação 

dos significados veiculados pela linguagem escrita no contexto de situações sociais 

autênticas em que essa linguagem é efectivamente funcional e significativa (cf. Gee, 

1996, 2000b, 2005). Por exemplo, Lankshear & Knobel (1998) referem que as 

práticas escolares de literacia se reduzem muito frequentemente à realização de 

exercícios militating against students making ready links between what they are 

learning (...) at school, and what they might need in their (future) lives beyond school 

(Lankshear & Knobel, 1998: 169). Para estes autores existe uma descontinuidade 

entre os contextos escolares de aprendizagem da literacia e os contextos extra-

escolares de uso da linguagem escrita: 

 

“Reading ... is a matter of matching texts to contexts, and knowing how, what and 
why to read and write within given contexts. It is what we sometimes refer to as 
getting the register or, perhaps, the genre ‘right’. (...) Freebody comments that these 
resources ‘are transmitted and developed in our society in instructional contexts, 
some of which may bear comparatively little relevance to the ways in which texts 
need to be used in out-of-school contexts’[Freebody, 1992:53]” (Lankshear & 
Knobel, 1998:158). 

 

Gee (2000b, 2001) entende que uma vantagem das crianças de ambientes 

favorecidos é, precisamente, o conjunto de vivências práticas situadas que trazem para 

a escola, resultantes das experiências extra-escolares, e que a falta do tipo de 

experiência corporizada é a verdadeira razão para a dificuldade na aprendizagem 

escolar de muitas outras: 

 

“When these children fail in school we ask why they have failed. This situation, 
where we can attribute failure to the children, rather than to our society, works 
because we systematically hide what experiences and how many of them are 
necessary to develop the ability to construe and imagine contexts that render school-
based, academic, specialist, and public-sphere forms of language really and deeply 
meaningful” (Gee, 2000b:65-66). 
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Na falta de um tipo de ‘prática situada’, a aprendizagem escolar da literacia 

para estas crianças é totalmente ‘descontextualizada’: It would be like learning to 

cook or play video games via lectures or decontextualized skill-and-drill (Gee, 

2004:13). 

Para além dessa descontextualização, destaca-se também que a prática 

pedagógica de construção de significados não é ‘plural’, ‘co-construtiva’ nem 

‘transformadora’. Muito pelo contrário, Wells (2001, 2004) fala do predomínio de um 

processo de ensino-aprendizagem unilateralmente controlado, concebido como um 

processo de transferência mental de ‘Significado’ (pré-determinado e, por isso, 

inquestionável) de uma pessoa (o professor) para outra pessoa (o aluno), cuja 

obrigação exclusiva é a de arquivar e utilizar esse conhecimento (que, muitas vezes, 

lhe é totalmente alheio) para as situações de avaliação (cf. Gee, 1996; Barsalou, 

1999):  

 

“[In] the majority of classrooms, it is the banking conception of knowledge (Freire, 
1970) that governs practice, according to which the purpose of classroom-based 
instruction is for individual students to be prepared to score well on tests rather than 
to extend their understanding. Given this orientation, the activities in which students 
are asked to engage are determined by the curriculum guide or the textbook rather 
than by the teachers’ knowledge of the interests and abilities of the particular 
students for whom they are responsible (...), interspersed with individual seatwork, 
that dominates the daily routine. Furthermore, plans for how to proceed are, not 
surprisingly, unilaterally imposed rather than being made on the basis of decisions 
taken by the classroom community as a whole, and the general ethos is one of 
competition rather than of collaboration” (Wells, 2004:27). 

 

Rose (2006) associa este modelo de ensino-aprendizagem com a teoria 

desenvolvimental de Piaget, que concebe o desenvolvimento humano como uma 

actividade interior, individualizada e independente, que se desenrola à medida que a 

criança domina determinadas capacidades cognitivas umas depois das outras. De 

acordo com essa teoria, as actividades pedagógicas devem ser ajustadas aos níveis de 

desenvolvimento interno (e inato) dos alunos, determinados através de avaliações 

constantes. Nesta visão individualizada da aprendizagem, o ensino é condicionado por 

esse nível individual, e, if some learners fail where others succeed, there is little 

teachers can do beyond individual remediation (Rose, 2006:8). Rose (2006) designa 

este modelo ‘modelo incremental de aprendizagem’: 
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“As teaching became professionalized the incremental learning model was 
theoretically legitimated and formalised in Piagetian child psychology which 
privileges relations between learning and innate developmental stages, i.e. that 
learning takes place from the ‘inside out’ (...) learners are given tasks matching their 
assessed ‘ability’ level, and learning is assumed to occur as individuals do these 
activities” (Rose, 2006:7). 

 

Segundo este autor, o ‘modelo incremental de aprendizagem’ emerge quer se 

trate de contextos de aplicação de metodologias pedagógicas que desvalorizam o 

ensino explícito e que favorecem a descoberta através de imersão (o aluno é imerso 

numa tarefa que resolverá sozinho), quer de contextos de aplicação de metodologias 

de acordo com as quais o professor apresenta uma tarefa ao aluno e espera que ele a 

realize, assimile e use independentemente. 

Para além destes aspectos, que são indícios da implementação de uma 

pedagogia da literacia apartada do princípio da pedagogia situada, denuncia-se 

também a inexistência de uma iniciação explícita das crianças nos aspectos 

linguísticos com que se constroem os significados nos textos da escola (cf. Wells, 

1985, 1987; Halliday & Martin, 1993, Gee, 1996, 2000b, 2004, 2005; Christie, 1998; 

Schleppegrell, 2004; Rose, 2006). A situação mais frequente em contexto escolar é, 

de acordo com esta perspectiva de análise, aquela em que nenhuma atenção é prestada 

à actuação linguística, isto é, ao papel de diferentes escolhas linguísticas na 

construção de diferentes significados e na realização de diferentes contextos sociais. 

Dito de outro modo, defende-se que a linguagem permanece invisível nos contextos 

de ensino-aprendizagem da literacia. 

Na verdade, as posições dominantes na pedagogia da literacia não enfatizam a 

aprendizagem das características formais da linguagem (cf. Christie, 1998; 

Schleppegrell, 2004; Gee, 2004; Martin & Rose 2005; Rose, 2006). Este 

posicionamento pedagógico contra os aspectos ‘formais’ da literacia é evidente tanto 

nas aproximações fónicas como nas globais: naquelas, a pedagogia da literacia limita-

se ao ensino explícito de skills básicos – descodificação, pontuação, caligrafia nos 

primeiros anos de escolarização; skills implicados na compreensão e na redacção de 

textos, nos anos seguintes; nestas, a pedagogia da literacia desvaloriza o ensino 

explícito, por parte do professor, de qualquer aspecto formal da linguagem, 

defendendo procedimentos de descoberta do significado final de um texto através da 

imersão directa do aluno em contextos de utilização de linguagem.  
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A defesa de cada uma destas formas de proceder resulta do facto de estas 

correntes teóricas não estarem ancoradas numa perspectiva linguística que evidencie 

as singularidades gramaticais e discursivas da linguagem escolar. A assunção do 

modelo sistémico-funcional de linguagem implica uma postura pedagógica 

necessariamente diferente (cf. Martin & Rose, 2003; Rose, 2006; Martin & Rose, 

2005; Christie, 1998; Schleppegrell, 2004). Mais concretamente, esta teoria mostra 

que ‘entre’ o sistema gráfico/fónico e o significado final do texto existem níveis 

intermédios de significado bastante complexos, quer a nível das fases (e mesmo sub-

fases) dos géneros textuais quer a nível léxico-gramatical, e que a compreensão e a 

produção de um discurso envolve necessariamente o reconhecimento desses 

significados e dos padrões linguísticos com que se constroem, como vimos nos 

capítulos anteriores. Desta forma, a teoria sistémico-funcional mostra que o ensino da 

‘literacia’ não se pode ater ao ensino das correspondências gráfico-sonoras, porque há 

diferenças gramaticais muito significativas entre os modos oral e escrito; nem tão-

pouco à imersão ‘despreocupada’ no significado final de um texto, por causa das 

complexidades linguísticas de que se tece o significado final (cf. Christie, 1998; 

Schleppegrell, 2004; Rose, 2006). A tomada em consideração da teoria sistémico-

funcional mostra, por isso mesmo, como as posições pedagógicas dominantes evitam 

a verdadeira complexidade formal da linguagem escolar: 

 

“Phonics and related approaches attempt to do so by treating the language system as 
though it were ‘bricks-&-mortar’, building up from smallest to larger units, from 
letters to blends to words, then through hierarchies of ‘basal’ reading books, from 
single words to word groups to sentences. Whole language approaches attempt to 
avoid complexity by treating texts as undifferentiated lakes of meaning for learners 
to immerse in” (Rose, 2006:11). 

 

Argumenta-se que, nos contextos pedagógicos dominados por este tipo de 

entendimento do que é a aprendizagem da literacia, os professores não reconhecem o 

papel da linguagem na construção dos significados escolares; não reconhecem a 

necessidade de que essa linguagem tem de ser aprendida; e, consequentemente, não 

reconhecem a necessidade de levar a cabo um ensino linguístico explícito (cf. 

Halliday & Martin, 1993; Gee, 2004, 2005; Rose, 2006). Gee refere que  
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[a]t best they believe you can teach children to think (e.g. about science and 
mathematics) without worrying too much about the tools children do or do not have 
with which to do that thinking (Gee, 2004:3;).  

 

Schleppegrell (2004) atribui a não iniciação escolar na linguagem escolar à 

falta de preparação especificamente linguística de muitos professores, afirmando que 

[m]any teachers are unprepared to make the linguistic expectations of schooling 

explicit to students (Schleppegrell, 2004:3). Esse desconhecimento é, de acordo com 

esta autora, a razão para que as práticas de literacia se centrem exclusivamente na 

construção de significados para a transmissão de conteúdos curriculares, 

desatendendo as questões linguísticas. Schleppegrell (2004) refere-se do seguinte 

modo ao predomínio desta preocupação pedagógica: 

 

“The texts [students] read and write present knowledge in ways that are different 
from the interactional co-construction of meaning in more informal situations. (...) 
But language patterns themselves are rarely the focus of attention of students and 
teachers. Their attention is typically on the content of the texts they read and 
respond to but not on the ways language construes that content. In addition, 
teachers’ expectations for language use are seldom made explicit, and much of what 
is expected regarding language use in school tasks remains couched in teachers’ 
vague admonitions” (Schleppegrell, 2004:2).  

 

Enfim, não obstante ser na actualidade, como se tem vindo a referir, 

amplamente assumido no âmbito da caracterização da pedagogia da literacia, o 

desenvolvimento de um ‘enquadramento crítico’ perante instâncias de linguagem 

escrita tem sido, como referem Leland & Harste (2000), muito esquecido nos 

contextos de aprendizagem: 

 

“A goal that generally receives much less attention focuses on encouraging children 
to think critically about what they read – to pay attention to what a particular text is 
doing to them, how it is positioning them, and whose interests are being served by 
how the text is written” (Leland & Harste, 2000:3). 

 

Dito de modo breve, o que se denuncia teoricamente é a existência de uma 

‘descontinuidade’ no seio do contexto pedagógico entre o que são as necessidades 

linguísticas dos alunos, colocadas pela linguagem escolar, e o sentido das práticas 

pedagógicas de literacia dos seus professores, que não actuam no sentido de colmatar 

essas necessidades. 
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Perante as dificuldades de literacia reveladas pelos nossos alunos e atendendo 

a estes posicionamentos teóricos, em que se denuncia que essas dificuldades se devem 

a essa descontinuidade existente no contexto pedagógico, ganha claridade as questão 

central que orienta a realização do estudo empírico que aqui se relata, a saber: 

 

1. Como é o contexto escolar de ensino-aprendizagem da literacia em 

Portugal?  

 

A colocação desta questão leva-nos a verificar que a principal unidade de 

análise do nosso estudo corresponde a um contexto social delimitado, nomeadamente 

o contexto escolar de ensino-aprendizagem da literacia; mas, e atendendo àquilo que 

até aqui foi exposto neste capítulo (e ao longo deste trabalho), a colocação dessa 

questão obriga-nos a subdividi-la nas duas questões seguintes, cada qual recaindo 

num dos pólos que configuram esse contexto social, mais concretamente ‘alunos’ e 

‘professores’. Quer dizer, a resposta àquela pergunta central depende da convergência 

das respostas obtidas às seguintes perguntas:  

 

1.1. Qual é o grau de dificuldade dos alunos portugueses na construção dos 

significados veiculados por estruturas linguísticas tipicamente escolares? 

1.2. Como é a pedagogia da literacia implementada nas nossas escolas? 

 

Na verdade, há vários indícios que apontam, por um lado, no sentido de que a 

dificuldade manifestada pelos alunos portugueses em literacia pode, de facto, ser de 

ordem linguística e, por outro, para a existência de uma pedagogia da literacia 

inadequada às dificuldades que os alunos mostram na construção dos significados 

com essa linguagem ‘escolar’.  

Os próprios resultados do estudo PISA sugerem que a dificuldade dos alunos 

portugueses em literacia é ‘uma dificuldade de ordem linguística’. Isso é evidente, por 

exemplo, no facto de os alunos terem mostrado maiores dificuldades em determinados 

géneros textuais: 

 

“os alunos portugueses obtêm globalmente um maior sucesso relativo quando o 
texto proposto é uma narrativa (...). Em contrapartida, quando se trata de um texto 
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dramático (...) ou de textos informativos extensos em que as respostas exigem 
grande precisão, os alunos portugueses alargam negativamente a amplitude que os 
separa dos valores médios da OCDE” (Gave, 2001:28). 

 

A análise dos resultados dos processos de leitura em que os alunos foram 

especificamente avaliados através das várias tarefas que constituíram a prova torna 

ainda mais saliente que existe uma dificuldade de ordem linguística.  

Tal como descrito no documento que serviu de base para a realização da prova 

em 2006 (cf. Cresswell & Vayssettes, 2006), as categorias de processos avaliados 

foram a recuperação de informação, a interpretação do texto e a reflexão e avaliação. 

As tarefas de recuperação de informação exigem do leitor a localização precisa e 

extracção rigorosa de informação, normalmente explícita de forma literal ou sinónima 

numa frase do texto; as tarefas de interpretação do texto traduzem-se no 

estabelecimento de relações entre informação presente em várias partes do texto, o 

que muitas vezes implica a inferência de informação não explícita, e incluem também 

a capacidade de formação de um entendimento global do texto; por fim, as tarefas de 

reflexão e avaliação incluem a capacidade de reflectir e avaliar o formato do texto, 

que exigem ao leitor que considere o texto objectivamente e que avalie a sua 

qualidade e adequação (no que o conhecimento explícito do género e registo textual 

desempenham um papel importante), e incluem também a capacidade de reflectir e 

avaliar o conteúdo do texto, que exigem do leitor a capacidade de relacionar a 

informação do texto com o seu conhecimento exterior ao texto em questão.  

Os resultados mostraram um desempenho abaixo da média em todas estas 

tarefas, tendo sido, no entanto, possível observar que a maior dificuldade manifestada 

pelos nossos alunos reside na recuperação de informação textual, seguida das tarefas 

que implicam interpretação (excepto nos textos narrativos (cf. Gave, 2001)) e, por 

fim, das que implicam reflexão e avaliação, sobretudo quando incidem sobre aspectos 

formais (isto é, linguísticos) do texto: 

 

“O afastamento dos desempenhos médios dos alunos portugueses em relação aos 
valores da área da OCDE e aos dos países melhor colocados (...) é maior quando 
está implicada a extracção e recuperação de informação, é menos acentuada quando 
se trata de interpretação e é ainda menor no caso de itens que referem a reflexão e a 
avaliação” (Gave, 2001:27).  
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Estes resultados parecem mostrar, portanto, que os alunos portugueses 

revelaram uma grande dificuldade em tarefas de construção de significado que 

implicam a utilização e a manipulação de informação de origem e de natureza 

linguística, quer a urdida em partes independentes ou interrelacionadas do próprio 

texto, quer a necessária para poder apreciá-lo ‘conscientemente’.  

Outros estudos e avaliações com dados nacionais parecem aportar mais 

fundamento à ideia de que as dificuldades dos alunos são dificuldades de origem 

linguística. O jornal Público do dia 24 de Maio de 2005 apresenta uma notícia 

relevante a este propósito. Intitula-se ‘Um em cada três alunos chumba ao chegar ao 

ensino secundário’ e dá conta das conclusões a que chega o GIASE (Gabinete de 

Informação e Avaliação do Sistema Educativo) a partir dos números relativos ao 

aproveitamento escolar no ano lectivo de 2001/2002. A notícia especifica que as 

mudanças de ciclo de estudo são acompanhadas por aumentos significativos dos 

níveis de retenção e, portanto, de insucesso escolar: 

 

“Olhando para a evolução das taxas de transição ao longo dos 12 anos de 
escolaridade, o que se torna mais evidente são os saltos que acontecem entre ciclos 
de estudo. 
Do 4º para o 6º ano, ou seja, do 1º para o 2º ciclo do ensino básico, passa-se de uma 
taxa de retenção/desistência de 9,7 por cento para 15,5 por cento. A passagem é 
muitas vezes acompanhada pela mudança de escola, o currículo passa a prever oito 
disciplinas diferentes que podem ser dadas por outros tantos professores e os alunos 
parecem ressentir-se do aumento da exigência. 
A situação repete-se do 2º para o 3º ciclo, com 16 por cento dos estudantes a 
chumbar no 6º ano. No 7º, os números sobem até aos 22 por cento. Terminada a 
escolaridade básica, o salto torna-se definitivamente maior e a entrada no ensino 
secundário é marcada pela retenção de um em cada três alunos (cursos gerais) e de 
um em cada dois nos cursos tecnológicos” (Público, 24/05/2005). 

 

Estes dados remetem-nos imediatamente para a noção de fourth-grade slump, 

acima discutida. Fazendo eco do que são posições teóricas consolidadas, referimos 

então que uma das principais causas que pode determinar este problema é o tipo de 

exigência colocada pela linguagem especializada dos textos escolares com que os 

alunos passam a lidar. O estudo levado a cabo pelo GIASE e anunciado pelo Público 

mostraria, portanto, a existência de vários fourth grade slumps, sugerindo que os 

alunos portugueses têm dificuldades persistentes e crescentes em lidar com a 

linguagem especializada dos textos da escola.  
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A ideia de que a pedagogia da literacia efectivamente implementada nas 

nossas escolas não ajuda os alunos a ultrapassar a dificuldade da construção dos 

significados causada pela linguagem da escola é suportada por alguns tipos de dados, 

um dos quais novamente fornecido, também, pelos resultados do estudo PISA. 

A relevância dos resultados do estudo PISA para esta questão em particular 

reside no facto de se ter podido estabelecer uma conexão diminuta entre o que é 

avaliado na escola na disciplina de língua portuguesa e o que está em causa na 

avaliação do PISA (Gave, 2001:25), que o que é apreciado na avaliação que se faz 

nas nossas escolas tem pouco a ver com as competências implicadas neste estudo 

(idem). Parece-nos que esta conclusão aponta no sentido da eventual existência de um 

tipo de práticas pedagógicas distantes das exigidas pela aprendizagem linguística.  

Outro argumento que aponta no sentido da inadequação da pedagogia é o 

aportado pelos estudos de caracterização dos manuais escolares, que são 

reconhecidamente elementos centrais na configuração da actuação pedagógica dos 

professores (cf. Castro & Sousa, 1998; Costa, 1998; Dionísio, 2000). Esses estudos 

mostram que aí se configuram práticas em que a preocupação com a aprendizagem da 

linguagem com que se constroem os sentidos é praticamente nula.  

Isso é evidenciado, por exemplo, pela análise dos objectivos e dos princípios 

que orientam a selecção dos textos. Dionísio (2000) mostra que os objectivos que 

norteiam os manuais escolares são de tipo predominantemente atitudinal, estando os 

relativos ao desenvolvimento de capacidades e conhecimentos (incluídos os 

linguísticos) muito pouco representados e especificados. Além disso, mostra também 

que a selecção dos textos não segue critérios explicitamente linguísticos, obedecendo 

antes a critérios difusos de adequação ao nível etário dos alunos, sem que fiquem 

visibilizados os parâmetros em que se joga essa adequação (Dionísio, 2000:396).  

Outra evidência de que a ‘qualidade’ da linguagem não é uma preocupação 

dos manuais escolares é o predomínio do “texto narrativo de âmbito literário” 

(Dionísio, 2000:397) (cf. Sousa, 2000) e, por isso mesmo, de um determinado tipo de 

linguagem e de sentidos, bem como a presença de estruturas linguísticas simples e 

frequentes (léxico e sintaxe) (cf. Costa, 1998), muitas vezes resultado de operações de 

simplificação aleatória que, como referem Halliday & Martin (1993) e Schleppegrell 

(2004), acabam por tornar os textos em instrumentos potencialmente pouco próprios 

para a função de transmissão de conhecimento especializado.  
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Enfim, a investigação mostra que as actividades que os manuais propõem para 

os textos dão prioridade à construção dos significados, a ‘o que é dito’ no texto, em 

detrimento do ‘como é dito’ (Dionísio, 2000:292), na independência dos factores 

linguísticos que lhes estão subjacentes (idem:293), quer tratando-se dos múltiplos 

sentidos construídos pelo (autor do) manual com os quais se confrontam os alunos, 

quer dos sentidos solicitados aos alunos. Dionísio refere, a este propósito, a existência 

de um ‘apagamento’ do texto nas actividades propostas (idem:355), limitando-se o 

trabalho linguístico à constatação da“riqueza” vocabular e formal (idem:326) dos 

textos narrativos, todavia sem a sua mobilização no processo de construção de 

sentidos. Costa (1998), também a propósito deste ‘apagamento’ textual realizado 

pelos manuais escolares, refere que, passada a preocupação com a automatização da 

descodificação das palavras, a unidade de compreensão privilegiada passa a ser “o 

texto, com uma organização interna identificável através do reconhecimento de 

categorias (...) da narrativa” (Costa, 1998:73), ignorando-se, para além da explicitação 

das sempre presentes categorias da narrativa, a existência de qualquer tipo de 

opacidades que obriguem o leitor a controlar os processos linguísticos pelos quais a 

significação se estabelece (idem). No mesmo sentido, Dionísio (2000: 323) conclui 

que, no trabalho sobre os textos proposto nos manuais que estudou, não parece visar-

se (...) a consciencialização dos elementos disponibilizados pelos textos com os quais 

se deve jogar para fazer mais eficazmente sentido, o que, nas palavras da mesma 

autora,  

 

“faz pressupor que a capacidade de compreender aqueles níveis, ou pelo menos, a 
consciência da sua função no sentido parcial ou global do texto é um facto adquirido 
ou irrelevante naquela situação” (idem:322),  

 

ou que os textos (...) são todos iguais e lineares (idem:325). Quer dizer, estas autoras 

concluem acerca da invisibilidade da linguagem no processo pedagógico de 

reconstrução dos significados configurados pela utilização do manual escolar.  

Na verdade, uma primeira denúncia da atenção exclusiva ao conteúdo dos 

textos em detrimento da linguagem que realiza esses conteúdos remonta ao trabalho 

de Fonseca & Fonseca (1977), que então criticaram veementemente o facto de a aula 

de língua se encontrar voltada para a ‘exploração de temas’ /‘desenvolvimento 

temático’, fazendo dela mera antecâmara ou simples prolongamento de matérias 
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específicas ou próximas das exploradas nas diversas disciplinas do elenco curricular 

(Fonseca & Fonseca, 1977:85). Segundo estes autores, este facto era factor de 

perturbação do sentido e [d]a eficácia da aula de língua (idem) porque, em vez de 

atender à forma linguística que assumem esses conteúdos, o tratamento dado aos 

textos recaía exclusivamente sobre os conteúdos veiculados, degenerando esse 

tratamento  

 

“muito facilmente (...) em aspectos parcelares, mal integrados, de uma sub-cultura, 
uma sub-história, uma sub-filosofia, uma sub-sociologia... porque, apesar de tudo, 
se intui que na aula de língua materna não se pode tratar a fundo tais temas, mais 
propriamente objecto de disciplinas coexistentes no sistema curricular”  (Fonseca & 
Fonseca, 1977:85-86). 

 

A esta situação se referiu também F. I. Fonseca através da noção de 

‘transparência da linguagem’, que corresponde, no ensino da língua, à limitação a 

“fazer ver, tornar transparente (...) a realidade a que a língua dá acesso” em vez de 

“fazer ver a própria língua ... como sendo ela própria uma realidade e uma forma de 

criar realidade” (Fonseca, 1987/1994:120-121, itálico original). A julgar pelas 

afirmações de A. Costa, esta situação, caracterizada há 30 anos atrás, não foi 

essencialmente alterada com a renovação programática (ainda) em vigor: 

 

“Pelo que se sabe serem as práticas educativas na aula de Português, reguladas pelos 
programas actuais, não é tarefa simples fazer a delimitação do campo de saber da 
disciplina de [Língua Materna]. Aí se lida basicamente com textos e discursos que 
abrem janelas para a vida, a cultura e a arte. E como tudo isso é interessante, a 
tendência é para olhar através deles e dar-lhes uma importância menor enquanto 
objectos linguísticos merecedores de atenção e de estudo” (Costa, 1996:63-64). 

 

Com efeito, na análise que faz dos programas de Língua Portuguesa, em vigor 

desde 1990-91, Costa (1991) denuncia amplamente essa desatenção à dimensão 

linguística. Afirma, a propósito dos domínios programáticos do ouvir/falar, que “a 

competência linguística não é referida quase em absoluto” (Costa, 1991:11), 

questionando-se sobre a validade de “esperar que os alunos tenham consciência de 

modos de agir pela fala se não há uma tomada de consciência, um estudo orientado 

pelo professor, das várias formas gramaticais disponíveis para a construção dos 

enunciados” (idem:12, itálico original); afirma que esses programas excluem qualquer 

referência à “competência linguística dos sujeitos” (idem:15), competência essa 
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“determinante para o processamento da informação durante a leitura” (idem); e ainda 

que “está completamente ausente do programa a perspectiva da língua enquanto 

objecto de conhecimento” (idem:16), que “os objectivos para o desenvolvimento 

linguístico são conceitos que não se encontram explícitos nos programas” (idem), e 

que 

 

“os programas tal como estão construídos não são suficientemente aliciantes para 
todos os envolvidos na questão do ensino do português, para que se desencadeie um 
trabalho que tenha como alvo a aprendizagem da própria língua em si (...). Isto é, 
não há uma motivação institucional suficientemente forte para que o ensino do 
português implique também uma atenção às formas linguísticas usadas para 
representar e referir um conhecimento do mundo que se pretende progressivamente 
alargado, para a estruturação da identidade individual e social que, esses sim, são 
constantemente referidos pelos programadores” (idem:17).  

 

Quer dizer, nos termos que temos vindo a assumir, as denúncias e conclusões 

de Fonseca & Fonseca (1997), Costa (1998) e Dionísio (2000) demonstrariam a falta 

de um ensino explícito do processo linguístico de construção dos significados e as 

conclusões de Costa (1991, 1996) apontariam no sentido de que uma das causas desse 

estado de coisas se encontraria nos documentos oficiais que regulam a actuação 

pedagógica dos professores.  

Na verdade, nesses documentos reconhece-se que a capacidade linguística não 

está acabada no momento de iniciação escolar. Por exemplo, estabelece-se, como 

objectivo para o 1º ciclo, “o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e 

progressivo domínio da leitura e da escrita” (nº 3 do Artigo 8º da Lei nº 46/1986, de 

14 de Outubro, mantido pela Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto) e estabelece-se que a 

meta principal do Ensino Básico é a de “desenvolver nos jovens um conhecimento da 

língua que lhes permita... compreender e produzir...” (M. E., 2001:31). Todavia, não 

se especifica o tipo de trabalho linguístico que deve ser feito nem como fazê-lo para 

conseguir esse desenvolvimento, com excepção da referência à aprendizagem das 

estratégias mentais implicadas na leitura e na escrita de textos, do ‘Português padrão’ 

e da gramática.  

Com efeito, o paradigma pedagógico que subjaz à actual configuração 

curricular do ensino da linguagem escrita no nosso país é o que estabelece como 

objectivo o ensino das estratégias cognitivas implicadas na leitura e escrita de textos. 

Isso é evidente, por exemplo, na formulação dos objectivos relativos à capacidade da 
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leitura no Ensino Básico, já que se pretende “[c]riar autonomia e hábitos de leitura, 

com vista à fluência e à eficácia na selecção de estratégias adequadas à finalidade em 

vista” (M. E., 2001:32) ou na definição da expressão escrita, quando se afirma que 

“[e]sta competência implica processos cognitivos e linguísticos complexos, 

nomeadamente os envolvidos no planeamento, na formatação linguística, na revisão, 

na correcção e na reformulação do texto” (idem). 

No entanto, as preocupações em que se centram as abordagens pedagógicas 

fundamentadas na psicologia cognitiva da leitura e da escrita podem ser consideradas 

insuficientes relativamente ao que assumimos, ao longo deste e do capítulo anterior, 

ser a principal exigência colocada pela aprendizagem escolar, nomeadamente a 

aprendizagem da própria linguagem, porque o foco da atenção da abordagem 

pedagógica cognitiva recai sobre os comportamentos mentais implicados na 

construção de significado e não no objecto que desencadeia esses comportamentos.  

O reconhecimento de que é o paradigma cognitivo que domina as recentes 

concepções curriculares nacionais em termos da pedagogia da literacia permite-nos 

reconhecer a existência de um espaço ‘(quase) vazio’ entre aquilo que são as 

‘intenções’ curriculares especificamente linguísticas e o objecto de aprendizagem, que 

não é especificado, com a excepção, talvez, para a referência à necessidade de 

aprendizagem dos géneros textuais, convergindo, desse modo, com aquelas 

afirmações de A. Costa.  

Para além da aprendizagem das estratégias mentais (e do metaconhecimento 

gramatical), desenha-se ainda curricularmente um outro objecto linguístico de 

aprendizagem, designadamente o referente ao ‘Português padrão’. No entanto, parece-

nos arriscado afirmar que a noção de Português padrão aí utilizada seja sinónima da 

de linguagem escolar, que aqui assumimos como o objecto de estudo e aprendizagem 

explícita na escola. 

O conceito de língua padrão designa “um modelo de língua” (Amor, 2003:40), 

constituído, em Portugal, pelo “conjunto de usos linguísticos das classes cultas da 

região de Lisboa-Coimbra” (Cunha & Cintra, 1984:10), sendo utilizada como língua 

oficial, de cultura e de escolarização” (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997:36);   

 

“é a variedade utilizada nas situações institucionais de interacção (...) e (....) nos 
textos que consignam as normas de convivência social, jurídica, e política da 
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comunidade, nos compêndios escolares, na generalidade das obras científicas, 
filosóficas e literárias nela produzidas, bem como na imprensa” (idem:37),  

 

podendo, nessa medida ser considerado como próximo do objecto de ensino 

linguístico assumido neste trabalho; porém, a observação atenta da forma como se 

apresenta e assume esta noção em termos curriculares permite concluir que a noção de 

Português padrão aí manipulada não é identificável com o objecto de estudo que 

assumimos neste trabalho.  

Com efeito, curricularmente o Português padrão só tem visibilidade como 

objecto de aprendizagem nas competências do modo oral: “Alargar a compreensão 

[oral] a discursos em diferentes variedades do Português, incluindo o Português 

padrão”; “Alargar a expressão oral em Português padrão” (M. E., 2001:32). Na 

verdade, esse facto é também evidente no texto que serviu de base a essas orientações 

curriculares (cf. Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997), já que, também aí, e com excepção 

das páginas 36-37, acima citadas, as outras referências ao conceito ‘Português padrão’ 

são feitas a propósito do desenvolvimento oral (cf. p. 28; cap. 4). Desse modo, o 

conceito curricular de ‘Português padrão’ é muito mais restrito que o correspondente 

ao objecto de aprendizagem linguístico aqui assumido, parecendo, como muito, 

corresponder a uma das dimensões da linguagem escolar, mais concretamente a que 

regula e normaliza os âmbitos fonético e léxico-gramatical dos enunciados. A 

seguinte afirmação parece confirmar essa diferença: “Dada a heterogeneidade 

linguística que caracteriza qualquer sociedade, muitos alunos iniciam a escolaridade 

básica sem dominarem a variedade padrão do Português” (Sim-Sim, Duarte & 

Ferraz, 1997:102, itálico nosso); o que nós assumimos é que os alunos iniciam a 

escolaridade básica naturalmente sem dominarem a linguagem com que se veiculam 

os significados nos textos da escola.  

Esta situação curricular, concernente a um ‘quase vazio’ objecto de 

aprendizagem linguística, tem repercussões naturalmente ambíguas em termos do 

entendimento sobre a forma de levar a cabo o ‘desenvolvimento linguístico’ 

pretendido: tanto é possível assumir que o conhecimento linguístico se vai 

desenvolver através da aprendizagem explícita de estratégias mentais, da gramática ou 

do Português Padrão; ou que esse desenvolvimento, esse «saber» se realiza, 
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prioritariamente, num «fazer» linguístico (Amor, 2003: 27), que acontece no contexto 

da realização da prática de construção de significados aí desenvolvida.  

Contudo, cabe referir a existência de evidências igualmente insatisfatórias 

acerca da operacionalização dessa ‘prática de construção de significados’ no nosso 

país, já que, por exemplo, os estudos de caracterização da interacção verbal em sala 

de aula têm evidenciado o domínio de práticas pedagógicas essencialmente 

avaliativas (e não co-construtivas) das capacidades dos alunos (cf. Castro, 1987; 

Sousa, 1993, 1998c; Castro & Sousa, 1998), muito embora sejam frequentes os 

vestígios curriculares da concepção e da defesa de uma ‘prática situada’ da literacia. 

Por exemplo, no Programa do 1º ciclo de escolaridade afirma-se: 

 

“O Programa agora proposto para o 1º Ciclo implica que o desenvolvimento da 
educação escolar (...) constitua uma oportunidade para que os alunos realizem 
experiências de aprendizagem activas, significativas, diversificadas, 
integradas...” (M.E., 1990:5, negrito original). 

 

Em síntese, são vários os indícios de que os alunos portugueses podem ter 

dificuldades em lidar com a linguagem da escola e de que as práticas pedagógicas 

podem não levar a cabo um ensino adequado dessa linguagem. A ser assim, o 

contexto de ensino-aprendizagem escolar da literacia caracterizar-se-ia, tal como 

teoricamente denunciado, pela existência de uma descontinuidade entre o que são as 

necessidades de aprendizagem dos alunos e o sentido das práticas pedagógicas dos 

seus professores. Com o estudo que introduzimos nesta parte deste trabalho, a nossa 

principal finalidade é a de contribuir para fundamentar esta afirmação, procurando 

responder de uma forma empiricamente fundamentada às questões acima colocadas.  

O contexto curricular alvo do nosso estudo é o constituído pelo 1º ciclo de 

escolaridade. A delimitação do estudo a esse contexto obedece, em primeiro lugar, a 

razões de ordem profissional. Todavia, a relevância de atentar a este período escolar 

na abordagem do nosso objecto de estudo parece-nos inquestionável. Apesar de 

corresponder ao período (praticamente) inicial de formação em literacia, este ciclo 

aparece claramente associado ao início dos problemas a esse nível. A notícia do 

Público supra-citada dá conta deste facto, quando afirma que “[a]s estatísticas de 

GIASE permitem ainda verificar que as dificuldades dos alunos começam logo a fazer 

sentir-se no 1º ciclo” (Público, 24/05/2005). Quer dizer, o início do contacto com a 



Parte II 

Capítulo 3: O estudo 

 

 136

linguagem especializada dos textos de âmbito escolar no 1º ciclo de escolaridade é, 

pelo que dá a entender a notícia, (também) o início das dificuldades de literacia dos 

alunos portugueses. 

Por outro lado, os resultados das provas de aferição que têm sido realizadas no 

4º ano de escolaridade têm confirmado a existência de dificuldades no domínio 

curricular da Língua Portuguesa. Nas informações provisórias disponibilizadas pelo 

Portal do Governo sobre o processo de análise dos resultados relativos à prova do ano 

2007 pode ler-se que os resultados não foram tão bons quanto seria desejável, que há 

uma percentagem maior de muito bons alunos em Matemática do que em Língua 

Portuguesa e que em Língua Portuguesa, os resultados dos alunos concentram-se 

mais próximo da média (M.E., 2007). 

Uma terceira ordem de razões que acresce o interesse por um olhar atento a 

este período escolar reside na particularidade da sua organização curricular. Com 

efeito, a constatação de que a literacia é uma prática transversal ao currículo escolar, 

visto o processo de construção de significados em todas as disciplinas da escola ser 

feito a partir de textos escritos, é frequentemente argumento usado na defesa de que o 

seu ensino-aprendizagem deve ser levado a cabo nos contextos em que ‘acontece’ e é 

funcional (cf. Wells, 2001; Gee, 2004; Christie & Mission, 1998). Amor (2003:10) 

refere, a propósito, a necessidade de se reforçarem todas as frentes de ensino-

aprendizagem da língua, nomeadamente as que se podem desenvolver numa 

perspectiva transdisciplinar. Em Portugal, atendendo ao carácter discreto da estrutura 

curricular e à atribuição do ensino da literacia à disciplina de Língua Portuguesa, o 

único ciclo escolar em que aquele posicionamento pedagógico é, de facto, exequível é 

o 1º ciclo de escolaridade visto tratar-se de um ciclo escolar a cargo de único 

professor.  
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2. A construção da metodologia de análise do contexto escolar de 

aprendizagem da literacia 

  

2.1. Objectivos, metodologia de estudo e procedimentos  

 

O estudo configurado pelas questões acima colocadas implica a realização de 

uma subdivisão da unidade de análise, isto é, implica a realização de um estudo de 

duas dimensões particulares do contexto escolar de aprendizagem da literacia: uma 

respeitante a alunos e a outra a professores, e que se realize cada um desses estudos 

com dois objectivos independentes: a caracterização da capacidade dos alunos de 

construirem o significado realizado por estruturas linguísticas tipicamente escolares, e 

a caracterização da pedagogia da literacia implementada pelos seus professores. A 

caracterização que assim se obtiver de cada uma dessas dimensões será finalmente 

confrontada no sentido de se aferir o grau de intersecção e continuidade existente 

entre ambas dimensões do contexto escolar de aprendizagem da literacia. 

Para realizar esta investigação e assim responder às perguntas colocadas, 

optámos por uma estratégia de ‘estudo de caso’ (cf. Yin, 1994). Esta opção foi 

determinada, em primeiro lugar, pelas limitações de tempo inerentes a um trabalho 

desta natureza, que inviabilizariam, por exemplo, a utilização de um desenho 

etnográfico. Todavia, nessa determinação foi decisivo o facto de o ‘estudo de caso’ 

emergir como a estratégia de investigação mais adequada to understand complex 

social phenomena (Yin, 1994:3), como o que está aqui em estudo, que implica, 

simultaneamente, duas sub-unidades de análise: competências de alunos e práticas 

pedagógicas de professores. O tipo de estudo de caso implementado é, portanto, 

‘encaixado’ (cf. Yin, 1994), visto conter em si mais do que uma unidade de análise. 

Além disso, a opção pelo método do estudo de caso foi reforçada pela constatação de 

que esta estratégia can be based on any mix of quantitative and qualitative evidence 

(Yin, 1994:14), permitindo desse modo reunir o tipo de dados mais adequados para a 

análise de cada uma daquelas sub-unidades de análise. Também relevante foi verificar 

que o ‘estudo de caso’ é considerado adequado para responder a questões geradoras 

como as por nós colocadas (‘how questions’) about a contemporary set of events 

(Yin, 1994:9) e para fazê-lo in-depth (Miles & Huberman, 1994:27).  
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É muito importante sublinhar que a opção pela metodologia de estudo de caso 

define o domínio de generalização dos resultados assim obtidos (e, desse modo, o tipo 

de validade externa implicado (cf. Yin, 1994)), condicionando, igualmente, o tipo de 

finalidade a que aspira.  

Assim, como estudo de caso, o estudo que aqui se apresenta não tem qualquer 

intenção de aferição ou validação dos instrumentos usados na recolha de dados nem 

tão pouco a intenção de generalização externa de resultados obtidos. Como afirmam 

Miles & Huberman, [t]he prime interest of a multiple-case study is conceptual (Miles 

& Huberman 1994:31). Dito de outro modo, o único nível de generalização permitido 

pela metodologia de estudo de caso como a aqui apresentada é o da ‘generalização à 

teoria’:  

 

“case studies (...) are generalizable to theoretical propositions and not to populations 
and universes. In this sense, the case study, like the experiment, does not represent a 
“sample”, and the investigator’s goal is to expand and generalize theories (analytic 
generalization) and not to enumerate frequencies (statistical generalization)” (Yin, 
1994:10, itálico nosso). 

 

Quer dizer, nos estudos de caso, a previously developed theory is used as a 

template with which to compare the empirical results of the case study (Yin, 1994:30-

31). Nesse sentido, o estudo que aqui se apresenta não pretende ser generalizável ao 

universo constituído por todos os contextos de ensino-aprendizagem da literacia do 1º 

ciclo de escolaridade em Portugal, mas sim à teoria que o sustenta, fundamentando-a 

because we have seen it work out – and not work out- in predictable ways (Miles & 

Huberman, 1994:29). Nessa medida, ganha mais claridade a finalidade que acima 

enunciávamos para o nosso estudo de caso: com as respostas às questões acima 

colocadas pretendemos essencialmente contribuir para fundamentar empiricamente o 

conjunto de proposições teóricas em que se ancora o nosso estudo. Essas proposições 

teóricas são as seguintes: 

 

1. O contexto de ensino-aprendizagem escolar da literacia caracteriza-se pela 

existência de uma descontinuidade entre o que são as necessidades de 

aprendizagem linguística dos alunos e o sentido das práticas pedagógicas 

dos seus professores. 
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1.1. A singularidade da linguagem dos textos da escola dificulta o 

processo de construção de significado. 

1.2. A pedagogia da literacia implementada pelos professores não é 

adequada às exigências colocadas pela aprendizagem dessa 

linguagem. 

 

Atendendo ainda a que, por essa mesma razão, nos estudos de caso [c]hoices 

of informants, episods, and interactions are being driven by a conceptual question, 

not by a concern for “representativeness” (Miles & Huberman, 1994:29), foi com 

referência à teoria que desenvolvemos na primeira parte deste texto que decidimos 

fazer incidir a nossa análise em dois contextos diferentes de ensino-aprendizagem da 

literacia no 1º ciclo de escolaridade: o do 3º e o do 4º ano, porque se trata de níveis 

escolares que, em princípio, já dominam a técnica da descodificação e que são já 

confrontados, na sua prática escolar diária, com diferentes tipos e géneros de textos; a 

reunião dos dados referentes a ambos anos de escolaridade permitir-nos-á descrever e 

comparar o tipo de contexto de aprendizagem configurado em cada um desses 

contextos de ensino-aprendizagem da literacia.  

Optámos, finalmente, por incluir dois contextos do 3º e dois do 4º ano porque 

considerámos que essa ampliação permitiria a reunião de um maior número dados que 

o que asseguraríamos com uma única recolha junto a um contexto do 3º e um do 4º 

ano. Quer isto dizer que a estratégia de investigação que finalmente se configurou é a 

de ‘estudo de múltiplos casos’, mais concretamente, de estudo de múltiplos contextos 

de ensino-aprendizagem da literacia. Miles & Huberman argumentam que o estudo de 

múltiplos casos “adds confidence to findings” (itálico original), e ainda que através da 

análise de múltiplos casos [w]e can strengthen the precision, the validity, and the 

stability of the findings (Miles & Huberman, 1994:29).  

Em consequência da natureza bi-dimensional da nossa unidade de análise, 

utiliza-se neste estudo um corpus constituído por (i) dados recolhidos através de uma 

prova aplicada a turmas de alunos do 3º e 4º anos de escolaridade, com a qual se 

pretende caracterizar a sua capacidade de construir os significados veiculados por 

estruturas linguísticas tipicamente escolares (cf. Anexo 1); e (ii) dados recolhidos 

através de uma entrevista, de tipo semi-estruturado, realizada aos professores desses 

alunos, com a qual se pretende caracterizar as suas concepções e práticas pedagógicas 
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de ensino-aprendizagem da literacia (cf. Anexo 2). A caracterização desta última sub-

unidade é ainda complementada pela análise de um segundo tipo de dados constituído 

por sugestões de actividades didácticas de compreensão para os textos usados na 

prova, propostas por cada um dos professores entrevistados. Os quatro casos 

estudados serão identificados da seguinte forma: 

 

Contexto 1= 

Turma 1+ 

Entrevistada 1 (+ 

actividades Ent1) 

Contexto 2 = 

Turma 2 + 

Entrevistada 2 (+ 

actividades Ent2) 

Contexto 3 = 

Turma 3 + 

Entrevistada 3 (+ 

actividades Ent3) 

Contexto 4 = 

Turma 4 + 

Entrevistada 4 (+ 

actividades Ent4) 

                 3º ano                  4º ano 
Quadro 3: Identificação dos casos estudados. 

 

Ambos instrumentos, cuja concepção e procedimento de aplicação 

descrevemos com detalhe nas secções seguintes, foram intencionalmente construídos 

e desenvolvidos para este trabalho. Além dos instrumentos de recolha de dados 

referidos, também foram utilizados questionários para recolha de informação sobre:  

- as crianças implicadas: nome; idade; a habilitação escolar da(s) pessoa(s) 

com quem vive (cf. anexo 3); 

- a avaliação que os professores fazem da capacidade de compreensão de 

linguagem escrita de cada uma das crianças (cf. Anexo 3); 

- o conhecimento prévio dos alunos acerca de determinadas entidades ou 

assuntos referidos nos textos. Estes questionários são anexados a cada texto da prova 

(cf. Anexo 4); 

Na realização da entrevista, foram ainda usados os gráficos dos resultados 

gerais obtidos por turma no conjunto da prova (cf. Anexo 5). 

Os quatro contextos de ensino-aprendizagem da literacia estudados são 

formados por alunos dos 3ºs e 4ºs anos de escolas geograficamente muito acessíveis e 

pelos professores desses alunos que aceitaram participar neste estudo. O conjunto de 

alunos é constituído por 91 sujeitos de 4 turmas de 2 escolas de 1º ciclo do centro da 

cidade de Braga, residentes na zona urbana e suburbana da mesma cidade, com idades 

compreendidas entre os 8 e os 10 anos, havendo mais rapazes que raparigas em ambos 

anos de escolaridade: 
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Sexo 3º ano de escolaridade 4º ano de escolaridade 

Masculino 29 26 

Feminino 14 22 
Quadro 4: A distribuição dos alunos por ano e sexo. 

 

A entrevista foi feita aos 4 professores das 4 turmas de alunos acima referidas, 

todos do sexo feminino, com mais de 25 anos de experiência profissional e com 

formação inicial no Magistério Primário e com formação posterior em três dos casos: 

Licenciatura em Educação; Curso de Complemento de Formação em Língua 

Portuguesa; e Licenciatura em Orientação Educativa.  

Enfim, tratando-se de um estudo de múltiplos casos, é realizada uma análise 

de tipo cross-case (cf. Patton, 1990; Yin, 1994; Miles & Huberman, 1994), isto é, 

uma análise comparativa dos dados recolhidos. A estratégia de análise comparativa 

seguida é ‘mista’ (cf. Miles & Huberman, 1994), combinando procedimentos de tipo 

horizontal e vertical, embora o primeiro predomine claramente, como a seguir se 

explica.  

A estratégia de análise horizontal consiste em organizar os dados dos vários 

casos em função dos vários aspectos teóricos (ou temas) em estudo, comparando-os. 

Miles & Huberman classificam esta estratégia de análise como variable-oriented 

approach: 

 

“The variable-oriented approach is conceptual and theory-centered from the start, 
casting a wide net (...) over a (usually large) number of cases. The “building blocks” 
are variables and their intercorrelations, rather than cases. So the details of any 
specific cases recede behind the broad patterns found across a wide variety of cases” 
(Miles & Huberman, 1994:174). 

 

Na nossa análise predominará esta estratégia dado que este estudo se sustenta 

na aplicação de um conjunto praticamente uniforme de instrumentos de recolha de 

dados, todos teoricamente fundamentados: a prova foi igual para todos os alunos, e a 

entrevista baseou-se num guião muito semelhante que actually consists a descriptive 

analytical framework for analysis (Patton, 1990:376). O facto de o tipo de perguntas 

abertas serem as que predominam no questionário, estimulando as entrevistadas a 

elaborar máxima e singularmente cada uma das suas respostas, dá azo à emergência 
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de informação não prevista mas pertinente e enriquecedora e, por isso mesmo, 

também justificadora dessa comparação; as actividades construídas pelas professoras 

basearam-se nos mesmos textos. Assim, a análise dos resultados obtidos com a 

aplicação da prova (capítulo 4) e da realização entrevista e das actividades sugeridas 

pelos professores (capítulo 5) será estruturada pelos aspectos teóricos em estudo. A 

utilização desta estratégia de análise não significa, no entanto, que todas as categorias 

de análise estejam à partida definidas e claras. Como se verá nas secções seguintes 

deste capítulo, quer na análise dos resultados da prova quer na da entrevista e das 

actividades propostas pelas professoras, serão utilizadas categorias pré-definidas, 

procedentes da revisão da literatura que apresentámos na parte I deste trabalho, e 

categorias indutivamente definidas, em função da variação natural dos dados 

recolhidos (cf. Patton, 1990:390).  

 Como já referido, apesar de esta estratégia de análise ser a predominante, não 

se pretende descurar a comparação de cada caso individualmente implicado. Para 

poder observar a medida em que os padrões notados cross-case se distribuem e 

recorrem caso a caso, determinando semelhanças e contrastes existentes, serão 

também analisados e esquematicamente apresentados os dados da análise da aplicação 

da prova (Capítulo 4) e da entrevista e das actividades (Capítulo 5) relativos a cada 

um dos quatro casos implicados. Esta segunda perspectiva de análise, de tipo vertical, 

é próxima da que Miles & Huberman (1994) classificam como de case-oriented 

approach.  

Portanto, a estratégia geral de análise dos vários casos seguida neste trabalho 

prosseguirá do global para o individual, procurando primeiro identificar padrões 

recorrentes ou típicos através da realização de análises parciais, configurando apenas 

num segundo momento a análise de cada um dos casos implicados.  

O quadro 5 (nas páginas seguintes) sintetiza os procedimentos seguidos no 

nosso estudo empírico, tal como descrito até aqui. 

Nas restantes secções deste capítulo, descreveremos detalhadamente os 

procedimentos de construção dos instrumentos de recolha de dados usados, a sua 

aplicação e especificaremos procedimentos de análise dos dados recolhidos. 
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Problema Dificuldades de literacia dos alunos portugueses 

Questões 1. Como é o contexto escolar de ensino-aprendizagem da literacia 

em Portugal?  

1.1 Qual é o grau de dificuldade dos alunos portugueses 

na construção do significado realizado por estruturas linguísticas 

tipicamente escolares? 

1.2. Como é a pedagogia da literacia implementada nas 

nossas escolas? 

Proposições 

teóricas 

1. O contexto de ensino-aprendizagem escolar da literacia 

caracteriza-se pela existência de uma descontinuidade entre o que 

são as necessidades de aprendizagem dos alunos e o sentido das 

práticas pedagógicas dos seus professores. 

1.1. A singularidade da linguagem dos textos da escola 

dificulta o processo de construção de significado. 

1.2. A pedagogia da literacia implementada pelos 

professores não é adequada às exigências colocadas pela 

aprendizagem dessa linguagem. 

Unidade de 

análise 

Contexto de ensino-aprendizagem da literacia. 

Sub-unidades de 

análise 

1. A competência dos alunos na construção de significado 

realizado por estruturas linguísticas típicas da linguagem escolar; 

2. A pedagogia da literacia implementada pelos seus professores.  

Contexto 

curricular do 

estudo 

 

1º ciclo de escolaridade. 

Metodologia Estudo de múltiplos casos. 

Finalidade do 

estudo 

Fundamentar empiricamente o conjunto de proposições teóricas 

em que se fundamenta o estudo procurando responder de uma 

forma empiricamente fundamentada às questões acima colocadas. 

Objectivos  Caracterizar a competência dos alunos na construção de 

significado realizado por estruturas linguísticas típicas da 

linguagem escolar; 
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Caracterizar a pedagogia da literacia implementada pelos seus 

professores. 

Comparar o tipo de contexto de ensino-aprendizagem da literacia 

do 3º e do 4º anos de escolaridade. 

Aferir o grau de intersecção e continuidade existente entre as 

dimensões do contexto escolar de aprendizagem da literacia. 

Instrumentos de 

recolha de dados 

1. Prova de avaliação de construção de significado realizado por 

estruturas linguísticas típicas da linguagem escolar, aplicada a 

alunos; 

2. Entrevista realizada aos seus professores + propostas de 

actividades sugeridas pelos professores. 

Casos estudados / 

sujeitos do 

estudo 

Quatro contextos escolares de ensino-aprendizagem da literacia 

do centro da cidade de Braga: alunos de quatro turmas (duas 

turmas do 3º e duas do 4º anos) e respectivos professores.  

Procedimento 

geral de análise 

dos dados  

Cross case analysis: 

- orientada a variáveis (dominante); 

- orientada aos casos particulares. 
Quadro 5: Quadro-síntese dos procedimentos metodológicos gerais seguidos no estudo. 

 

 

2.2.  A caracterização da capacidade de construção de significados realizados 

por estruturas linguísticas características da linguagem escolar: construção da prova, 

aplicação e análise dos resultados. 

   

2.2.1. Prova de avaliação da capacidade de construção de significados: objecto 

linguístico e hipóteses orientadoras do estudo 

  

Em função da inexistência de instrumentos aferidos de avaliação da 

capacidade de construção de significados veiculados por estruturas linguísticas 

tipicamente escolares, foi construída uma prova para o efeito (cf. Anexo 1), 

constituída por quatro textos acompanhados por um questionário com que se pretende 
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caracterizar exclusivamente a capacidade que os alunos têm de construir os 

significados realizados nos textos por estruturas demonstrativas anafóricas. A 

compreensão destas estruturas é a principal variável independente que manipulamos 

nesta prova, cuja aplicação é orientada pela hipótese geral de que a construção do 

significado que realizam nos textos é um processo exigente para os alunos. 

A pertinência da atenção sobre os demonstrativos anafóricos reside no facto de 

estas estruturas serem, como argumentávamos no capítulo 1, características da 

(porque funcionais na) linguagem dos textos com presença escolar. Vimos então que 

uma das funções discursivas que estas unidades desempenham nesses textos é a de 

estabelecer redes de coesão referencial no interior de um texto. Quer dizer, nos textos 

da escola, a sua utilização traduz-se sempre no estabelecimento de relações entre 

informação presente em diferentes partes do texto, ilustrando, por isso, os processos 

de ‘interpretação textual’ (cf. Cresswell & Vayssettes, 2006), que, como discutido no 

início deste capítulo, parecem causar aos alunos portugueses bastantes dificuldades.  

É ainda relevante lembrar que a função anafórica dos demonstrativos é 

diferente da que realizam predominantemente na linguagem vernacular, inicialmente 

deictica, pelo que o seu uso discursivo exemplifica uma das ‘reaprendizagens 

linguísticas’ que as crianças devem realizar para enfrentar os textos académicos. 

Leonetti (2000) refere que, dada essa complexidade, é esperável que exista 

dificuldade no processamento dos demonstrativos: 

 

“Demonstratives seem to indicate that the search for the intended referent will be 
costlier than it would be if the determiner were non-deictic, because the hearer will 
be compelled to deviate from default contextual information and pay attention to 
some relevant situational indices” (Leonetti, 2000:4, itálico nosso).  

 

Acresce que os demonstrativos anafóricos introduzem frequentemente 

nominalizações, que são, reconhecidamente (cf. Halliday, 1993; Derewianka, 2003) 

uma das reaprendizagens linguísticas centrais que as crianças devem realizar em idade 

escolar (cf. Capítulo 2), dada a sua utilização generalizada nos textos académicos (cf. 

Capítulo 1)46. 

                                                 
46 Na verdade, Halliday (1993) e Derewianka (2003) referem-se especificamente à necessidade de aprendizagem das 

nominalizações que ilustram metáforas gramaticais (cf. Capítulo 2, nota 1). 
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Para além destas razões de carácter teórico, aquela hipótese fundamenta-se 

ainda em resultados de estudos empíricos sobre a capacidade linguística de 

estabelecimento de coesão anafórica discursiva de crianças pequenas (cf. Oakhill & 

Garnham, 1988; Oakhill & Yuill, 1991; Irwin & Doyle, 1992). Apesar de não se 

debruçarem especificamente sobre a sua capacidade de construção do significado 

realizado pelos demonstrativos e de resultarem de tipos de provas diferentes da que 

utilizamos neste estudo, estes estudos apontam no sentido geral daquela dificuldade.  

Baseados na assunção de que a construção do significado de um texto depende 

necessariamente (entre outras) da correcta identificação das entidades que são 

aludidas ao longo do texto, o que equivale a dizer que depende da correcta 

interpretação das expressões referenciais, entre as quais as anafóricas47 (cf. van Dijk 

& Kintsch, 1983; Irwin, 1986; Perfetti, 1994; Emmott, 1999; Garnham, 2001), muitos 

estudos que se têm debruçado sobre a capacidade de leitura das crianças têm mostrado 

a existência de dificuldade em determinar o referente de expressões anafóricas, 

sobretudo de pronomes pessoais (cf. Oakhill & Garnham, 1988; Oakhill & Yuill, 

1991, 2005; Irwin & Doyle, 1992). Outros estudos mostram, por sua vez, maior 

facilidade no acesso à entidade em foco, tal como previsto pela teoria de Centering 

(cf. Capítulo 1), que a outras entidades que não estão em foco (cf. Garrod & Sanford, 

1990, 1994; Garrod et al. 1995). Esta referência é relevante na medida em que, como 

vimos no capítulo 1, os demonstrativos são estruturas linguísticas especializadas no 

acesso anafórico a entidades que não ocupam o centro de atenção no discurso. 

Por outro lado, são muitos os trabalhos que evidenciam que o uso anafórico 

das expressões referenciais está entre as capacidades linguísticas com 

desenvolvimento mais tardio, sendo esse ‘adiamento’ relacionado com a função 

discursiva deictica que as mesmas expressões começam por desempenhar. Lyons 

(1975) desenvolve a tese (proposta em Bühler, 1934/1982) segundo a qual o 

procedimento discursivo deictico é primário e origem do procedimento anafórico:   

 
                                                 
47 A identificação entidade referida por uma expressão anafórica é muito frequentemente caracterizada como uma 

actividade inferencial e incluída entre o conjunto de inferências necessariamente levadas a cabo pelo leitor. Por exemplo, Perfetti 

(1994:870) escreve: “When do what kinds of inference occur? – Readers  do appear to generate those inferences that maintain 

referential coherence when the inference is textually required”. Por sua vez, Kintsch (2004:1294) defende que apenas é correcto 

designar de inferência os processos de construção de informação a partir dos dados textuais e inclui nessas inferências as 

desencadeadas por formas pronominais anafóricas. 
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“the anaphoric use of pronouns and adverbs are secondary to their basic function as 
deictics (...) Anaphora involves the transference of what are basically deictic, and 
more specifically spatial, notions to the temporal dimension of the context of 
utterance and the reinterpretation of deictic existence in terms of what might be 
called textual existence” (Lyons, 1975:81-2).   

  

Um dos argumentos em que o autor sustenta esta tese é o facto de, 

historicamente, determinadas línguas (como o português) derivarem um sub-conjunto 

de marcadores anafóricos de marcadores deicticos; outro argumento refere-se a factos 

de ordem ontogenética, argumentando o autor que a aquisição do uso de expressões 

referenciais com função deictica é anterior relativamente à aquisição do uso das 

mesmas expressões com função anafórica.   

Vários estudos experimentais têm entretanto comprovado esta última ideia 

(aportando, na verdade, um princípio explicativo da dificuldade acima referida), 

mostrando que a função textual de coesão realizada pelas expressões referenciais 

anafóricas é uma competência linguística em claro desenvolvimento (mais 

precisamente, em reaprendizagem) durante o primeiro ciclo de escolaridade (cf. 

Pereira, 2005). Este facto é particularmente bem documentado pelos resultados dos 

trabalhos de Karmiloff-Smith (cf. Karmiloff-Smith, 1987; 1986; Karmiloff & 

Karmiloff-Smith, 2005)48.  

Karmiloff-Smith argumenta que o desenvolvimento do funcionamento do 

sistema anafórico discursivo consiste basicamente na aprendizagem de novas funções 

discursivas desempenhadas pelas expressões referenciais: inicialmente aprendidas e 

usadas para referir exoforicamente, e ancoradas em factores do contexto 

extralinguístico (como, por exemplo, gestos, olhares) que ajudam a determinar a 

referência no aqui e agora da enunciação, a função anafórica das expressões 

referenciais, cuja referência se ancora apenas no contexto intralinguístico, é aprendida 

mais tarde: 

 

“El marcado del discurso no supone utilizar estructuras gramaticales nuevas, sino 
que requiere aprender a usar de otra manera las estructuras existentes” (Karmiloff & 
Karmiloff-Smith, 2005:263, itálico original) 

 

                                                 
48 M. Hickman (1987, 1995) chega a conclusões semelhantes sobre a evolução da capacidade referencial discursiva. 
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Esta autora comprovou e especificou esta ideia através de produções 

narrativas solicitadas a um vasto conjunto de crianças anglófonas e francófonas de 

entre 4 a 9 anos com base em sequências de imagens. Karmiloff-Smith concluiu que  

 

“[c]uando los niños comienzan a producir narraciones, descubren que los 
marcadores que han estado utilizando hasta entonces para formar un lenguaje 
gramatical en el nivel de una única oración adoptan ahora funciones discursivas 
específicas (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2005:245, itálico nosso). 

 

Mais concretamente, os resultados dos seus trabalhos mostram que as crianças 

seguem um desenvolvimento faseado e qualitativamente muito diferenciado nas 

funções discursivas que atribuem a expressões referenciais (sobretudo pronomes 

pessoais e expressões nominais definidas) na posição de sujeito para estruturar um 

discurso coeso.  

Esta investigadora concluiu que, numa primeira fase, as crianças mais novas 

que observou (4-5 anos) descrevem cada imagem com procedimentos linguísticos 

correctos, pelo que designou esta fase de fase procedimental. No entanto, verificou 

que essas crianças recorrem a estratégias discursivas exclusivamente baseadas nos 

dados, cada nova imagem dando origem a uma representação independente das 

representações anteriores. Dito de outro modo, constatou que as produções obtidas 

não são mais que um conjunto de frases justapostas, e os pronomes e as expressões 

nominais não são usados para relacionar entre si a sucessão de enunciados que 

produzem, mas sim para referir deicticamente cada imagem. Por isso, Karmiloff-

Smith refere que nesta fase a coesão narrativa é apenas aparente e apenas 

determinada pelos processos discursivos do ouvinte/experimentador (Karmiloff-

Smith, 1987:195), sendo muitas vezes apenas desambiguada através do conteúdo das 

imagens e de recursos paralinguísticos.  

Numa segunda fase, que se estende dos 6 aos 8 anos, as crianças alteram 

radicalmente esta primeira estratégia discursiva. Segundo a autora, as produções 

obtidas evidenciam a emergência de um princípio organizador do discurso: Lo que 

parece ocurrir a esta edad evolutiva posterior es que los niños se dan cuenta de que 

el relato requiere una estructura intralingüística (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 

2005:258). Nesta fase, e como resultado da actuação deste princípio, designado de 

‘restrição do sujeito temático’, as crianças passam a usar sistematicamente a posição 
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inicial de sujeito para referir o protagonista e organizam as representações de todos os 

momentos da história à volta desse fio estruturador. Por actuar ‘sobre’ os 

procedimentos discursivos que a criança já dominava, impondo agora sobre esses 

procedimentos as suas restrições de funcionamento, Karmiloff-Smith refere que este 

princípio organizador é de ordem meta-procedimental. A autora atribui a emergência 

deste princípio ao desenvolvimento natural e espontâneo de capacidades 

metacognitivas e designa esta fase de metaprocedimental:  

   

“Metaprocedural processes take what were disconnected procedures which merely 
ran and reorganize them into a new representational structure. (...) The child works 
on her previous procedural success, i.e., on her internal representations per se (...). 
This involves a qualitative change, whereby success-oriented procedures are 
supplemented by organization-oriented ones. It is the result of the internal 
metaprocedural processes that moves the child from the deictic functions to the 
discourse functions of referential devices” (Karmiloff-Smith, 1987:198).  

   

Quer isto dizer que as crianças evoluem de um controlo sobre a sua interacção 

com o contexto extralinguístico (primeira fase) para um controlo abstracto sobre as 

representações internas obtidas nessa interacção extralinguística, passando a ser 

capazes de (i) coordenar e organizar essas representações internas numa unidade 

narrativa coesa, e de (ii) redefinir a funcionalidade das formas referenciais para poder 

manter essa unidade textual. Segundo a autora, o resultado da actuação do novo 

procedimento discursivo pode ser considerado um discurso: há organização global, os 

enunciados estão inter-ligados e as expressões referenciais passam a ser usadas com 

funções verdadeiramente anafóricas:  

 

“the pronoun no longer merely refers to semantic features of the extralinguistic 
referent but, rather, to the highest node (the thematic subject) in the child’s internal 
representation of the discourse as an organized unit. The function of 
pronominalization has radically changed from a local deictic marker to a discourse 
organizer” (Karmiloff-Smith, 1987:191).  

 

A maior evidência da actuação desse princípio abstracto e da redefinição das 

funções discursivas dos marcadores de referência é o facto de as crianças desta fase 

ocuparem a posição do sujeito frásico com a referência exclusiva ao sujeito temático 

(personagem principal), para tal usando sistematicamente pronomes pessoais. Quer 

isto dizer que, apesar de passarem a operar discursivamente de acordo com um 
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princípio estruturador que permite que a coesão se expresse con fuerza (Karmiloff & 

Karmiloff-Smith, 2005:258), a utilização desse princípio é ainda limitada pela pouca 

flexibilidade com que se maneja o repertório de expressões referenciais (por exemplo, 

as expressões nominais nunca aparecem na posição de sujeito), pelo que o resultado é 

um discurso rígido e com poucos detalhes e referências a personagens secundárias na 

história.  

Por fim, Karmiloff-Smith observou que as produções das crianças na última 

fase (a partir dos 8-9 anos) mostram, para além da actuação da restrição antes 

dominada, a utilização de estratégias de organização discursivas muito mais flexíveis, 

monotorizando com naturalidade o nível frásico e o discursivo. Segundo a autora, 

nesta fase, o sistema linguístico referencial das crianças inclui indicações mais claras 

sobre a relação forma referencial - função anafórica. Estas crianças usam variadas 

expressões referenciais (tanto pronomes como expressões nominais), cada qual com 

funções discursivas delimitadas entre si. Por exemplo, os sintagmas nominais passam 

a estar reservados para a referência a entidades que não são o centro de atenção da 

narrativa (personagens secundários) e podem aparecer na posição de sujeito. As 

narrativas desta fase voltam, por isso, a ganhar detalhe e pluralidade referencial.  

Para Karmiloff-Smith, a mudança da função de categorias linguísticas de um 

domínio sintáctico local para um domínio discursivo é a característica mais 

importante do desenvolvimento linguístico no período que decorre após os 5 anos de 

idade (cf. Karmiloff-Smith, 1986). Serra et al. (2000) referem investigações realizadas 

com outras línguas que corroboram as conclusões desta investigação49.  

Ainda que no trabalho de Karmiloff-Smith não se faça referência específica às 

unidades linguísticas demonstrativas com função anafórica e apesar de esta autora se 

ter debruçado sobre capacidades de produção e não de compreensão linguística, 

consideramos que estas conclusões são um indício que sustenta a hipótese de 

dificuldade na compreensão das estruturas demonstrativas anafóricas. Como vimos no 

capítulo 1, os demonstrativos anafóricos não são usados com as funções discursivas 

de marcação de continuidade temática/ continuidade de foco de atenção, como os 

pronomes pessoais. Dito de outro modo, os demonstrativos anafóricos não são 
                                                 
49 A conclusão desta autora é totalmente compatível com o argumento de que a metáfora gramatical é o 

desenvolvimento linguístico mais importante em período escolar, porque algumas das instâncias de metáfora gramatical (mais 

concretamente, as nominalizações) podem desempenhar um papel na coesão discursiva (cf. nota 4, acima; capítulo 1, nota 16). 
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unidades ao serviço da ‘restrição do sujeito temático’, porque, como vimos no 

capítulo 1, todos os demonstrativos funcionam para introduzir informação nova no 

discurso, quer novos focos de atenção/ novas unidades temáticas, quer nova 

informação sobre os focos de atenção/unidades temáticas vigentes. Os resultados de 

Karmiloff-Smith mostram que o domínio discursivo das unidades com esta função é 

tardio. Outro indício que aponta nesse sentido é o facto de os demonstrativos 

anafóricos apresentarem formas nominais, que, no estudo daquela autora, 

exemplificam o tipo de unidade discursiva cuja função é, precisamente, de domínio 

tardio. 

A hipótese de dificuldade na compreensão das estruturas demonstrativas 

anafóricas sustenta-se ainda nos resultados de um estudo da qualidade da coesão em 

textos produzidos por crianças de 6 a 8 anos realizado em Portugal por Pinto (2001), 

ainda que, mais uma vez, essas estruturas em particular não sejam aí mencionadas. O 

estudo desta autora segue um procedimento semelhante ao de Karmiloff-Smith: 

analisa o uso de estruturas de coesão em narrativas provocadas pela visualização de 

sequências de imagens, embora neste caso as imagens deixassem de estar disponíveis 

durante a narração.  

Tal como seria de esperar, os resultados revelaram alguma capacidade no uso 

correcto dos meios necessários à organização da coesão endofórica, de tipo 

anafórico (Pinto, 2001:103), especialmente no uso de pronomes pessoais nulos / 

desinências verbais para referir entidades animadas, e mostraram também que mesmo 

a este nível etário ainda é possível surpreender estratégias que traduzem o caminhar 

para o pleno domínio da execução verbal em questão (idem:94). O aspecto mais 

relevante relativo à dificuldade de estabelecimento de coesão nominal notado diz 

respeito ao uso abusivo das expressões referenciais com função exofórica, 

enumerando entidades, descrevendo muitas vezes as imagens independentemente 

umas das outras (idem:101), facto manifestado quer através do uso de sintagmas 

definidos para introduzir primeiras menções, quer através da utilização de sintagmas 

indefinidos para referir segundas menções na narrativa. Quer dizer, notou-se ainda 

uma grande dificuldade no estabelecimento de cadeias anafóricas, o que, para Pinto, 

resulta essencialmente do facto de a criança estar demasiado presa ao seu ponto de 

vista (idem), e, por isso, de uma não consideração da perspectiva do ouvinte (idem) e 

de uma não centração no discurso como tal (idem). 
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Além daquela primeira hipótese, duas outras orientam a realização da prova, 

que, tal como as anteriores, se configuram a partir da informação anteriormente 

sistematizada neste trabalho.  

Assim, prevemos que a construção dos significados veiculados pelas 

diferentes estruturas demonstrativas apresente diferentes graus de dificuldade 

conforme o tipo de demonstrativo implicado, visto que cada um dá origem a 

diferentes operações semânticas no discurso.  

É difícil estabelecer uma hipótese relativa à hierarquia de dificuldade de 

processamento de todas as expressões demonstrativas, embora seja possível prever 

que os exemplos que implicam nominalização sejam mais difíceis que todos os 

restantes porque a entidade referida tem de ser reificada e classificada através da 

nominalização (que sabemos ser de domínio tardio) e que os itens que implicam 

pronomes demonstrativos neutros sejam relativamente mais fáceis, dado tratar-se do 

tipo de estruturas demonstrativas que, apesar de implicarem uma nominalização, não 

classificam o seu antecedente; face a estes, pode pensar-se que os itens que implicam 

descrições demonstrativas e pronomes demonstrativos flexionados sejam mais fáceis 

porque acedem anaforicamente a um referente contextualmente delimitado; e pode 

pensar-se também que os itens que implicam descrições que realizam 

contextualizações serão os mais fáceis de todos, porque o antecedente está já presente 

no contexto e é parcialmente repetido pelo demonstrativo. Dado que o número de 

exemplos representados na nossa prova não é igual por tipo de demonstrativo (cf. 

adiante nesta secção), não esperamos obter uma escala que aponte no sentido da 

existência de uma dificuldade absolutamente diferenciada, mas apenas de ‘tendências 

gerais’ de dificuldade. 

Por fim, da informação sistematizada no capítulo anterior emerge também a 

hipótese de que a experiência sócio-cultural e a familiaridade extra-escolar com a 

linguagem tipicamente escolar pode traduzir-se num diferente desempenho nas 

actividades escolares que implicam a utilização dessa linguagem, e, por conseguinte, 

também num diferente desempenho nesta prova. Como vimos, a literatura tem 

chamado a atenção para a existência de uma relação entre desempenho em literacia 

em contexto escolar e iniciação na linguagem específica da escola em função da 

origem sócio-cultural das crianças. Em particular, tem sido demonstrado que 

determinados contextos sócio-culturais mais favorecidos iniciam e implicam as 
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crianças em diferentes usos quotidianos da linguagem e de práticas de literacia (de 

que se destaca a prática de leitura de histórias) que são mais próximas das da escola e 

que essa iniciação e implicação se torna numa vantagem na aprendizagem escolar. 

Procuramos validar esta hipótese no nosso estudo convocando os dados recolhidos 

sobre a habilitação escolar do agregado familiar dos alunos implicados no estudo. 

2.2.2. Procedimentos de construção e de aplicação da prova 

 

A dimensão do processo de construção de significados veiculados pelas 

estruturas demonstrativas anafóricas que decidimos caracterizar neste estudo é a 

‘receptiva’, através da leitura de um conjunto de textos. Nesta decisão foi 

determinante a consideração de que seria muito mais difícil de levar a efeito neste tipo 

de estudo a caracterização da dimensão produtiva da construção de significado, 

através da escrita de textos em que se fizesse uso da estrutura linguística relevante. É 

um facto reconhecido no âmbito dos estudos do processo de desenvolvimento de 

linguagem que a ordem das aquisições obedece ao primado da compreensão sobre o 

da produção e que, ao nível da produção escrita, se verifica que a qualidade das 

produções iniciais de crianças pequenas se caracteriza pela utilização inicial de 

estruturas linguísticas mais próximas das vernaculares (Halliday, 1993). Assim sendo, 

a obtenção de textos escritos em que emergisse o uso das estruturas linguísticas 

referidas implicaria a realização de um rastreio longitudinal das produções das 

crianças dos quatro contextos escolares em estudo sem qualquer garantia de obtenção 

dos dados necessários.    

Os textos usados na prova são representativos de três géneros diferentes, 

nomeadamente a narrativa (Texto A), notícia (Textos B e C) e texto informativo de 

tipo enciclopédico (Texto D). A decisão de fazer variar os géneros de texto 

implicados obedece, em primeiro lugar, à constatação de que os demonstrativos 

anafóricos são característicos da linguagem (mais concretamente, do registo) destes 

três formatos discursivos (cf. capítulo 1); e, em segundo lugar, à intenção de verificar 

se os alunos têm um comportamento diferenciado na compreensão destas estruturas 

conforme o texto implicado, já que, como vimos no início deste capítulo, os alunos 

portugueses parecem ter mais facilidade em construir significados nas narrativas que 
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em qualquer outro género textual. Além disso, a inclusão de diferentes géneros 

textuais, nomeadamente do narrativo e de textos dos media, baseou-se na 

possibilidade de assim mais facilmente se poder aceder e analisar as concepções e 

práticas dos professores entrevistados acerca da promoção de atitudes críticas perante 

a literacia. 

A selecção dos textos, que implicou a reunião inicial de um elevado número 

de textos narrativos, jornalísticos e enciclopédicos, foi feita de acordo com três 

critérios básicos. Em primeiro lugar, procurámos seleccionar textos ‘autênticos’ em 

fontes ‘autênticas’ (literatura infantil, jornais nacionais e enciclopédias e revistas 

especializadas) para que a situação criada pela avaliação fosse maximamente 

representativa das situações e práticas de literacia em contexto escolar ou, pelo 

menos, num outro contexto potencialmente familiar.  

Em segundo lugar, procurou-se que os assuntos dos textos fossem relevantes 

para estas crianças, para assim ampliar a garantia de uma compreensão ‘situada’ dos 

assuntos tratados (cf. capítulo 2). Nesta medida, a procura de textos jornalísticos foi 

especialmente exigente, já que nos jornais que funcionaram como fonte de dados 

(Público e Jornal de Notícias), os assuntos predominantes mostram, regra geral, 

muito pouca intersecção potencial com o universo de referência desta faixa etária. 

Para além de obedecer a este critério, as notícias seleccionadas são sobre assuntos 

(‘crianças órfãs de SIDA’ e ‘problemas ambientais’) sobre os quais se pode, 

potencialmente, assumir uma atitude mais crítica.  

O terceiro critério que determinou a selecção dos textos utilizados na prova foi 

a presença dos tipos e contextos de uso das estruturas linguísticas relevantes para o 

nosso estudo. Assim, por exemplo, na selecção de todos os textos atendeu-se à 

seguinte lista inicial de tipos de estruturas demonstrativas (potencialmente) anafóricas 

(cf. capítulo 1): 

Descrições demonstrativas que introduzem nominalização 

Descrições demonstrativas que introduzem contextualização 

Descrições demonstrativas que introduzem classificação 

Pronominalização: pronome flexionado 

Pronominalização: pronome neutro 

 

 

Tipo de 

demonstrativo 

Pronominalização co-presente 
Quadro 6: Tipos de estruturas demonstrativas (potencialmente) anafóricas 
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O quadro 7 ilustra alguns desses usos relevantes nos textos seleccionados: 

 

Tipo de 

demonstrativo 

Exemplo: 

Nominalização “o mundo registou as temperaturas mais altas de que há memória, e 

muitos cientistas relacionam este problema com” (Texto B) 

Contextualização “Numa data escolhida pelas lembranças que o dia 16 de Junho de 

1976” (...) 

“procura honrar a memória das crianças e estudantes que, naquele dia, 

perderam a vida numa marcha de protesto na África do Sul” (Texto C)

Classificação “Uma das espécies do louva-a-deus da Malásia é cor-de-rosa vivo. 

Assim, este insecto...” (Texto D) 

Pronominalização: 

pronome 

flexionado 

“o seu alimento é-lhe fornecido pelo caranguejo, já que este se 

alimenta de pedaços de peixes, deixando pequeninas sobras em 

suspensão na água” (Texto D) 

Pronominalização: 

pronome neutro 

“Há sol mas logo vai chover. 

Como sabes? 

Sei. Já ouvi o amola-tesouras. 

Diogo olhou para a mãe. Ela acreditaria mesmo naquilo?” (Texto A) 

Quadro 7: Exemplos de estruturas linguísticas alvo de avaliação na prova. 

 

Dado que, nos textos que acabámos por seleccionar, não estava originalmente 

incluída a estrutura de pronominalização co-presente, decidimos adaptar um dos 

textos (o D) nesse sentido: 

  

Pronominalização 

co-presente 

“Os venenos das plantas são dos produtos mais perigosos que se 

conhecem, como por exemplo o cianeto e o curare: este encontra-se 

na casca de algumas árvores da América do Sul e aquele existe nas 

folhas de uma variedade de trevo vulgar nos relvados e prados” 

(Texto D) 

Quadro 7a: A estrutura de pronominalização co-presente. 
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Além disso, procurámos uma narrativa em que estivesse presente um 

demonstrativo que remetesse para o contextual frame, isto é, que remetesse para um 

referente introduzido num momento bastante anterior do discurso narrativo, e em que 

existisse o uso de demonstrativos anafóricos em discurso directo e indirecto. A 

narrativa que seleccionámos apresenta essas duas possibilidades (cf. Quadro 8), e 

pareceu-nos definitivamente adequada por também incluir um exemplo de 

demonstrativo que, sendo anafórico, tem um significado quase totalmente construído 

na linguagem oral (isto é, extratextualmente). Pareceu-nos que seria interessante 

estudar o desempenho dos alunos na construção do significado dessa expressão, para 

o contrastarmos com resultados dos demais exemplos, cujo significado é 

essencialmente construído intratextualmente:  

 

Uso de 

demonstrativo 

Exemplo: 

contextual 

frame 

“Era muito cedo quando Diogo se levantou. No tempo das flores nem 

apetecia ficar na cama. O sol, lá fora, um desafio para quem tinha que 

passar a manhã inteira metido na escola. Quem teria inventado este castigo 

para as crianças? Parece que pais e professores nunca foram pequenos ou, 

então, se foram, de certeza que no seu tempo não havia Primavera” 

(Linhas iniciais do Texto A); 

 

“Correu pelo caminho de malmequeres e erva azeda que levava até à 

escola. 

Era um tempo mesmo giro, este!” (Texto A, linha 28) 

discurso 

directo 

“Leva o guarda-chuva, Diogo! 

Com este sol? 

Há sol mas logo vai chover. 

Como sabes? 

Sei. Já ouvi o amola-tesouras. 

Diogo olhou para a mãe. Ela acreditaria mesmo naquilo? 

Não acreditas, pois não? 

- Nunca se sabe. Toda a minha vida ouvi a minha avó dizer que quando 

passa o amola-tesouras, chove. Por isso, leva o guarda-chuva, que os 

antigos é que sabem destas coisas e o seguro morreu de velho”. (Texto A) 
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discurso 

indirecto 

“Contrariado, Diogo deu o berlinde. E também não percebia porque lhe 

viera à cabeça a vontade de dizer aquela patetice em que ele também não 

acreditava. Não acreditava? Claro! Se acreditasse em tudo o que a mãe lhe 

impingia como se ainda fosse um bebé…”(Texto A) 

linguagem oral “Isso é que era bom! Com este sol?” (Texto A) 

Quadro 8: Exemplos de estruturas demonstrativas presentes na narrativa, ilustrativas do uso de 

referência ao contextual frame, em discurso directo e indirecto, e em linguagem oral. 

 

Para além dos critérios acima enunciados, na escolha de uma das notícias 

(Texto C) interferiu também o facto de aí termos identificado o uso de uma descrição 

demonstrativa com função endofórico-deictica, que, lembremos, aponta para um 

referente que apenas se pode identificar tomando em consideração as coordenadas da 

enunciação do próprio discurso (cf. capítulo 1, nota 12). Apesar de não ser 

‘anafórico’, decidimos que este uso seria alvo de um dos itens da prova, por ser 

verdadeiramente ilustrativo de um uso específico desta estrutura linguística em texto 

escrito com presença escolar:  

 

 

endofórico- 

deictico 

 

“Este ano, a OUA pretende lembrar o número catastrófico de 

crianças...”  

 (...) 

“Público, 16 de Junho de 2005” (Texto C) 

Quadro 9: O uso de uma descrição demonstrativa com função endofórico-deictica presente numa das 

notícias seleccionadas. 

 

Devemos esclarecer que esta preocupação não se traduziu na distribuição 

equitativa de cada um dos usos dos demonstrativos por cada tipo de texto, porque 

determinados exemplos só aparecem num ou noutro texto (como, por exemplo, uso de 

demonstrativos em situações de diálogo, que só aparece na narrativa; uso endofórico- 

deíctico, que só aparece no texto jornalístico; uso co-presente, que só aparece no texto 

enciclopédico). A nossa principal motivação foi, neste caso, a de que os textos 

reflectissem a maior autenticidade possível. Dito de outro modo, seria demasiado 

anormal que nesta prova aparecessem tantos usos co-presentes de este… aquele como 

de descrições demonstrativas que introduzem uma classificação ou uma 
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contextualização, que são estruturas textualmente mais frequentes; por esta razão 

também, o número de exemplos ilustrativos de cada um dos usos que considerámos 

na prova não é constante. 

É ainda muito importante referir que, para além da pequena adaptação acima 

referida (relativa à inclusão da pronominalização co-presente no texto D), 

submetemos os textos a outras adaptações, que foram maiores nuns textos que 

noutros. Assim, na narrativa seleccionada (texto A) foram eliminadas pequenas 

passagens que constituiriam uma segunda fonte de informação para uma das 

perguntas do questionário, o que, a manter-se, desvirtuaria o resultado em função do 

objectivo visado, que é a avaliação da compreensão exclusiva de estruturas 

demonstrativas. Com efeito, a principal preocupação subjacente no processo de 

formulação do questionário que acompanha não só este como todos os textos foi a de 

que as respostas impliquem sempre (e apenas) o processamento de demonstrativos 

presentes no texto, um cuidado com que procuramos garantir a validade de conteúdo 

da prova (cf. Almeida & Freire, 2000:164). Assim, por exemplo, depois da frase “O 

amola-tesouras parou junto deles” decidimos eliminar a sequência “A ver jogar o 

berlinde”; e, depois da frase “Por isso gostava de ir àquele jardim junto à escola”, 

eliminámos a sequência “olhar os meninos que poderiam ser os filhos que nunca teve, 

as brincadeiras que nunca brincou”. Desta forma, quisemos eliminar informação que 

poderia interferir na resposta da pergunta A9, tendo o cuidado de controlar a 

viabilidade da obtenção da resposta pretendida: 

 

A9 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
Focinhito Triste gostava de ir àquele jardim junto à escola porque 
 

 era um bom lugar para parar e chamar a gente com o seu assobio. 
 gostava muito de jogar ao berlinde com os meninos da escola. 
 via os meninos a jogar a coisas que ele nunca tinha podido jogar. 
 gostava de ver os meninos a jogar um jogo que não conhecia. 

  

Ainda na narrativa, eliminou-se uma passagem descritiva e a parte final do 

texto, com o intuito de encurtar o texto (cf. anexo 1a). 

 Os textos jornalísticos (Textos B e C) foram mais adaptados que a narrativa. 

Por exemplo, o título original da notícia B (Peixes do mar do Norte estão a fugir para 
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águas mais frias) foi adaptado, evitando assim adiantar a resposta à pergunta B1 do 

questionário; na notícia original afirmava-se “Um estudo com dados de 25 anos, 

publicado ontem....”), tendo a referência aos “25 anos” sido cortada e inserida num 

momento posterior do texto onde se realizaram outras adaptações. A notícia original 

dizia: “Entre 1962 e 2001, a temperatura média do mar do Norte aumentou 0,6 graus 

Celsius. Durante este período...”; esta passagem foi substituída por “O estudo agora 

publicado usou dados recolhidos durante 25 anos, entre 1962 e 2001”, para assim 

permitir a construção da pergunta B3: 

 

B3   
Assinala com X a opção correcta. 
 
Em que período se registaram as temperaturas mais altas de que há memória? 
 

 No ano de 2001.   
 Há 25 anos.   
 De 1962 a 2001.  
 No ano de 1962.   

 

Também na notícia original se afirmava que “perto de dois terços das espécies 

do mar do Norte – incluindo peixes muito comercializáveis, como o bacalhau e o 

tamboril – se deslocaram mais para norte”, tendo sido eliminada a sequência “peixes 

muito comercializáveis” para não interferir na resposta à pergunta B2: 

 

B2  
Assinala com X a opção correcta. 
 
Alguns dos peixes do norte que se deslocaram ainda mais para norte foram 
 

 a faneca e o peixe-aranha.   
 o bacalhau e a sardinha.   
 o verdinho e o peixe vermelho.  
 o bacalhau e o tamboril.  

 

Foram ainda realizadas outras duas adaptações que permitiram a introdução de 

duas expressões demonstrativas no texto (esta descoberta e destas espécies) e a 

elaboração das perguntas B5 e B6, entre outras pequenas adaptações ou cortes (ex. 

ciclo de vida mais rápido, na notícia original, eliminado). Ao incluirmos estas duas 

expressões procurámos que a forma demonstrativa escolhida (esta) respeitasse a 
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perspectiva enunciativa seguida no restante texto, e as adaptações obedeceram ao 

conteúdo original da informação contida no texto. 

 No texto C procedeu-se da mesma maneira. Assim, por exemplo, fizemos 

adaptações no sentido de poder incluir a expressão esta celebração e de alterar a 

localização da expressão este continente, o que nos permitiu construir as perguntas C2 

e C4, respectivamente. Entre outras muitas adaptações, substituímos a expressão 

referencial o organismo por esta organização, o que nos permitiu construir a questão 

C5; adaptámos o texto original no sentido de substituirmos a expressão estes países 

por nestes contextos (sendo que contextos era uma palavra originalmente presente 

noutro momento da notícia), o que nos permitiu a construção do item C7; e 

substituímos a expressão das mesmas por dessas crianças, que é o motivo da pergunta 

C9. 

De todos os textos, o enciclopédico (Texto D) foi o mais adaptado porque não 

existia como tal, sendo o resultado de uma selecção de excertos de uma enciclopédia, 

tematicamente coerentes e reunidos sob o título Comer sem ser comido, criado para o 

efeito. Tal como no caso dos textos jornalísticos, também alguns dos exemplos de 

demonstrativos deste texto foram propositadamente adaptados, processo em que se 

teve em consideração o conteúdo original, a coerência final das passagens assim como 

a função que esses mesmos demonstrativos realizam noutras passagens da mesma 

enciclopédia.  

Assim, no texto Associações incluímos as expressões dessas casas e estes dois 

animais, esta última no contexto da reformulação de uma expressão demonstrativa 

original (Este tipo de associação foi substituído por estes dois animais formam uma 

associação...). Estas adaptações permitiram-nos construir os itens D1a e D1c, 

respectivamente.  

No texto Armadilhas, fizemos alguns cortes e adaptações, sobretudo no 

parágrafo sobre as dioneias, no sentido de podermos substituir a expressão original 

desta bizarra planta por esta planta insectívora, que nos permitiu a construção do 

item D3, e manter a expressão nesse líquido e poder construir adequadamente o item 

D4. 

Apesar de relativamente pequeno, texto sobre as Migrações foi talvez o mais 

adaptado: introduzimos uma expressão demonstrativa na definição deste conceito 
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(estas deslocações) para assim construir o item D5, e as expressões nestes lugares e 

nesta época do ano, permitindo a construção dos itens D6 e D7, respectivamente. 

No texto sobre a Camuflagem, adaptámos o texto para poder inserir a 

expressão este insecto, que nos permitiu construir o item D8. 

Finalmente, e para além da adaptação acima referida, no texto sobre os 

Venenos foi incluído o modificador destes insectos, informação sobre a qual recai a 

última pergunta do questionário (D12). 

Na construção das perguntas do questionário, foi determinante a ideia de que o 

formato mais adequado a este tipo de prova é o de questionário fechado, na forma de 

itens de escolha múltipla e de Verdadeiro e Falso. Este tem sido um formato habitual 

(embora não exclusivo) nas Provas Nacionais de Aferição para o 4º ano de 

escolaridade e também nos últimos estudos internacionais destinados a avaliar a 

capacidade de literacia desta faixa etária, como, por exemplo, o PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) de 2001 (cf. Mullis et al., 2001). Todavia e 

diferentemente destas provas, decidimos não incluir nenhum item com resposta aberta 

ao aluno, para que, evitando a interferência do processo de escrita, pudéssemos 

garantir a maior uniformidade e objectividade nos critérios de avaliação e a 

comparabilidade dos desempenhos (cf. Almeida & Freire, 2000:132). Embora 

perdendo a total uniformidade nas perguntas (o que, certamente, reverteria numa 

maior validade das respostas), decidimos também variar a sua formulação (por 

exemplo, há perguntas com ou sem enquadrador (cf. Dionísio, 2000); há perguntas 

acompanhadas ou não pelo excerto do texto relevante; há perguntas para escolher a 

continuação de uma frase...) para tornar a sua aplicação uma situação natural de 

‘prova escolar’, procurando simultaneamente evitar a monotonia e o mecanicismo na 

sua resolução.  

A selecção das estruturas linguísticas sobre as quais se formularam as 

perguntas (porque não se formularam perguntas sobre todas as instâncias de uso de 

demonstrativos nos textos) implicou uma comparação qualitativa de cada uma das 

estruturas potencialmente relevantes e obedeceu igualmente a um princípio de 

exaustividade ou representatividade, isto é, foi levada a cabo num contexto em que se 

procurou saturar os tipos de demonstrativos anafóricos cujo funcionamento textual 

sistematizámos no capítulo 1. O quadro 10 indica o número de itens de cada tipo 
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sobre que recaíram as perguntas da prova; o Quadro 11, a classificação de todos os 

itens da totalidade da prova em função do tipo de demonstrativo implicado no texto: 

 

Tipo de demonstrativo Nº de itens 

Nominalização 13 

Contextualização 8 

Classificação 10 

Pronome flexionado 6 

Pronome neutro 4 

Endofórico- deictico 1 
Quadro 10: Número de itens representativos de cada demonstrativo na totalidade da prova. 

 

 

A1 Nominalização  C4 Classificação 

A2 Nominalização  C5 Classificação 

A3 Pronome neutro  C6 Contextualização 

A4 Nominalização  C7 Nominalização 

A5 Pronominalização  C8 Pronominalização 

A6 Pronome neutro  C9 Contextualização 

A7 Nominalização  D1a Classificação 

A8 Nominalização  D1b Classificação 

A9 Pronome neutro  D1c Classificação 

A10 Nominalização  D1d Pronominalização 

A11 Contextualização  D2 Pronominalização 

B1 Contextualização  D3 Classificação 

B2 Contextualização  D4 Contextualização 

B3 Nominalização  D5 Nominalização 

B4 Nominalização  D6 Classificação 

B5 Nominalização  D7 Classificação 

B6 Contextualização  D8 Nominalização 

B7 Pronome neutro  D9 Classificação 

C1 Contextualização  D10 Pronominalização 
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C2 Nominalização  D11 Pronominalização 

C3 Deictic-endofóric  D12 Classificação 
Quadro 11: Classificação de todos os itens da prova em função do tipo de demonstrativo usado no 

texto. 

 

Como já antes referido, todos os itens da prova implicam a compreensão de 

demonstrativos anafóricos usados nos textos, pelo que todos implicam a avaliação da 

capacidade de identificar o referente dessas expressões no texto, como, por exemplo, 

o item A1, abaixo. Esta é, na verdade, a principal dimensão que se avalia com esta 

prova50:  

 

A1. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto 
 
«Enquanto colava esta banda desenhada cheia de balões de protesto dentro da 

cabeça, Diogo tomou o leite, comeu o pão» (linha 9-10). 
 
Nesta frase, a expressão esta banda desenhada cheia de balões de protesto refere-se 
 

 à banda desenhada que Diogo fez durante o pequeno-almoço e que tentou decorar. 
 às coisas que Diogo disse ao pequeno-almoço e que ele achava que estavam mal. 
 às coisas que Diogo pensou ao pequeno-almoço e que ele achava que estavam mal. 
 às coisas que Diogo disse ao pequeno-almoço sobre o tempo das andorinhas e do sol. 

 

Há apenas 6 itens que, implicando necessariamente essa identificação, 

solicitam às crianças a realização de uma tarefa diferente, nomeadamente de 

classificação (D1a, D1b, D3 e D9) e de definição  (D5, D8): 

 

D9. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

  uma oração. 
  um insecto. 
O louva-a-deus da Malásia é  
  uma mosca. 
  uma flor. 

 

                                                 
50 Abrimos esta nota para referir que apenas 2 dos exemplos de nominalizações implicados nos itens da prova podem 

ser considerados verdadeiras instâncias de metáfora gramatical. Trata-se do exemplo sobre que recai o item C7 (“Numa data 

escolhida pelas lembranças que o dia 16 de Junho de 1976 traz ao Mundo, é celebrado hoje o Dia da Criança Africana. Esta 

celebração...”); e do exemplo sobre que recai o item D5 (“Muitas espécies de animais fazem grandes viagens entre locais muito 

distantes em busca de alimento. A estas deslocações chama-se migrações”). 
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D8. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
O que se entende por camuflagem? 
 

  É o meio ambiente de certas espécies de animais e plantas.     
  É a forma de correr, de nadar e de voar para escapar do predador.  
  É o modo de animais se esconderem por detrás de pedras ou plantas 
  É o modo de animais se tornarem semelhantes ao seu meio ambiente. 

 

Apesar de a prova se centrar nas expressões demonstrativas anafóricas, 

decidimos incluir um item cuja resolução implica o processamento de um 

demonstrativo que é, na verdade, ‘catafórico’ no texto. A decisão de o considerar 

como se de um exemplo anafórico se tratasse deriva do facto de implicar uma 

categorização muito comum (profissão): 

 

O texto: 
“Herdara aquela profissão e aquele carro com a roda quando o pai morrera, tinha ele 

dez anos. Parecia-lhe que toda a vida não fizera mais nada que andar de terra em terra 
amolando facas, tesouras, a remendar tachos velhos, a endireitar varetas partidas dos guarda-
chuvas tão sem graça e sem cor”; 

 
O item da prova: 
 
A.8. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
Qual foi a profissão que Focinhito Triste herdou do pai? 
 

 Andar de terra em terra a afiar tesouras e facas 
 Andar de terra em terra a arranjar coisas velhas e a afiar tesouras. 
 Andar de terra em terra a afiar facas e tesouras e arranjar coisas velhas 
 Andar de terra em terra a afiar facas e arranjar coisas velhas. 

 

Procurou-se não sobrecarregar cada um dos questionários com tarefas e 

estruturas-alvo demasiado parecidas, atendendo igualmente à preocupação de 

equilibrar o número de perguntas por texto (aliás, foi também com a intenção de 

equilibrar o número de itens por tipo de texto que se decidiu incluir duas notícias de 

jornal (Textos B e C)). Procurou-se, também, dar amplitude às perguntas formuladas, 

fazendo incluir perguntas que apresentariam, do nosso ponto de vista, diferente 

dificuldade (cf. Almeida & Freire, 2000). Atendendo às recomendações de Almeida 

& Freire (cf. Almeida & Freire, 2000:131), e com vista a assegurar a validade da 

prova, procurámos incluir mais itens de dificuldade previsivelmente média, que 
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proporciona à partida maior variância nos resultados, mas também incluímos itens 

particularmente fáceis para servir de incentivo, auto-confiança, aprendizagem ou, 

inclusive, de diferenciação de sujeitos com particulares dificuldades de desempenho, 

assim como itens particularmente difíceis e capazes de garantirem alguma 

diferenciação dos sujeitos com elevado desempenho. Além disso, houve o cuidado de 

tentar assegurar a clareza, a simplicidade e a objectividade na formulação de cada 

uma das perguntas, sobretudo no sentido de evitar a emergência de qualquer pré-

determinação dos sentidos pretendidos.  

Na formulação dos itens com resposta múltipla, procurou-se uniformizar o 

tamanho das alíneas e a disposição da opção correcta em alíneas diferentes nas 

diversas respostas e houve o cuidado de não incluir opções ‘ridículas e absurdas’ 

como forma de manter a validade aparente do teste. O processo de formulação das 

múltiplas opções revestiu-se de especial cuidado dado tratar-se de uma segunda fonte 

de informação relevante para caracterizar a forma como estas crianças constroem o 

significado nos contextos de linguagem escrita.  

Na verdade, se a principal hipótese que orienta este trabalho se confirma, a 

construção dos significados solicitados aos alunos nesta prova será um processo 

difícil, pelo que a análise do padrão de respostas incorrectas nos poderá ajudar a 

compreender as razões por que erram. Assim, através da análise da frequência das 

opções erradas, procuraremos responder às seguintes questões: 

 

1. Quando os alunos erram, que tipo de respostas alternativas escolhem? 

2. O que é possível inferir sobre a maneira como constroem o significado a 

partir  da análise desses procedimentos de resposta alternativa?  

 

Em consequência, e para tornar cada caso numa verdadeira situação de 

escolha múltipla (cf. Almeida & Freire, 2000), incluímos opções cuja escolha 

denunciasse a aplicação de estratégias interpretativas relacionadas com a natureza e 

funcionamento da estrutura linguística avaliada e deriváveis da descrição efectuada no 

capítulo 1. Assim, por exemplo,  

- tratando-se de estruturas linguísticas com valor indexical que apontam para o 

texto (no caso do uso endofórico) ou para fora dele (no caso do uso exofórico), 

procurámos incluir, entre as opções de resposta dadas aos alunos, possibilidades 
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textualmente referidas e possibilidades extra-textuais, motivadas pelo assunto referido 

no texto e relacionadas com o universo das crianças; 

- tratando-se de estruturas linguísticas que, nos usos endofóricos, indicam a 

presença do referente no contexto textual, procurámos que, sempre que possível, as 

alternativas à opção correcta reflectissem a existência de outros referentes potenciais 

no texto, mais imediatos ou locais ou mais dispersos, assim como a inclusão de 

referentes incompletos e imprecisos. Num dos casos, em que uma descrição 

demonstrativa implica uma dupla modificação do antecedente (acerca das ‘dioneias’ 

diz-se que são ‘plantas’ e que são ‘insectívoras’), houve o cuidado de também incluir 

duas opções diferentes, cada qual indicando apenas uma dessas informações; noutro, 

em que o referente está em duas orações, foram construídas duas opções, cada qual 

referente a uma dessas informações textuais:   

 

C7 
“Assinala com X a opção correcta. 
 
Em que contextos é que as mulheres e as crianças são as primeiras a sofrer e as que 

sofrem durante mais tempo? 
 

 Quando os países com mais necessidades recebem menos ajudas económicas. 
 Quando os países têm um número muito elevado de órfãos da sida. 
 Quando os países saem ou estão ainda em guerra civil. 
 Quando os países com necessidades frequentes saem ou estão em guerra civil. 

 

- tratando-se de estruturas linguísticas que, na maioria dos casos, indicam a 

presença do referente antes no contexto (uso anafórico), procurámos que, sempre que 

possível, as alternativas reflectissem a existência de referentes potenciais à frente no 

texto; 

- na narrativa incluímos também opções que contemplassem interpretações 

literais dos referentes, quando aplicável.  

Todas estas preocupações implicaram várias reformulações do questionário 

final, antes e depois da aplicação de uma prova-piloto, que foi levada a cabo com um 

aluno do 4º ano de escolaridade de uma escola da cidade de Braga, caracterizado 

como ‘bom aluno'. Para tal, foi pedida a autorização ao seu Encarregado de Educação, 

e o próprio aluno foi questionado sobre a sua vontade de participar. Explicámos as 

razões e as finalidades do trabalho que realizaríamos com ele (tendo sido sublinhado 
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que os dados que recolheríamos não interfeririam na sua avaliação escolar), e a sua 

adesão a esta tarefa foi muito ‘profissional’. A prova-piloto foi realizada em três 

momentos (duas manhãs e uma tarde) de Setembro de 2005.   

Procurámos que esta versão se realizasse da mesma forma que a que 

esperávamos levar a cabo na versão final: aplicámos primeiro o questionário sobre o 

texto da narrativa (A), por causa de se tratar de um género familiar e aparentemente 

mais fácil para esta faixa etária; seguiram-se-lhe os textos B e C e, por fim, D, que 

considerávamos o texto potencialmente menos familiar. O texto e as perguntas foram 

sempre lidas em voz alta para o aluno (optámos por fazer esta leitura em voz alta para 

este e, na verdade, para todos os alunos que realizaram a prova, para dessa forma 

procurar evitar que os resultados de compreensão que obtivéssemos estivessem 

influenciados por problemas de descodificação das palavras, que é um tipo de 

dificuldade que afecta os leitores mais novos (cf. Costa, 1992)).  

Conhecida a tarefa, solicitámos explicitamente a este aluno que nos 

comunicasse todas as suas impressões acerca da clareza e grau de dificuldade de cada 

texto e de cada pergunta, com o objectivo de apurar o conteúdo e a forma da prova. 

Pedimos-lhe ainda que nos tentasse explicar a forma como abordava e realizava cada 

tarefa, para que, através desta reflexão falada (Almeida & Freire, 2000:126), 

pudéssemos validar o conteúdo do questionário, isto é, obter confirmação de que cada 

uma das perguntas focava a parte relevante dos textos.  

O registo de todas as verbalizações do aluno permitiu-nos chegar a várias 

conclusões importantes. Este aluno considerou o Texto A (narrativa) interessante, 

apesar de longo e difícil; pronunciou-se muito favoravelmente em relação ao Texto B 

(notícia sobre a fuga dos peixes); achou o Texto C “médio” (notícia sobre a situação 

das crianças em África); e considerou o Texto D o mais difícil de todos (texto da 

enciclopédia). Em cada caso, referiu a existência de algum vocabulário difícil (que foi 

sempre sublinhando no texto), dificuldade essa que, sempre que pertinente, 

procurámos sanar, substituindo os vocábulos na versão final da prova quando 

constatámos que interferia na determinação das respostas dadas. Por exemplo, referiu 

que não sabia o significado da palavra forjar, substituído por construir na seguinte 

frase: Um dos processos mais vulgares de obter comida sem grande esforço é 

construir uma armadilha ou uma teia. De qualquer maneira, nas situações cruciais, 

ajudámos o aluno a descobrir o significado correcto das palavras que desconhecia.    
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As suas observações foram particularmente importantes na detecção de opções 

pouco claras e/ou ambíguas, situações em que sentiu mais dificuldade em responder, 

casos em que nos vimos forçados a simplificar e clarificar a formulação original. Por 

exemplo, este aluno referiu que as opções para a pergunta final do Texto B eram 

“demasiado parecidas” e que lhe era muito difícil escolher uma. A pergunta, tal como 

então formulada, era a seguinte: 

 

B6. Assinala com X a opção correcta.    
As espécies que têm um tamanho menor são as que mais se deslocam porque 
 

 são as que nadam mais depressa. 
 fazem esse percurso todos os anos. 
 sentem mais a subida da temperatura da água. 
 são as que vivem menos tempo. 

 

 A pergunta reformulada é a seguinte: 

 

B7. Assinala com X a opção correcta.    
O que é que acontece aos peixes pequenos por serem mais sensíveis às mudanças de 

temperatura? 
 

 Deslocam-se muito devagar. 
 Não se deslocam para norte. 
 São os que mais se deslocam. 
 Morrem de imediato. 

 

Também a formulação da pergunta D12 sofreu o mesmo processo de 

adaptação em função da observação das dificuldades reveladas. A versão original era 

a seguinte: 

 

D. 12. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
Qual o animal que se alimenta de algumas espécies de trevo? 
 

 A traça da sanguissorba. 
 Todas as traças e borboletas. 
 Todos os insectos. 
 A larva da traça da sanguissorba 

 

A pergunta reformulada é a seguinte: 
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D12. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
 Com o texto, ficámos a saber que há um animal que se alimenta das espécies 

venenosas de trevo.  
Que animal é esse? 
 

  Uma espécie de traça colorida.  
  Alguns pássaros.  
  A larva da traça da sanguissorba.   
  Todos os insectos.   

 

 Num dos casos, readaptámos inclusivamente o texto e construímos duas 

perguntas independentes (B4 e B5). As observações deste aluno foram 

extraordinariamente importantes na validação das perguntas, porque conseguiu 

explicar o processo seguido em quase todas as respostas (apontando no texto onde 

encontrou a resposta), com o que pudemos verificar a medida em que o questionário 

se adequava aos objectivos visados. A sua colaboração também foi muito importante 

na detecção de uma opção errada que considerou demasiado evidente (na pergunta 

B2, a segunda opção era “borboletas e aves” e foi substituída por “o bacalhau e a 

sardinha”); na consideração da distribuição das opções correctas (denunciou que no 

questionário de um dos textos não havia respostas correctas na alínea a); na 

consideração de questionários longos (Prova D) e na sua posterior redução. 

 A realização desta prova piloto serviu ainda para que nos pudéssemos 

aperceber de erros ou gralhas, assim como da necessidade de usar nos textos uma 

fonte com tamanho maior. Muito importante foi igualmente a constatação de que o 

formato das instruções não foi motivo de dúvida ou dificuldade, confirmando assim a 

nossa ideia de que não seria necessária a construção de exemplos de treino para as 

provas. Por fim, a realização desta prova-piloto foi também relevante porque nos 

permitiu a obtenção de um primeiro padrão de resultados, reveladores de um nível 

considerável de dificuldade, que grosso modo, apontava no sentido das hipóteses 

estabelecidas. A este propósito, foi também muito relevante a observação, feita pelo 

aluno, de que para muitos outros colegas da sua turma teria sido uma prova muito 

difícil, o que nos permitiu antever resultados futuros.  

A versão revista da prova foi testada com um aluno do 3º ano e uma aluna do 

4º ano, ambos referidos como ‘bons alunos’, de uma segunda escola da cidade de 

Braga. Esta aplicação da prova foi levada a cabo em 3 tardes do mesmo mês de 
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Outubro de 2005. Com esta aplicação, controlámos o tempo de realização do 

questionário de cada texto, e pudemos ainda apurar a formulação de algumas 

perguntas em que estes alunos indicaram explicitamente ter mais dificuldades. Por 

exemplo, verificou-se que os alunos tiveram dificuldade em responder à pergunta C2 

original (“Qual é a celebração que procura honrar a memória das crianças e estudantes 

que perderam a vida na África do Sul?”), que foi reformulada no sentido de tornar a 

sua resposta mais facilmente identificável no texto: C2.”Qual é a celebração, da 

responsabilidade da OUA, que procura honrar a memória das crianças e estudantes 

que perderam a vida na África do Sul?”; e, em função da dificuldade verificada na 

identificação do excerto relevante para responder à pergunta D10, foi incluída a 

indicação “(Texto Venenos)”. 

 

2.2.3. Procedimentos de análise dos dados da prova 

 

Em primeiro lugar e com o fim de poder assegurar a qualidade global da prova 

aplicada, são analisadas a sensibilidade, a fidelidade e a validade dos resultados 

obtidos, assim como o poder discriminativo (PD) de cada item e a validade externa da 

prova (cf. Almeida & Freire, 2000), utilizando para tal o programa SPSS. 

A análise da sensibilidade da prova mostra se os resultados obtidos se 

distribuem normalmente, diferenciando os sujeitos entre si nos seus níveis de 

realização (Almeida & Freire 2000:151), isto é, a medida em que os resultados se 

distribuem de acordo com as propriedades da curva gaussoniana ou normal (idem). A 

análise da sensibilidade dos resultados é feita através do cálculo da média dos 

resultados, da sua proximidade em relação à mediana e à moda da distribuição e do 

desvio padrão.  

Por sua vez, a fidelidade dos resultados indica o grau confiança e de exactidão 

que podemos ter na informação obtida (idem: 152). O cálculo da fidelidade dos 

resultados da prova é feito através da determinação da consistência interna dos itens 

(CI), usando o coeficiente alpha de Cronbach (idem: 158). A consistência interna, 

como o nome deixa antever, diz respeito ao grau de uniformidade e de coerência 

existente entre as respostas dos sujeitos a cada um dos itens que compõem a prova 

(idem: 158). Trata-se de uma medida necessária na nossa análise já que a 
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identificação de itens com grande CI garante a credibilidade e rigor da interpretação e 

da discussão posterior realizada sobre os dados.  

Segundo Almeida & Freire (2000), valores elevados de fidelidade (acima de 

.75) estão associados a valores mais elevados de Poder Discriminativo, já que estes 

indicam maior homogeneidade dos itens da prova. O cálculo do Poder Discriminativo 

(PD) dos itens é, por isso, outra medida de avaliação da qualidade da prova aplicada. 

Permite apreciar a  

 

“capacidade discriminativa (validade interna) dos itens, ou seja, em que medida o 
resultado num item está relacionado com as respostas aos demais itens ou está 
correlacionado com o resultado final na prova” (Almeida & Freire 2000:129).  

 

Dito de outro modo, um item com bom PD na prova (próximo ou igual a + 

1.00) indica que os bons e maus compreendedores (na totalidade) se comportaram 

diferentemente nesse item em particular, acertando e falhando mais, respectivamente; 

por outro lado, os coeficientes negativos (até -1.0) indicam que são os sujeitos com 

pior desempenho na prova que têm mais sucesso (revelando uma probabilidade de 

muitas respostas terem sido dadas ao acaso); e os valores em torno de .00 indicam que 

um número idêntico de bons e de maus realizadores acertam ou falham, não tendo 

portanto PD (cf. Almeida & Freire 2000:135). Em função da finalidade da realização 

desta prova (recordemos que não é normativa nem de generalização), a nós 

interessam-nos todos os resultados obtidos (cf. Almeida & Freire 2000:160), interessa 

conhecer e considerar os valores relativos ao PD de todos os itens, quer os que 

diferenciam bons e maus compreendedores, quer aqueles em que todos falharam e em 

que todos acertaram. O que acabámos de dizer significa, portanto, que os itens que 

não mostraram PD alto devem ser alvo de uma análise qualitativa aprofundada, 

através da qual se procure identificar hipóteses que expliquem a sua baixa capacidade 

discriminativa.  

A confirmação da validade da prova faz-se através da análise factorial dos 

resultados. Através desta medida de validade, designada 'validade de conceito (cf. 

Almeida & Freire, 2000), pode saber-se em que medida os resultados observados na 

variável dependente (resultados da prova) se podem atribuir à manipulação da 

variável independente (a construção dos significados realizados pelos demonstrativos 

endofóricos). 
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Por sua vez, a determinação da validade externa da prova consiste na 

determinação da relação existente entre as respostas na prova e o desempenho dos 

sujeitos tomando como referência outras situações/critérios de diferenciação 

exteriores à própria prova. Nessa determinação, são usados como critérios o ano 

escolar e a avaliação que cada professora fez da capacidade de compreensão de cada 

um dos seus alunos. Assumimos que a validade externa da prova aumentará se os 

resultados da prova variarem consoante o ano escolar (com os melhores resultados 

esperados para os alunos do 4º ano); e consoante a avaliação da compreensão leitora 

de cada aluno, feita pelo respectivo professor (com os melhores resultados esperados 

para os alunos que as professores caracterizam como melhores nessa capacidade). Um 

terceiro critério de validação externa da prova poderá ser encontrado aquando da 

verificação da terceira hipótese orientadora deste trabalho, nomeadamente a que diz 

respeito à influência do contexto sócio-cultural do agregado familiar no sucesso na 

aprendizagem da literacia escolar (com os melhores resultados esperados nos 

contextos sócio-cultural mais favorecidos). 

Feitas estas análises, que nos permitirão conhecer a ‘qualidade’ da prova 

aplicada e a sua adequação aos alunos implicados no estudo, passar-se-á à análise dos 

resultados obtidos nos questionários através do cálculo do índice de Dificuldade (ID) 

de cada um dos itens, que se traduz na proporção de sujeitos que consegue realizar 

correctamente o item (Almeida & Freire 2000: 129). Esta medida quantitativa será, 

portanto, o índice central que utilizaremos na verificação das hipóteses e na resposta a 

uma das sub-questões orientadoras deste estudo, nomeadamente 

 

1.1. Qual é o grau de dificuldade dos alunos portugueses na construção do 

significado realizado por estruturas linguísticas tipicamente escolares? 

 

Os valores na escala de ID variam entre .00 (que indicam que nenhum sujeito 

acertou na tarefa) e 1.0 (que indica que todos acertaram), pelo que os valores obtidos 

nessa escala apresentam uma relação de significado inverso. A tabela de classificação 

do ID que utilizámos neste trabalho é a seguinte: 
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Classificação Limites ID 

Muito fáceis 

Fáceis 

Médios 

Difíceis 

Muito difíceis 

>.74 

.55 - .74 

.45 - .54 

.25 - .44 

<.25 
Quadro 12: Classificação dos índices de dificuldade (adaptado de Almeida & Freire, 2000: 131). 

 

No sentido de melhor apreciar a medida em que os alunos conseguem 

efectivamente construir o significado realizado pelas estruturas linguísticas aqui em 

questão, confrontaremos os resultados obtidos na prova com os dados obtidos através 

dos questionários anexos às provas sobre os seus conhecimentos prévios para 

identificar as situações em que os alunos afirmam ter ou não conhecimento prévio 

sobre um determinado processo ou entidade e  

(i) em que conseguem acertar; e, sobretudo,  

(ii) em que não conseguem acertar na resposta correcta.  

Na verificação da segunda hipótese orientadora da aplicação da prova, que 

prevê a existência de uma dificuldade diferenciada na construção dos significados dos 

diferentes tipos de demonstrativos, utilizaremos a categorização de demonstrativos 

implicados nas respostas e antes descrita neste capítulo. Além disso, esperamos, no 

contexto da análise por tipo de demonstrativo, elaborar o perfil das respostas erradas 

mais representativas, utilizando as categorias sistematizadas no Quadro 13: 

 

Categoria 

Textual 

Unidade Semântica (parágrafo) 

Referente Textual: Tópico  

Tópico de Frase 

Local Referente Textual: Local  

Catafórico  

Antes Referente Textual: Disperso  

Depois 

Referente Incompleto 
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Referente (que resulta de interpretação) Literal 

Referente Impreciso 

Referente Não Textual 
Quadro 13: Categorias das respostas não correctas incluídas na totalidade da prova. 

 

A categoria Referente Textual: Tópico inclui as opções que apresentam 

referentes que são o tópico ou assunto do texto (ou que estão com ele muito 

relacionados), de uma unidade semântica (mais ou menos correspondente a um 

parágrafo) ou de uma frase, quer frases anteriores quer aquelas em que o 

demonstrativo se inclui.  

A categoria Referente Textual: Local inclui os referentes que fazem parte da 

mesma unidade semântica na que se integra a expressão demonstrativa e que não são 

tópico de frase. Subdividem-se nas categorias Local, que engloba referentes locais 

que não são tópicos de frase; e Catafórico, que diz respeito aos referentes que 

aparecem relativamente próximos mas depois da expressão demonstrativa no texto. 

Esta categoria (Catafórico) não inclui as situações em que o referente correcto deveria 

ser procurado depois do demonstrativo no texto, como, por exemplo, no item A8, que 

foi categorizado como local. 

Na classe Referente Textual: Disperso incluímos os referentes que, sendo 

textuais, estão muito afastados, quer antes quer depois, da expressão relevante. 

Todas as classes referidas até aqui implicam referentes textualmente referidos, 

no que se distinguem das restantes, nomeadamente Referentes Incompletos, 

Referentes (que resultam de interpretações) Literais, Referentes Imprecisos, classe 

que engloba as alíneas que indicam referentes deturpados, isto é, reconstruções 

erradas de informação textual, e, por fim, a categoria Referente Não Textual, que 

inclui as alíneas que indicam os referentes que não aparecem no texto.  

As apreciações que assim faremos dos erros dos alunos permitir-nos-ão 

descrever a tendência geral que as crianças estudadas revelam em cometer cada tipo 

de erro na prova, e não a medida exacta desses comportamentos alternativos. São 

várias as razões que nos levam a esta advertência.  

Em primeiro lugar, as alternativas de resposta foram elaboradas, em cada item, 

em função das possibilidades oferecidas pelo texto em questão, e não com a intenção 

de representar equitativamente cada uma das categorias de resposta alternativas 
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consideradas. Isto significa que as categorias de respostas não correctas não estão 

igualmente representadas nesta prova (cf. Quadro 14). Além disso, não 

contabilizaremos as opções que não obtiverem respostas. Por fim, os resultados que 

apresentaremos terão em conta as alternativas fechadas propostas aos alunos, sendo 

portanto admissível que outros tipos de resposta tivessem emergido em situação de 

resposta aberta, por exemplo. As nossas considerações deverão, por isso mesmo, ser 

interpretado ‘à sombra’ destas restrições. 

 

Categoria nº itens 

Textual 7 

Unidade Semântica Anterior 3 

Referente Textual: Tópico  

Tópico de Frase 4 

Local 26 Referente Textual: Local  

Catafórico  6 

Antes 6 Referente Textual: Disperso  

Depois 9 

Referente Incompleto 13 

Referente (que resulta de interpretação) Literal 8 

Referente Impreciso  16 

Referente Não Textual  22 
Quadro 14: Número de itens reunidos sob cada uma das categorias de respostas incorrectas. 

 

Por fim, na verificação da última hipótese colocada na preparação deste estudo 

empírico, que prevê a existência de uma correlação entre a familiaridade extra-escolar 

com a linguagem tipicamente escolar e o sucesso dos alunos na construção de 

significado na prova, tomaremos as habilitações académicas do agregado familiar 

como indicadores dessa variável sócio-cultural, que categorizaremos em ‘curso 

superior /secundário’ e que tomaremos como representativo de família sócio-

culturalmente ‘favorecida’, e ‘1º, 2º e 3º ciclo’, que tomaremos como representativo 

de família sócio-culturalmente ‘desfavorecida’. Nessa análise, procuraremos 

relacionar os dados resultantes dessa categorização com duas situações de sucesso na 

prova: valores acima dos 50% de acertos e valores abaixo dos 50% de acertos.  
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2.2.4. Considerações sobre os procedimentos de aplicação da prova 

 

A versão final da prova foi aplicada durante o mês de Novembro de 2005, em 

dias e horas concertados com os professores e depois de obtida a autorização explícita 

de cada um dos Agrupamentos que coordena as escolas implicadas (num total de dois 

Agrupamentos). Uma das turmas do 3º ano de escolaridade que participou no estudo 

final substituiu outra turma do mesmo ano, que foi necessário abandonar devido à má 

recepção verificada no início da realização do estudo. 

 A prova foi sempre aplicada pelo mesmo aplicador, que também tinha 

controlado as aplicações-piloto. Nas turmas de 4º ano, as provas B e C foram 

realizadas no mesmo dia, mas no 3º ano foram realizadas em dias diferentes para não 

causar demasiado esforço a estes alunos mais jovens. O tempo de realização de cada 

questionário nunca excedeu os 45 minutos. Aos alunos que respondiam ao 

questionário muito rapidamente foi pedido que fizessem um desenho alusivo ao texto.  

Parece-nos importante referir que, em todas as turmas, a aplicação do primeiro 

questionário (Texto A) não foi o nosso primeiro contacto directo com estes alunos. Já 

antes tínhamos iniciado esse contacto no momento de entrega a todos os alunos dos 

pedidos de autorização para os Encarregados de Educação (cf. Anexo 6), altura em 

que descrevemos e explicámos aos alunos as razões da nossa presença e do estudo, 

em que ressaltámos que os resultados obtidos se destinavam apenas para a realização 

de um trabalho que não estava relacionado com a sua avaliação escolar, e em que os 

alunos tiveram a oportunidade de questionar o que não estivesse claro. A propósito de 

autorizações, queremos referir que apenas 3 crianças de uma das turmas do 4º ano não 

participaram no estudo. É, no entanto, interessante referir que, na outra turma do 4º 

ano implicada, dois dos alunos não realizaram o primeiro questionário dada a não 

autorização dos Encarregados de Educação, que, todavia, acabaram por ceder em 

função da vontade dos alunos de participar na prova. Assim, estes alunos realizaram o 

questionário em falta e passaram a integrar o restante grupo de alunos. Também nessa 

altura entregámos às professoras os questionários destinados a recolher dados 

relativos à informação pessoal dos seus alunos (e à habilitação escolar da(s) pessoa(s) 

com quem vive(m)) e às suas avaliações da capacidade de compreensão de linguagem 

escrita de cada uma das crianças.  
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Durante a realização da prova, os professores, a nosso pedido, nunca se 

mantiveram na sala de aula, já que era nossa intenção pedir-lhes um conjunto de 

actividades para cada texto usado na prova e não queríamos que o conhecimento dos 

nossos questionários interferisse nas suas propostas.  

O procedimento de aplicação da prova foi idêntico em cada uma das quatro 

turmas. Assim, procedeu-se sempre à apresentação geral do texto e do tipo de tarefas 

a realizar no questionário. Após esse reconhecimento, foi pedido às crianças que 

procurassem identificar palavras difíceis enquanto o texto era lido em voz alta. O 

comportamento dos alunos durante a leitura foi correcto, tendo sido possível notar o 

seguimento dessa leitura na quase totalidade dos alunos. 

No final da leitura, houve sempre um breve diálogo com os alunos destinado a 

verificar se conheciam o texto em causa (o que nunca se verificou) e a existência de 

informação manifestamente difícil. Curiosamente, os textos B e C (as notícias) foram 

os que deram origem à manifestação de menos dúvidas, e o texto A (a narrativa) o que 

causou mais conversa, tendo entretanto ficado estabelecido com os alunos que 

poderiam pedir ajuda nesse mesmo sentido durante a realização da prova. Foram 

também lidas aos alunos as instruções do questionário. Tanto o diálogo como as 

intervenções junto dos alunos durante a realização do questionário foram controlados 

no sentido de não implicarem a resposta às tarefas propostas. Finalmente, foi chamada 

a sua atenção para a grelha final que solicitava a manifestação do seu 

(des)conhecimento sobre entidades/situações referidas nos textos.    

A reacção para com os quatro questionários foi diferente nas turmas do 3º e do 

4º ano. Os alunos do 3º ano reagiram pior ao tamanho dos textos A e D e o seu 

comportamento durante a realização dos questionários manifestou dispersão e alguma 

falta de interesse, sobretudo nos questionários dos textos B, C e D, apesar de terem 

mantido o respeito pelo trabalho individual. Por outro lado, os alunos dos 4ºs anos 

apenas manifestaram maior inquietude na realização do texto D, não tanto por causa 

da extensão ou dificuldade, mas sim pela presença das imagens, que motivou algum 

alvoroço e troca de comentários. Mostraram-se sempre mais concentrados durante a 

realização da prova e foi possível observar uma muito maior utilização do texto na 

procura das respostas, enquanto se tornou evidente para o aplicador que bastantes 

alunos do 3º ano responderam com recurso exclusivo à representação mental do texto 

que tinham construído a partir da leitura inicial. Estes factos foram para nós 
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significativos, porque nos pareceram indícios claros de diferentes níveis de 

familiaridade com o tipo de texto e de tarefa proposto e de diferentes resultados entre 

os dois anos de escolaridade. 

 

2.3. A caracterização da pedagogia da literacia: construção de instrumentos de 

recolha de dados e análise dos dados recolhidos  

 

A análise e a interpretação dos dados recolhidos através da aplicação da prova 

deixará, no entanto, sem resposta a segunda das sub-questões orientadoras do trabalho 

empírico aqui apresentado, abaixo retomada: 

 

1.2. Como é a pedagogia da literacia implementada nas nossas escolas? 

 

Para dar resposta a esta questão, analisaremos a segunda das sub-unidades de 

análise, que consiste na pedagogia da literacia dos professores das turmas de alunos 

do 1º ciclo do Ensino Básico a quem foi aplicada a prova antes apresentada. 

Pretendemos que os dados obtidos, analisados e interpretados, complementem os 

dados obtidos através da aplicação da prova para, dessa forma, permitir uma 

apreciação final dos contextos de ensino-aprendizagem de literacia configurados em 

cada caso, objecto último do nosso estudo.  

 

2.3.1. Entrevistas e sugestões actividades de construção de significado: 

concepção e procedimentos de análise dos dados   

 

A caracterização da pedagogia da literacia é neste estudo realizada com base 

em dois tipos de dados. Por um lado, dados resultantes de entrevistas semi-

estruturadas realizadas a essas professoras. A sistematicidade e a coerência dos dados, 

assim como a amplitude de tópicos abertos a pesquisa através da entrevista, sobretudo 

os referentes a concepções, práticas, conhecimentos, explicações, opiniões, crenças e 

atitudes dos participantes (cf. Castro, 1995; Lankshear & Knobel, 2004), foram os 
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principais motivos pelos quais decidimos optar por esta técnica de recolha de dados 

para caracterizar a segunda sub-unidade de análise.  

A selecção e a determinação dos tópicos (e das dimensões pertinentes em cada 

tópico) da entrevista decorreram na sua maior parte da fundamentação teórica que 

enquadra este estudo, apresentada na primeira parte deste trabalho, e que está 

ancorada em duas ideias centrais. A primeira dessas ideias é referente ao 

reconhecimento de que o objecto específico da pedagogia da literacia é a linguagem 

com que se constroem os significados nos textos da escola; a segunda diz respeito ao 

reconhecimento da necessidade do estabelecimento de um trabalho pedagógico 

especificamente linguístico, isto é, um trabalho de criação de ambientes educativos 

que promovam a aprendizagem da forma como a linguagem constrói os significados, 

caracterizado por quatro princípios pedagógicos fundamentais, nomeadamente o da 

‘prática situada’, do ‘ensino explícito’, do ‘enquadramento crítico’ e da ‘prática 

transformada’. Assim, a entrevista visa, na sua essência, obter informação acerca das 

concepções e práticas dos professores que nos permitam verificar a medida em que os 

princípios pedagógicos que baseiam a sua actividade pedagógica de ensino de 

literacia concretizam estes princípios estruturadores do trabalho pedagógico 

especificamente linguístico.  

Os dados obtidos através da entrevista serão ainda complementados por um 

segundo conjunto de dados. Trata-se de sugestões de actividades didácticas para os 

textos usados na prova (Textos A, B C e D), solicitadas a cada uma dessas professoras 

no final da aplicação dessas provas, a que essas professoras não assistiram 

propositadamente: essas actividades foram recolhidas e analisadas pelo entrevistador 

antes da realização da entrevista para que uma parte das perguntas do guião 

individual final resultasse da análise prévia de cada um desses conjuntos de propostas 

de actividades. Nessa medida, cada entrevista (ou, melhor dito, a parte de cada 

entrevista centrada nas actividades propostas) adquiriu um carácter algo singular 

relativamente às restantes, muito embora não se previsse a alteração dos objectivos 

subjacentes à sua realização. Com a análise dessas actividades e a indagação junto das 

professoras, durante a entrevista, sobre essas propostas pretendemos caracterizar os 

princípios pedagógicos mobilizados nas suas concepções e práticas potenciais de 

literacia.  
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Acreditamos que a complementação dos dados recolhidos através da entrevista 

e das sugestões de actividades se tornou desejável por várias ordens de razões. Em 

primeiro lugar, essa ampliação de dados é pertinente para os fins deste trabalho 

porque permite a observação (ainda que mediata e indirecta) das práticas levadas a 

cabo em contexto pedagógico real através de instrumentos ‘potencialmente’ utilizados 

nessas práticas. Não tendo nós optado pela observação directa da sala de aula, o que 

assim esperamos obter é uma pequena ‘amostra’ do tipo de trabalho aí realizado 

através da análise desses instrumentos, suprindo, dessa forma, algumas das limitações 

da entrevista, como são a visão parcial, incompleta, diferida e não absolutamente 

representativa que assim é possível obter de qualquer fragmento da realidade que se 

pretenda estudar (cf. Lankshear & Knobel, 2004). 

A opção metodológica de solicitar directamente sugestões de actividades às 

professoras que entrevistámos também poderá funcionar como um olhar indirecto 

sobre os manuais que utilizam, mais especificamente sobre as estratégias de 

construção de significado que estas professoras aí reconhecem como válidas. O 

manual escolar é considerado o instrumento medidor central no contexto de sala de 

aula, porquanto estruturador dos conteúdos a transmitir e da pedagogia a seguir (cf. 

Castro & Sousa, 1998; Dionísio, 2000; Sousa, 2000): 

 

“Nesse contexto [o escolar] o manual detém um papel central. Esta centralidade 
que, recorde-se, entre outras razões, decorre do facto de ele ser instituído como 
referência primeira, às vezes exclusiva, para aquilo que pode ser dito na aula, como 
para o modo de dizer, permite defini-lo: 

i) como uma das “principais instâncias de definição dos conteúdos 
específicos da disciplina de Português”; 

ii) como “uma instância fundamental de regulação da prática pedagógica” 
(Castro, 1995a, pp. 61-67)” (Dionísio, 2000:105). 

 

O que esta autora quer dizer é que as práticas pedagógicas  

 

“levadas a cabo na sala de aula, sendo formas particulares de percepção e 
apropriação daquela estratégia [a constante do manual], por ela e nela (in)formadas, 
não são mais que formas particulares da sua expressão” (Dionísio, 2000:404).  

 

Não tendo nós optado pela análise dos manuais utilizados, a solicitação dessas 

actividades também poderá ser representativa dos dados que eventualmente 

encontraríamos nos manuais que servem de referência a esses professores (e alunos).  
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Além disso, a extensão da própria entrevista convida à utilização de um 

‘complemento’ informativo. Não nos pareceu adequado aprofundar excessivamente a 

abordagem a cada entrevistada e, o que é mais importante, não nos pareceu viável 

abordar directamente as nossas entrevistadas acerca da sua prática pedagógica 

perguntando-lhes, por exemplo, se procuravam criar uma “prática situada” ou 

“explícita”: estes termos especializados são certamente demasiado abstractos para 

serem abordados sem um suporte material, se não mesmo desconhecidos das nossas 

entrevistadas. Portanto, tornou-se para nós claro que a entrevista seria o momento de 

centrar a nossa indagação em aspectos pertinentes revelados pela análise das 

actividades propostas (e, desejavelmente, por outros que obtivéssemos no curso da 

entrevista).  

Assim, esperamos, através da análise desses mesmos materiais, ampliar a 

caracterização das próprias concepções e práticas relatadas pelas professoras na 

entrevista, sobretudo através das comparações que assim se poderão estabelecer entre 

o que as professoras afirmam pensar e afirmam fazer e o que potencialmente fazem e 

afirmam poder fazer. Concomitantemente, acreditamos a comparação de informação 

derived at different times and by different means within qualitative methods (Patton, 

1990:467) poderá aportar elementos relevantes para a validação interna e 

credibilidade do estudo (Patton:idem) na medida em que permite triangular dados, isto 

é, validar, confirmar dados obtidos através da entrevista. De facto, Yin (1994:91) 

refere que a major strength of case study data collection is the opportunity to use 

many different sources of evidence, e acrescenta que  

 

“any finding or conclusion in a case study is likely to be much more convincing and 
accurate if it is based on several different sources of information, following a 
corroboratory mode” (Yin, 1994:92).  

 

No nosso estudo, o tipo de triangulação usado pode ser considerado 

triangulation by method (Miles & Huberman, 1994:267). A versão final dos quatro 

guiões da entrevista aparece em anexo (Anexo 2). 

São três os tópicos em que decidimos estruturar esse guião:  

1. Literacia: concepções e práticas;  

2. Literacia: práticas potenciais e concepções sobre essas práticas; e 
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3. Literacia: metaconhecimento linguístico e teorias explicativas das 

dificuldades dos alunos  

Antes de abordarmos detalhadamente cada um destes tópicos e as perguntas 

em que se concretizam, queremos destacar que toda a nossa indagação se centrou 

predominantemente no trabalho escolar que tem como base a actividade didáctica de 

compreensão de textos (leitura). Para além de dar seguimento à perspectiva de análise 

desencadeada pela aplicação da prova (dado que é uma prova de construção de 

significado de textos ‘lidos’), esta decisão foi sobretudo determinada pela nossa 

convicção, referida no momento da discussão teórica, de que, na aula de língua, o que 

está em causa é sobretudo a aprendizagem do processo de fazer sentido com a 

linguagem dos textos da escola através de actividades de construção de sentido 

veiculado nesses textos e, nesse contexto, da explicitação das estruturas da língua e do 

funcionamento ideológico que permitam a ampliação do potencial de significação 

(agora transformado) dos alunos. Tal como então discutido, a construção situada do 

significado de textos através da leitura e interpretação de textos configura-se como a 

actividade basilar, na qual se ancora a operacionalização dos outros princípios 

implicados naquela aprendizagem, quer o do ensino explícito das formas de 

linguagem e dos factores ideológicos que condicionam a construção de significado, 

quer a prática transformada dos significados e conhecimentos adquiridos (cf. capítulo 

2). Na entrevista, a nossa intenção foi, portanto, a de tomar a compreensão de textos 

como ponto de partida para caracterizar o grau de operacionalização de todos os 

princípios referidos. 

De seguida, apresentamos as perguntas com que explorámos cada um desses 

tópicos, bem como a fundamentação teórica de cada uma dessas perguntas e algumas 

das categorias que utilizaremos na análise desses dados, já que muitas outras 

emergirão necessariamente da análise dos dados recolhidos; apresentamos também as 

categorias que utilizaremos na análise das actividades sugeridas pelas professoras.  

A caracterização do primeiro tópico, Literacia: concepções e práticas, foi 

realizada através da abordagem de quatro dimensões. Questionámos em primeiro 

lugar as professoras sobre as instâncias de linguagem escrita que ancoram as 

actividades de leitura na sala de aula (perguntas 1 a 6 do guião); sobre a sua definição 

de compreensão (pergunta 7 do guião); sobre a concepção e estruturação das 

actividades de compreensão habitualmente levadas a cabo na sala de aula (pergunta 8 
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do guião); e ainda sobre as finalidades que atribuem ao trabalho de compreensão de 

texto que realizam na sua sala de aula (pergunta 9 do guião).  

Através da abordagem inicial destes 4 aspectos esperamos obter uma primeira 

imagem da pedagogia da literacia implementada por estas professoras. São dois os 

objectivos específicos que assim pretendemos atingir. Um desses objectivos é o de 

obter uma primeira caracterização do ‘papel’ que a dimensão linguística dos textos 

assume na prática pedagógica de literacia destas professoras, procurando para isso 

verificar se reconhecem as especificidades linguísticas no momento de determinar, 

seleccionar e apreciar os textos e de projectar trabalho pedagógico sobre esses textos. 

No início deste capítulo, afirmávamos que vários investigadores consideram que a 

aprendizagem da literacia está dominada por uma atenção dominante aos conteúdos, 

desatendendo os aspectos linguísticos dos textos utilizados; quisemos, por isso, 

mesmo verificar que tipo de critérios estas professoras mobilizam, se os linguísticos, 

ou, pelo contrário, os relativos aos conteúdos. 

O segundo objectivo que se pretende atingir através da exploração deste 

primeiro tópico da entrevista é o de obter uma primeira caracterização da forma como 

é concebida e conduzida a pedagogia da literacia, mais concretamente, esperamos 

averiguar a medida em que a construção do significado dos textos é uma prática 

situada e se envolve alguma preocupação com o ensino explícito desse processo. No 

capítulo 2 da parte I deste texto, argumentámos que o pressuposto de base da 

pedagogia da literacia enquanto prática situada é o de que a sua aprendizagem deve 

ser levada a cabo em contextos em que os ‘aprendizes’ sejam imersos em situações de 

actividade social em que se faça uso dos textos para construir, em colaboração com os 

outros, significados do seu interesse. Argumentámos também que, nesses contextos de 

prática situada, é necessário que o professor proceda ao ensino explícito do processo 

linguístico de construção do significado. Quisemos por isso mesmo verificar se nas 

suas respostas encontramos indícios da operacionalização destes princípios ou se, pelo 

contrário, encontramos manifestações do tipo de pedagogia descrito por G. Wells 

(2001, 2004), a que nos referimos no início este capítulo: uma pedagogia da literacia 

unilateralmente controlada pelo professor e ‘situada’ em critérios exteriores aos 

alunos, como, por exemplo, os programáticos ou estabelecidos pelos manuais, 

ancorada numa concepção individual do processo de construção de significado bem 

assim como na concepção do trabalho pedagógico como uma transferência mental de 
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significados (pré-determinados e, por isso, inquestionáveis) de uma pessoa (o 

professor) para outra pessoa (o aluno) cuja obrigação exclusiva é a de arquivar e 

utilizar esse conhecimento para as situações de avaliação (cf. Gee, 1996).  

Embora seja possível associar o primeiro objectivo ao conjunto de perguntas 

1-6, e o segundo, com as perguntas 7-9, esperamos encontrar informação relevante 

para atingir ambos objectivos em todas essas perguntas. 

Assim, procuramos caracterizar as instâncias de linguagem escrita que estas 

professoras utilizam nas suas actividades de leitura através da abordagem de dois 

aspectos, um directamente referente à determinação dessas instâncias e o outro apenas 

disso indirectamente revelador.  

Relativamente à determinação das instâncias de linguagem escrita que 

ancoram as actividades de leitura na sala de aula, interessou-nos conhecer os tipos de 

textos habitualmente usados nas aulas de leitura (pergunta 1 do guião) porque, através 

dessa caracterização, podemos ter uma ideia da variedade de linguagem escrita 

utilizada. Interessou-nos em particular verificar se esses textos se limitam aos dos 

manuais ou se extravasam essa fonte. A investigação demonstrou o predomínio de 

textos literários nos manuais de leitura (cf. Dionísio, 2000; Sousa, 2000). Interessou-

nos, por isso, saber se os alunos lêem apenas estes ou estes e outros textos, de forma a 

inferir sobre a existência de práticas de construção de significado de diversos géneros 

e registos de linguagem escrita. Ainda sobre as instâncias de linguagem escrita 

presentes na sala de aula, interessou-nos conhecer os critérios que presidem à sua 

selecção (pergunta 2) e à eventual rejeição dos textos dos manuais (pergunta 3). 

Ainda com essa intenção ampliámos o objecto do nosso interesse, inquirindo as 

professoras acerca dos textos usados na área de estudo do meio (pergunta 4), com que 

também pretendemos identificar o tipo de critério mobilizado nas suas respostas, se 

linguístico ou se de outro tipo. 

Ainda a propósito das instâncias de linguagem escrita, o segundo aspecto 

abordado diz respeito às apreciações que estas professoras fazem dos textos da prova 

aplicada aos alunos (pergunta 5) e às suas opiniões acerca da viabilidade do uso 

desses textos na sua actividade pedagógica (pergunta 6). Com estas perguntas, 

pretendemos essencialmente averiguar a medida em que os critérios utilizados nas 

respostas anteriores se mantêm ou não.  
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A informação recolhida com este grupo de perguntas permitir-nos-á também 

verificar a medida em que as actividades de construção do significado dos textos são 

ilustrativas da implementação (ou não) de uma prática situada da literacia. Essa 

conclusão resultará da apreciação da medida em que as actividades relatadas 

decorrerem da realização de uma qualquer actividade com textos que respeitam o 

interesse dos alunos ou de outros critérios que lhes são exteriores e alheios, como, por 

exemplo, os programáticos ou estabelecidos pelos manuais. 

Procuramos depois caracterizar a concepção destas professoras acerca do 

processo de compreensão (pergunta 7 do guião). Com esta pergunta, esperamos 

sobretudo verificar se as nossas entrevistadas concebem o processo de construção de 

significados de uma forma activa e potencialmente divergente de leitor para leitor ou, 

então, como um processo passivo de obtenção de informação unívoca. Assim, o que 

quisemos averiguar foi a medida em que as professoras reconhecem a participação 

activa do leitor na construção da sua relação com o texto, que é o principal estandarte 

do modelo cognitivo da compreensão, a que nos referimos na secção 2.1 do capítulo 

anterior. De acordo com este modelo, 

 

“[t]he emerging consensus is that the text does not cause or fully constrain the 
reader’s apprehension of meaning. Reading psychologists increasingly recognize 
that the reader to some degree reconstitutes the text to correspond to his or her 
background knowledge and social situation” (de Castell, Luke & Egan, 1986:xi).  

 

Como refere Wells (2003), é a concepção do processo de construção de 

significados de uma forma activa e potencialmente divergente de leitor para leitor que 

está associada à teoria sócio-cultural (construtivista), que sustém a dimensão da 

prática situada da pedagogia da literacia, tal como discutido no capítulo 2: 

 

“One of the implications of accepting a constructivist theory of learning is the 
recognition that each individual interprets new information in the light of their 
existing knowledge, interests and current purpose. This applies to information 
obtained from reading much as to information gained more directly through 
participation in material activity. (...) a written text does not transmit the writer’s 
meaning to the reader as if it were a pipe transporting water. Reading involves a 
transaction between the reader and the text which results in the construction of a 
particular interpretation specific to the reader and the occasion and likely to be 
different to some degree from the interpretations constructed by other readers of the 
same text” (Wells, 2003:20). 
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Esse entendimento da construção da compreensão do discurso como um 

processo activo e potencialmente não unívoco foi muito influenciado pelos trabalhos 

de van Dijk & Kintsch (1983) e Kintsch (1988). Com efeito, a contribuição mais 

importante destes autores foi a postulação da existência de três níveis de 

representação mental na memória episódica desencadeados pelo processo de 

compreensão de um texto, tendo defendido que a construção de um desses níveis, que, 

a seu ver, ilustra mais adequadamente o significado de ‘compreensão ou interpretação 

discursiva levada a cabo por um leitor’, depende decisivamente da sua contribuição 

activa e pessoal.  

O primeiro desses níveis representacionais é constituído pela representação de 

superfície de um texto, que diz respeito ao registo na memória das palavras e frases 

reais, resultante dos processos de descodificação, sendo portanto de curta duração e 

normalmente de menor importância no processo de compreensão. 

O segundo nível de representação postulado por estes autores, designado 

textbase, consiste na representação mental das proposições ou ideias expressas pelo 

discurso. Kintsch (2004:1274) refere-se este nível como the semantic underpinning of 

a text. van Dijk & Kintsch (1983) distinguem dois âmbitos de representação mental 

desse nível proposicional: o nível microestrutural, constituído por uma rede de 

proposições textuais localmente interrelacionadas, e o nível macroestrutural, 

constituído por uma hierarquia de proposições textuais globalmente organizadas, cujo 

processamento é sequencial e paralelo. 

Por fim, van Dijk & Kintsch (1983) defendem a existência de um terceiro 

nível de representação mental de um texto lido, designado de situation model51. Os 

autores defendem que, diferentemente do nível representacional anterior, que é 

exclusivamente condicionado pelo texto, o nível representacional situation model 

define-se como the cognitive representation of the events, actions, persons, and in 

general the situation, a text is about” (van Dijk & Kintsch, 1983:12). Segundo os 

autores, a construção deste tipo representação mental é pessoal e altamente subjectiva, 

                                                 
51 Este nível de representação é inexistente em Kintsch & van Dijk (1978). Na seguinte passagem, os autores reforçam 

a necessidade de postular a existência do nível representacional textbase distinto do nível situation model: “the textbase proper, 

once it has fulfilled its main purpose as a stepping stone toward the situation model, will rarely be reactivated, whereas the 

corresponding situation model, if the information it contains is of any importance at all to the individual, may be subject to 

extensive use and updating” (van Dijk & Kintsch, 1983:341). 
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porque resulta da interacção da representação semântica (textbase) com coordenadas 

provenientes do próprio leitor – objectivos, interesses, crenças e conhecimento 

anterior - activadas no contexto da construção de um nível representacional de tipo 

textbase. Esse conhecimento, representado na memória a longo prazo a partir da 

construção de situation models anteriores, é de diversa natureza: conhecimento 

específico acerca da situação descrita (proveniente da memória episódica) e 

conhecimento geral (proveniente da memória semântica) (cf. van Dijk & Kintsch, 

1983: 337), e constitui a base para a formação do novo modelo discursivo. Toda a 

informação relevante é explicitada e incluída neste nível de representação, pelo que, 

segundo os autores, ao nível do situation model o texto perde a sua individualidade:  

 

“The situation model represents the information provided by the text, independent 
of the particular manner in which it was expressed in the text, and integrated with 
background information from the reader’s prior knowledge. What sort of situation 
model readers construct depends very much on their goals in reading the text, as 
well the amount of relevant prior knowledge that they have. Thus, cooperative and 
attentive readers will more or less form the same textbase micro- and 
macrostructures, as invited by the author of the text. But depending on their 
interests, purposes, and background knowledge, they may form widely different 
situation models” (Kintsch, 2004:1275). 

 

De acordo com Wells, esta concepção do processo de construção de 

significados tem duas implicações diferentes; uma é referente à pluralidade de 

sentidos:  

 

“First, there is no one correct, authorized interpretation of any text; many alternative 
interpretations are possible and therefore it is valuable for readers to compare their 
interpretations with those of others in order to see the text from many perspectives” 
(Wells, 2003:20); 

 

e a outra, à univocidade determinada pela “base semântica” do texto (Sousa, 

1998b:120), que corresponderá ao conceito de textbase de van Dijk & Kintsch (1983): 

 

“Second, not all interpretations are equally justifiable; although readers bring their 
personal experience to their transaction with the text, they need to provide warrant 
for their interpretation by reference to the actual wording of the text” (Wells, 
2003:20). 
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Nessa medida, os dados recolhidos com a pergunta 7, que nos darão 

informação acerca do tipo de concepção sobre o processo de construção de 

significado assumido, permitir-nos-ão aferir, ainda que indirectamente, a 

implementação de uma pedagogia da literacia que abre espaço a participação activa 

ao leitor, informando-nos desse modo sobre se é (ou não) concebida como uma 

verdadeira actividade prática situada.  

Questionámos de seguida as nossas entrevistadas acerca da concepção e 

estruturação habitual do trabalho pedagógico de compreensão (pergunta 8 do guião). 

Pedimos às nossas entrevistadas que nos relatassem como decorrem as suas práticas 

de compreensão de linguagem escrita na aula de língua. Com esta pergunta, o nosso 

principal objectivo é o de conhecer o papel que as professoras teoricamente atribuem 

ao aluno e ao professor no processo de construção de significado, mais concretamente 

se reconhecem a actividade de construção de significado como uma actividades social 

e colaborativa entre ambas instâncias. Evocando muitas das ideias discutidas no 

capítulo 2, G. Wells refere-se do seguinte modo à importância de levar a cabo uma 

interacção dialógica em torno aos textos lidos no processo de construção dos 

significados:  

 

“Whatever the purpose for reading, (...), there is great benefit in readers talking 
about the text in order to clarify their own interpretations and to compare them with 
those of others. On the one hand, they have the opportunity to hear and respond to 
the contributions of others and, on the other, in formulating their own response to 
the text in order to contribute to the discussion, they frequently arrive at a deeper 
understanding than they would have achieved if they had merely read the text on 
their own. As many readers have recognized, how does one know what one thinks 
until one has tried to explain one’s ideas to others?” (Wells, 2003:20-21). 

 

Não tendo nós optado pela observação da realização de actividades em sala de 

aula, decidimos, no entanto, integrar esta questão como forma de (ainda que, muito 

parcialmente, através dos relatos das nossas entrevistadas) procurar colmatar essa 

falta de dados, que julgamos pertinentes para a consecução do principal objectivo que 

norteia a realização da entrevista. 

Por fim, questionámos as professoras acerca das finalidades que atribuem ao 

trabalho de compreensão sobre os textos (pergunta 9). Como amplamente discutido 

no capítulo 2, assume-se hoje em dia que a principal finalidade da pedagogia da 

literacia deve ser justamente o ensino situado do processo linguístico da construção de 
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significado, quer ao nível da compreensão quer ao nível da produção da linguagem 

escrita. Por isso, com esta pergunta, quisemos sobretudo saber se estas professoras 

concebem as actividades de compreensão dos textos que realizam nas suas aulas 

como contextos de ensino do processo de construção de significado; também nos 

interessará verificar se em algum momento a realização dessas actividades é 

concebida com a finalidade de utilizar o instrumento ‘texto’ realizar alguma 

actividade do interesse dos alunos  

Diversos investigadores (cf. Castro, 1995; Sousa, 1993, 1998c; Irwin, 1988; 

Wells, 2001, 2004) têm denunciado que a interacção professor/alunos está 

predominantemente marcada pela preocupação em avaliar o produto da compreensão 

dos alunos, sendo, por isso, mesmo, nossa intenção, aferir a vitalidade desses factos 

junto das nossas entrevistadas. Consideramos que, por isso mesmo, esta pergunta, que 

fecha o primeiro tópico do guião da entrevista, é a pedra angular na caracterização da 

pedagogia da literacia destas professoras na medida em que nos permitirá obter um 

ponto de referência para apreciar as restantes respostas assim como o trabalho 

proposto, mais concretamente se são congruentes com a(s) finalidade(s) expressa(s).  

Como já o deixámos acima dito, as perguntas do guião destinadas a explorar o 

segundo tópico estruturador da entrevista (Literacia: práticas potenciais e concepções 

sobre essas práticas) derivam da (e estão estruturadas sobre a) análise do conjunto de 

actividades de construção de significado desenvolvidas pelas nossas entrevistadas 

para os textos da prova aplicada aos seus alunos. Através da análise dessas práticas 

pedagógicas potenciais e das concepções manifestadas pelas professoras acerca dessas 

práticas na entrevista, o nosso principal objectivo é o de obter mais dados relevantes 

para caracterizar a pedagogia da literacia implementada por estas professoras com as 

suas turmas, mais concretamente para confirmar e ampliar a informação entretanto 

obtida acerca do tipo de operacionalização do princípio da prática situada e do de 

ensino explícito, bem assim como o de obter dados acerca da implementação ou não 

de um ‘enquadramento crítico’ e de uma ‘prática transformada’ da literacia 

A análise exploratória das actividades fez emergir um padrão de organização 

praticamente comum aos quatro conjuntos de propostas: actividades prévias aos 

momentos de leitura do texto, seguido de actividades de leitura (i.e., actividades que 

visam guiar o aluno na construção do significado do texto) e de actividades de pós-

leitura, pelo que decidimos estruturar e orientar a selecção e análise das actividades 
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propostas (bem como as consequentes perguntas do guião da entrevista) nas três 

partes que reflectem esse princípio de organização. Para além de apresentar a 

vantagem de permitir estruturar este momento da entrevista de uma forma 

(aparentemente) significativa para as professoras, essa opção pareceu-nos adequada 

com vista aos nossos fins específicos, já que, em nosso entender, nos será possível, 

em cada um desses momentos, obter dados relevantes para a caracterização dos 

princípios pedagógicos.  

Assim, procurámos, entre as actividades prévias à leitura do texto, evidências 

de operacionalização do princípio da ‘prática situada’; nas actividades de leitura e 

interpretação dos textos, propostas que ilustrassem os princípio do ‘ensino explícito’ e 

do ‘enquadramento crítico’; e nas actividades posteriores à leitura, evidências da 

operacionalização do princípio da ‘prática transformada’. Nesse processo, tomámos 

em consideração a advertência, já evocada neste trabalho, de que os princípios da 

pedagogia que assumimos não podem ser considerados de forma estanque e 

delimitada a certos momentos do trabalho pedagógico: 

 

‘The four components of pedagogy we propose here do not constitute a linear 
hierarchy, nor do they represent stages. Rather, they are components that are related 
in complex ways. Elements of each may occur simultaneously, while at different 
times one or the other will predominate, and all of them are repeatedly revisited at 
different levels’ (The New London Group, 2000:32). 

 

Num primeiro momento procurámos identificar, entre o conjunto de 

actividades proposto por cada professora, aquelas que sejam ilustrativas da 

operacionalização do princípio pedagógico da ‘prática situada’. Nessa identificação, e 

como antes referido, centrámo-nos sobretudo nas actividades prévias à leitura e 

interpretação dos textos.  

De acordo com as ideias discutidas no capítulo 2, o princípio da prática 

situada da literacia apresenta duas dimensões. Uma traduz-se na contextualização da 

utilização dos textos em situações práticas. Trata-se da defesa da naturalização do 

processo da construção do significado dos textos, da criação de situações em que os 

textos sejam verdadeiramente funcionais, da sua utilização como instrumentos para a 

consecução de uma actividade do interesse dos alunos. Na nossa análise das propostas 

das actividades (incluindo as eventualmente referidas na entrevista), procurámos 

verificar a medida em que emergia esta dimensão do princípio da prática situada.  
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A outra dimensão que então também identificámos a propósito deste princípio 

é a referente à contextualização dos assuntos dos textos nos registos mentais do leitor. 

Tal como então descrito, argumenta-se que o processo de construção de significado 

será melhor sucedido na medida em que os leitores são capazes de simular registos 

mentais de experiências práticas relevantes. Em função disso, nas propostas das 

professoras, procurámos identificar sugestões de actividades que se traduzam na 

construção de contextos que proporcionem a vivência corporal de experiências 

relevantes (ou que ajudem a imaginar essas experiências) que permitam o 

desenvolvimento de registos mentais essenciais à construção dos significados 

veiculados nos textos (caso os alunos não os possuam) e sugestões de actividades em 

que se solicite aos alunos a activação do seu ‘repertório cognitivo’, quer na forma de 

mobilização explícita das suas experiências passadas ou conhecimentos acerca do 

assunto do texto (por exemplo, quando se pergunta abertamente por esse 

conhecimento ou experiências pessoais), quer na de mobilização implícita dessas 

experiências e desses conhecimentos (quando não se pergunta abertamente por esse 

conhecimento ou experiências pessoais muito embora os alunos o tenham de usar 

para, por exemplo, justificar uma resposta, para prever e antecipar acerca do 

desenrolar do significado textual).  

Na entrevista, confrontámos as professoras com essas actividades e 

questionámo-las sobre os objectivos que tinham em mente quando pensaram nessas 

actividades específicas (pergunta 10 do guião). No caso de essas preocupações não 

aparecerem reflectidas nas sugestões de actividades, perguntámos directamente pela 

activação desse tipo de preocupações ‘contextualizadoras’ das actividades de 

construção de significado textual. Com a análise das actividades e das respostas a esta 

pergunta, o nosso principal objectivo é o de caracterizar os contextos de utilização de 

textos e de construção do significado dos textos, procurando verificar a medida em 

que se caracterizam pela realização de uma prática situada.  

Num segundo momento, procurámos identificar, entre o conjunto de 

actividades proposto por cada professora, aquelas que fossem ilustrativas da 

operacionalização do princípio pedagógico do ensino explícito do processo linguístico 

da construção dos significados textuais.  

Como amplamente discutido na parte I deste trabalho, um dos pontos centrais 

da pedagogia da literacia é visibilização da materialidade linguística no processo de 
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construção linguística de significados para assim ensinar a fazer sentido com a língua, 

e, nesse processo, aprender as (novas) estruturas da língua escolar. Assumimos então 

que na pedagogia da literacia levada a cabo na aula de língua, as actividades de 

construção de significado serão em si mesmas pouco relevantes se não se visibiliza o 

funcionamento da própria língua nesse processo. Sem essa dimensão, assumimo-lo, a 

aprendizagem dos sistemas linguísticos de construção do significado só poderá 

ocorrer de forma implícita, perdendo-se assim a individualidade da aula de língua sem 

essa de explicitação, deixámo-lo então dito, a aula de língua é totalmente 

‘despersonalizada’, não se distinguindo relativamente às outras dimensões 

curriculares, onde de resto também se lêem textos para construir significado. O 

princípio pedagógico do ensino explícito foi então apresentado como uma das 

condições essenciais da aula de língua, um dos aspectos em que verdadeiramente se 

identifica como tal e se distingue das restantes disciplinas curriculares.  

Por isso quisemos conhecer a medida em que a atenção dos alunos é dirigida 

por estas professoras para as dimensões linguísticas implicadas na construção dos 

significados a que são conduzidos. 

No capítulo 2, argumentámos que a aprendizagem explícita dos recursos 

linguísticos de construção de significado apenas adquire sentido e pertinência no 

contexto da realização das actividades de construção dos significados textuais (isto é, 

no contexto da realização da prática situada). Por isso, entendemos que a 

caracterização da operacionalização desse princípio implica necessariamente a 

delimitação e a caracterização das actividades de construção dos significados textuais: 

sendo sobre esse ‘pano de fundo’ que se espera que se desenrole a explicitação da 

base linguística, será também sobre esse ‘pano de fundo’ que, para nós, mais sentido 

fará analisar essa explicitação.  

Assim, a análise que efectuámos à abordagem do princípio do ensino explícito 

foi necessariamente contextualizada na análise e caracterização da forma como os 

alunos são conduzidos na construção dos significados veiculados pelos textos tal 

como proposto nas actividades idealizadas pelas professoras. Portanto, estes são os 

dois principais âmbitos de análise em que nos deteremos: os significados textuais 

construídos e a visibilidade concedida à língua nesse processo. Em rigor, apenas o 

segundo desses âmbitos ilustrará a operacionalização do princípio pedagógico do 
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ensino explícito, porque o primeiro será uma manifestação mais do tipo de 

operacionalização do princípio da prática situada de construção de significado.  

Na análise dos significados textuais, detivemo-nos em três dimensões: os 

significados construídos pelas professoras tanto nos enquadradores como nas 

solicitações das actividades; os significados efectivamente solicitados aos alunos; e os 

significados que implicam o processamento das estruturas demonstrativas anafóricas. 

A nossa intenção era a de verificar se é dada visibilidade à língua em cada um desses 

âmbitos de construção de significado.  

No trabalho de Dionísio (2000) encontramos a justificação para o nosso 

interesse pelos significados construídos pelos professores tanto nos enquadradores 

como nas solicitações das actividades. Enquadradores são os “enunciados, 

preferencialmente asserções, da responsabilidade do/s autor/es ... que servem para 

estabelecer as relações entre os sujeitos do discurso e/ou entre estes e os textos” 

(Dionísio, 2000:153) e as solicitações são enunciados “cuja função genérica é a de 

proporcionar a construção dos sentidos dos textos e promover os meios de os ler 

(idem:152). Na investigação que realizou sobre as actividades de manuais escolares, 

esta autora constatou a presença muito frequente nas solicitações e nos enquadradores 

de significados que são “produtos de interpretação” do autor das actividades 

(idem:314), isto é, de sentidos pré-definidos, construídos pelos autores a partir da sua 

leitura prévia do texto, e dados aos leitores/alunos como contexto de solicitação de 

um outro significado. Para Dionísio, estes dados (que complementam a análise que 

realizou sobre o tipo de actividade efectivamente solicitada aos alunos) revelam uma 

divisão social do trabalho (idem:400) cometido aos autores das actividades e aos 

alunos/leitores dos manuais, traduzida numa apenas aparente atribuição de 

responsabilidade aos alunos pelo processo de construção da interpretação: segundo 

esta autora, este estado de coisas mostra que aos alunos é dada pouca participação na 

construção dos significados textuais, já que muito desse trabalho é feito pelo 

professor.  

Do nosso ponto de vista, o confronto dos alunos com interpretações textuais 

dadas pelos professores não é, por si só, um procedimento inadequado ao contexto de 

aprendizagem do processo de construção dessas interpretações. Não contestamos, 

naturalmente, a importância de levar os alunos a realizar o maior número de tarefas de 

construção dos significados em contexto de ensino desse processo, mas não podemos 



Parte II 

Capítulo 3: O estudo 

 

 194

ignorar que assumimos explicitamente que esse ensino deve ser levado a cabo num 

determinado contexto de interacção social, entendido essencialmente como a criação 

de desafios, colocados pelo professor, e que partem de uma base de entendimento 

comum com os alunos para a construção social das aprendizagens. Por esse motivo, 

parece-nos mais oportuno destacar o facto de, no contexto do confronto dos alunos 

com significados pré-construídos, as actividades solicitadas aos alunos poderem ser 

aproveitadas como contexto óptimo de explicitação dos fundamentos linguísticos 

dessas interpretações oferecidas. Queremos com isto dizer que o confronto do aluno 

com determinadas interpretações cria um contexto desejável de ‘explicitação’ dos 

recursos linguísticos que fundamentam esses significados, que se justifica se (e só se) 

a actividade solicitada consiste, em primeira instância, na justificação dessa 

interpretação com expressões textuais e se (e só se), em vez de se limitar apenas a ser 

o pretexto para solicitar mais informação ou apenas para confirmar o que os outros 

interpretaram, aí se cria um contexto de explicitação do processo da criação dos 

sentidos em questão. Assim, identificados os significados construídos pelos 

professores tanto nos enquadradores como nas solicitações das actividades, 

procurámos averiguar o grau de explicitação que se solicita aos alunos perante esses 

significados, isto é, averiguar a medida em que se lhes pede que os fundamentem 

linguisticamente.  

A caracterização dos significados que estas professoras efectivamente 

solicitam que os alunos construam (a segunda dimensão da análise) implicará da 

nossa parte a utilização de duas categorias, cada qual relacionada com uma das duas 

dimensões linguísticas que caracteriza um qualquer texto: verificaremos, por um lado, 

se se observa um tipo de abordagem localizada, exigida para a reconstrução de 

significados tecidos ao longo do texto, e uma abordagem global, exigida para dar 

conta dos significados relacionados com as variáveis genéricas configuradoras dos 

vários tipos de texto.  

Como ficou dito no enquadramento teórico, cada texto tem um determinado 

funcionamento linguístico em função das variáveis situacionais que realiza, 

assumindo um ou outro género (por exemplo, expositivo, narrativo) e um registo 

próprio. Assumimos que a construção dos significados e a explicitação do 

funcionamento linguístico só será adequada e só poderá ser sistemática se for 

regulada em função desta dupla dimensionalidade semântica do texto. Por exemplo, o 
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trabalho de criação de significado e de explicitação linguística na construção desse 

significado levado a cabo com um texto narrativo apresentará diferenças 

relativamente ao trabalho levado a cabo com um texto não narrativo: a sua estrutura 

geral é diferente e o seu registo também, porque o campo representado, a voz em que 

se comunica ao interlocutor e o modo em que se estrutura o texto são diferentes em 

cada caso. No fundo, o que pretendemos é verificar se os significados a que as 

professoras conduzem os alunos são ‘ajustados’ ao tipo de texto implicado, isto é, 

equacionaremos a ‘qualidade’ dos significados construídos através das actividades 

propostas em função do texto implicado. Dionísio (2000:180-181) refere que “mesmo 

que o facto textual em causa com a pergunta não tenha justificado, por parte do 

aluno/leitor, uma particular atenção, a existência da pergunta exige que aquele aí se 

detenha, colocando-se assim ao destinatário a obrigação de integrar, como relevante, 

aquele facto particular na sua representação do texto”. Assim, ao caracterizarmos os 

significados textuais construídos, identificaremos os significados textuais que as 

professoras reconheceram como relevantes (cf. Dionísio 2000:164). Nesse contexto, 

procuraremos identificar actividades que pretendam levar os alunos a fundamentar 

linguisticamente os significados construídos e equacionar a sua adequação em função 

desses mesmo significados. 

O nosso último âmbito de análise é o mais específico e relativo aos 

significados construídos pelos demonstrativos anafóricos, que foram o âmbito da 

prova aplicada aos alunos. Queremos verificar se as actividades propostas 

contemplam a construção de significado veiculado por alguma das múltiplas 

instâncias de demonstrativos anafóricos presentes nos textos e se, nesse contexto, 

existe alguma preocupação com o ensino explícito do funcionamento dessas 

estruturas. Na verdade, o ensino dos elementos de estabelecimento da coesão frásica 

(de que os demonstrativos fazem parte (cf. capítulo 1)) é um dos elementos textuais 

particularly worthy of attention (The New London Group, 2000:27) no processo de 

explicitação da construção linguística dos significados. 

A análise exploratória das actividades desenvolvidas pelas professoras (que, 

não será demais recordar, tinham sido solicitadas como ‘actividades de compreensão 

pela leitura”) mostrou a adequação da utilização destas categorias de análise, mas 

revelou também que estas categorias de análise não poderão ser aplicadas 

uniformemente. Em vários casos não estava contemplado nenhum tipo de trabalho de 
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compreensão do texto propriamente dito sob a forma de questionário (na verdade, 

essa análise exploratória revelou que apenas uma das professoras realizou uma 

proposta canónica de interpretação textual, isto é, construiu perguntas de interpretação 

estruturadas em ‘enquadradores’ e ‘solicitações’, pelo que a primeira e a terceira das 

categorias acima referidas só serão aplicáveis nesse caso); noutros casos, não estava 

previsto qualquer tipo de actividade, enquanto noutros aparece apenas a previsão 

genérica de ‘Interpretação oral’ ou ‘Resposta a um questionário’. Isso significou que 

tivemos de efectuar a identificação prévia dessas situações para assim podermos 

determinar a que professoras tínhamos de pedir na entrevista que nos descrevessem 

exemplos de actividades de construção de significado que habitualmente realizam na 

sala de aula (pergunta 11a do guião) e que realizariam com os textos dados. A mesma 

análise exploratória revelou, além disso, no caso em que as professoras especificam 

actividades, a existência de um aparente desequilíbrio no número de actividades que 

visam directamente a construção de significado dos diferentes textos. Também 

queremos, por isso, comparar a quantidade de actividades de construção de 

significado propostas para cada tipo de texto.  

Caracterizadas as actividades de construção de significado e detectados 

eventuais indícios de operacionalização de uma pedagogia explícita da língua, 

interrogámos as professoras acerca dos objectivos que nortearam a elaboração de 

exemplos de actividades e/ou os que subjazem às actividades descritas durante a 

entrevista (11), para assim confirmar e/ou aprofundar o conhecimento que 

pudéssemos adquirir durante a análise das actividades, isto é, verificar se as nossas 

entrevistadas reconhecem a necessidade de promover um ensino explícito dos 

recursos linguísticos responsáveis pela criação de significado. 

Com o intuito de ampliar estes dados, questionámos ainda as professoras sobre 

o papel desempenhado pelas actividades dos manuais nas actividades de compreensão 

habitualmente realizadas nas suas salas de aula (pergunta 12a) e a natureza da sua 

eventual intervenção no sentido de acrescentar/ reformular actividades às propostas 

nesses materiais (pergunta 12d). O nosso objectivo é, novamente, o de verificar a 

operacionalização de alguma preocupação com a explicitação da língua nesses 

contextos. A atenção específica que concedemos à eventual intervenção das 

professoras sobre as actividades dos manuais escolares é informada pela investigação 

neste domínio. Já antes foi referida a centralidade dos manuais na determinação das 
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práticas pedagógicas dos professores (cf. Castro, 1995; Castro & Sousa, 1998; 

Dionísio, 2000) e o facto de a visibilidade aí dada à língua na construção dos 

significados nos manuais escolares ser muito reduzida, limitando-se à obtenção de 

produtos de compreensão (cf. Dionísio, 2000). Não tendo nós incluído os manuais 

escolares no âmbito da nossa investigação, que já é informada por estes resultados, 

pareceu-nos interessante saber se as professoras dão mostras de intervir nesses 

instrumentos e se o fazem com a intenção de colmatar essa lacuna. 

O nosso seguinte ponto de interesse foi o de verificar do grau de 

operacionalização do princípio pedagógico do enquadramento crítico da construção 

dos significados textuais na prática pedagógica destas professoras. No capítulo 2 deste 

trabalho, citámos Fonseca & Fonseca (1977) para argumentar que a formação na 

capacitação dos alunos para analisar (e usar) criticamente a linguagem é o verdadeiro 

âmbito de intervenção específico da aula de língua ao nível da formação pessoal do 

aluno, mais que qualquer outra actuação pedagógica em termos de ‘valores’ ou 

‘atitudes’ morais, éticos e cívicos, igualmente implicados na formação ‘integral’ do 

aluno, na medida em que essa preocupação se centra numa das dimensões 

determinantes na construção do significado veiculado pela linguagem, que é o seu 

objecto de ensino específico. Nessa medida, essa dimensão pedagógica, juntamente 

com o ensino explícito e a prática transformada, foi caracterizada como outra das 

dimensões que verdadeiramente singulariza m a aula de língua. 

Como então discutido, a grande finalidade associada ao desenvolvimento de 

um tipo de enquadramento crítico no contexto geral de aprendizagem da literacia é a 

de consciencializar os alunos sobre a forma como a linguagem é usada para construir 

certos significados ‘sancionados’ por uma determinada ideologia e não outros, 

reconhecendo-a como instrumento de posicionamento dos indivíduos e de construção 

e de conformação das identidades pessoais de cada um. Assim, a operacionalização 

deste princípio pedagógico traduz-se na explicitação dessas outras ‘funções sociais’ 

desempenhadas pela linguagem. 

A identificação de exemplos de actividades relevantes entre as propostas pelas 

professoras (ou referidas durante a entrevista) implicou, num primeiro momento, a 

procura de actividades que impliquem um posicionamento pessoal do aluno perante 

um texto. Trata-se de um tipo de critério diferente daquele que foi usado nas análises 

anteriormente referidas em que também se mobiliza pessoalmente o leitor. Nessas 
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outras análises, procurámos identificar as actividades que visam mobilizar ou criar os 

conhecimentos pessoais necessários para ‘situar’ o aluno no texto; na análise a que 

agora nos referimos, o nosso principal objectivo é o de identificar actividades que 

visem levar os alunos a avaliar e/ou reflectir acerca da linguagem utilizada e /ou 

acerca dos significados veiculados pelos textos. Mas a aplicação dessa categoria de 

análise implicou também a mobilização de um segundo nível de análise.  

Num trabalho de investigação que temos vindo a citar, Dionísio (2000) 

concluiu que a finalidade dominante das actividades dos manuais que implicam um 

posicionamento pessoal do leitor perante um texto é essencialmente socializadora, 

traduzindo-se na transmissão de determinados valores, atitudes e sentimentos 

socialmente ‘valorizados’ a propósito, por exemplo, das personagens e das suas 

acções: com as actividades sobre o conteúdo dos textos o que se realiza, acima de 

tudo, é um trabalho ideológico, de socialização dos alunos, de formação da sua 

personalidade (cf. Dionísio, 2000:401 e 358): 

 

“o seu conteúdo, quase exclusivamente remetendo para valores expressos nos textos 
ou questões sociais extra-textuais, permite a conclusão de que se trata mais de uma 
prática de “integração social” que, ao mesmo tempo, serve para o desenvolvimento 
da capacidade verbal de emitir opiniões, usando-se o texto como o pretexto para a 
concretização desse objectivo”  (Dionísio, 2000:313). 

 

Como deixámos dito na fundamentação teórica, este trabalho de conformação 

à ideologia dominante faz parte daquilo que é objecto de transmissão escolar através 

das práticas de literacia e é necessário para a integração social dos alunos. Todavia, 

como também aí dissemos, essa ‘normalização’ acaba por limitar a capacidade de 

análise crítica dos alunos/ indivíduos assim como a sua liberdade pessoal, tendo sido a 

percepção dessa limitação, operada pela própria linguagem, a principal razão que 

conduziu à emergência da defesa da necessidade de promover, nesses mesmos 

contextos de aprendizagem, a capacidade de análise crítica da literacia, de 

desnaturalização do aprendido, o que, como vimos, supõe a explicitação do 

incontornável funcionamento cultural e ideológico da linguagem (cf. Christie & 

Mission, 1998).  

Assim, interessou-nos verificar a medida em que as actividades ‘pessoais’ de 

avaliação e/ou reflexão pensadas por estas professoras são essencialmente 

construtivas e socializadoras ou então desconstrutivas e explicitadoras do papel da 
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linguagem e das mensagens veiculadas nos textos. Será só neste último caso que 

estaremos perante uma verdadeira implicação crítica dos alunos perante o processo de 

construção de significados. Na entrevista, procurámos ampliar ou confirmar a análise 

permitida pela análise das sugestões de actividades, perguntando às nossas 

entrevistadas sobre os objectivos com que são propostas essas actividades em 

particular (pergunta 13 do guião).  

Tal como discutido no capítulo 2 deste trabalho, assume-se hoje em dia que o 

corolário de uma pedagogia da literacia estruturada em ‘prática situada’, ‘ensino 

explícito’ e ‘enquadramento crítico’ deve ser alguma forma de ‘prática situada 

transformada’, em que os alunos put knowledge into action (The New London Group, 

2001:32), uma prática informada pelos significados construídos através da prática 

situada e conhecimento explícito e ideológico do funcionamento linguístico. Nos 

momentos de prática transformada, os alunos, de forma reflectida, aplicam 

conhecimentos explicitamente adquiridos, construindo novos significados em 

situações novamente ‘situadas’, isto é, ‘pessoalmente relevantes’. Por isso mesmo, 

quisemos verificar a medida em que as actividades sugeridas por estas professoras são 

efectivamente orientadas com essa preocupação.  

Tal como as três questões anteriores, a elaboração da pergunta com que 

procurámos obter as respostas das professoras foi ilustrada com dados da análise das 

actividades, neste caso referentes às actividades categorizáveis como “posteriores à 

leitura do texto”. Nessa análise, procurámos verificar a medida em que essas 

actividades são transformadoras dos significados construídos, de padrões linguísticos, 

explicitamente aprendidos a partir dos textos lidos, e de aspectos alvo de 

desconstrução crítica; e, durante a entrevista, perguntámos às professoras sobre os 

objectivos que atribuem a essas actividades (pergunta 14). Também tivemos de pedir 

directamente a descrição de tais actividades, porque a análise exploratória dos 

materiais revelou pelo menos um caso em que não se incluem actividades 

categorizáveis como de ‘prática transformada’.  

O último tópico do guião da entrevista (Literacia: metaconhecimento 

linguístico e teorias explicativas das dificuldades em literacia) consistiu num 

conjunto de perguntas com que pretendíamos obter os últimos indícios que nos 

permitam reconstruir a pedagogia da literacia mobilizada por estas professoras, em 
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particular o tipo de conhecimento pedagógico-linguístico em que as nossas 

professoras fundamentam a sua pedagogia da literacia.  

Este tópico organiza-se em dois sub-blocos de questões. No primeiro 

momento, confrontámos as professoras com o questionário da prova aplicada aos 

alunos, que apenas conheceram depois de nos terem entregue as suas propostas de 

trabalho para dessa forma se evitar que o nosso questionário interferisse na elaboração 

das suas propostas; isso também permitiu às professoras uma reflexão detida sobre 

esse questionário previamente à realização da entrevista. Começámos por questioná-

las sobre a sua opinião sobre o questionário da prova (pergunta 15 do guião), pergunta 

esta que funcionou sobretudo como trampolim para a pergunta seguinte, em que lhes 

pedimos que identificassem o objecto de avaliação da prova (pergunta 16 do guião), 

isto é, os processos linguísticos de construção de significado avaliados (e que se 

pressupõe que devem ser explicitamente ensinados). Identificado esse objecto, 

perguntámos-lhes se costumavam fazer este tipo de perguntas aos alunos (pergunta 17 

do guião) e, em caso de resposta negativa, se reconheciam a viabilidade do ensino da 

compreensão destas estruturas no seu trabalho pedagógico (pergunta 18 do guião). 

Perguntámos ainda às nossas entrevistadas se as perguntas desse questionário lhes 

deram alguma ideia para trabalho futuro (cf. pergunta 19 do guião).  

Como dizíamos no início deste capítulo, tem-se denunciado a falta de 

preparação especificamente linguística de muitos professores. Christie (1998:70), por 

exemplo, refere que [m]uch conventional wisdom about literacy learning never really 

acknowledges (...) the important role of teachers in (...) understanding the features of 

writing, enquanto Schleppegrell (2004:3) afirma que [m]any teachers are unprepared 

to make the linguistic expectations of schooling explicit to students. O nosso principal 

objectivo com este sub-bloco de questões é, precisamente, o de tentar averiguar o grau 

de metaconhecimento das nossas entrevistadas sobre os recursos e processos 

linguísticos através dos quais se constrói o significado textual (neste caso, sobre os 

processos anafóricos de coesão textual) para, dessa maneira, obter informações acerca 

da implementação ou não de um tipo de pedagogia da literacia informada e 

direccionada por esse tipo de conhecimento. 

Num segundo (e último momento), questionámos as professoras sobre a 

análise que fazem dos desempenhos dos alunos na construção de significado de 

textos, com especial ênfase sobre as situações de dificuldade. Começámos por pedir 
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às professoras que nos descrevessem as suas previsões acerca dos resultados da prova 

aplicada aos alunos, bem como que nos transmitissem as suas reacções aos resultados 

que lhes apresentámos (perguntas 20 e 21 do guião); pedimos que nos deixassem 

conhecer as suas explicações para esses resultados particulares (pergunta 22 do guião) 

e para as dificuldades de compreensão que se verificam habitualmente entre os alunos 

(pergunta 23 do guião); finalmente, que nos indicassem se consideram possível 

resolver esses problemas de literacia (pergunta 24a do guião) e, caso afirmativo, que 

nos especificassem algumas das práticas que realizam com esse fim (pergunta 24b do 

guião). 

Com este sub-bloco de questões final, pretendemos conhecer, em concreto, a 

medida em que as nossas entrevistadas evocam razões (e soluções) linguísticas e, 

sobretudo, razões (e soluções) relacionadas com a actividade pedagógica para explicar 

(e solucionar) as dificuldades ou se, pelo contrário, atribuem essas dificuldades a 

outro tipo de razões (e se evocam outro tipo de soluções). 

Vários autores têm denunciado que, na escola, se avalia incorrectamente os 

problemas de aprendizagem dos alunos e que se intervém de uma forma inadequada 

sobre essas dificuldades. É conhecida, por exemplo, a forma como a ‘teoria dos 

códigos’ de Bernstein foi, nos anos 60 e 70, incorrectamente apropriada pelos 

contextos escolares para sustentar a atribuição das dificuldades de certos alunos às 

‘deficiências’ ou ‘déficits’ que tinham origem no exterior da escola, assim emergindo 

como “factores reconfortantes” (Nicholls & Wells, 1985:7) para os professores, e para 

defender a implementação de uma educação compensatória para esses alunos. 

Bernstein escreveu (não sem ironia) que o conceito de ‘educação compensatória’, 

erroneamente ancorado na sua teoria, atraiu muitos professores porque 

 

“serves to direct attention away from the internal organization and educational 
context of the school, and focus attention on families and children ... [it implies] that 
something is lackig in the family, and so in the child... [such children] ... become 
little deficit systems. If only parents were interested in the products we offer; if only 
they were like middle-class parents, then we could do our job” (Bernstein, 1971, cit. 
Nicholls & Wells, 1985:8, parêntesis originais).  

 

No actual quadro dos estudos sobre literacia, as incorrecções nas avaliações e 

a implementação de programas de recuperação inadequados são atribuídas à falta de 

um conhecimento pedagógico-linguístico sobre as exigências colocadas pela 
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aprendizagem da literacia escolar e sobre o papel do professor na preparação dos 

alunos nessas exigências (cf. Christie, 1998). Schleppegrell (2004) afirma que essas 

análises e avaliações conduzem à incorporação dos alunos com mais dificuldade em 

programas de recuperação que, não obstante as boas intenções, incorrem nos mesmos 

erros pedagógicos que lhes deram origem: a não imersão dos alunos em práticas 

situadas e a não preocupação com o ensino explícito dos processos e recursos 

linguísticos de construção do significado. Nesses casos, argumenta Schleppegrell, os 

alunos que mais necessitariam a prática situada, a interacção com o professor e um 

tipo de ensino explícito, acabam por ter o menor número de possibilidades de 

desenvolver a sua competência linguística necessária (cf. Lankshear & Knobel, 1998; 

Gee, 2004; Rose, 2006): 

 

“Once identified as a poor reader or writer, a student’s opportunity to learn becomes 
even more diminished under current practice. Teachers use different interactional 
strategies with different groups of children, based on assessment of their “abilities”. 
The quality of this interaction in turn strongly influences the complexity and 
coherence of the language produced by students” (Schleppegrell, 2004:39-40). 

 

2.3.2. Considerações sobre a realização das entrevistas e o tratamento dos 

dados  

 

As entrevistas foram individuais e realizadas em privado com cada uma das 

entrevistadas e, com excepção de uma das professoras, todas se realizaram na escola 

em horário não lectivo. A outra entrevista foi realizada num espaço exterior à escola, 

acordado com a entrevistada.  

No primeiro momento, estas professoras aceitaram informalmente participar 

no estudo e, no início da entrevista, foi expressamente pedida a cada uma a 

autorização para utilizar os dados recolhidos através da entrevista e das propostas de 

actividades sugeridas por cada uma dessas professoras. Foi também garantido o 

anonimato a estes participantes. 

Durante essa conversa inicial, que também permitiu a recolha de dados 

relativamente ao seu perfil académico, procurou-se situar maximamente as 

entrevistadas (re)lembrando o tema central da entrevista e explicando com detalhe os 

objectivos e os conteúdos da entrevista a partir da consideração do guião da 
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entrevista, impresso e partilhado com cada entrevistada. Procurou-se, nesse momento 

prévio à realização da entrevista, transmitir às entrevistadas a nossa vontade de que 

manifestassem todas as dúvidas que eventualmente surgissem relativamente às 

perguntas formuladas e mesmo a possibilidade de não responder, se assim o 

entendessem. 

Todas as entrevistas terminaram com um convite para que a entrevistada 

colocasse perguntas ou tecesse comentários acerca da entrevista e/ou de algum dos 

tópicos tratados. 

As entrevistas foram gravadas usando o sistema Philips Digital Pocket Memo 

e posteriormente transcritas pelo entrevistador usando o sistema Philips SpeechMike 

Executive. No processo de transcrição, que é sempre um processo problemático, 

sendo impossível assegurar uma relação especular entre a troca verbal de partida e o 

texto escrito de chegada (Castro, 1995:193), procurou-se sobretudo a criação de 

sequências de interacções verbais claras e legíveis, através da eliminação de 

hesitações e de repetições, da clarificação de constituintes frásicos elididos, incluídos 

entre parêntesis, e da substituição por um X de todas as referências a entidades ou 

lugares implicados no processo de investigação; noutros momentos pontuais, em que 

essas características se revelaram importantes, essas mesmas hesitações, repetições, 

etc. foram mantidas.  

Foi com a aplicação desta metodologia de análise que pudemos enfim 

caracterizar o contexto escolar de aprendizagem da literacia, mais concretamente 

capacidade dos alunos de construir o significado realizado por estruturas linguísticas 

demonstrativas, e a pedagogia da literacia implementada pelas suas professoras, de 

que damos conta nos dois capítulos seguintes. 
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By the time children leave third grade they must be 

able to learn independently  

Snow, Burns & Griffin (1998) 

 

La adquisición de los principios del discurso 

representa una de las etapas finales de la compleja 

ruta a la adquisición del lenguaje  

K. Karmiloff & A. Karmiloff-Smith (2005) 

 

 

 

Capítulo 4. A construção de significados realizados por estruturas linguísticas 

características da linguagem escolar: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da prova 

 

Em primeiro lugar, apresentamos os valores relevantes para a apreciação da 

qualidade da prova e da sua adequação ao conjunto de alunos envolvidos no estudo. Em 

seguida, retomamos e discutimos cada uma das hipóteses formuladas no momento da 

planificação do estudo empírico através de análises estatísticas diferenciais e 

correlacionais dos resultados.  

  

1. Análise estatística dos itens da prova 

 

Os resultados obtidos indicam bom índice de sensibilidade, de fidelidade, de 

validade interna e externa da prova. A sensibilidade da prova pode ser aferida através 

dos dados indicados no quadro 15. O dado mais saliente é a distribuição totalmente 

normal dos resultados obtidos na totalidade da prova:  

 Prova A Prova B Prova C Prova D 

Média 5,62 3,99 4,85 7,02 

Mediana 5,00 3,99 4,85 7,00 

Moda 4 4 5 7 

Desvio Padrão 2,070 1,178 1,570 2,616 
Quadro 15: Sensibilidade dos resultados da prova: distribuição totalmente normal. 
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Considerando a totalidade dos alunos, o coeficiente de Consistência Interna da 

globalidade dos itens é de .73, que é um valor muito próximo do habitualmente referido 

como garantia da fidelidade dos resultados, que é de >.75 (cf. Almeida & Freire, 2000). 

O coeficiente da prova melhoria se não se considerasse um conjunto de itens com PD 

(Poder discriminativo) baixo. São esses os itens A6, A11, B1, C7, D1a, D1c e D1d, 

todos com um PD abaixo do coeficiente .10. O quadro 16 sistematiza a informação 

relativa ao PD de cada um desses itens e inclui também o ID (Índice de dificuldade) 

associado a cada um desses itens, que mostra que não se trata necessariamente de itens 

muito difíceis ou muito fáceis: 

 

Item PD ID 

A11 .07 .83 

B1 .09 .81 

B4 .01 .13 

C7 .001 .13 

D1a -.07 .69 

D1c .02 .42 
Quadro 16: Itens da prova com um PD abaixo do coeficiente .10. 

 

Análises de Consistência Interna (CI) e do valor α mostram que a não 

consideração destes itens permitir-nos-ia obter um nível muito bom de CI (.78). 

Todavia, dado que a finalidade da realização desta prova não é normativa nem de 

generalização, a nós interessam-nos todos os resultados obtidos (cf. Almeida & Freire, 

2000: 160); quer dizer, apesar de a ‘depuração’ trazer um aumento do valor de CI à 

prova, a eliminação dos itens referidos não serviria os objectivos iniciais que levaram à 

sua construção e aplicação. Mais relevante que essa eliminação foi, por isso mesmo, 

realizar uma reflexão cuidada sobre cada um destes itens, que nos permitiu identificar 

algum tipo de complexidade na sua formulação que pode ter determinado esse baixo 

valor discriminativo.  

Por exemplo, o item A11 pede a identificação do referente da expressão aquela 

força, presente na última linha do conto, mas a verdade é que a resposta pode ter sido 

construída muito antes no texto, quando ‘a mãe do Diogo que lhe disse que iria chover’ 
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e reforçada quando ‘os rapazes pediram ao amola-tesouras que fizesse chover com 

força’. O item B1, pensado para que os alunos identificassem o referente da expressão 

aquele mar, pode ter incorrido num problema idêntico, porque o texto refere muitas 

vezes o mar do Norte, e, apesar de não ser o único referente possível, faz parte da 

informação temática ou tópica do texto (que trata do aquecimento da água do Mar do 

Norte). O ID destes dois itens é, talvez por isso mesmo, muito elevado (foram muito 

fáceis) e o seu PD baixo (quer dizer, não distinguiram bons e maus construtores de 

significado).  

A complexidade colocada pelos itens B4 e C7 é diferente e parece residir na sua 

extrema dificuldade (o ID é muito baixo em ambos), dificuldade essa que podemos 

pensar ficar a dever-se ao facto de se tratar de nominalizações (respectivamente, 

problema e contexto). Talvez por isso não surpreenda que PD tenha sido tão baixo nos 

dois casos. Quer dizer, se no caso dos dois itens anteriores a ‘fasquia’ estava muito 

baixa e todos foram indiscriminadamente capazes de a ‘ultrapassar’, nestes dois itens a 

fasquia pode ter estado demasiado alta para todos os alunos, (também) não os 

discriminando por isso mesmo. 

É muito provável que o baixo poder discriminativo dos itens D1a e D1c resulte, 

em primeira instância, do facto de apresentarem o formato V/F, já que assim se favorece 

o tipo de respostas ao acaso (cf. Almeida & Freire, 2000). Com efeito, o coeficiente do 

PD do item D1a é negativo, revelando que os alunos que mais acertaram foram os mais 

fracos ao longo da prova, o que parece confirmar definitivamente a existência de muitas 

respostas aleatórias. Outro indício disso, ainda que menos relevante, é dado pelo baixo 

valor do conhecimento prévio da entidade ‘anémona-do-mar’ (que é a entidade 

implicada nesta resposta), já que apenas 40% dos alunos do 3º ano e 54,2% dos do 4º 

afirmam conhecer a anémona-do-mar no questionário anexo ao texto correspondente, o 

Texto D; como se verá, noutros casos semelhantes (isto é, casos em que o conhecimento 

prévio era baixo, o PD não foi tão baixo).  

Por outro lado, a falta de PD associada à pergunta D1c pode derivar da 

complexidade colocada pela formulação do próprio item. Trata-se de um item Falso, o 

que acresce à dificuldade que está naturalmente implicada na compreensão da estrutura 

textual alvo, que implica, simultaneamente, o raciocínio de complementaridade espacial 
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(quem vive dentro de X e quem vive fora de X) para além da identificação do referente 

da expressão demonstrativa endofórica: 

 

Texto: 
“Por exemplo, o bernardo-eremita habita velhas conchas de moluscos, sendo frequente 

encontrar-se uma anémona-do-mar fixada na parte exterior dessas “casas””. 
 
Item D1c 
“O bernardo-eremita vive na parte de fora da casa da anémona-do-mar” (Falso) 
 

Apesar de a validade interna ou de conceito estar à partida condicionada pelo 

facto de não estarem implicados muitos alunos e de não ser, de facto, uma ‘amostra’ 

normal, os resultados da análise factorial efectuada apontam para a existência de 1 

factor principal (embora não exclusivo), que podemos definir como a capacidade de 

construir o significado veiculado pelas estruturas demonstrativas endofóricas, na 

explicação de grande parte da variância total dos resultados (cf. Anexo 7). 

Enfim, a análise da validade externa da prova também revela dados muito 

satisfatórios. As análises diferenciais indicam um salto quantitativo considerável nos 

resultados do 3º para o 4º ano de escolaridade, que foi o primeiro critério usado nesse 

cálculo. Para além de funcionar como um critério de validação externa da prova, este 

resultado mostra que algumas das competências avaliadas sofreram um salto qualitativo 

efectivo. Essa evolução é observável através da comparação do quadro de distribuição 

dos resultados por ano de escolaridade (cf. quadro 17) e das boxplots correspondentes 

(cf. anexo 8), que voltam a mostrar a normalidade dos resultados na totalidade da prova 

(observa-se aí claramente a inexistência de outliers). 

 

Prova A Prova B Prova C Prova D Total  

3º 4º 3º 4º 3º 4º 3º 4º 3º 4º 
Média 4,86 6,31 3,67 4,27 5,47 8,42 4,47 5,19 18,47 24,19
Mediana 5,00 6,50 4,00 4,00 5,00 8,00 5,00 5,00 18,00 24,00
Moda  
D. 

Padrão 
1,907 2,033 1,169 1,125 2,208 2,132 1,369 1,671 3,881 5,266

Mínimo 1 2 2 1 2 4 2 0 10 12 
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Máximo 9 11 6 6 10 12 7 8 28 36 
Quadro 17: Sensibilidade dos resultados da prova por ano de escolaridade: distribuição totalmente 

normal. 

 

Em segundo lugar, averiguámos o tipo de correlação existente entre os 

resultados obtidos e as avaliações dos professores sobre o nível de compreensão leitora 

destes alunos. O valor obtido apresenta uma correlação alta (.66) e significativa (p < 

.01) com os resultados obtidos na prova. Para além de efeitos de validação externa, este 

valor é importante porque indica que podemos considerar a compreensão destas 

estruturas um bom indicador do nível de compreensão geral destas crianças, atendendo 

a que  

 

“se reconhece que as avaliações dos professores são geralmente menos precisas e 

também incluem outras apreciações dos alunos que não apenas as suas competências 

ou aprendizagens” (Viana, 2002:183-184). 

 

Em conclusão, trata-se de uma prova que apresenta qualidade e adequação à 

totalidade de crianças tomada para a realização do estudo empírico. A constatação da 

existência de bons índices de sensibilidade, de fidelidade e de validade nos resultados 

obtidos através a aplicação da prova ‘autoriza’, por isso, a sua consideração para a 

verificação das hipóteses e, dessa forma, para a obtenção de respostas para as questões 

levantadas no momento da planificação do estudo empírico e para a realização dos 

objectivos deste trabalho de investigação.  

  

 

2. Análise e interpretação dos resultados da aplicação da prova  

 

Com a realização deste estudo empírico, o nosso principal objectivo foi o de 

caracterizar a capacidade que os alunos têm de construir os significados realizados por 

estruturas linguísticas tipicamente escolares. Colocámos a hipótese geral de que a 

compreensão (i.e., a construção dos significados) das estruturas demonstrativas 
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anafóricas, típicas dessa linguagem, é um processo difícil. Os resultados da prova 

aplicada confirmam amplamente esta hipótese. 

 

2.1. Hipótese 1 - A dificuldade na construção de significado com a linguagem 

escolar 

 

(a) 1º conjunto de dados 

 

Os dados contidos nos seguintes quadros fundamentam empiricamente a 

afirmação anterior. O quadro 18 indica o índice de dificuldade (ID) de todos os itens da 

prova na totalidade de alunos e o quadro 19 apresenta o coeficiente médio do ID da 

totalidade dos itens de cada prova, calculado a partir dos valores especificados no 

Quadro 18: 

 

Item ID Item ID Item ID 

A1 .14 B4 .13 D1b .88 

A2 .75 B5 .74 D1c .42 

A3 .47 B6 .75 D1d .34 

A4 .46 B7 .44 D2 .40 

A5 .48 C1 .67 D3 .24 

A6 .92 C2 .55 D4 .25 

A7 .45 C3 .11 D5 .57 

A8 .45 C4 .91 D6 .30 

A9 .47 C5 .52 D7 .57 

A10 .21 C6 .78 D8 .46 

A11 .81 C7 .13 D9 .60 

B1 .81 C8 .79 D10 .57 

B2 .37 C9 .39 D11 .21 

B3 .75 

 

D1a .69 

 

D12 .51 
Quadro 18: Valores dos ID de cada um dos itens da prova (totalidade dos alunos). 
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Prova ID 

A .51 

B .57 

C .54 

D .47 

Total .52 
Quadro 19: Valor médio dos ID dos itens de cada prova (totalidade dos alunos). 

 

Estes dados mostram que o coeficiente médio de ID na totalidade de sujeitos, 

isto é, a percentagem total de alunos que acertou na prova, é ‘Médio’ (.52), revelando 

que a prova representou um nível considerável de exigência para a generalidade desses 

alunos. 

O quadro 20 sistematiza a percentagem de itens por nível de ID. Os resultados 

apontam, uma vez mais, para a mesma conclusão, já que a totalidade de itens ‘Médios’, 

‘Difíceis’ e ‘Muito Difíceis’ é maior que a dos itens ‘Fáceis’ e ‘Muito fáceis: 

 

Tabela de ID Percentagem de itens na prova 

Muito fáceis (>.74) 24% (10 itens) 

Fáceis (.55 - .74) 19% (8 itens) 

Médios (.45 - .54) 21,4% (9 itens) 

Difíceis (.25 - .44) 19% (8 itens) 

Muito difíceis <.25 16,6% (7 itens) 
Quadro 20: Percentagem de itens em cada nível de dificuldade na totalidade dos alunos. 

 

Assim, estes primeiros dados confirmam a hipótese de que a construção do 

significado realizado pelas estruturas demonstrativas anafóricas, que assumimos como 

representativas das especificidades linguísticas da linguagem escolar, foi exigente para 

o conjunto dos 91 alunos envolvidos no nosso estudo. 

Quando analisados os resultados por ano de escolaridade, os resultados são 

igualmente interessantes e relevantes. O quadro 22 sistematiza essa informação, obtida a 

partir dos dados do quadro 21: 
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ID ID ID  

Item 3º 4º 

 

Item 3º 4º 

 

Item 3º 4º 

A1 .07 .21 B4 .09 .17 D1b .84 .92 

A2 .72 .77 B5 .70 .77 D1c .35 .48 

A3 .21 .71 B6 .72 .77 D1d .40 .29 

A4 .49 .44 B7 .33 .54 D2 .40 .40 

A5 .42 .54 C1 .70 .65 D3 .23 .25 

A6 .93 .92 C2 .56 .54 D4 .09 .42 

A7 .35 .54 C3 .05 .18 D5 .30 .81 

A8 .23 .65 C4 .88 .94 D6 .14 .44 

A9 .40 .54 C5 .37 .65 D7 .49 .65 

A10 .23 .18 C6 .86 .71 D8 .30 .60 

A11 .81 .81 C7 .09 .17 D9 .44 .75 

B1 .84 .79 C8 .74 .83 D10 .47 .67 

B2 .33 .42 C9 .21 .54 D11 .12 .29 

B3 .67 .81 

 

D1a .61 .77 D12 .30 .71 
Quadro 21: Valores dos ID de cada um dos itens da prova (por ano de escolaridade). 

 

Texto da 

Prova 

ID (médio) ID (médio) 

 3º ano 4º ano 

A .44 .57 

B .53 .61 

C .50 .58 

D .37 .56 

Total .46 .58 
Quadro 22: Valor médio dos ID dos itens de cada prova (por ano de escolaridade). 

 

Estes valores fundamentam um dado anteriormente adiantado (cf. validade 

externa) acerca da maior facilidade que o conjunto de alunos do 4º ano de escolaridade 

manifestou na realização da prova, e mostram também que o ID médio por prova e por 

ano, novamente obtido a partir dos valores acima especificados, é diferente nos dois 
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anos de escolaridade, sendo ‘Médio’ (.46) para as crianças do 3º ano e ‘Fácil’ (.58) para 

as do 4º. A evolução do coeficiente de ID nos dois anos de escolaridade verifica-se mais 

claramente no quadro 23. Em termos gerais, observa-se que, no 3º ano, os ID ‘Difíceis’ 

e ‘Muito Difíceis’ ocupam uma percentagem total de 60% dos itens, enquanto no 4º ano 

ocupam apenas uma percentagem total de 31%. A este propósito, é relevante verificar a 

existência de muitos itens que praticamente duplicaram o valor de ID no 4º ano (i.e., 

duplicaram na facilidade), havendo itens com um ID que é o triplo do alcançado no 3º 

ano (i.e., tornaram-se três vezes mais fáceis).  

 

Tabela de ID Percentagem de itens na prova 

3º ano 

Percentagem de itens na prova 

4º ano 

Muito fáceis (>.74) 14% (6 itens) 31% (13 itens) 

Fáceis (.55 - .74) 19% (8 itens) 9% (4 itens) 

Médios (.45 - .54)  7% (3 itens) 29% (12 itens) 

Difíceis (.25 - .44) 31% (13 itens) 19% (8 itens) 

Muito difíceis <.25 29% (12 itens) 12% (5 itens) 
Quadro 23: Percentagem de itens em cada nível de dificuldade por ano de escolaridade. 

 

Assim, a discriminação dos resultados por ano de escolaridade mostra a 

diminuição da dificuldade na compreensão destas estruturas linguísticas à medida que 

os alunos adquirem mais experiência com a linguagem escolar, sem no entanto deixar 

de confirmar a hipótese relativa à dificuldade colocada pela especificidade dessa 

linguagem, porque no 4º ano de escolaridade persiste uma percentagem de 31% de itens 

Difíceis e Muito difíceis e de 29% de itens Médios. 

O quadro 21, acima, permite-nos ainda constatar a existência de 2 itens com 

valor igual nos dois anos de escolaridade (A11, D2) e de 8 itens em que os alunos do 3º 

ano obtiveram melhores ID que os do 4º: A4, A6, A10, B1, C1, C2, C6, D1d. É aqui 

muito relevante relembrar que o número de alunos do 3º ano é ligeiramente inferior ao 

do 4º (3º= 43; 4º=48), pelo que essa diferença numérica acaba por dar origem a 

percentagens que não são totalmente equivalentes.  

Assim, nos itens A6, A11, B1, C1, C2 e D2, o número absoluto de acertos nos 

alunos do 4º ano é superior ao dos do 3º (3, 4, 2, 1, 2 e 2, respectivamente); o item A4 
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tem o mesmo número de respostas correctas nos dois conjuntos de alunos; apenas nos 

itens A10, C6 e D1d o 3º ano tem um número superior de respostas certas: 1, 3 e 3, 

respectivamente. A explicação para esta diferença tão ligeira pode passar pelo acerto ao 

acaso. Essa explicação é mais evidente no caso do item D1d, dado tratar-se de um item 

V/F (com 50% de probabilidade de respostas ao acaso), até porque o coeficiente de ID 

do 4º ano em todos os restantes itens que implicavam o mesmo tipo de processo 

(pronominalização simples, ver adiante) foi igual (item D2) ou superior (itens A5, C8, 

D10 e D11) ao do 3º ano.  

Enfim, a análise dos resultados por turma de alunos permite verificar a 

existência de uma diferenciação clara entre as quatro turmas implicadas. Assim, a 

Turma 2 foi aquela que revelou resultados mais baixos em todas as provas, e a Turma 3 

a que obteve melhores resultados em todas as provas, embora seja de destacar que não 

obteve resultados superiores a .62. Este perfil também nos permite verificar que os 

resultados das turmas de cada ano se diferenciam entre si. Assim, e apesar de 

frequentarem o 3º ano, a Turma 1 e a Turma 2 têm resultados muito diferentes entre si 

(separam-nos .11 pontos percentuais). De acordo com a escala de dificuldade que temos 

vindo a aplicar, constata-se que a prova foi ‘Difícil’ para a Turma 2 e ‘Média’ para a 

Turma 1. Também se verifica uma diferenciação clara no perfil de resultados globais 

das duas turmas que frequentam o 4º ano: embora a prova tenha sido ‘Fácil’ para essas 

turmas, os ID estão separados por .06 pontos percentuais. O quadro 24 sistematiza esses 

resultados (cf. Anexo 9 para apresentação mais detalhada): 

 

 3º ano 4º ano 

Texto Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 

A .46 .43 .61 .54 

B .56 .48 .62 .60 

C .57 .41 .60 .56 

D .40 .33 .62 .51 

Total .50 .41 .61 .55 
Quadro 24: Valor médio dos ID dos itens de cada prova e por turma. 
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A generalidade dos resultados apresentados aponta, portanto, na mesma 

direcção: a realização desta prova foi exigente para os alunos. Atendendo a que todas as 

tarefas desta prova implicam processos de ‘interpretação textual’, os resultados 

confirmam o que os estudos internacionais têm denunciado, nomeadamente que se trata 

de uma operação de interpretação difícil, e agora de maneira mais clara, para os alunos 

do 1º ciclo. Mas atendendo a que todas as tarefas desta prova implicam a compreensão 

das estruturas demonstrativas anafóricas, características da linguagem escolar, estes 

dados são uma primeira confirmação de que essa dificuldade se pode atribuir às 

exigências colocadas pela linguagem tipicamente escolar. 

 

(b) (Hipótese 1 - A dificuldade na construção de significado com a linguagem 

escolar) 2º conjunto de dados 

 

Os mesmos dados também nos permitem concluir que o grau de dificuldade que 

pudemos constatar extravasa as questões de género textual.  

Com efeito, apesar de o questionário com ID mais baixo nos dois anos de 

escolaridade e, simultaneamente, o resultado em que se verifica a maior diferença entre 

ambos ter sido o do Texto D, um texto informativo, cujos resultados foram bastante 

piores que os do A, uma narrativa (cf. Quadro 22), verifica-se que, contrariamente ao 

que seria de esperar, os resultados neste último texto, que ilustra o género com que as 

crianças estão mais familiarizadas e em que mostram melhores desempenhos nas 

avaliações nacionais e internacionais, não são muito melhores (em certos casos, nem 

sequer são absolutamente melhores) que os dos textos B e C, que também ilustram 

registos não narrativos. Com efeito, os ID mais altos (isto é, a maior facilidade nas 

respostas) e, simultaneamente, a menor diferença entre os dois anos de escolaridade, 

situam-se nos textos B e C, ambos jornalísticos52.  

Estes factos revelam que, apesar de relacionados com o ‘género de texto’, as 

dificuldades dos alunos não podem explicar-se apenas com base neste factor. Apesar de 

o ID que revela maior dificuldade ter sido o do tipo de texto mais ‘académico’, os 

                                                 
52 Parece-nos ainda relevante referir que os textos B e C são mais pequenos e o questionário que os acompanha contém 

um número menor de perguntas que o Texto A e D, o que pode explicar o valor relativamente alto do ID. É de prever que com 

textos maiores e um maior número de itens o ID fosse por isso mais baixo. 



Parte II 

Capítulo 4: A construção de significados realizados por estruturas linguísticas características da 

linguagem escolar: apresentação, análise e interpretação dos resultados da prova 

 

 215

resultados mostram que a dificuldade dos nossos alunos se verifica em todos os textos. 

A dificuldade parece ser, por isso mesmo, mais complexa e ficar a dever-se a problemas 

em lidar com a linguagem para construir os significados ‘passo a passo’ nos textos, 

portanto mais facilmente atribuível a questões de registo de linguagem. 

 

(c) (Hipótese 1 - A dificuldade na construção de significado com a linguagem 

escolar) 3º conjunto de dados 

 

A nosso ver, a conclusão de que a dificuldade em construir significado se deve 

às especificidades linguísticas da linguagem escolar é corroborada através da 

consideração do conjunto de dados obtidos através dos questionários anexos aos vários 

textos com os quais se ‘mediu’ o conhecimento prévio dos alunos. A consideração 

destes dados permite-nos ‘depurar’ os resultados obtidos da eventual intervenção desse 

factor externo ao texto e assim obter uma ideia mais clara da capacidade que estes 

alunos manifestam de construir o significado veiculado exclusivamente pelas estruturas 

demonstrativas anafóricas.  

O tipo de análise a que nos estamos a referir limita-se ao conjunto de itens da 

prova em anexo (cf. Anexo 10), aqueles sobre os quais, à partida, nos foi possível 

perguntar pelo conhecimento prévio dos alunos (cf. Anexo 4). Os resultados gerais, 

apresentados em termos da média percentual total, são os seguintes: 

 

 

 

Conhecia  

e acertou 

Conhecia  

e não acertou 

Não conhecia

e acertou 

Não conhecia 

e não acertou 

Total  19,6 % 20 % 28,2 % 31,1 % 
Quadro 25: Percentagens resultantes do confronto dos dados do questionário sobre o conhecimento prévio 

e dos valores das respostas correctas em alguns itens da prova na totalidade dos alunos.   

 

Estes valores deixam ver que praticamente 20% dos acertos nas respostas a estes 

itens parecem ter sido determinados pelo conhecimento prévio dos alunos. E, de facto, 

as análises estatísticas confirmam a existência de uma correlação não muito elevada 

mas significativa do ponto de vista estatístico entre dois desses valores, nomeadamente 

os relativos ao conhecimento da camuflagem e os valores obtidos na resposta ao item 
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D8 (.324**); e entre os valores relativos ao conhecimento do louva-a-deus e os 

resultados do item D9 (.366**)53.  

No entanto e em função dos nossos interesses particulares, os resultados mais 

relevantes são relativos às entidades ou situações sobre as quais os alunos afirmam não 

ter conhecimento prévio relevante sobre um determinado processo ou entidade e  

(i) em que conseguem acertar; e  

(ii) em que não conseguem acertar na resposta correcta.  

Verifica-se, por um lado, que o valor mais alto é o relativo à situação em que os 

alunos afirmam não conhecer uma entidade e em que também não acertam na resposta 

correcta, o que, em nosso entender, confirma indubitavelmente a dificuldade em que se 

traduz a interpretação das estruturas demonstrativas anafóricas na construção de 

significado a partir de informação presente no texto. Se somarmos este valor ao relativo 

às situações em que os alunos afirmam conhecer mas erram, obtemos um valor acima 

dos 50%, o que mostra que mais de metade (51,1 %) das respostas nestes itens da prova 

foram erros.  

Por outro lado, outro dado igualmente importante é o relativo aos casos em que 

os alunos afirmam ‘não conhecer’ e em que, apesar disso, acertam na resposta, porque 

os dados mostram que esses casos não atingem os 30%, isto é, só em pouco mais que 

1/4 dos casos analisados é que estas crianças foram capazes de funcionar 

exclusivamente com a informação constante do texto e de construir significado 

processando apenas as estruturas demonstrativas anafóricas.  

Por ano lectivo, os resultados obtidos permitem outras conclusões relevantes: 

 

 

ano 

Conhecia  

e acertou 

Conhecia  

e não acertou 

Não conhecia

e acertou 

Não conhecia 

e não acertou 

3º  14,2 % 25,2 % 21,6 % 37,7 % 

4º 25 % 14,8 % 34,8 % 24,4 % 
Quadro 26: Percentagens resultantes do confronto dos dados do questionário sobre o conhecimento prévio 

e dos valores das respostas correctas em alguns itens da prova por ano de escolaridade. 

 
                                                 
53 Estes valores são mais elevados se referentes apenas ao 4º ano de escolaridade (.418** e .390**, respectivamente), o 

que mostra que, pelo menos, o conhecimento prévio desses alunos foi mais relevante no momento de responder a essas perguntas. 



Parte II 

Capítulo 4: A construção de significados realizados por estruturas linguísticas características da 

linguagem escolar: apresentação, análise e interpretação dos resultados da prova 

 

 217

Estes resultados mostram que o conhecimento dos alunos é praticamente 

idêntico relativamente a estes assuntos em particular (3º ano: 39,4 %; 4º ano: 39,8 %), 

mas mostram também que os alunos do 4º ano acertaram muito mais neste conjunto 

particular de itens (3º ano: 35,8%; 4º ano: 59,8%), o que é outro indício de que são mais 

capazes de construir significado a partir da informação textual que os do 3º ano. Este é 

mais um dado que mostra que a dificuldade na construção do significado das estruturas 

linguísticas específicas da linguagem escolar (no nosso caso, dos demonstrativos 

anafóricos) diminui gradualmente à medida que os alunos adquirem mais experiência 

com essa linguagem. Esta conclusão é especialmente corroborada pelos dados relativos 

às situações em que os alunos afirmam não ter conhecimento mas acertam na resposta 

correcta. O valor percentual médio desse tipo de respostas dos alunos do 3º ano é 

inferior ao verificado nos do 4º ano: 21,6 % vs 34,8 %. A conclusão de que os alunos do 

4º ano são mais capazes de construir significado também é corroborada pela menor 

percentagem de alunos que afirma que não conhecia algo em particular mas que 

também não foi capaz de responder correctamente às perguntas relevantes: 37,7 % no 3º 

ano vs 24,4 % no 4º ano (cf. Anexo 11).  

 

(d) (Hipótese 1 - A dificuldade na construção de significado com a linguagem 

escolar) 4º conjunto de dados 

 

A nosso ver, uma evidência importante, ainda que indirecta e contrastante, da 

dificuldade colocada pela compreensão das estruturas demonstrativas em linguagem 

escolar é dada pelos resultados do item A6, que implica o processamento de uma 

estrutura demonstrativa usada numa estrutura tipicamente vernacular: 

 

Texto: 
“Estavam eles já na primeira partida quando se ouviu a música do amola-tesouras. 

Abrindo muito a mão para que o palmo parecesse maior e conseguisse recuperar o abafador, 
Diogo disse: 

- Quando se ouve o amola-tesouras é porque vai chover. 
- Isso é que era bom! Com este sol?”. 
 
A6 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
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Quando o amigo de Diogo disse «Isso é que era bom! Com este sol?» (linha 43), ele 
quer dizer que 

 
a  gostava muito de ouvir o amola-tesouras. 
b  não acreditava que ia chover nesse dia. 
c  acreditava que ia chover nesse dia. 
d  não gostava nada dos dias de sol. 
 

 A expressão Isso é que era bom! é, na verdade, uma expressão com um 

significado quase totalmente fixo na oralidade, distinguindo-se, portanto de todas as 

restantes, cujo significado deve ser construído exclusivamente no texto. A partir da sua 

competência oral, um falante português pode, de forma totalmente descontextualizada, 

atribuir-lhe um significado muito aproximado ao que tem no texto (‘aproximado’ 

porque, de qualquer maneira, a construção do significado total desta expressão implica a 

determinação contextual do referente do pronome isso). O que se verifica é que o ID 

desta pergunta é, de longe, o mais elevado na prova (3º ano: .93; 4º ano: .92), revelando 

a facilidade dos alunos na interpretação desta expressão e fazendo destacar, por 

contraste, a dificuldade de todos os restantes, que implicam a construção total do 

significado dessas expressões no texto.  

 

(e) (Hipótese 1 - A dificuldade na construção de significado com a linguagem 

escolar) 5º conjunto de dados 

 

Os dados revelados pelo quadro 22 fazem-nos pensar que os resultados obtidos 

podem ter sido influenciados por outros tipos de factores para além da exigência 

colocada pela compreensão da estrutura linguística, como, por exemplo, o 

conhecimento prévio dos alunos ou a própria formulação dos itens do questionário, mas 

uma análise detida de cada um destes aspectos permite-nos descartar que a sua 

influência tenha sido (pelo menos) determinante.  

Como ficou dito no capítulo 3, um dos principais factores de sucesso em 

literacia é a medida em que os leitores estão situados no assunto que têm de 

compreender. Todavia, não nos parece que os resultados obtidos possam ser 

exclusivamente atribuídos a um desconhecimento dos assuntos dos textos nem a um 

desequilíbrio nesse conhecimento entre as turmas do 3º e do 4º anos. 
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O Texto A trata de uma situação familiar para estas crianças. No questionário 

sobre o seu conhecimento prévio acerca das entidades aí implicadas, quase todos os 

alunos afirmaram conhecer o jogo do berlinde (cf. Anexo 12) e, embora muitos também 

afirmassem que nunca tinham ouvido falar do amola-tesouras, a entidade ‘amola-

tesouras’ acabou por ser referida e descrita pelos alunos que a conheciam no momento 

prévio à realização do questionário em todas as turmas, pelo que, no momento de 

resposta ao questionário, a generalidade dos alunos tinha uma ideia clara de quem era 

esta personagem. A familiaridade com o assunto não foi, portanto, determinante nos 

baixos resultados obtidos no questionário do Texto A, facto, aliás, confirmado pelos 

resultados das análises estatísticas, que não revelam a existência de correlações 

significativas entre os valores relativos ao conhecimento dos alunos nestes aspectos e os 

resultados obtidos. Além disso, os valores relativos ao conhecimento prévio foram 

superiores no 3º ano, o que também não teve reflexo nos resultados obtidos. 

Em geral, os valores relativos ao conhecimento prévio das crianças acerca dos 

assuntos e/ou entidades referidos no texto B são melhores nos dois anos de escolaridade 

que os relativos ao texto C (cf. Anexo 13), o que, com efeito, poderá ser uma 

justificação do pior desempenho neste último caso. Por outro lado, a análise dos valores 

obtidos mostra que ambos anos de escolaridade afirmam ter um conhecimento médio 

praticamente equivalente nas duas situações, o que pode novamente ser evocado como 

estando na base dos resultados obtidos, que em geral são praticamente equivalentes nos 

3º e 4º anos. 

No entanto, os dados mostram a existência de diferenças entre o conhecimento 

da UNICEF (maior no 3º ano) e da SIDA (maior no 4º ano). Curiosamente, as análises 

estatísticas mostram uma correlação significativa entre o conhecimento da UNICEF e 

os resultados gerais da prova no 3º ano (.475**), o que pode ser um indício forte da 

importância que este conhecimento particular pode ter tido nos resultados destes alunos. 

Todavia, estes dados em particular não podem ser evocados como razão determinante, 

já que os resultados da prova C não foram superiores nesse ano de escolaridade.  

Por outro lado, os dados relativos ao conhecimento da SIDA podem ser 

relacionados com os efectivos melhores resultados do 4º ano, sugerindo que a leitura do 

texto C pode ter sido mais situada para estes alunos. Apesar disso, também estes dados 
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em particular não podem ser evocados como razão determinante, já que os resultados do 

4º ano na prova C não foram muito superiores aos do 3º ano. 

Os dados obtidos através do questionário sobre o conhecimento prévio dos 

alunos acerca os assuntos tratados no texto D (cf. Anexo 14) revelam um nível de 

conhecimento semelhante nos dois anos de escolaridade, pelo que, novamente, este não 

pode ser evocado como princípio explicativo dos resultados da prova, que foram 

bastante diferentes. Além disso, o nível de conhecimento manifestado acerca de alguns 

itens é mesmo muito elevado nos dois anos de escolaridade, o que contrasta com os 

baixos resultados obtidos. 

No entanto, devemos relembrar a diferença considerável no valor relativo ao 

conhecimento que o 3º ano e o 4º afirmam possuir acerca da camuflagem, e o facto de 

as análises estatísticas correlacionarem significativamente o conhecimento desta 

entidade no 4º ano com os resultados gerais obtidos neste questionário (.388**). As 

análises estatísticas denunciam apenas a existência de uma segunda correlação 

significativa (embora muito baixa) entre o resultado do questionário do Texto D e o 

conhecimento do louva-a-deus: .316*, no 3º ano; .334*, no 4º.  

Em consequência, não obstante os nossos dados mostrarem que o conhecimento 

prévio pode ter facilitado a compreensão de aspectos de cada um dos textos, tornando a 

leitura mais situada e facilitando, dessa forma, a sua compreensão, o conhecimento 

prévio em geral não pode ser evocado como factor decisivo nos resultados obtidos, o 

que contribui para isolar a dimensão linguística como o factor principal. 

O outro factor a que se poderia atribuir a diferença de resultados revelados pelo 

quadro 22 pode ser a formulação dos itens desses mesmos questionários. Com efeito, 

apesar de o tipo de item ser, com excepção do item D1, igual em toda a prova 

(perguntas de escolha múltipla), nem a formulação de cada uma das perguntas nem a da 

resposta correcta a cada pergunta é sempre idêntica.  

Assim, há itens que transcrevem e situam directamente no texto o excerto sobre 

que tratam as perguntas, mas outros situam o leitor em interpretações dos excertos 

relevantes ou então não situam o leitor no texto; há perguntas que são elaboradas com a 

informação textual (verbatim), e outras que são formuladas com reconstruções ou 

interpretações da informação textual. Por outro lado, as respostas correctas também não 

apresentam um formato idêntico: a prova inclui desde respostas correctas que são 
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textuais a respostas correctas que são, elas próprias, reconstruções ou interpretações da 

informação textual.  

À priori, pode pensar-se que, nas perguntas que situam o leitor com precisão no 

texto, cuja formulação é maximamente textual e cujas respostas são igualmente 

verbatim, o desempenho dos alunos é melhor que nas perguntas que situam o leitor 

vagamente em interpretações da informação textual ou que não situam o leitor no texto, 

que são formuladas com interpretações do texto e que propõem respostas certas que não 

são textuais. 

O questionário do Texto A é aquele em que há mais perguntas que situam o 

leitor com precisão no texto (8/11), mas também é a prova que contém mais respostas 

correctas que são, elas próprias, interpretações da informação textual (8 /11). A 

pergunta A4 exemplifica esta situação: 

 

A4 
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
A mãe de Diogo disse-lhe: «os antigos é que sabem destas coisas» (linhas 23-24).  
 
Que coisas são essas?  
 

  Os antigos sabem amolar tesouras.  
  Os antigos sabem de guarda-chuvas. 
  Os antigos sabem de seguros. 
  Os antigos sabem prever o tempo”. 

  

Os questionários dos Textos B e C apresentam um perfil semelhante entre si, 

mas diferente das restantes: predominam os itens que não situam o leitor no texto (5/7; 

7/9, respectivamente), as perguntas textuais (7/7; 8/9, respectivamente) e as respostas 

correctas que são elaboradas com informação textual verbatim (5/7; 8/9, 

respectivamente). O item C2 exemplifica esta situação: 

 

C2 
“Assinala com X a opção correcta. 
 
Qual é a celebração, da responsabilidade da OUA, que procura honrar a memória das 

crianças e estudantes que perderam a vida na África do Sul? 
 

  O Dia Mundial da Criança. 
  O dia 16 de Junho de 1976. 
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  O Dia da Criança Africana. 
  O Dia Mundial da Luta Contra a Sida”. 

 

Tal como nos Textos B e C, no questionário do Texto D também predominam os 

itens que não situam o leitor (8/12), mas há mais perguntas que não são textuais (5/12) e 

mais respostas correctas que são, elas próprias, interpretações do texto (5/12). Porém, o 

esforço interpretativo implicado pelas respostas correctas nos itens deste questionário é 

diferente do colocado pelos itens do questionário A, que deriva na maior parte das vezes 

da linguagem literária do texto narrativo. O item D8 é um exemplo de um item não 

situado, cujas pergunta e resposta correcta são interpretações da informação textual: 

 

D8 
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
O que se entende por camuflagem? 
 

   É o meio ambiente de certas espécies de animais e plantas.       
   É a forma de correr, de nadar e de voar para escapar do predador.  
   É o modo de animais se esconderem por detrás de pedras ou plantas.   
   É o modo de animais se tornarem semelhantes ao seu meio ambiente”.   

 

É possível que estes factores, que derivam da formulação da prova, estejam 

relacionados com os resultados obtidos. Por exemplo, os resultados dos Textos A e D, 

que foram piores nos dois anos que os dos B e C, podem ter sido influenciados pelo 

número de itens em que a formulação das perguntas e respostas correctas contém 

movimentos interpretativos que não os meramente verbatim; e os itens B4 e B5 

mostram, por outro lado, que situar o leitor com precisão no texto pode ter sido muito 

importante, já que este parece ter sido um dos factores que contribuíram para os 

diferentes ID destas perguntas (.13 e .74, respectivamente). 

 Não obstante esta tendência geral, verifica-se que no 4º ano a diferença entre os 

resultados nos Textos A, C e D é mínima ou inexistente (.57, .58, .58, respectivamente); 

e que, embora no 3º ano os resultados dos Textos B e C se aproximem como previsto, 

os resultados do D foram muito piores que os do A. Quer dizer, tal como no caso do 

conhecimento prévio, a formulação da prova pode ter interferido nos resultados obtidos, 

mas não emerge claramente como factor determinante.  
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A conclusão a que chegamos é que o tipo de linguagem específico implicado na 

resposta a todos os itens, neste caso, as estruturas demonstrativas anafóricas, emerge 

como o factor que mais nitidamente parece influenciar os resultados obtidos. Quer 

dizer, estes valores indicam que foi difícil para estas crianças reutilizar as estruturas 

demonstrativas na linguagem escolar, agora com função anafórica. 

 

2.2. Hipótese 2 - A dificuldade diferenciada na construção de significado 

realizado pelas estruturas demonstrativas anafóricas 

 

No momento de preparação do estudo empírico colocámos uma segunda 

hipótese acerca da existência de uma dificuldade diferenciada na compreensão das 

estruturas anafóricas demonstrativas. Mais concretamente, com base no conhecimento 

do seu distinto funcionamento textual gerou-se a hipótese de que a compreensão (i.e., a 

construção de significado) dessas estruturas apresentaria diferentes graus de dificuldade, 

isto é, que umas seriam mais fáceis de compreender que outras. Os nossos resultados 

apontam nesse sentido. 

 

(a) (Hipótese 2 - A dificuldade diferenciada na construção de significado 

realizado pelas estruturas demonstrativas anafóricas) 1º conjunto de dados 

 

No quadro 27, apresentamos o ID médio por tipo de demonstrativo implicado 

(os valores relativos à categoria Pronome neutro não incluem o item A6, antes 

discutido): 

 ID (médio) 

Nominalização .43 

Contextualização .63 

Classificação .57 

Pronome flexionado .47 

Pronome neutro .44 

Endofórico-deictico .17 

Quadro 27: Valor do ID médio por tipo de demonstrativo anafórico na totalidade dos alunos. 



Parte II 

Capítulo 4: A construção de significados realizados por estruturas linguísticas características da 

linguagem escolar: apresentação, análise e interpretação dos resultados da prova 

 

 224

 

Como previsto, a compreensão dos seis tipos de expressões demonstrativas 

apresenta, em geral, diferentes ID. A escala de ID (portanto, de dificuldade decrescente) 

obtida na totalidade dos alunos é a seguinte: Endofórico-Deictico > Nominalização > 

Pronome neutro > Pronome flexionado > Classificação > Contextualização.  

Como advertíamos na exposição da metodologia de investigação seguida neste 

trabalho, esta escala deve apenas ser considerada como indicadora da existência de 

tendências gerais em termos da diferente dificuldade porque o número de 

demonstrativos incluídos em cada categoria não é constante. Um outro elemento que 

também aponta nesse mesmo sentido é o facto de que esta escala não é constante nos 

resultados dos dois anos escolares. Com efeito, a especificação dos resultados por ano 

de escolaridade mostra uma alteração na ordem relativa da dificuldade: no terceiro ano, 

as tarefas que implicam o processamento do ‘pronome neutro’ são mais difíceis que as 

de nominalização; e, no quarto ano, os itens que implicam ‘classificação’ são 

ligeiramente mais fáceis que os de ‘contextualização’: 

 

 ID (médio) ID (médio) 

 3º ano 4º ano 

Nominalização .37 .49 

Contextualização .61 .64 

Classificação .47 .66 

Pronome flexionado .43 .50 

Endofórico-deictico .05 .18 

Pronome neutro .31 .57 
Quadro 28: Valor do ID médio tipo de demonstrativo por ano de escolaridade. 

 

(b) (Hipótese 2 - A dificuldade diferenciada na construção de significado 

realizado pelas estruturas demonstrativas anafóricas) 2º conjunto de dados 

 

Reconhecendo embora a dificuldade de prever uma escala relativa de 

dificuldade na construção do significado dos vários demonstrativos, no processo de 

formulação desta segunda hipótese estabeleceram-se algumas pautas de dificuldade 
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esperadas que apenas se verificaram parcialmente, já que nem a dificuldade nem a 

facilidade previstas foram absolutamente verificadas. No contexto da análise e 

interpretação dos resultados obtidos por tipo de demonstrativo implicado, tornou-se 

possível realizar a caracterização das opções erradamente escolhidas, análise também 

prevista e de grande importância para este trabalho. 

O ID do item C3, representativo de um uso Endofórico-Deictico, indica que se 

tratou de uma operação ‘Muito Difícil’ (3º: ID .05; 4º: ID.17), a mais difícil para ambos 

anos de escolaridade. Sem esquecer que este valor está influenciado pela existência de 

apenas um item relevante na prova (C3), cremos possível atribuir essa grande 

dificuldade à complexidade do procedimento de localização do referente desencadeado 

por este demonstrativo, nomeadamente a necessidade de procurar o referente da 

expressão este ano entre as coordenadas do Domínio Referencial Deictico configurado 

pela situação de enunciação do Texto C (uma notícia), referente esse que apenas 

aparece explícito na nota que indica a fonte dessa notícia.  

Neste caso, 86,8% da totalidade das respostas recaíram sobre a segunda alínea, 

correspondente a um referente introduzido no parágrafo inicial do texto e que é, 

simultaneamente, a única data efectivamente referida em toda a notícia, aproximando-

se, portanto, de uma informação de carácter tópico; parece-nos também relevante a não 

opção pela alínea (d) representativa de uma interpretação exofórica: 

 

Texto: 
“Numa data escolhida pelas lembranças que o dia 16 de Junho de 1976 traz ao Mundo, 

é celebrado hoje o Dia da Criança Africana.  
Esta celebração, da responsabilidade da Organização de Unidade Africana (OUA), 

procura honrar a memória das crianças e estudantes que, naquele dia, perderam a vida numa 
marcha de protesto na África do Sul e quer igualmente chamar a atenção da comunidade 
internacional para a situação das crianças em África. Este ano, Este ano, a OUA pretende 
lembrar o número catastrófico de crianças que perderam os seus pais por causa do vírus da Sida 
neste continente”. 

 
“Público, 16 de Junho de 2005”  
 
C3 
“Assinala com X o ano que a Organização de Unidade Africana (OUA) decidiu dedicar 

às crianças órfãs por causa do vírus da Sida. 
 
a  2005.    
b  1976.    
c  2004.    
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d  2006.” 
 

O segundo tipo de demonstrativo que apresentou mais dificuldade para a 

globalidade dos alunos foi o que implica a nominalização de antecedentes Essa 

dificuldade estava prevista, dada a complexidade implicada na determinação do 

antecedente, mais concretamente, a necessidade de delimitar um referente contextual 

não nominal e de o reconstruir através de uma classificação numa categoria nominal 

sempre abstracta. Quatro itens cuja resposta implica o estabelecimento de 

nominalizações foram dos mais difíceis tanto para o 4º como para o 3º ano, 

nomeadamente os itens A1, A10, B4, C7. Além destes, foram difíceis para o 3º ano os 

itens A7 e D8, e foi difícil para o 4º ano o item A4. 

Poderia pensar-se que a falta de familiaridade com a categoria implicada, que é 

sempre abstracta, teria tido influência nessa dificuldade, mas essa razão apenas parece 

poder ser evocada em 3 dos casos, nomeadamente nos itens A7 (patetice), C7 

(contextos) e D8 (processo/ camuflagem); relativamente a este último, os resultados do 

nosso questionário mostram que apenas 46,5% dos alunos do 3º ano (para quem foi 

difícil) afirmam conhecer a camuflagem. Nos outros casos de nominalização, a falta de 

familiaridade não pode ser evocada, porque as classes implicadas são banda desenhada 

(cheia de balões de protesto), momento (exacto), problema (difíceis para toda os 

alunos); profissão (difícil para o 3º ano); e coisas (difícil apenas para o 4º ano). As 

razões da dificuldade passam, por isso mesmo, pela complexidade causada pela 

operação textual implicada na interpretação da expressão demonstrativa, embora seja 

possível identificar outras razões que tenham potencialmente dificultado esse processo.  

Por exemplo, é inevitável relacionar a dificuldade na determinação do referente 

da expressão esta banda desenhada cheia de balões de protesto na cabeça (muito difícil 

para ambos grupos) com a linguagem literária implicada, já que o conteúdo da descrição 

demonstrativa inclui uma metáfora lexical e, além disso, se refere a uma situação de 

narração em discurso indirecto livre. Neste caso, a escolha da opção correcta, que 

oferece uma interpretação que contempla estes dois aspectos simultaneamente, implica 

uma competência linguística e literária que pode ser superior às capacidades 

interpretativas desenvolvidas por estes alunos. Nos dois anos de escolaridade, as opções 

mais escolhidas foram a (d), uma opção que interpreta o discurso indirecto livre 
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‘literalmente’ como discurso directo e identifica aquilo que o Diogo ‘disse’ de uma 

forma incompleta (apenas com aspectos imediatamente mais próximas no texto); e a (a), 

que interpreta literalmente a expressão em causa, sem contemplar a informação relativa 

ao discurso indirecto:  

 

Texto: 
 Era muito cedo quando Diogo se levantou. No tempo das flores nem apetecia ficar na 

cama. O sol, lá fora, um desafio para quem tinha que passar a manhã inteira metido na escola. 
Quem teria inventado este castigo para as crianças? Parece que pais e professores nunca foram 
pequenos ou, então, se foram, de certeza que no seu tempo não havia Primavera, andorinhas-a-
irem-e-a-virem, para cá-e-para-lá, a prepararem o ninho, e o sol – tão morno! – a saber bem na 
pele depois de um Inverno tão comprido. 

 Enquanto colava esta banda desenhada cheia de balões de protesto dentro da cabeça, 
Diogo tomou o leite, comeu o pão”. 

 
A1 
 
“«Enquanto colava esta banda desenhada cheia de balões de protesto dentro da 

cabeça, Diogo tomou o leite, comeu o pão» (linha 9-10). 
 
Nesta frase, a expressão esta banda desenhada cheia de balões de protesto refere-se 
 

a  à banda desenhada que Diogo fez durante o pequeno-almoço e que tentou decorar. 
b  às coisas que Diogo disse ao pequeno-almoço e que ele achava que estavam mal.  
c  às coisas que Diogo pensou ao pequeno-almoço e que ele achava que estavam mal. 
d  às coisas que Diogo disse ao pequeno-almoço sobre o tempo das andorinhas e do sol. 

 

Também no item A4 se verificou entre os alunos do 4º ano uma grande 

tendência para a interpretação literal da descrição demonstrativa em causa, tendo 41,7% 

desses alunos escolhido a opção (c) (contra os 43,8% que escolheram a correcta). Neste 

caso, a interpretação literal remete para um referente local que está à frente da expressão 

destas coisas no texto (interpretação catafórica): 

 

Texto: 
“Nunca se sabe. Toda a minha vida ouvi a minha avó dizer que quando passa o amola-

tesouras, chove. Por isso, leva o guarda-chuva, que os antigos é que sabem destas coisas e o 
seguro morreu de velho”. 

 
A4: 
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
A mãe de Diogo disse-lhe: «os antigos é que sabem destas coisas» (linhas 23-24).  
 
Que coisas são essas?  
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a  Os antigos sabem amolar tesouras.  
b  Os antigos sabem de guarda-chuvas. 
c  Os antigos sabem de seguros. 
d  Os antigos sabem prever o tempo.” 
 

A observação do A7 é também relevante porque mostra que a interpretação da 

nominalização pode ter sido dificultada (embora só para o 3º ano) pela ambiguidade 

criada pela situação de diálogo a que se refere. 30,2% dos alunos escolheram a opção 

(d), que remete para a última intervenção no diálogo (portanto, a mais próxima da 

expressão aquela patetice), e 27,9%, a (a), que remete para a segunda intervenção no 

diálogo (portanto, mais afastada) e que é, neste caso, literalmente interpretada (a 

representatividade desta última opção contrasta muito abertamente com a facilidade na 

resposta ao item A6, antes comentada):  

 

Texto: 
“Estavam eles já na primeira partida quando se ouviu a música do amola-tesouras. 

Abrindo muito a mão para que o palmo parecesse maior e conseguisse recuperar o abafador, 
Diogo disse: 

- Quando se ouve o amola-tesouras é porque vai chover. 
- Isso é que era bom! Com este sol? 
- Tu estás com chuva é nos olhos. E é por isso que passas para cá mais um 

berlindezinho verde para aprenderes. 
Contrariado, Diogo deu o berlinde. E também não sabia porque lhe viera à cabeça a 

vontade de dizer aquela patetice em que ele também não acreditava” 
 
A7 
 “«Contrariado, Diogo deu o berlinde. E também não sabia porque lhe viera à cabeça 

a vontade de dizer aquela patetice em que ele também não acreditava» (linhas 46-47). 
 
Qual foi a patetice que Diogo disse?” 
a  Que era impossível chover porque estava muito sol. 
b  Que a chuva era boa porque estava muito sol. 
c  Que ouvir o amola-tesouras anunciava chuva certa. 
d  Que ele estava com chuva nos olhos. 
 

Nos outros casos de nominalização em que também se verificaram dificuldades, 

as opções erradas mais escolhidas são de três tipos dominantes. Na totalidade dos 

alunos, 70,3% dos alunos escolheram a opção (d) da pergunta B4, que inclui um 

referente que é o tópico do texto em questão: 
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Texto: 
“Durante este período, o mundo registou as temperaturas mais altas de que há memória, 

e muitos cientistas relacionam este problema com a poluição feita pelo homem”. 
 
B4 
“Assinala com X a opção correcta. 
De acordo com o texto, há um problema que muitos cientistas relacionam com a 

poluição feita pelo homem.  
 
Qual é esse problema? 
a  O aumento das temperaturas no mundo.   
b  O buraco da camada de ozono.       
c  A falta de memória de muitas pessoas.      
d  O aumento da temperatura na água do mar.”  
 

Na pergunta C7, 41,9% dos alunos do 3º ano e 20,8 % do 4º escolheram a opção 

(b) da pergunta C7, que também remete para o tópico textual: 

 

Texto: 
“Esta organização anunciou que os cinco países com necessidades frequentes – Angola, 

Libéria, Burundi, Guiné, e Eritreia – são os que recebem menos ajudas económicas. Note-se que 
estes países acabam de sair ou estão ainda em guerra civil. “Nestes contextos, as mulheres e as 
crianças são as primeiras a sofrer e as que sofrem durante mais tempo”, explica Dan Toole, 
director de Programas de Emergência da UNICEF”. 

 
C7 
Assinala com X a opção correcta. 
 
Em que contextos é que as mulheres e as crianças são as primeiras a sofrer e as que 

sofrem durante mais tempo? 
 
a  Quando os países com mais necessidades recebem menos ajudas económicas 
b  Quando os países têm um número muito elevado de órfãos da sida.   
c  Quando os países saem ou estão ainda em guerra civil.    
d  Quando os países com necessidades frequentes saem ou estão em guerra civil.

  
 

No conjunto de alunos envolvidos no estudo, 38,5% escolheram a opção (a) e 

36,3% escolheram a opção (b) da pergunta A10, ambos referentes textuais locais, por 

isso próximos da expressão demonstrativa, que, neste último caso, se aproxima do que 

pode ser considerado o ‘tópico de uma unidade semântica anterior’: 

 

Texto: 
  “Foi então que Diogo disse: 
- Senhor Coiso! Faça lá chover! Eles não acreditam. Faça lá chover! Com muita força! 
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  Nem dinheiro para comprar pão ele conseguia quanto mais mandar no tempo… Que 
raio de vida! Pegou no carrinho. Olhou os rapazes e, sem dizer nada, começou a afastar-se. 
Levou o assobio à boca e tocou com raiva e força. 

Os rapazes riam, imitavam-no, imitavam o Diogo, gritando atrás dele: 
- Senhor Coiso! Faça lá chover! Com muita força! 
Nesse preciso instante, uma nuvem tapou o sol e transformou-se em água”. 
 
A10 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
Em que momento exacto começou a chover? 
 
a  Quando o amola-tesouras se afastou do jardim e tocou o seu assobio. 
b  Quando o Diogo pediu muito ao amola-tesouras que fizesse chover. 
c  Quando os rapazes gritavam ao amola-tesouras que fizesse chover. 
d  Quando o amola-tesouras chegou com o carro ao jardim da escola. 
 

Exactamente 23,3% dos alunos do 3º ano escolheram as opções (a) e (b) da 

pergunta D8, também referentes textuais locais ou deles inferíveis: 

 

Texto: 
“Para além do homem, poucos animais morrem de velhice. A maior parte acaba em 

refeição de  outro animal. Alguns escapam correndo, voando ou nadando. Outros despistam os 
seus perseguidores confundindo-se com o lugar onde estão. A este processo chama-se 
camuflagem.  

 
D8 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
O que se entende por camuflagem? 
 
a   É o meio ambiente de certas espécies de animais e plantas.       
b   É a forma de correr, de nadar e de voar para escapar do predador.  
c   É o modo de animais se esconderem por detrás de pedras ou plantas.  
d   É o modo de animais se tornarem semelhantes ao seu meio ambiente.  
 

Na pergunta C7, 25,6% dos alunos do 3º ano e 41,7% do 4º escolheram a opção 

(c), correspondente a uma parte do referente visado (isto é, escolheram um referente 

incompleto): 

 

Texto: 
“Esta organização anunciou que os cinco países com necessidades frequentes – Angola, 

Libéria, Burundi, Guiné, e Eritreia – são os que recebem menos ajudas económicas. Note-se que 
estes países acabam de sair ou estão ainda em guerra civil. “Nestes contextos, as mulheres e as 
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crianças são as primeiras a sofrer e as que sofrem durante mais tempo”, explica Dan Toole, 
director de Programas de Emergência da UNICEF”. 

 
C7 
Assinala com X a opção correcta. 
 
Em que contextos é que as mulheres e as crianças são as primeiras a sofrer e as que 

sofrem durante mais tempo? 
 
a  Quando os países com mais necessidades recebem menos ajudas económicas 
b  Quando os países têm um número muito elevado de órfãos da sida.   
c  Quando os países saem ou estão ainda em guerra civil.    
d  Quando os países com necessidades frequentes saem ou estão em guerra civil. 
 

Os nossos resultados também mostram que este tipo de item não foi sempre 

difícil para oa alunos. Houve itens muito fáceis para o 4º e fáceis para o 3º ano: A2, B3 

e B5; C2; fáceis apenas para o 4º: D5. A facilidade verificada pode estar relacionada 

com a familiaridade com a classe implicada, que, apesar de abstracta, é quase sempre 

comum, como é o caso de castigo (item A2), período de tempo (B3), descoberta (B5) e 

celebração (C2). No caso do tem A2, a facilidade na resposta poderá ter inclusivamente 

ter sido determinada pelas próprias vivências dos alunos (‘o castigo era ter de ir para a 

escola num dia de tanto sol’), assim como no item D5. Este item, que apenas foi fácil 

para o 4º ano, implica a compreensão de duas unidades abstractas (deslocações e 

migrações), a última das quais também só é familiar para este grupo de alunos (de 

acordo com o questionário sobre o conhecimento prévio, apenas 49% dos alunos do 3º 

afirmam conhecer este conceito, contra 77% dos alunos do 4º ano). Neste item, 44,2% 

dos alunos do 3º ano escolheram a opção (d), que indica um referente textual local 

catafórico no texto e que corresponde ao exemplo de migrações que é desenvolvido 

nesse excerto (isto é, acaba por ser o tópico desse pequeno texto): 

 

Texto: 
“Muitas espécies de animais fazem grandes viagens entre locais muito distantes em 

busca de alimento. A estas deslocações chama-se migrações. Todos os invernos, na Europa, 
grandes bandos de aves viajam para as planícies pantanosas da costa”. 

 
D5 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
As migrações são  
 
a   locais distantes para onde viajam muitos animais.    
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b   longas viagens que muitos animais fazem em busca de alimento.  
c   espécies de animais que viajam para lugares distantes.    
d   grandes bandos de aves que viajam para as planícies da costa.  
 

A dificuldade verificada na compreensão de demonstrativos que realizam uma 

classificação acaba por justificar-se porque implica o acesso a um referente nominal 

contextualmente pré-existente e a sua (re-)classificação em categorias potencialmente 

novas de entidades concretas ou abstractas. Houve itens muito difíceis ou difíceis para 

ambos anos: D3 e D6; itens apenas difíceis para o 3º ano: D1c, C5, D12 e D9.  

Tal como no caso das nominalizações, os resultados nos itens com maior 

dificuldade não podem ser exclusivamente explicados evocando o desconhecimento da 

classe implicada, devendo por isso procurar-se na operação linguística aí desencadeada.  

Por exemplo, a principal classe que se atribui à dioneia é a de ser uma planta, 

que é uma classe comum. Além disso, nos inquéritos que realizámos, 56% dos alunos 

do 3º ano e 54% dos do 4º afirmam já conhecer as plantas insectívoras, mas o item D3 

foi difícil para ambos grupos. Também no item D6, D1c, D9 e D12 a classe predicada 

ao antecedente é familiar, respectivamente lugares, casa, e insecto nos dois últimos 

casos. Estes dados mostram, portanto, que a realização da operação linguística 

desencadeada por estes demonstrativos é difícil.  

Exceptua-se a dificuldade que se observa no item C5 (que apenas foi difícil para 

o 3º ano), que pode, de facto, ter sido influenciada pela pouca familiaridade com a 

classe implicada, que representa uma entidade abstracta (organização), apesar do 

conhecimento que os alunos manifestaram ter do referente a que se predica essa classe, 

a UNICEF.  

O item D1c merece outra nota de excepção, porque a dificuldade verificada 

neste caso pode estar também relacionada, como já antes referimos, com a 

complexidade colocada pela formulação deste item na prova, que é um item Falso, o 

que acresce à dificuldade da compreensão da estrutura textual que é alvo desta pergunta, 

já que implica o raciocínio de complementaridade espacial (quem vive dentro de X e 

quem vive fora de X), para além, naturalmente, da identificação do referente da 

expressão demonstrativa.  

Parece-nos ainda muito relevante ressaltar que 5 alunos do 3º e 3 do 4º não 

acertaram na pergunta C4, quando no texto não é referido nenhum outro continente para 
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além de África, o que demonstra que uma operação deste tipo e que implique uma 

classe comum pode ser difícil para alguns destes alunos:  

 

C4 
“Assinala com X o continente em que o número de crianças órfãs por causa do vírus da 

Sida é catastrófico. 
 
a  Ásia.    
b  América.    
c  África.    
d  Europa.”  
 

Neste conjunto de itens, as escolhas erradas ilustram diferentes categorias. Por 

exemplo, na pergunta D3, a maior parte dos alunos (35,2%) escolheu a opção (a), 

correspondente ao tópico do texto (e, na verdade, também ao tópico da frase anterior), 

seguida da opção (c), correspondente a um referente textual impreciso, isto é, uma 

reconstrução errada de informação textual, com 20% das escolhas: 

 

Texto: 
“Caçadores muito interessantes são as dioneias. Esta planta insectívora tem folhas de 

recorte espinhoso...” 
 
D3 
 “Assinala com X a opção correcta.  
 

 a  caçadores de plantas insectívoras. 
 b  plantas que se alimentam de insectos. 
Segundo o texto, as dioneias são  
              c  plantas com flores em forma de espinho. 

           d  insectos que se alimentam de plantas. 
 
 

Também se verifica que a maior parte dos alunos do 3º e do 4º anos (40,7%) 

escolheu a opção (d), correspondente a um referente textual impreciso, e 20% a opção 

(a), correspondente a um referente textual local catafórico no texto, do item D6: 

 

Texto: 
“Todos os invernos, na Europa, grandes bandos de aves viajam para as planícies 

pantanosas da costa. Nestes lugares alimentam-se de vermes e de moluscos. Na primavera, 
regressam novamente ao interior. Nesta época do ano, há muito mais alimento nos campos e as 
aves podem alimentar as suas crias muito mais facilmente”. 
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D6 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
As aves migratórias encontram vermes e moluscos 
 
a   nos campos do interior.   
b   nos pântanos, longe do mar.   
c   nas pântanos, junto ao mar.  
d   nas planícies do interior.   
 

No item D12, que apenas foi difícil para os alunos do 3º ano, 40% escolheram a 

opção (a), um referente textual local, que é também o tópico desse excerto: 

 

Texto: 
“No reino animal, as espécies coloridas são, muitas vezes, as mais perigosas. Por 

exemplo, as traças da sanguissorba, de um lindo azul-escuro e vermelho, voam durante o dia 
sem o perigo de serem atacadas pelos pássaros pois contêm veneno. As larvas destes insectos...”  

 
D12 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
Com o texto, ficámos a saber que há um animal que se alimenta das espécies venenosas 

de trevo.  
 
Que animal é esse? 
 
a   Uma espécie de traça colorida.  
b   Alguns pássaros.  
c   A larva da traça da sanguissorba.     
d   Todos os insectos.    
 

No item C5, as opções erradas mais escolhidas foram a (a), com 30,2%, 

correspondente à primeira organização a ser referida no texto e a (c), com 30%, a última 

a ser referida; estas opções ilustram a escolha de referentes dispersos ao longo texto: 

 

C5 
Assinala com X a opção correcta. 
 
Qual foi a organização que anunciou que os cinco países com emergências frequentes 

são os que recebem menos ajudas? 
 
a  A OUA.    
b  A UNICEF.    
c  O G8. 
d  A ACDI.     
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No item D7, que teve uma dificuldade Média para o 3º ano, as respostas erradas 

distribuem-se entre a alínea (a), com 18,6%, que indica um referente não textual e 

exofórico (no momento da realização da prova), e pela (d), com 16,3%, que indica um 

referente textual local: 

 

Texto: 
“Nestes lugares alimentam-se de vermes e de moluscos. Na primavera, regressam 

novamente ao interior. Nesta época do ano, há muito mais alimento nos campos e as aves 
podem alimentar as suas crias muito mais facilmente”. 

 
D7 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
A melhor época para as aves migratórias alimentarem as suas crias é 
 
a   agora, no Outono.   
b   no Inverno.  
c   na Primavera.       
d   quando estão na costa.  
 

Tal como no caso da nominalização, há também itens muito fáceis e/ou fáceis 

para ambos anos de escolaridade: C4, D1a e D1b; e fáceis apenas para o 4º: D7, estando 

estes claramente associados a situações em que a classificação operada pelo núcleo 

nominal é familiar e maioritariamente concreta: continente (C4), animal (D1a), espécie 

de caranguejo (D1b) e época do ano (D7). Através dos questionários que realizámos no 

final de cada aplicação da prova, 72% dos alunos do 3º ano e 73% dos alunos do 4º 

referem ter conhecimento prévio acerca da anémona-do-mar; e, embora os mesmos 

alunos afirmem massivamente não conhecer o bernardo-eremita, o caranguejo é, sem 

dúvida, uma classe muito familiar para estas crianças.  

Tal como nos casos anteriores, a dificuldade observada nos itens que 

implicavam a compreensão do pronome flexionado (que engloba os valores relativos 

aos casos de pronominalização simples e aos de pronominalização co-presente) pode 

procurar-se no processo linguístico desencadeado. Sabemos desde o capítulo 1 que, 

nestes casos, o referente (e a classe a que pertence) está previamente definido no 

contexto, mas que o acesso anafórico a esse referente supõe a utilização anafórica de 

valores indexicais originalmente exofóricos, sendo os pronomes por vezes usados para 
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identificar um referente que não é o centro de atenção configurado pelo contexto 

semântico. É, portanto, lícito pensar que a dificuldade observada nos resultados dos 

itens A5, D1c e D2 se deva a estes aspectos do funcionamento textual dos pronomes 

demonstrativos. 

Entre o conjunto de itens que representam o processo da pronominalização 

destaca o item A5, cujo referente (Primavera) se encontra no contextual frame definido 

nas primeiras linhas da narrativa e, consequentemente, distante da expressão anafórica, 

o que também pode ter influenciado o baixo resultado obtido. Neste caso, houve grande 

dispersão de escolhas. A opção correcta, a (c), obteve 47,3% das respostas; a (a), 

correspondente a um referente textual local que está próximo da expressão anafórica, 

15,4%; a (b), correspondente a um referente que se pode inferir de um parágrafo 

anterior (portanto, um referente textual local que não está próximo), 13,2%; e a (d), 

correspondente a um referente que podemos identificar como tópico de um parágrafo 

anterior, 22%: 

 

 

Texto: 
 “Olhou outra vez para a mãe. «Que conversa mais esquisita!» Com tudo isto, sempre o 

mesmo: lavar, pentear, tomar o pequeno-almoço – grande almoço é que era! – lavar os dentes, 
despedir, já perdera mais de meia hora. Tinha combinado uma partida de berlinde antes das 
aulas. Até porque, na véspera, perdera um abafador e, enquanto não o recuperasse, não 
descansava. 

  Correu pelo caminho de malmequeres e erva azeda que levava até à escola. 
  Era um tempo mesmo giro, este! Num dia, o chão todo castanho de terra dura; na 

manhã seguinte, milhares de pequenos malmequeres cobriam tudo. Apetecia ser cavalinho e 
rebolar na erva, rebolar, sentir perto do nariz o cheiro de terra húmida do orvalho da noite, 
comer erva fresquinha”. 

 
A5 
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
«Correu pelo caminho de malmequeres e erva azeda que levava até à escola. Era um 

tempo mesmo giro, este!» (linhas 30-31) Na última frase, a expressão este refere-se  
 
a  ao tempo que demorava a chegar à escola. 
b  ao tempo em que jogava com os amigos. 
c  ao tempo da estação da Primavera. 
c  ao tempo que demorava a sair de casa.” 
 

No item D2, que também implica o processamento de um pronome 

demonstrativo simples, a grande maioria das respostas erradas dos alunos do 3º ano 
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(42%) recaiu na alínea (c), correspondente a um referente textual tópico do parágrafo 

em que está incluída a expressão demonstrativa, enquanto a maior parte das respostas 

erradas dos alunos do 4º ano (37,5%) recaiu na alínea (d), correspondente a um 

referente textual que é tópico da frase anterior àquela em que está incluída a expressão 

demonstrativa: 

 

Texto: 
 
“Um dos processos mais vulgares de obter comida sem grande esforço é construir uma 

armadilha ou uma teia. As aranhas são as que melhor sabem construir teias a fim de caçarem 
animais mais pequenos. Muitos outros animais caçam com redes. As larvas de uns pequenos 
insectos chamados friganas vivem em riachos e algumas espécies tecem redes entre as pedras. 
Estas servem para apanhar pequenos animais trazidos pela corrente”. 

 
D2 
Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
«Estas servem para apanhar pequenos animais trazidos pela corrente.» (texto 

Armadilhas)  
 
Nesta frase, estas refere-se às   
 
a  redes que algumas larvas constroem entre as pedras.   
b  pedras que existem nos lugares onde vivem as larvas.    
c  teias que algumas larvas constroem entre as pedras.   
d  larvas de uns pequenos insectos chamados friganas.     
 

Os resultados do item C8 obrigariam a uma nota de excepção a este quadro de 

dificuldade. Neste item, os ID revelam que foi ‘Fácil’ para o 3º ano e ‘Muito fácil’ para 

o 4º. No entanto, a análise atenta do item mostra que, neste caso, a resposta correcta 

pode ter sido determinada por razões lógico-semânticas e não em consequência do 

seguimento das instruções anafóricas dadas pela forma demonstrativa, já que os países 

a quem se pede dinheiro são, sempre e em princípio, os países mais ricos. Na verdade, a 

resposta a esta pergunta pode nem depender do texto, ao contrário das demais, em que o 

ID é (consequentemente) sempre menor.  

Apesar de a prova contemplar apenas um item de pronominalização co-

presente, verifica-se que se tratou de uma estrutura cuja compreensão foi difícil, 

apresentando o item que implica a identificação do referente do pronome este (o item 

D10 obteve um ID de .47 no 3ºano e de .67 no 4º ano), menos difículdade que o item 
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que implica a identificação do referente do pronome aquele (o item D11 obteve um ID 

de .12 no 3ºano e de .29 no 4º ano). A maior familiaridade com o pronome este no 

momento da realização do último questionário pode ter determinado esta diferença. De 

qualquer maneira, a dificuldade que se constata nestes dois itens da prova só pode ser 

atribuída às exigências colocadas pelas próprias expressões demonstrativas, 

nomeadamente a necessidade de localizar e distinguir com precisão os antecedentes das 

duas expressões pronominais simultaneamente e em função dos valores semânticos 

indexicais: 

 

Texto: 
“Os venenos das plantas são dos produtos mais perigosos que se conhecem, como por 

exemplo o cianeto e o curare: este encontra-se na casca de algumas árvores da América do Sul e 
aquele existe nas folhas de uma variedade de trevo vulgar nos relvados e prados”. 

D10 
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
Onde podemos encontrar o curare (texto Venenos)? 

a   Nas folhas de algumas árvores. 
b   Nas folhas de um tipo de trevo.     
c   Nas cascas de árvores da América do Sul.   
d   Em certas espécies de insectos”.       
 

D11 
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
Onde podemos encontrar o cianeto? 
 
a   Nas flores de um tipo de trevo. 
b   Nas folhas de um tipo de trevo.     
c   Nas folhas de algumas árvores. 
d   Nas cascas de árvores da América do Sul”. 
 

No item D10, a maior parte das opções erradas (20,9% da totalidade dos alunos) 

recaiu na alínea (b), correspondente a um referente textual local referido à frente no 

texto (e que é o referente de aquele), e no item D11, na alínea (d), como 50% das 

opções, que corresponde ao referente textual local imediatamente anterior ao 

demonstrativo (e que corresponde ao referente do pronome este); no item D11 foi 

também relativamente elevada a proporção de alunos do 3º ano que escolheu a alínea 

(a), 25,5%, correspondente a um referente textual impreciso.  

Do que até aqui analisámos ressalta a ideia de que, apesar de terem sido 

efectivamente difíceis, nem todos os itens revelaram o mesmo grau de dificuldade, 
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aparecendo o conhecimento prévio como o factor potencialmente mais influente nessa 

atenuação. No entanto, tão-pouco as operações potencialmente mais fáceis o foram 

sempre. 

Na verdade e tal como previsto, a construção do significado realizado pelos itens 

da prova que implicam o processamento de demonstrativos que realizam uma 

contextualização está associado aos ID mais elevados, porque se trata de casos de 

referência a um antecedente totalmente delimitado no contexto, referente esse que o 

demonstrativo repete (no caso dos nossos textos) sempre parcialmente. Os itens A11, 

B1, B6, C1 e C6, todos implicando processos de contextualização, foram muito fáceis 

e/ou fáceis para a totalidade dos alunos. A contextualização é, além disso, o tipo de 

operação em que há menos diferença nos resultados dos dois anos lectivos, indício claro 

de que se trata de uma operação ao seu alcance.  

Destacam-se, porém, o item C9, que foi ‘Muito difícil’ para o 3º ano e ‘Médio’ 

para o 4º e os itens B2 e D4, que foram ‘Difíceis’ para ambos anos de escolaridade. No 

item C9, a maior parte das respostas erradas de ambos anos de escolaridade (32%) 

recaiu na alínea (b), correspondente a um referente textual dispersamente referido no 

texto (muito antes da expressão demonstrativa), e na (c), 17,6%, correspondente a um 

referente textual que, ainda que no mesmo parágrafo, está distante da expressão 

anafórica e faz parte, na verdade, do tópico da primeira frase desse parágrafo:  

 

Texto: 
 
“A duas semanas da reunião do Grupo dos Oito Países Mais Ricos do Mundo (G8), a 

UNICEF lança o apelo aos países ricos para que estes dêem mais dinheiro para as emergências 
nos países africanos. Foi o que fez a Agência Canadiana para o Desenvolvimento Internacional 
(ACDI), que, com uma contribuição de cerca de um milhão de dólares, vai apoiar órfãos e 
crianças vulneráveis em Moçambique e melhorar o acesso dessas crianças a muitos serviços 
sociais”. 

 
C9 
Assinala com X a opção correcta. 
 
As crianças que vão poder aceder a melhores serviços sociais com o apoio da Agência 

Canadiana para o Desenvolvimento Internacional (ACDI) são 
 
a  da Nigéria.          
b  de Angola, Libéria, Burundi, Guiné e Eritreia.   
c  dos oito países mais ricos do mundo.     
d  de Moçambique.     
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No item B2, a maior parte das respostas dos dois anos de escolaridade (56%) 

recaiu na opção (a), que indica um referente textual que é introduzido depois no texto 

(catafórico): 

 

Texto:  
“Um estudo publicado ontem na revista Science concluiu que perto de dois terços das 

espécies do mar do Norte - como o bacalhau e o tamboril – se deslocaram mais para norte ou 
para maiores profundidades, em busca de águas mais frias. Tal como estes peixes se deslocaram 
para norte, também as espécies de águas quentes estão a deslocar-se de sul para o mar do Norte, 
como a faneca ou o peixe-aranha”. 

 
B2.  
Assinala com X a opção correcta. 
 
Alguns dos peixes do norte que se deslocaram ainda mais para norte foram 
 
a  a faneca e o peixe-aranha.    
b  o bacalhau e a sardinha.    
c  o verdinho e o peixe vermelho.   
d  o bacalhau e o tamboril.   
 

Surpreendente também foi o facto de o processamento dos demonstrativos de 

contextualização ter sido um pouco mais difícil que os de classificação para o 4º ano de 

escolaridade: .64 vs .66, respectivamente. Na verdade, observámos que 10 alunos do 4º 

(contra 7 alunos do 3º) erraram a pergunta B1, em que o referente visado (o Mar do 

Norte) é o único nome próprio de um mar que aparece referido no texto. Neste caso, a 

sua opção recaiu na alínea (b), que indica um referente impreciso inferido a partir de 

uma referência às águas quentes que surge bastante depois no texto (interpretação 

catafórica): 

 

Texto: 
“Perto de dois terços das espécies de peixes do mar do Norte deslocaram-se mais para 

norte, à procura de águas mais frias, porque o aquecimento está a aumentar a temperatura 
daquele mar. 

Um estudo publicado ontem na revista Science concluiu que perto de dois terços das 
espécies do mar do Norte – como o bacalhau e o tamboril – se deslocaram mais para norte ou 
para maiores profundidades, em busca de águas mais frias. Tal como estes peixes se deslocaram 
para norte, também as espécies de águas quentes estão a deslocar-se de sul para o mar do Norte, 
como a faneca ou o peixe-aranha”. 

 
B1 
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“Assinala com X o nome do mar em que se verificou uma subida da temperatura.  
 
a  O mar do Pólo Norte.   
b  O mar quente do sul.    
c  O mar do Norte.    
d  O mar do Alentejo.”  
 

No item D4, a maior parte das respostas de ambos anos de escolaridade (33%) 

recaiu na alínea (d) e na alínea (b) (21%), ambas contendo referentes textuais locais, 

sendo o da alínea (b) textualmente mais próximo do demonstrativo; os alunos do 3º ano 

também optaram pela alínea (a) (23,3% das suas escolhas), que indica um outro 

referente textual local, que, como (d), está mais distante do demonstrativo.  

 

Texto: 
 
“Esta planta insectívora tem folhas de recorte espinhoso que se fecham rapidamente 

sempre que uma presa toca nos seus pêlos. A presa escorrega pelas paredes internas das folhas 
um reservatório cheio de líquido e não tem fuga possível, pois nesse líquido estão contidas 
enzimas que a matam e destroem”. 

 
D4 
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
As presas da dioneia são destruídas num líquido que existe 
 
a   na superfície das folhas.     
b   nas paredes internas das folhas.     
c   no fundo das paredes internas das folhas.    
d   nos pêlos da superfície das folhas.”  
 

Surpreendeu também a dificuldade verificada nos itens que implicam a 

interpretação do pronome demonstrativo neutro. Esperar-se-ia que a compreensão desta 

estrutura fosse relativamente mais fácil, dado tratar-se do tipo de estruturas 

demonstrativas que, apesar de implicarem uma nominalização, não classificam o seu 

antecedente. Como vimos no capítulo 1, apesar de funcionais nos textos escritos, 

cumprindo funções de textualização, estas são as estruturas demonstrativas ‘menos 

académicas’, sendo, por isso, estruturas cujo uso discursivo é intuitivamente mais 

familiar e comum que qualquer outra. Na totalidade dos alunos, os ID associados aos 

itens A3, A9, e B7 são todos Médios, respectivamente, de .47, .47, .44. Para o 3º ano, 
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estes itens foram entre Difíceis e Muito Difíceis (mostrando um ID ainda mais baixo 

que o de nominalização) e para o 4º entre Médios e um Fácil: 

 

Item ID / 3º ano ID / 4º ano 

A3 .21 .71 

A9 .40 .54 

B7 .33 .54 

 .31 .57 
Quadro 29: Índices de Dificuldade relativos aos itens A3, A9 e B7, por ano de escolaridade. 

 

Na verdade, este é o tipo de demonstrativo em que se verifica maior diferença 

nos resultados do 3º e do 4º ano, o que interpretamos como evidenciando a falta de 

alguma experiência dos alunos do 3º ano no tratamento textual. Essa diferença foi 

sobretudo visível no item A3, que tem a particularidade de remeter para um referente 

textual descontínuo numa situação de diálogo. No 3º ano, 40% das opções erradas 

recaíram na alínea (a), um referente textual incompleto, e 37,2% na (d), um referente 

textual local relativamente distante da expressão anafórica: 

 

Texto: 
“ - Leva o guarda-chuva, Diogo! 
- Com este sol? 
- Há sol mas logo vai chover. 
- Como sabes? 
- Sei. Já ouvi o amola-tesouras. 
Diogo olhou para a mãe. Ela acreditaria mesmo naquilo?” 
 
A3 
Assinala com X a opção que melhor substitui a expressão sublinhada, de acordo com o 

sentido  do texto. 
 
«Diogo olhou para a mãe. Ela acreditaria mesmo naquilo?» (linha 20)  
 
          a  que ia chover num dia de tanto sol? 

Ela acreditaria mesmo…        b  que ia passar o amola-tesouras? 
                                              c  que ia chover porque tinha ouvido o amola-tesouras? 
                                            d  que ele tinha de levar o guarda-chuva com tanto sol? 
 

Apesar de poder ser novamente interpretada como resultando da maior 

capacidade que o 4º ano mostra na interpretação textual, a relativa facilidade que esses 
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alunos evidenciaram neste item em particular não oculta a dificuldade que também 

sentiram nos dois outros itens (A9 e B7). No item A9, a maior parte das respostas 

erradas nos dois anos de escolaridade (26,4%) recaiu na alínea (b), que indica um 

referente não textual (embora parcialmente inferível a partir do texto, já que ‘o Diogo 

deu ao amola-tesouras um dos seus berlindes’):   

 

Texto: 
“Era um homem pequenino, vestido de escuro, com um chapéu velho. Na sua vida tudo 

era triste: nunca jogara ao berlinde, nem ao pião, nem andara na escola. Herdara aquela 
profissão e aquele carro com a roda quando o pai morrera, tinha ele dez anos. Parecia-lhe que 
toda a vida não fizera mais nada que andar de terra em terra amolando facas, tesouras, a 
remendar tachos velhos, a endireitar varetas partidas dos guarda-chuvas tão sem graça e sem 
cor. Por isso gostava de ir àquele jardim junto à escola” 

 
A9   
“Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 
Focinhito Triste gostava de ir àquele jardim junto à escola porque 
 
a  era um bom lugar para parar e chamar a gente com o seu assobio. 
b  gostava muito de jogar ao berlinde com os meninos da escola. 
c  via os meninos a jogar a coisas que ele nunca tinha podido jogar. 
d  gostava de ver os meninos a jogar um jogo que não conhecia”. 
 

No item B7, a opção errada mais escolhida (27,5%) foi a (a), que indica um 

referente textual tópico do parágrafo anterior, seguida da (d), no 3º ano, com 25,6% das 

respostas, correspondente a um referente não textual (e que inclui uma inferência não 

autorizada pelo texto):  

 

Texto: 
“O estudo concluiu que, em média, a taxa de movimento dos peixes para norte é de 

cerca de 2,2 quilómetros por ano. Esta descoberta mostra que o movimento dos peixes é quatro 
vezes maior que o de algumas espécies terrestres que também se estão a deslocar para norte, 
como as borboletas e as aves, mas mais devagar: um estudo de 2003 refere que o movimento 
destas espécies ocorre ao ritmo de 0,6 quilómetros anuais.  

Outra conclusão do estudo é que as espécies que mais se deslocaram são as que têm um 
tamanho menor. ‘Isto acontece porque os peixes pequenos são mais sensíveis a mudanças de 
temperatura’, argumenta Perry”. 

 
B7 
Assinala com X a opção correcta.    
 
O que é que acontece aos peixes pequenos por serem mais sensíveis às mudanças de 

temperatura? 
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a  Deslocam-se muito devagar. 
b  Não se deslocam para norte. 
c  São os que mais se deslocam. 
d  Morrem de imediato. 
 

Embora inesperada, a grande dificuldade que estes alunos sentiram neste grupo 

de itens acaba, em nosso entender, por ser muito significativa para este trabalho. A 

nosso ver, esta dificuldade em particular confirma a hipótese geral acerca da dificuldade 

na construção do significado realizado pelos demonstrativos anafóricos na linguagem 

escolar, e revela, mais concretamente, a dificuldade que os alunos sentiram em 

compreender a função de coesão textual desempenhada por essas estruturas em toda a 

prova, já que esta é também a função discursiva comum a todos os usos implicados e 

avaliada por todos os itens. Esta nossa afirmação baseia-se em dois tipos de evidências.  

Por um lado, o confronto dos resultados dos itens que implicam o 

processamento de pronomes neutros (A3, A9 e B7) com os resultados do item A6, todos 

implicando o processamento de um pronome demonstrativo neutro, mostra que, face a 

este último item, que implica a mobilização de um significado quase ‘pré-construído’ na 

oralidade, a dificuldade verificada naqueles itens só pode atribuir-se ao tipo de trabalho 

textual de construção do significado envolvido, que é, nesses casos, a identificação 

exclusivamente intra-textual do referente da expressão.  

Por outro, consideramos que a dificuldade que estes alunos sentiram em gerir a 

coesão textual construída pelos demonstrativos é igual e especialmente evidenciada pela 

análise do perfil geral das suas respostas erradas. 

Assim, destacam-se, pela proporção de respostas dadas, as escolhas erradas 

relacionadas com referentes tópicos (do texto, do parágrafo anterior, do parágrafo em 

que está incluído o demonstrativo ou de frase). Esta tendência, que é bastante 

acentuada, indica que, em vez de gerir minuciosamente a informação dada pelos 

demonstrativos passo a passo no texto, os alunos atendem à informação contida nas 

estruturas mentais gerais que vão criando ao longo da leitura do texto, seja o tópico 

global (o assunto do texto), seja o de uma unidade semântica (o assunto de um 

parágrafo), ou mesmo o tópico estrutural (o centro de atenção frásico). Para nós, é 

inevitável relacionar este facto com os resultados dos estudos de Karmiloff-Smith 
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(1986, 1987), referidos no capítulo anterior e que também serviram de base teórica para 

a hipótese central que orientou este estudo.   

Karmiloff-Smith defende que a principal evolução linguística das crianças a 

partir dos 5 anos é a respeitante ao domínio da função discursiva das unidades 

linguísticas referenciais. Os resultados das suas investigações mostraram que a primeira 

das conquistas que as crianças fazem nesse sentido é a do domínio da ‘restrição do 

sujeito temático’, de acordo com a qual as crianças utilizam uma unidade temática para 

organizar todo o discurso. Ainda que os nossos resultados não sejam absolutamente 

comparáveis com os desta investigadora, porque são de uma situação de compreensão (e 

não de produção), consideramos que a observação de que, nas suas respostas, estas 

crianças se guiam por aquilo que categorizámos como informação tópica pode ser uma 

manifestação mais da utilização daquela restrição pragmática e do (ainda) não domínio 

das funções discursivas das unidades que introduzem informação que ‘deturpa’ o ‘fio 

condutor’ estabelecido por aquela restrição. Lembremos que, no primeiro capítulo, os 

demonstrativos foram apresentados como unidades anafóricas que introduzem 

informação nova ao ‘fio condutor’ do discurso. É evidente que, em muitas das situações 

que lhes foram colocadas, estas crianças foram incapazes de gerir essa informação nova 

que os demonstrativos aportaram a essa estrutura mental geral que estavam a utilizar, 

fixando-se antes na informação genérica que foram construindo sobre o texto. A 

utilização desse tipo de macro-estratégia é igualmente denunciada pela escolha 

‘arbitrária’ de referentes dispersamente presentes no texto e de referentes não textuais 

mas relacionáveis com esses significados textuais genéricos.  

Naturalmente, também as respostas erradas locais, deturpadas e incompletas 

denunciam a incapacidade sentida por estes alunos na gestão da informação fornecida 

ao discurso pelos demonstrativos. Este tipo de resposta pode ser interpretada como 

mostrando que estes alunos funcionam já endoforicamente com as unidades 

demonstrativas (tendo sido relativamente pouco significativa a proporção de respostas 

que indicavam referentes exofóricos, ‘fora do texto’) mas que ainda não dominam com 

rigor o funcionamento discursivo destas unidades anafóricas. Como tínhamos previsto 

com base nos resultados de Karmiloff-Smith (1986, 1987), está em decurso nestas 

crianças o domínio desse funcionamento discursivo, de que decorrerá, muito 

provavelmente, toda a dificuldade manifestada. 
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 Além disso, verificou-se também a opção por referentes literais e opções que 

revelam dificuldades de construção dos significados dos demonstrativos no contexto de 

discurso indirecto livre, de diálogo e de demonstrativos que remetem anaforicamente 

para o contextual frame da narrativa, igualmente reveladoras da falta de domínio desta 

estrutura discursiva, neste caso muito particularmente em contexto narrativo. 

 

2.3. Hipótese 3 – O desempenho na prova relaciona-se com a experiência sócio-

cultural de origem dos alunos (e com a familiaridade extra-escolar com a linguagem da 

escola)  

 

A última hipótese colocada na preparação deste estudo empírico previu a 

existência de uma correlação entre a familiaridade extra-escolar com a linguagem 

tipicamente escolar e o sucesso dos alunos na construção de significado na prova. Na 

verificação desta hipótese, tomámos as habilitações académicas do agregado familiar, 

normalmente constituído pelos pais, como indicadores dessa variável sócio-cultural, que 

categorizámos em ‘curso superior /secundário’ e ‘1º, 2º e 3º ciclo’, e que associámos 

com a pertença a uma família sócio-culturalmente ‘favorecida’ e ‘desfavorecida’, 

respectivamente. Na análise e como previsto, procurámos relacionar os dados 

resultantes dessa categorização com duas situações de sucesso na prova: valores acima 

dos 50% de acertos e valores abaixo dos 50% de acertos.  

Os dados que obtivemos confirmam essa hipótese. Na generalidade, o perfil das 

habilitações académicas dos pais dos alunos que obtiveram resultados superiores a 50% 

de acertos na prova é praticamente complementar ao dos pais dos alunos que não 

alcançaram esse resultado. O cálculo dos valores que se apresentam no seguinte quadro 

considera e reflecte apenas o valor referente à habilitação escolar mais alta em cada ‘par 

de pais’ na totalidade dos alunos (cf. Anexo 15, para valores por ano de escolaridade): 
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totalidade dos alunos / n=89 curso superior / secundário 1º, 2º e 3º ciclo Total 

acima de 50% n=42/ 47,2% n=7 / 7,9% 55,1% 

abaixo de 50% n=18 / 20,2% n=22 / 24,7% 44,9% 
Quadro 30: Distribuição das habilitações académicas dos pais em função dos resultados da totalidade dos 

alunos. 

 

Assim, verifica-se que entre os pais dos alunos que obtiveram nota ‘positiva’ 

(acima dos 50% de acertos na totalidade) na prova predominam claramente as 

habilitações académicas mais altas; e entre os pais dos alunos que não obtiveram notas 

positivas são maioria as habilitações académicas inferiores. As análises estatísticas 

confirmam a existência de uma correlação significativa, apesar de baixa, entre os 

resultados gerais e as habilitações escolares da mãe (.385**) e as do pai (.359**) na 

totalidade dos alunos estudados.  

Quer dizer, os alunos que obtiveram melhores resultados provêm 

(tendencialmente) de famílias sócio-culturalmente ‘favorecidas’, em que, em princípio, 

têm mais contacto com e prática de uso de um tipo de linguagem ‘escolar’, enquanto os 

que obtiveram piores resultados provêm (tendencialmente) de famílias sócio-

culturalmente ‘desfavorecidas’, que, pelo que se sabe, não iniciam as suas crianças nos 

protótipos de linguagem usados e valorizados na escola. Assim, estes dados mostram e 

confirmam que é possível correlacionar os resultados da prova, relativos à construção 

do significado veiculado pela linguagem escolar, com factores extra-escolares de ordem 

sócio-cultural, o que, como prevíamos, pode funcionar como um critério de validação 

externa da própria prova.  

 

3. Conclusão 

 

Neste capítulo apresentámos, analisámos e interpretámos os resultados da 

aplicação de uma prova de construção de significados realizados por estruturas 

demonstrativas anafóricas, características da linguagem escolar. Em geral, os resultados 

obtidos verificaram as hipóteses inicialmente estabelecidas.  

A análise dos dados recolhidos através da prova mostrou que os alunos tiveram 

dificuldade em construir os significados realizados pelas estruturas demonstrativas 
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endofóricas, embora, e como esperado, de uma forma menos acentuada no 4º que no 3º 

ano de escolaridade e de uma forma diferenciada conforme o tipo de demonstrativo 

implicado. Em particular, essa análise mostrou a dificuldade que os alunos sentiram em 

compreender a função ou valor textual desempenhado por essas estruturas nos textos, 

mais concretamente a de coesão textual, já que esta é a função discursiva comum a 

todos os usos avaliados por todos os itens da prova. 

Essa dificuldade foi revelada pelos baixos resultados obtidos, tendo sido 

particularmente evidenciada por outros tipos de dados. Assim, constatámos uma enorme 

facilidade em responder ao item que implicava a compreensão da expressão Isso é que 

era bom!, cujo significado dependia em boa medida de um conhecimento extra-textual, 

e, diferentemente, uma enorme percentagem de erros nas respostas aos itens da prova 

(todas contidas no texto e dependentes do processamento de demonstrativos anafóricos) 

quer quando se afirma deter quer não deter o conhecimento prévio relevante; 

verificámos também que essa percentagem é maior que a relativa aos casos em que os 

alunos afirmam ‘não conhecer’ e em que, apesar disso, acertam na resposta.  

Descartada a influência do conhecimento prévio e da formulação dos itens da 

prova, a conclusão a que chegámos foi que o tipo de linguagem específico implicado na 

resposta a todos os itens, neste caso, as estruturas demonstrativas anafóricas, emerge 

como o factor que mais nitidamente parece influenciar os resultados obtidos, tendo 

também sido possível descartar a atribuição desses resultados aos diferentes géneros 

textuais implicados, que não diferenciaram os resultados. 

A análise dos padrões de erros ajudou a fundamentar esta interpretação. Essa 

análise mostrou que, em vez de gerir minuciosamente a informação dada pelos 

demonstrativos passo a passo no texto, os alunos atendem muito facilmente à 

informação contida nas estruturas mentais gerais e centrais que vão criando ao longo da 

leitura do texto, guiando-se por aquilo que categorizámos como informação tópica. 

Interpretámos esta constatação como indício de que está em decurso nestas crianças a 

reaprendizagem do funcionamento discursivo das unidades que introduzem informação 

que ‘deturpa’ o ‘fio condutor’ de um discurso.  

Os resultados mostraram também uma variação na dificuldade sentida pelas 

quatro turmas de alunos em estudo. Assim, pudemos constatar que a Turma 2 obteve 

resultados bastante piores que a Turma 1, ambas do 3º ano de escolaridade; e que a 
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Turma 3 obteve resultados bastante melhores que os da Turma 4, ambas do 4º ano de 

escolaridade. Embora não tivesse sido nosso objectivo indagar aprofundadamente 

acerca das causas dos desempenhos dos alunos para além da eventualmente causada 

pela linguagem escolar, pudemos no entanto constatar a influência do factor sócio-

cultural nos desempenhos obtidos, mais concretamente, que os alunos provenientes de 

famílias sócio-culturalmente mais ‘favorecidas’ foram os que obtiveram melhores 

resultados nessa prova. 

Deste modo, consideramos concretizado o objectivo com que realizámos esta 

prova, que era o de caracterizar a capacidade que os alunos têm de construir o 

significado realizado por estruturas linguísticas tipicamente escolares, o que permitiu 

responder à primeira das sub-questões que orientam este estudo. Assim, sabemos agora 

que os alunos a quem aplicámos a prova revelam bastante dificuldade na construção de 

significado realizado nos textos por estruturas linguísticas tipicamente escolares. Deste 

modo, parece-nos corroborada uma das proposições teóricas que sustentaram a 

realização dessa investigação junto dos alunos, nomeadamente a que estabelece que a 

singularidade da linguagem dos textos da escola causa dificuldades no processo de 

construção de significado. 
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Much conventional wisdom about literacy 

learning never really acknowledges the very 

considerable developmental process that is 

involved in learning literacy, nor does it 

acknowledge the important role of teachers in 

both understanding the features of writing, and in 

teaching students to be aware of these features, in 

order to become effective users of literacy 

themselves.  

F. Christie (1998) 

 

 

Capítulo 5. A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e 

interpretação dos resultados da entrevista (e das actividades de construção de 

significado) 

 

Foi nossa intenção, através da aplicação do guião da entrevista apresentado no 

capítulo 3 e da solicitação de actividades de construção de significado em que se 

ancorou parcialmente a entrevista, recolher dados sobre as concepções e os 

procedimentos que permitissem a caracterização da pedagogia da literacia das 

professoras das quatro turmas de alunos a quem foi aplicada a prova de compreensão 

para assim poder finalmente aferir acerca dos contextos de aprendizagem da literacia 

que se configuram nessas quatro salas de aula. 

Como antes referido, essa caracterização estruturou-se em 3 tópicos:  

1. Literacia: concepções e práticas;  

2. Literacia: práticas reais/potenciais e concepções sobre essas práticas; e 

3. Literacia: metaconhecimento linguístico e teorias explicativas das dificuldades 

de aprendizagem da literacia. 

Neste capítulo, apresentamos e analisamos os dados relativos a cada um 

desses tópicos. Essa descrição será sempre acompanhada pela apresentação em 

quadros-síntese dos resultados da análise relativos a cada tópico, que se encontram no 

final de cada secção. 
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1. Primeira aproximação à pedagogia da literacia das professoras 

entrevistadas: invisibilidade da linguagem, construção descontextualizada e 

individualizada dos significados e finalidade propedêutica e avaliativa da pedagogia 

da literacia. 

 

Na caracterização do primeiro tópico da entrevista, Literacia: concepções e 

práticas, começámos por interrogar as professoras acerca das instâncias de linguagem 

escrita que sustentam as actividades de leitura realizadas na sala de aula. A 

caracterização desse aspecto foi conseguida através da abordagem de dois aspectos. O 

primeiro diz directamente respeito ao processo de configuração dessas instâncias. 

Todas as entrevistadas referem o manual de leitura adoptado como elemento 

principal de determinação dos textos usados na aula de Língua Portuguesa (pergunta 

1):  

“Em geral utilizamos muito o manual. O manual é a nossa base, o instrumento mais 
utilizado” (Ent3).  

 

Parece-nos desde já muito significativo que as professoras tenham 

unanimemente respondido a uma pergunta sobre os ‘tipos de texto’ remetendo para 

‘suportes dos textos’, mostrando assim que o principal critério que mobilizam na 

determinação dos textos que usam não é de ordem linguística. De qualquer maneira, 

esta primeira resposta pode ser interpretada como indício de que os textos mais lidos 

são os narrativos literários, já que a investigação tem demonstrado, como já referido 

ao longo desta tese, o predomínio deste tipo de texto nos manuais escolares. Em nosso 

entender, essa interpretação é corroborada pela observação de uma das professoras 

acerca dos textos usados na prova aplicada aos alunos (cf. pergunta 6):  

 

“O texto (narrativo) era um bocadinho longo – comparando-o com os dos manuais-, 
mas acho que eles tinham a obrigação de …; os outros tipos de texto não são tão 
trabalhados” (Ent3). 

 

Apesar de ser indicado como instrumento dominante, o manual não satisfaz as 

necessidades sentidas por todas estas professoras na determinação dos textos a usar 

nas aulas de leitura. Esse sentimento de insatisfação está patente nas seguintes 

palavras de uma das professoras, que refere explicitamente que a utilização dos 
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manuais limita a sua liberdade de escolha. Na sua opinião, essa falta de liberdade é 

agravada pela má gestão que o Agrupamento de Escolas realiza no processo de 

aprovação dos manuais utilizados: 

 

“Quer dizer, habitualmente, tenho que usar o manual escolar. Ontem um editor na 
televisão estava a falar contra a Ministra de Educação, (dizendo) que estão a tirar a 
liberdade aos livreiros e aos editores, mas aos professores já tiraram a liberdade há 
muito, porque o professor não é livre de escolher os textos que quer. Ao professor é-
lhe imposto um manual escolar, que é um agrupamento que escolhe. (...) No fundo, 
nós damos uma participação mas normalmente aqueles (manuais) que eu acho 
melhores nunca são escolhidos. (...) Depois aquilo vai a pedagógico e não faço a 
mínima ideia. O que eu sei é que o professor não tem liberdade nenhuma de escolha. 
Portanto, ao professor é-lhe impingido um manual, digamos assim” (Ent4). 

 

Essa insatisfação levou inclusivamente uma das professoras a manifestar a 

preferência por um sistema alternativo que lhe permitisse deter o controlo total na 

escolha de todos os textos:  

 

“Eu, se pudesse, quer dizer, fica muito caro, eu escolheria só os textos que eu me 
interessaria dar (e dava-os) em fotocópias” (Ent1). 

 

Assim, todas as professoras referem a utilização de textos provenientes de 

outros ‘suportes’ para além do manual adoptado. Uma das professoras refere-se 

exclusivamente ao recurso a textos de outros manuais, o que acaba por reafirmar a 

importância que os manuais efectivamente detêm na configuração das instâncias de 

linguagem escrita sobre que se ancora a pedagogia da literacia destas professoras na 

sala de aula:  

 

“Quando tiro outros (textos), quando utilizo outros (textos), são doutros manuais, 
não aqueles que estão a ser utilizados” (Ent2).  

 

As restantes referem, além disso, o recurso a textos de jornais, de revistas, de 

livros, de enciclopédias ou da internet, admitindo que esses textos podem ser trazidos 

pelos próprios alunos:  

 

“Eu nas minhas aulas de leitura uso vários tipos de texto, desde os que vêm nos 
livros adoptados a textos que eu escolho. Inclusivamente, pode ser um texto dum 



Parte II 

Capítulo 5: A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da entrevista (e das actividades de construção de significado 

 

 253

jornal, pode ser de uma revista, pode ser um texto trazido pelos miúdos dum livro 
qualquer” (Ent1).  

 

Pudemos pois verificar que, apesar de se reconhecer a utilização dominante do 

manual, há a preocupação, que é quase comum às quatro professoras entrevistadas, 

em variar os tipos de textos usados na sala de aula.  

Com a pergunta seguinte quisemos conhecer os critérios que presidem à 

selecção dos textos habitualmente usados nas aulas de leitura (pergunta 2); com as 

respostas obtidas ficámos também a compreender as razões que determinam a 

necessidade que estas professoras referem de sair do manual no processo de escolha 

dos textos.  

O único critério referido é de ordem do conteúdo. Este critério traduz-se na 

preocupação de que os textos das aulas de leitura contemplem os temas que o 

professor quer tratar (“eu selecciono (os textos) de acordo com os temas que quero 

explorar” (Ent1)), sobretudo os do Estudo do Meio. Para estas professoras, os textos 

da aula de leitura funcionam efectivamente como motivação e propedêutica dessas 

outras aprendizagens curriculares: 

 

“Tento sempre arranjar textos ligados ao tema do Estudo do Meio que estamos a 
tratar, porque uma coisa vai consolidar a outra e vice-versa. O texto de Língua 
Portuguesa até serve de pré-introdução ao tema do estudo do meio. (...) Quer dizer, 
a gente escolhe um texto que pretende, ou vai surgir… Se for Estudo do Meio...  Por 
exemplo, agora está na hora de lhes falar, de lhes abordar, este assunto: procuro 
escolher um texto, de preferência, para trabalhar a língua, portanto, para trabalhar a 
leitura, para trabalhar a interpretação, um texto de Língua Portuguesa que se 
enquadre nesse assunto, que esteja interligado a esse assunto, ou que vá servir de 
motivação ao assunto” (Ent4). 

  

Todas as professoras referem que o principal factor que desencadeia a 

necessidade de sair do manual adoptado e de procurar outros textos é esta 

preocupação em integrar maximamente as áreas da Língua Portuguesa e do Estudo do 

Meio: “É isso que procuramos fazer, integrar os textos” (Ent1)) porque  

 

“está tudo tão interligado! Eu acho que a vida é assim mesmo. Não há assim aquela 
(visão) fragmentada. (...). Eu tento dar essa visão às crianças também” (Ent3).  
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A propósito, uma das professoras denuncia o que na sua opinião é um grave 

problema do manual de Língua Portuguesa que utiliza, nomeadamente a manifesta 

falta de sintonia em termos de conteúdos com o manual de Estudo do Meio:  

 

“O manual que eu estou a utilizar peca muito porque não tem..., entre o manual de 
Língua Portuguesa e o manual do Estudo do Meio não há ligação nenhuma. (...) Não 
tem interdisciplinaridade nenhuma. São textos, pronto, são textos 
descontextualizados do resto do programa das outras áreas. Até textos lindos, de 
bons autores portugueses, mas completamente descontextualizados do programa” 
(Ent4). 

 

Assim, é a apreciação de que “o manual é muito redutor (...), muitas vezes não 

foca aquele problema” (Ent3) ou não aborda suficientemente o tema que vai ser alvo 

de estudo nessa outra área curricular que leva os professores a procurar outros textos:  

 

“Acho que às vezes os conteúdos não são suficientemente tratados, são abordados 
pela rama (...) e depois é necessário eu consolidar mais um bocadinho” (Ent2). 

 

Além dos temas do Estudo do Meio, faz-se ainda referência a outros ‘temas’ 

como razões pontuais para a escolha de textos a usar na aula de leitura. Podem ser 

temas relacionados com assuntos curriculares, como o projecto de turma, o projecto 

da escola, a celebração do Dia de ...:  

 

“Pode ser um texto que se relacione com o projecto de turma, o projecto da escola, 
uma data que se assinala, por exemplo, o S. Martinho: eu escolho um texto 
adequado a isso” (Ent1);  

 

pode ser um tema que surja de um outro texto lido na aula: 

 

“E às vezes os problemas surgem dum outro texto, também. E então paramos e 
vamos todos pesquisar (...). Por exemplo, eu posso dar o exemplo do texugo. 
Apareceu o texugo, não conheciam bem o texugo, depois do texugo partimos para a 
pesquisa do texugo” (Ent3); 

 

ou de motivações extra-curriculares, como situações resultantes da dinâmica da sala 

de aula:  
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“Pode ter a ver com o acontecimento que se tenha dado na sala de aula. Imagine: 
uma briga entre miúdos. Então, nessa altura eu posso arranjar um texto relacionado 
com aquilo conforme aquilo que eu quero atingir” (Ent1); 

 

ou então de motivações extra-escolares: 

 

“E às vezes há assuntos que os alunos andam… só se fala nisso. Por exemplo, 
quando foi da gripe das aves, quando começou essa polémica da gripe das aves, só 
se falava na gripe das aves. Também arranjámos um texto sobre a gripe das aves 
(vinha num jornal até de um hipermercado) que explicava o perigo, dizia o nome do 
vírus (...) e trabalhei esse texto com eles, a título, pronto, informativo. E eles 
ficaram a saber o nome do vírus, ficaram a saber que o problema não era o vírus 
propriamente em si, mas o casamento (foi assim a palavra até que eu usei) do vírus 
da gripe das aves com o vírus da gripe humana, e as mutações que depois poderiam 
ocasionar” (Ent4).  

 

Pareceu-nos também relevante saber se os professores rejeitavam textos dos 

manuais (pergunta 3), e, apesar de a resposta não ter sido unânime, os critérios 

mobilizados nas suas justificações são igualmente de âmbito do conteúdo. Três das 

professoras afirmam não rejeitar os textos dos manuais. Por exemplo, uma dessas 

professoras explica que evita fazê-lo procurando localizar ao longo do livro os textos 

mais pertinentes em cada momento em função do conteúdo do Estudo do Meio: 

 

“Normalmente não faço [rejeitar os textos do manual]. Ora bem, eu normalmente 
procuro dar os textos de acordo com a matéria que eu estou a seguir. Às vezes tenho 
que folhear tudo para a frente, para trás, eles até dizem: “Porque é que nós saltamos 
o livro?” (...) (Procuro textos) de acordo com a minha planificação, de acordo com o 
Estudo do Meio, que é para haver uma interdisciplinaridade. Acho que é mais 
interessante do que ... Imagine eu agora estou no Natal e aparece-me um texto 
sobre, sei lá, sobre a Primavera. Não tem nada a ver. Então vou procurar os textos 
da Primavera por altura da Primavera” (Ent1). 

 

Outra professora refere que não passa textos à frente, que limita a atenção que 

dá aos textos que considera menos relevantes, que não aprofunda muito (Ent2). Outra 

professora prefere dedicar algum trabalho de reflexão conjunta com os alunos sobre 

os textos menos interessantes a rejeitá-los: 

 

“Eu faço sempre todos os (textos), até às vezes são mais chatos. “Pronto, mas pelo 
menos vamos fazer uma reflexão, porque é que não gostam?” Aproveito para isso, 
“Porque é que não gostam?” Pronto, e a partir daí (faço) esse trabalho” (Ent3). 
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Uma das professoras foi peremptória ao afirmar que costuma rejeitar textos 

dos manuais de leitura, e refere que o faz por razões temáticas, referindo também o 

facto de considerar alguns desses textos pouco adequados para promover o gosto de 

ler: 

 

“Acho que não têm sumo nenhum, pronto, não têm conteúdo, são desinteressantes, 
mesmo até para … Como um professor tem de incentivar o prazer da leitura, nem 
para isso servem, é que alguns nem para isso servem!” (Ent4).  

 

Quisemos ainda conhecer o procedimento seguido por estas professoras na 

determinação dos textos usados no Estudo do Meio (pergunta 4). Todos as 

entrevistadas afirmam proceder da mesma maneira na determinação dos textos usados 

na área da língua e nessa área:  

 

“O Estudo do Meio é um dos casos. Eu, pelo menos, costumo ver quatro livros para 
poder consolidar a matéria” (Ent2).  

 

As razões evocadas pelas professoras para recorrer a outras fontes vão desde a 

complexidade e a delicadeza do conteúdo programático (“a matéria do terceiro ano é 

complicada. O aparelho reprodutor... (Ent2)), à insuficiência da informação fornecida 

pelo manual adoptado:  

 
“Mesmo do livro do Estudo do Meio eu saio para outros livros de Estudo do Meio 
que considero que têm mais informação, mais conteúdo. (...), tenho de sair do 
manual porque o manual não tem nada” (Ent4), 

 

verificando-se, neste caso, que esta professora identifica a ‘cientificidade’ dos textos 

desse manual exclusivamente com ‘quantidade e qualidade’ do conteúdo veiculado:  

 

“Os poucos (textos) que tem (o manual do Estudo do Meio) são pouco científicos, 
não dizem nada. (...) São pouco informativos, são todos pequenos demais, muito 
curtos. (...) Realmente, acho que é fraco, é fraca qualidade” (Ent4). 

 

As respostas a estas questões iniciais permitiram-nos obter indícios de 

utilização dominante, nas aulas de Língua Portuguesa destas professoras, de textos 

literários narrativos; além disso, mostram que os critérios mobilizados no processo de 
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determinação desses textos são, para todas as professoras, de ordem conteudística, 

ganhando destaque os temas do Estudo do Meio. Além disso, em nosso entender, 

estas respostas mostram também que a leitura dos textos na aula de língua não é uma 

actividade verdadeiramente ‘situada’. Nos relatos destas professoras, emerge 

pontualmente uma preocupação por situar a leitura dos textos nos interesses e 

contribuições dos alunos, mas a verdade é que a dependência dos textos do manual é 

um sintoma da operacionalização de uma pedagogia da literacia governada, em 

primeira instância, por critérios alheios aos alunos - determinados pelo currículo e 

programa escolar. A leitura dos textos na aula de língua emerge como uma actividade 

com que se quer ‘situar’ a abordagem dos temas do Estudo do Meio ou de outros 

assuntos curriculares, em vez de emergir de forma situada, como parte da realização 

de uma actividade do interesse dos alunos.  

 

A constatação de que são os critérios de ordem do conteúdo que dominam a 

selecção dos textos usados nas práticas de literacia dos professores foi reforçada pela 

análise das respostas às perguntas com que abordámos o segundo dos aspectos com 

que pretendíamos caracterizar as instâncias de linguagem escrita que sustentam as 

actividades de leitura realizadas na sala de aula destas professoras. Nesse momento da 

entrevista, procurámos conhecer as opiniões das professoras acerca dos textos usados 

na prova aplicada aos alunos (pergunta 5) e acerca da viabilidade de uso desses textos 

nas respectivas salas de aula (pergunta 6). Nas respostas a ambas perguntas, dominou 

a mobilização de critérios relacionados com o conteúdo.  

Sobre o texto narrativo (Texto A) a opinião consensual é a de que, apesar de 

muito mais longo que as narrativas dos manuais, é adequado porque trata de um 

‘assunto’ em que os alunos facilmente se revêem e identificam, tal como expresso 

pela seguinte professora: 

 

“Eu acho que eles até acharam o texto engraçado, apesar de ser grande. Portanto, 
este é um texto que é mais para a idade deles, quer dizer, trata de um miúdo… ele 
(tem de) ir para a escola, que é muitas vezes um problema que eles (também 
pensam), que a escola, … eles não dizem: “Que dores de cabeça!” e tal, “Quem 
inventou isto?”, mas às vezes eu noto que eles também..., quer dizer, determinados 
trabalhos eles acham “Que seca!”, quer dizer, “Que chatice!” … (…). Identificaram-
se com ele (…) queria ficar em casa com a mãe. (...) Às vezes eles também têm 
estas coisas e o texto veio também, enfim, um bocadinho de encontro a eles” (Ent1).  
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Sobre os restantes textos, as apreciações dominantes são igualmente da ordem 

do conteúdo (uma dessas professoras afirma inclusivamente ter gostado dos textos 

“porque são textos com conteúdo” (Ent4)).  

Nas apreciações que estas professoras fazem destes textos destaca-se o facto 

de as informações contidas (sobretudo nos textos jornalísticos) serem relevantes para 

a formação pessoal das crianças, mais concretamente como sensibilização para os 

problemas relativos quer ao meio ambiente:  

 

“O do “Peixes em fuga para águas mais frias”, portanto, é uma curiosidade, um 
alerta para os problemas do ambiente” (Ent1), 

 

quer às crianças órfãs por causa da SIDA: 

 

“O dos “Órfãos” apela muito às crianças, a questionar os problemas sociais do 
nosso tempo, não é? Pronto também tenho lá alguns órfãos, a começar por mim. 
Mas, quer dizer, eu acho que problema aqui, pronto, é não é o facto até de serem 
órfãos, porque ser órfão é uma coisa normal da vida; agora, o ser órfãos da SIDA, 
digamos assim, é que é chocante. É muito chocante, e, portanto, acho que as 
crianças também precisam de conhecer a realidade, não viver…, muitos deles estão 
em redomas, protegidos dos problemas do mundo e alguém tem que os alertar para 
essas coisas” (Ent4).  

 

Também se destaca que o conteúdo de um desses textos é relevante para 

desenvolver o espírito crítico dos alunos relativamente ao conteúdo dos textos: 

 

“Isto também dá para criticar. Por exemplo, eu revolta-me solenemente que Angola 
seja um dos países que está neste texto quando Angola é um país riquíssimo, 
riquíssimo. A filha do Presidente da Angola vai de avião particular ao cabeleireiro a 
Nova Iorque, isto é escandaloso. Eu estive em Angola como professora cooperante e 
conheci casas, frequentei casas de familiares de alguns dirigentes do MPLA, onde 
não faltava nada, desde bom conhaque francês à boa lagosta do… e saía da casa 
deles e via o povo à procura de comida nos contentores do lixo. Quer dizer, a gente 
tem que alertar os meninos para estes problemas mas também alertá-los contra os 
governantes que temos” (Ent4). 

 

A propósito desta pergunta, destacou-se o facto de as opiniões acerca do grau 

de dificuldade não serem consensuais entre professoras do 3º ano de escolaridade. 

Assim, enquanto uma afirma: “Não acho difíceis” (Ent1), a outra professora desse 
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mesmo ano refere explicitamente que considera os textos difíceis para os seus alunos 

em particular: “Para os meus alunos, são um bocadinho puxados” (Ent2), 

argumentando que essa dificuldade se deve à confluência de dois grandes tipos de 

factores, ambos, em última instância, relacionados com questões de ‘conteúdos’: a 

falta de conhecimentos prévios acerca dos assuntos que esta professora atribui ao seu 

grupo de alunos e a não inclusão desses assuntos nos conteúdos programáticos (e, por 

isso mesmo, nas suas aulas): 

 

“São informações úteis digamos assim, mas não serão fáceis. Por exemplo, este aqui 
dos “Órfãos”, é preciso explicar uma série de coisas para eles perceberem, mesmo a 
ONU e a UNICEF e essas coisas todas … Implicam muitas instituições e outras 
coisas que não vêm nos conteúdos programáticos e nós não estamos muito 
envolvidas neles. (...) E eles não têm vivências suficientes em casa, não têm de 
certeza absoluta. Eles podem é ouvir de vez em quando na televisão mas, se não 
houver explicação, também lhes passa, não é? Enquanto este texto já é capaz de ser 
fácil para um miúdo de outro terceiro ano, para uma sala doutro terceiro ano é capaz 
de ser fácil, para a minha é difícil” (Ent2). 

 

No entanto, as opiniões de uma das professoras acerca dos textos da prova não 

se sustêm em critérios de ordem ‘conteudística’. Assim, evoca os hábitos de leitura de 

(muitos d)os seus alunos como razão para justificar a sua opinião de que a narrativa 

não é um texto difícil:  

 

“Muitos estão habituados a ler livros. Portanto, o texto era um bocadinho longo – 
comprando-o com os dos manuais-, mas acho que eles tinham a obrigação de …” 
(Ent3).  

 

Considera os restantes textos mais difíceis, atribuindo essa dificuldade a 

razões de ordem pedagógica e linguística, mais concretamente à falta de atenção 

‘pedagógica’ que tem sido dada a esses ‘tipos de texto’:  

 

“Os outros tipos de texto não são tão trabalhados. Eu acho-os mais difíceis para os 
meus alunos” (Ent3).  

 

O perfil que assim se desenhou na resposta à pergunta 5 (dominado, embora 

não exclusivamente) pelas apreciações ‘conteudísticas’ manteve-se nas respostas à 

pergunta sobre a viabilidade de utilização destes textos nas aulas (pergunta 6). Na 
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resposta a esta questão, não foi pertinente para nenhuma professora a referência ao 

texto da narrativa, isto é, nenhuma sentiu necessidade de discorrer sobre a utilização 

destes textos nas suas aulas. Cremos poder interpretar este facto como indício claro de 

que a utilização das narrativas é ponto assente nas suas práticas. A atenção de todas as 

professoras centrou-se nos restantes textos, não tendo todas julgado viável o seu uso 

na sua actividade pedagógica. As justificações dadas foram amplamente congruentes 

com o tipo de razões evocado nas respostas a perguntas anteriores. 

Assim, duas professoras admitiram a utilização destes textos atendendo a 

contextos em que se defina e clarifique a sua pertinência temática, em sintonia com o 

que antes se tinha afirmado acerca da forma de selecção dos textos para as suas aulas. 

Por exemplo, uma dessas professoras, do 3º ano de escolaridade, afirma que a 

utilização destes textos na aula dependeria do estabelecimento de uma 

interdisciplinaridade com o tema da área de Estudo do Meio. Neste caso, não parece 

que a utilização do texto a que se está a referir (Texto D) tenha como objectivo a 

motivação para o Estudo do Meio a realizar na aula de Língua Portuguesa; antes, 

parece concebê-lo como um texto mais, de carácter informativo, a usar nesse outro 

âmbito curricular: 

 

“Nesta altura do ano, eu não daria esses textos, guardava-os mais para a parte em 
que nós vamos falar do meio ambiente. Por exemplo, falamos dos insectos (…) e, 
pronto, desses animaizinhos todos, e então era mais uma curiosidade. Porque, nesta 
altura, estamos a (tratar) outra área que não essa, que é sobre (o corpo humano)” 
(Ent1). 

 

Esta opinião é interessante porque contrasta abertamente com a da outra 

professora do 3º ano, que, como víamos antes, não reconhece pertinência 

programática Nos assuntos dos textos usados na prova. Para essa professora, factores 

de ordem curricular, como a extensão dos programas e as expectativas de avaliação, 

incluídas as do 2º ciclo, forçam o professor a centrar-se nos conteúdos programáticos 

que serão alvo de avaliação e não aconselham a que se invista tempo na transmissão 

de conteúdos que, embora do interesse dos alunos, não estão curricularmente 

previstos, como são, em sua opinião, os contemplados nos textos em questão. Entre as 

expectativas de avaliação que refere também inclui a avaliação do seu próprio 

desempenho pelos professores do 2º ciclo:  
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“É bom ter estes textos, não é? Só que para cumprir os programas que nós temos, 
(que) são muito extensos, não nos podemos muito, digamos assim, dar ao luxo de 
estar a fugir muito àquilo que temos (…). A matéria fica por dar. Essa é uma 
pressão muito grande que nós temos, porque temos que dar e eles (têm de) saber o 
conteúdo programático. Embora digam que não faz falta, mas é aquilo que sai 
depois nas provas de avaliação, nas provas que eles têm depois mais tarde, é por ali 
que vai avaliar, quer queiramos quer não. Depois que saem da escola, entram o 2º 
ciclo. (…) Quando lá chegarem eles têm que ter esta matéria sabida. Por 
conseguinte, nós vamos ser avaliados pelo 2º ciclo consoante aquilo que dermos. Se 
não dermos o programa que temos a dar e dermos outras coisas até muito 
importantes, envolventes, que fazem parte do dia a dia, mas que não está no 
programa, eles, como vão incidir também nos programas..., estamos a perder tempo, 
a perder tempo entre aspas” (Ent2). 

 

Também de ordem do conteúdo é uma aportação de uma das professoras, que 

refere que poderia utilizar estes textos de forma situada em consequência de 

motivações temáticas extracurriculares (que é um tipo de argumento usado por esta 

professora numa pergunta anterior):  

 

“Às vezes até como consequência de alguma notícia dos telejornais, que faz com 
que eles falem muito no assunto, e então aproveito a deixa” (Ent4).  

 

No meio destas motivações relacionadas com os conteúdos também se evocam 

razões de outro tipo para a eventual utilização dos textos, mas é evidente que esses 

outros ‘contextos’ são menos representativos do que são os procedimentos 

habitualmente seguidos. Uma destas professoras admite, por exemplo, que a 

utilização destes textos poderia ser feita de uma forma descontextualizada do 

programa do Estudo do Meio, com a finalidade exclusiva de motivar os alunos para a 

leitura, porque, depois da realização da prova com esses textos, os seus alunos 

ficaram estimulados e trouxeram para a aula livros relacionados com alguns assuntos 

aí tratados. Apesar desse reconhecimento, das suas palavras depreende-se muito 

claramente que esse não é o procedimento normal que segue, dando antes prioridade à 

transmissão dos conteúdos programáticos previstos: 

 

“Porque logo a seguir eles apareceram-me com livros (...) sobre os mais variados 
animais. (...) Ficaram estimulados. Os miúdos são assim. E então…: “Ó professora, 
eu tenho aqui isto” … e eu até sugeri: “Olha, é uma boa ideia! Vocês podem trazer e 
trocam. Trocam. Fazemos um intercâmbio”, como já fiz noutras turmas, não é? 
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Acaba de ler o livro e troca com o colega. (…) Eles estão precisamente a fazer isso. 
Aliás, quando entrou, se for lá, eles lá andam com os livros (…). (A X) até me disse 
que trouxe (um) sem a tia saber, (por)que (ela) não quer. Hoje trouxe outro (...). Às 
tantas, eu até poderei estar errada, mas até pode ser uma boa maneira de os 
estimular para a leitura, quer dizer, a curiosidade das associações, das armadilhas e 
isso também… e de adquirir novo vocabulário,… também tem o seu aspecto 
positivo. Eu estou a dizer que não os daria (agora) porque tenho outras coisas para 
dar…” (Ent1). 

 

Apenas uma professora se referiu exclusivamente a razões de ordem 

linguística e pedagógica na estruturação da sua resposta (na verdade, trata-se da 

mesma que tinha evocado esses critérios na resposta à pergunta anterior). Quando 

indagada acerca da possibilidade de introdução desses textos nas suas aulas, esta 

professora responde que não só admite essa possibilidade como considera “que devia 

introduzir mais” (Ent3) e que os tipos de texto em questão “deviam existir mesmo nos 

manuais de leitura” (Ent3). Nas suas justificações sublinha a necessidade de promover 

o desenvolvimento dos alunos através do contacto com textos desafiantes: 

 

“Porque, pronto, quanto mais se trabalhar o texto do mesmo género, eu acho que 
não há evolução nem progressos. Eu acho que só se progride quando, lentamente... 
se o grau de dificuldade dos textos avançar. Se se estiver sempre no mesmo 
patamar, não há evolução. Eu acho que se fica ali, não é? Acho que devia, que era 
para eles se habituarem lentamente a… Eu tenho feito, mas acho que devia fazer 
mais, lentamente fazer mais” (Ent3). 

 

É por isso muito relevante que esta professora se refira às reacções dos 

próprios alunos aos textos da prova que lhes foi aplicada como indício de 

configuração de uma ‘zona de desenvolvimento’ a explorar proximamente através 

destes tipos de textos na sala de aula: 

 

“(Quando entrei na sala depois da prova, os alunos disseram:) “Ai, eram mais 
difíceis!” Portanto, era sinal para eu trabalhar mais. Só por isso já vi. Tenho que 
trabalhar mais estes textos” (Ent3). 

 

Neste enunciado, tal como durante a apreciação que faz dos textos da prova, 

esta professora mobiliza critérios linguísticos, ainda que mais ou menos vagos, para 

se referir aos textos: fala de textos do mesmo género e refere-se ao grau de 

dificuldade dos textos embora não especifique a que nível, em que dimensão. Aliás, 
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também não consegue acabar a frase para eles se habituarem lentamente a…, que 

implicaria essa mesma especificação.  

Também muito relevante para os nossos interesses é o argumento, repetido por 

esta professora, de que a eventual integração destes textos nas suas aulas se 

justificaria por se tratar de alunos que  

 

“estão no 4º ano de escolaridade (...); Não tantos (como os de histórias), mas 
integrando para eles se habituarem, até porque (eles) também já estão no quarto 
ano” (Ent3).  

 

Consideramos este argumento interessante porque, ao colocar em evidência a 

mobilização de critérios que não são do âmbito do conteúdo, contrasta muito 

abertamente com a opinião de uma professora do 3º ano antes referida relativamente à 

relação entre o 1º e o 2º ciclo de escolaridade. Enquanto a professora do 3º ano 

defendia, como vimos acima, a existência de uma prioridade total aos conteúdos 

programáticos para facilitar o sucesso na avaliação dos alunos e na sua transição para 

o 2º ciclo, esta última professora dá a entender que, na preparação para a transição 

entre ciclos de escolaridade, é importante dar atenção aos textos mais exigentes. 

Verificamos, portanto, que a opinião desta professora acerca dos textos da prova e da 

viabilidade da sua utilização se destaca da das restantes.  

Parece-nos, porém, que as afirmações desta professora devem ser 

relativizadas, já que não se referiu nesses mesmos termos aos textos que normalmente 

usa nas suas aulas de leitura (perguntas 1-4), a propósito das quais se referiu, 

exclusivamente, tal qual as demais professoras, à utilização do manual e à 

subordinação aos temas do Estudo do Meio. Não deixando se der significativas, as 

suas respostas às perguntas 5-6 dão a entender que a utilização consciente destes 

critérios pode ter sido motivada pela situação criada pela entrevista e pelo confronto 

com a prova aplicada aos alunos. 

A análise das respostas a estas 2 perguntas permitiu-nos confirmar a 

interpretação antes adiantada de que o tipo de critérios de ordem linguística é muito 

pouco mobilizado por estas professoras (e, quando o é, apenas de uma forma vaga), 

sendo os critérios de tipo ‘conteudístico’ (sobretudo, embora não exclusivamente, os 

programáticos) claramente dominantes. Concluímos, pois, que a linguagem escrita 
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emerge na sala de aula destas professoras, não em consequência de considerações 

linguísticas nem, na maior parte dos casos, em função dos interesses e objectivos dos 

alunos, mas predominantemente em função de razões temáticas ditadas por factores 

que são, quase sempre, alheios aos próprios alunos.  

 

As três perguntas seguintes eram relativas às concepções e práticas de 

construção de significado habituais nas salas de aula destas professoras. Nas 

definições que deram de compreensão (pergunta 7 do guião), foi possível identificar 

duas categorias de respostas. Um tipo de resposta é aquele que se centra no texto, 

mais concretamente na mensagem contida no texto. Assim, para a maioria das 

professoras, a compreensão  

 

“é compreender a mensagem que o texto quer transmitir ... o que é que o texto nos 
quer dizer. (...) Qualquer texto tem sempre uma mensagem” (Ent1).  

 

Através deste tipo de resposta dá-se a entender que se concebe a construção de 

significado antes de mais e acima de tudo como um processo unívoco na medida em 

que é pré-determinado pela base semântica do texto e que consiste na identificação e 

transferência desse conteúdo exacto para a cabeça do leitor. A este respeito, talvez a 

resposta paradigmática seja mesmo a seguinte:  

 

“Compreender um texto é eles conseguirem ler e perceber o que está lá ... a 
mensagem do texto. É perceber exactamente o conteúdo que eles [textos] têm” 
(Ent2). 

  

O carácter unívoco que é reconhecido aos significados construídos emerge 

claramente nas seguintes palavras de uma destas professoras acerca do modo como 

implementa as actividades de compreensão nas suas aulas (cf. pergunta 8): 

 

“Eu faço uma pergunta. Se é uma história ou se não é uma história … E uns falam 
“Foi assim” e o outro diz “Não foi”. E eu pergunto assim: “Quem é que concorda 
(…), quem não concorda?” Normalmente, faço assim em vários (domínios), mesmo 
na matemática: “Ora, temos um problema para resolver. O que é que pensa…? 
Quem é que…?” Eles levantam logo o braço: “Então como achas que é?” Também 
é uma maneira de eles estarem atentos. Eu acho que é assim. Quem concorda? Eu 
não digo que sim nem que não. Nem digo que está certo nem errado. (…) “Eu acho 
que não é assim. Bom, vamos já ver. Quem é que concorda com o X?” e eles “Eu!”, 
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e levanta o dedo. “Quem é que concorda com…?”. “Ah, já há duas versões”. E 
depois vamos analisar: (…) Porque é que tu disseste o que foi ou que era assim? E 
ele lá se justifica. E o outro: “E porque é que tu disseste que era assim?”. Enfim, lá 
chegamos à conclusão que realmente …” (Ent1).  

 

Estas professoras não são alheias à interferência dos conhecimentos prévios 

dos alunos no processo de compreensão. Num outro momento da entrevista, uma 

professora sublinha que  

 

“a compreensão depende do nível dos miúdos: vêem filmes, vêem … essas séries da 
vida animal e portanto alguns até terão conhecimento dos assuntos” (Ent1).  

 

Todavia, essa interferência não é vista como parte integrante do processo de 

construção de significados. Os conhecimentos dos alunos e as suas apreciações 

pessoais são relegados para um segundo plano na definição da compreensão, porque o 

que é realmente relevante é perceber e compreender a mensagem que está 

linguisticamente codificada no texto, aquilo que van Dijk & Kintsch (1983) designam 

textbase (cf. capítulo 3). Esta postura, reveladora de uma concepção menos 

participativa ou passiva do leitor no processo de construção dos significados, também 

é muito clara nas seguintes palavras: 

 

“Inicialmente que eles percebam o conteúdo e depois que saibam contar e relatar a 
história por palavras deles e que saibam … se for algum texto que seja relacionado 
com sentimentos ou com outras coisas assim do género, que saibam perceber e dar 
até outros exemplos e saibam associar, digamos, as ideias a outras coisas já vividas 
por eles” (Ent2). 

 

Através das palavras desta professora, infere-se que concebe o processo de 

perceber o texto de uma forma independente do da activação de outros 

conhecimentos mais pessoais (e até do de outras actividades como o reconto): todas 

essas operações parecem derivar da compreensão obtida. Na verdade, a passagem 

agora citada é a resposta à pergunta sobre as finalidades do trabalho com os textos, e 

mostra que, mesmo a esse nível, esta professora distingue a compreensão da 

mensagem da activação de conhecimentos pessoais.  
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Além de processo unívoco e passivo (ou, talvez, como consequência disso), a 

compreensão emerge também como um processo essencialmente memorístico da 

mensagem transferida para a mente do leitor. Isso é evidente nas seguintes palavras: 

 

“Foi o que me aconteceu. (…) Havia uma palavra [opção do questionário da prova] 
qualquer, já não me lembro qual foi, em que eu disse assim: “Ah, eu acho que é 
esta”. Mas depois pus-me assim (a pensar): “Não, elas são tão iguais” (...) e fui ver. 
(...) Para alguns alunos que eu tenho acho que não era difícil, mas também não 
posso dizer que era fácil. Eles têm oito anos… Eu já tenho muitos mais. Se eu 
hesitei naquela, … também eles têm… sei lá, a memória muito mais viva que eu. É 
natural que eles captassem” (Ent1). 

 

Um segundo tipo de resposta que indicia a assunção de uma concepção não 

unívoca dá mais ênfase ao leitor. Uma professora concebe a compreensão como um 

processo activo e situado nos registos mentais de experiências dos alunos: 

 

“Compreender um texto é saber ler com expressividade, é saber interpretar esse 
texto, é saber relacionar esse texto com outros conhecimentos do aluno, é saber 
questionar até algumas coisas que o texto, que apareçam no texto, questionar, 
criticar, emitir opiniões” (Ent4). 

 

Quando questionada sobre o que entendia exactamente por interpretar, já que 

na sua definição parecia distinguir interpretar de criticar e de posicionar-se, esta 

professora responde que 

 

“Não, tudo isso faz parte do interpretar. Quer dizer, o interpretar é um conjunto 
de… coisas, (...) o relacionar, o questionar, o criticar, o aplicar outros 
conhecimentos, o emitir opiniões, o saber no final até resumir um texto em frases 
simples, tudo isso é compreender o texto” (Ent4). 

 

A nosso ver, esta concepção distingue-se da anteriormente descrita em vários 

aspectos. Em primeiro lugar, a perspectiva que esta professora adopta na definição de 

compreensão muda radicalmente: para esta professora, o texto não é o elemento 

central na definição de compreensão (repare-se como, segundo esta professora, não é 

o texto que diz, nem é o texto que quer dizer), detendo antes o leitor o papel principal 

e bem mais activo nessa definição. Esta definição integra no processo de interpretação 

a capacidade de relacionar o texto com os conhecimentos dos alunos e toda uma 

panóplia de acções, como opinar, criticar, resumir, ler com expressividade, o que 
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antes também não se tinha apreciado; nessa medida, emerge assim uma concepção de 

construção de significado mais ‘situada’ que as restantes.  

Além disso, esta professora dá a entender que não concebe esse processo 

como essencialmente ‘memorístico’, antes implicando uma constante interacção do 

leitor com o texto. A nosso ver, essa concepção emergiu numa das suas observações a 

propósito do questionário da prova (pergunta 15):  

 

“Obriga… aqueles alunos que são realmente responsáveis, vai obrigá-los a pensar, a 
ler bem porque há perguntas que são muito semelhantes, (...) há afirmações que são 
muito semelhantes” (Ent4). 

 

Outra professora deu a entender que concebe a compreensão como um 

processo de construção de significados potencialmente não unívocos:  

 

“Compreender é compreender a mensagem ou mensagens (porque) estão envolvidas 
sempre mais que uma mensagem, não é?” (Ent3). 

 

Num outro momento da entrevista, a propósito das actividades que sugere para 

o texto A, a narrativa (pergunta 13), esta professora parece, efectivamente, dar 

indícios de conceber a compreensão como um processo construtivo e não passivo:  

 

“Por exemplo, questionar, dar uma justificação porque é que teria acontecido (o que 
aconteceu) no último parágrafo do texto. (O último parágrafo pode ter várias 
interpretações) E eu ... não me interessa até a resposta. A mim não me interessa 
absolutamente nada. Nem eu a sei (riso). (...) Podia-se arranjar várias hipóteses, 
poderia ter acontecido, e é isso que eu (ia) obrigar as crianças a fazer” (Ent3).  

 

No entanto, encontrámos nas suas palavras outros indícios que infirmam 

claramente essa interpretação porque dá a entender que limita a compreensão da 

pluralidade das mensagens do texto aos alunos com mais ‘capacidades’:  

 

“Eu acho que as crianças que têm mais capacidades conseguem compreendê-las ou 
perceber” (Ent3),  

 

pelo que parece realmente conceber que as mensagens plurais residem no texto, não 

derivando da construção activa do leitor, de qualquer leitor.  
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Esta análise mostra-nos (novamente) que a dimensão situada do processo de 

construção de significado está muito restritamente representada nas concepções destas 

professoras acerca do que é o processo de construção do significado de um texto. Na 

verdade, esta interpretação foi confirmada pela análise das respostas às duas 

perguntas seguintes.  

Questionámos as professoras directamente acerca da forma como realizam 

habitualmente as actividades de compreensão nas suas aulas (pergunta 8 do guião). 

Como antes referido, com esta pergunta, queríamos sobretudo obter um olhar (ainda 

que diferido e mediado pelas palavras das professoras) sobre o procedimento de 

construção de significado realizado em sala de aula, interessando-nos sobretudo 

conhecer o papel que teoricamente atribuem ao aluno e ao professor nesse processo, 

mais concretamente se reconhecem a actividade de construção de significado em sala 

de aula como uma actividades social e colaborativa entre professor e alunos. 

É fundamental começar por referir que todas estas professoras distinguem 

‘compreensão oral’ de ‘compreensão escrita’: “Quando eu falo da compreensão eu 

falo na compreensão oral e escrita” (Ent1), mostrando preferência pelos momentos de 

‘compreensão oral’ sobre os de ‘compreensão escrita’. Com efeito, essa distinção 

tornou-se evidente nas actividades propostas por estas professoras (cf. Anexo 16) 

através de formulações como “Diálogo com os alunos” (Ent1) e “Interpretação Oral” 

(Ent2) a que fazem seguir actividades como “Responder a perguntas por escrito” 

(Ent1), “Interpretação escrita individual através de um questionário” (Ent2) e 

“Responder a um questionário” (Ent3). 

Em vários momentos, três das professoras dão indícios de utilizar 

preferentemente a ‘compreensão oral’ para levar a cabo a co-construção dos sentidos 

dos textos com os alunos. Há, inclusivamente, a referência ao questionário escrito do 

livro de fichas como ‘trabalho acessório’:  

 

“Normalmente sigo o manual para a parte escrita. Porque vem sempre o 
questionário no livrinho de fichas. Mas quando eles vão para o livro de fichas, já 
nós trabalhámos muito a nível oral. (…) Depois quando vão para o acessório do 
manual, para a parte escrita, para o questionário do manual, a maioria já faz aquilo 
com uma perna às costas, porque o assunto já foi (oralmente) discutido” (Ent4). 
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Essa professora explica que todo o processo começa com a sua leitura oral do 

texto com a qual quer modelizar esse comportamento para, dessa forma, apoiar a 

leitura dos alunos, sobretudo dos mais fracos:   

 

“Eu normalmente faço leitura modelo e, depois da leitura modelo, vou lendo 
bocadinho, vou pedindo primeiro aos alunos que eu sei que lêem melhor para lerem. 
“Lê um bocadinho tu”. Cada um lê um bocadinho e fazemos paragens (...). E 
depois, pronto, todos lêem um bocadinho, sempre por ordem decrescente – primeiro 
os que sabem ler melhor, para que os alunos que têm mais dificuldades na leitura, 
quando chegar a vez deles, se estiveram atentos, já não fazerem má figura” (Ent4).  

 

Nessas paragens afirma interagir com os alunos, interrogando-os a propósito 

da compreensão do vocabulário, que procura esclarecer em conjunto com os alunos:  

 

“Nessas paragens, vou-os questionando, verificando se o vocabulário é conhecido, 
se não é conhecido, se eles conseguem arranjar substitutos para os vocábulos, 
encaixar os substitutos no texto (Ent4), 

 

dando também a entender que esses são também momentos de elaboração pessoal da 

compreensão dos textos. Afirma que “às vezes a gente, com a conversa, vai até à 

China, até se perde” (Ent4), e, noutro momento da entrevista, acrescenta que são 

momentos do agrado dos alunos: 

 

“Quer dizer, a conversa vai surgindo, porque eu também aproveito para os pôr a 
falar, dado que eu tenho que me limitar, que as fichas dos manuais me limitam 
muito, então desforro-me na parte oral. E eles adoram conversar e então a gente 
está, quando dá por ela, já está a tocar a campainha e despistamo-nos” (Ent4). 

 

Ainda noutro momento da entrevista, quando referiu que um dos textos da 

prova aplicada aos alunos “dava para criticar” e se lhe perguntou como é que faria 

essa ‘crítica’ com a sua turma, esta professora volta a colocar em destaque os 

momentos de interacção oral sobre os de escrita:  

 

“Levava o alunos oralmente a dar opinião, porque o escrever corta um bocadinho a 
espontaneidade, e a gente na oralidade não está com uma linguagem tão cuidada 
como ao escrever. Quando se está a pensar como se vai escrever coma linguagem 
correcta, o pensamento vai sendo cortado de certo modo, e eu gosto que eles falem 
livremente, exprimam livremente as suas opiniões. Depois, pronto, pode-se passar a 
escrita, se for alguma coisa que se considere relevante, mas gosto de os ouvir 
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exprimir-se livremente e oralmente porque aí eles têm mais liberdade de expressão, 
de mostrar o que pensam, o que sentem” (Ent4). 

 

Noutra entrevista, obtivemos mais indícios de utilização dos momentos de 

interacção para construir os significados. A professora refere que nos momentos de 

interacção procura identificar aspectos sobre os quais pensa que os alunos possam ter 

tido dificuldade, atitude que, de resto, é congruente com uma afirmação sua, acima 

anotada, referente à importância que dá aos textos ‘desafiantes’: 

 

“Em geral, quer dizer, eu acho que é uma prática (comum) (…) de quase todos 
professores, nós costumamos fazer muito a leitura e depois vamos explorando cada 
parágrafo, por exemplo. E em cada parágrafo, nós questionamos aquilo que nós 
achamos que as crianças deverão ter dúvidas ... Por exemplo, aquelas questões 
muito do género dos testes que aplicou. Essas perguntas são muito feitas assim 
parágrafo a parágrafo. Portanto, (...) existe a leitura e a seguir vamos fazer uma 
exploração do texto, parágrafo a parágrafo” (Ent3).  

 

Esta professora dá muito valor aos momentos de interacção entre os próprios 

alunos como recurso de superação dessas dificuldades, isto é, dá indícios da utilização 

da estratégia de scaffolding através da interacção entre os próprios alunos, aqueles que 

têm mais dificuldade com os pares mais capazes: 

 

“Às vezes peço ajuda aos colegas (por)que eles com a linguagem…, acho que 
percebem melhor ... a maneira como explicam, acho que estão mais próximos (…) E 
fico surpreendida com as explicações. Às vezes fico tão surpreendida com a 
explicação, principalmente esta X, que ela consegue…, eu fico às vezes 
surpreendida com a explicação que ela dá. “Muito bem, X! Não saberia fazer tão 
bem!”. (…) Quer dizer, às vezes peço a explicação a crianças para explicar como é 
que entenderam” (Ent3).  

 

Também outra professora descreve a realização da interacção oral como um 

momento em que procura chegar a um entendimento consensual através da interacção 

entre os próprios alunos: 

 

“Eu faço uma pergunta. Se é uma história ou se não é uma história … E uns falam 
“Foi assim” e o outro diz “Não foi”. E eu pergunto assim: “Quem é que concorda 
(…), quem não concorda?”. Normalmente, faço assim em vários (domínios), mesmo 
na matemática: “Ora, temos um problema para resolver. O que é que pensa…? 
Quem é que…?”. Eles levantam logo o braço: “Então como achas que é?”. Também 
é uma maneira de eles estarem atentos. “Eu acho que é assim. Quem concorda”? Eu 
não digo que sim nem que não. Nem digo que está certo nem errado. (…) “Eu acho 
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que não é assim. Bom, vamos já ver. Quem é que concorda com o X?” e eles “Eu!”, 
e levanta o dedo. “Quem é que concorda com…? Ah, já há duas versões”. E depois 
vamos analisar: (…) “Porque é que tu disseste o que foi ou que era assim?”. E ele lá 
se justifica. E o outro: “E porque é que tu disseste que era assim?”. Enfim, lá 
chegamos à conclusão que realmente … Eles todos leram o texto, quer dizer, mas há 
aqueles que compreendem mais rapidamente (...) e há aqueles que não 
compreendem a mensagem do texto” (Ent1). 

 

Como a anterior, esta professora afirma dar muito valor à interacção na 

construção dos sentidos do texto solicitando aos alunos a explicação da sua resposta 

porque reconhece que  

 

“às vezes a criança não entende pela nossa maneira de (explicar)…, e é capaz de 
perceber melhor o colega” (Ent1).  

 

No entanto, a estratégia de construção do significado referida por esta 

professora, que aparentemente indicia a realização de um tipo de trabalho pedagógico 

co-construtivo, não se reconhece noutros momentos do seu discurso. Por exemplo, 

quando perguntámos sobre os seus procedimentos nos contextos em que emergia um 

problema de compreensão, a sua resposta mostra que, apesar de procurar usar a mais-

valia dos alunos para construir as interpretações, ela própria, quando tem de intervir, 

pode assumir uma atitude muito pouco co-construtiva: 

 

“Nós vamos ler o texto novamente, porque às vezes a criança não compreendeu 
porque nem leu, passou, ou leu até uma palavra deturpada… leu ao contrário. Pode-
se ler outra vez e vamos chegar ao parágrafo ou aos parágrafos: “Olha, estás a ver, 
porque o texto diz isto ou…”. Precisamente: analisando novamente, é o que eu 
faço” (Ent1).  

 

Num outro momento da entrevista, esta professora retoma este assunto e 

acrescenta outras informações que nos permitem adivinhar que a interacção que leva a 

cabo com os alunos pode não assumir um carácter efectivamente desafiante, 

contingente e co-construtivo junto dos alunos:  

 

“Primeiro (faço) a leitura do texto. Depois faço perguntas orais (…) (Depois das 
perguntas orais). “Ora muito bem, já toda a gente percebeu o texto? Há dúvidas?”. 
Ninguém tem dúvidas. “Ora vamos para a parte escrita.”. “Oh, professora, eu agora 
já não sei como é!”. Aí interessa também (que) eles não estiveram tão atentos como 
eu pensei que estivessem, e então muitas vezes se a pergunta é mesmo de ir só ao 
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texto, eu (então) digo assim: “Olha, lê outra vez melhor. Não te vou explicar, já 
estivemos aqui a explicar”. Portanto, tenho que os obrigar a terem um bocadinho de 
esforço, (tenho de lhes) criar (a ideia) de que eles têm de estar atentos, que da 
próxima vez eu não vou dizer (tudo). E depois digo assim: “Está bem, agora vou 
dizer a resposta, mas olha vou escrever aqui que tu não estiveste atento”” (Ent1).  

 

Consideramos este enunciado muito significativo na medida em que nos 

permite inferir o tipo de concepção que esta professora assume acerca do papel do 

aluno e do professor no processo de construção dos significados. Como se pode 

constatar, para esta professora, o de esforço interpretativo do aluno é independente da 

intervenção do professor, consistindo essencialmente na mobilização da atenção às 

explicações dadas e não numa ‘co-implicação’ na construção das interpretações. Quer 

dizer, contra aquilo que outros indícios nos permitiram pensar, transmite a ideia de 

que a construção da interpretação é um processo individualmente realizado pelos 

alunos (tenho que os obrigar a terem um bocadinho de esforço, (tenho de lhes) criar 

(a ideia) de que eles têm de estar atentos) e nada co-construtivo por parte da 

professora, que se assume antes como introdutora de rectificações, a que não está 

alheia uma intenção avaliativa e disciplinadora do comportamento dos alunos: não te 

vou explicar, já estivemos aqui a explicar; vou dizer a resposta; olha vou escrever 

aqui que tu não estiveste atento. 

Nesse mesmo sentido vai a resposta de uma outra professora, que refere que, 

nas suas aulas (com o terceiro ano de escolaridade), começa por fazer a leitura 

‘silenciosa’ “para tentar que eles percebam o que estão a ler e interiorizem” (Ent2), 

seguida da leitura oral e da leitura individual: 

 

“Leitura silenciosa, que é para tentar que eles percebam o que estão a ler e 
interiorizem. (…) Também por causa da concentração e tudo. O que nem sempre 
resulta porque depois tem que a gente estar sempre ali de plantão, que é para eles 
(…) conseguirem ler. Depois faço, eu faço a leitura oral e tento explicar e conversar 
com eles a ver se eles entenderam alguma coisa do que diz o texto. E depois a partir 
dali fazem leitura individual” (Ent2). 

 

Assim, enquanto justificação que dá para a utilização do tipo de leitura 

silenciosa mostra que considera que a construção do sentido é da responsabilidade dos 

alunos durante a interacção individual e silenciosa (e concentrada) com o texto, aquilo 

que diz a propósito da sua interacção com a turma mostra que a sua função é a de 
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avaliar a compreensão individualmente conseguida (e não a de facilitar um 

procedimento que a própria professora reconhece como penoso para as crianças).  

Noutros momentos da entrevista, pudemos comprovar que, de facto, para esta 

professora a interacção não é um momento de construção de significado. Considera, 

por exemplo, que os alunos podem responder sozinhos em casa às perguntas de 

compreensão que vêm nos manuais quando não são acabadas na aula, do que se infere 

que se assume que a compreensão não é vista como um processo a ensinar e que o 

aluno é capaz de conseguir sozinho o produto (a construção do significado), sendo o 

papel do professor o de avaliar o resultado desse trabalho: 

 

“Geralmente, faço o que tem nos manuais, não é? Mas, se por qualquer motivo eles 
não acabarem, geralmente levam para casa porque eu não tenho tempo que chegue 
para estar um por um, digamos assim, a… excepto num caso ou outro que sejam 
mais…” (Ent2).  

 

Considera também que a realização de “ditados mudos”, de exercícios “de 

caligrafia, de ortografia e de concentração” (Ent2), também realizados 

individualmente, podem ajudar o aluno a construir a compreensão: 

 

“Exactamente para isso, para correcção ortográfica. E memorização das palavras. 
Para compreensão do texto, também, porque é importante, porque assim quando não 
sabem alguma palavra vão ao dicionário, como já estão no terceiro ano já podem 
consultar o dicionário para ver os significados das palavras” (Ent2). 

 

Num momento posterior da entrevista, esta professora volta a confirmar esta 

interpretação porque afirma que, muitas das vezes, é ela que explica tudo (isto é, que 

constrói os significados) aos alunos e que, por isso, sente que deve criar situações que 

forcem os alunos a construir os significados sozinhos: 

 

“Eu tenho que forçar constantemente, porque eles se habituam também a que a papa 
esteja feita, não é? O professor diz tudo, explica tudo ao pormenor. Também é um 
dos defeitos que os professores primários têm é esse, é querer explicar demais e 
deixá-los deduzir pouco, às vezes, não é?” (Ent2). 

 

Enfim, na resposta à pergunta 19 (cf. tópico 3), esta professora afirma que o 

questionário da prova aplicada aos alunos lhe permitiu conhecer uma outra forma de 

controlar a actividade individual de construção de significados realizada pelos alunos: 
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“Para mim foi importante, por exemplo, aquela parte ali do (...) Focinhito Triste 
(…) esse está interessante porque está dividido em linhas, com a numeração, e eu 
acho isso engraçado, porque a gente em vez de dizer: “Vai ler ao texto”, diz (...) o 
sítio onde deve ir” (Ent2). 

 

Em geral, a interpretação destes dados é a de que prevalece uma 

descontinuidade entre o trabalho que é realizado pelo aluno, que constrói o 

significado individualmente, e o que é realizado pelo professor, que, essencialmente, 

avalia, ou que, por vezes, constrói, ele próprio, os significados para os alunos. Em 

nosso entender, esta concepção também sustenta a afirmação da professora que diz 

questionar os alunos sobre aquilo que considera que eles possam ter tido dúvidas 

(Ent3), acima referida como indício de utilização dos momentos de interacção no 

processo de construção de significado. Em nosso entender, essa afirmação mostra que 

esta professora entende que são os alunos que constroem a sua compreensão 

individualmente e que a direcção da sua intervenção deriva da sua postura de ‘juíza 

apreciador do trabalho realizado pelos alunos, mais que da interacção que mantém 

com os alunos a propósito desse processo de construção do significado. 

Possivelmente, não considera que isso seja necessário, porque afirma que os seus 

alunos possuem uma boa capacidade a esse nível:  

 

“A grande parte das crianças tem uma compreensão, pelo menos eu classifico-os 
como boa” (Ent3).  

 

Em conclusão, as palavras destas professoras mostram que a construção do 

significado nas suas aulas acontece de forma individual, avaliando o professor o 

produto conseguido pelos alunos. Quer dizer, o processo de construção de significado 

em sala de aula não é visto como um processo social; a interacção não é muito 

valorizada para construir os significados. Numa das entrevistas, a quarta professora 

expressou, espontaneamente, uma atitude muito crítica sobre esta situação. Denunciou 

que a realização das actividades de compreensão assume, na maior parte das vezes, 

um carácter não interactivo nem co-construtivo entre professor e aluno:  

 

“Tenho colegas que lêem o texto, ou nem lêem ou fazem leitura silenciosa. Muitos 
dos textos são trabalhados como? Leitura silenciosa (seguido de) ficha… (…) Leste 
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o texto - Responde às perguntas! E o professor corrige, marca certo ou errado (…) e 
acabou, ponto final e parágrafo! Assim, o aluno nunca corrige nada; primeiro, 
porque a actividade não é variada; depois não se trabalha na oralidade; quer dizer, 
depois o próprio professor corrige, marca certo ou marca errado, mas não ajuda a 
corrigir  (…). E, pronto, e passou-se o tempo e está a andar” (Ent4). 

 

Ao manifestar-se criticamente em relação à descontinuidade entre o trabalho 

realizado pelo aluno e pelo professor, esta professora parece querer dar a entender que 

valoriza a interacção com os alunos para os ajudar a corrigir (mais que a co-construir 

e a ensinar).  

Na análise das respostas à pergunta 9, com a qual queríamos saber as 

finalidades com que estas professoras realizam as actividades de compreensão dos 

textos, pudemos concluir acerca da adequação da análise agora apresentada dos dados 

recolhidos através da pergunta 8.  

Todas as entrevistadas atribuem dois tipos de finalidades ao trabalho de 

compreensão realizado em sala de aula com os textos, uma de ordem cognitiva 

(centrada no aluno), e outra de ordem pedagógica (centrada no professor), 

apresentando esta última duas versões diferentes, uma claramente avaliativa e a outra 

instrutiva.  

Assim, afirma-se unanimemente que com esse trabalho se pretende que o 

aluno compreenda os conteúdos do texto: “Eu pretendo que o aluno compreenda o 

texto, (...) a mensagem, o conteúdo” (Ent1); “que eles compreendam a mensagem dos 

textos” (Ent3); 

 

“acima de tudo, que eles compreendam o que esses textos... a mensagem desses 
textos, que (os alunos) consigam sintetizar a informação como técnica de estudo” 
(Ent 4),  

 

que consideramos uma finalidade de ordem cognitiva, centrada no aluno. Uma das 

professoras apresenta, como a principal finalidade do trabalho de compreensão que 

faz sobre os textos, que os alunos compreendam, e, decorrente disso, que saibam 

recontar, exemplificar, associar: 

 

“Inicialmente que eles percebam o conteúdo e depois que saibam contar e relatar a 
história por palavras deles e que saibam … se for algum texto que seja relacionado 
com sentimentos ou com outras coisas assim do género, que saibam perceber e dar 
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até outros exemplos e saibam associar, digamos, as ideias a outras coisas já vividas 
por eles” (Ent2). 

 

Além disso, estas professoras referem também um segundo tipo de finalidade, 

esta de ordem pedagógica e concernente ao professor, já que com o trabalho de 

compreensão, pretendem também avaliar a compreensão dos alunos: “eles lêem o 

texto, e depois eu posso perguntar-lhe o que ele entendeu do texto” (Ent1).  

A duplicidade de finalidades (cognitiva + avaliativa) é evidente, por exemplo, 

num mesmo enunciado-resposta de uma dessas professoras:  

 

“Ver se as crianças realmente desenvolveram… [finalidade avaliativa], (...) que elas 
compreendam [finalidade cognitiva] a mensagem dos textos” (Ent3).  

 

A este respeito, é interessante retomar a distinção que uma dessas professoras 

faz entre esta dupla finalidade quando se refere à implementação das actividades de 

compreensão (cf. pergunta 8). Esta professora associa a leitura silenciosa à 

interiorização da mensagem (“Leitura silenciosa, que é para tentar que eles percebam 

o que estão a ler e interiorizem” (Ent2)) e a leitura oral, que é o momento em que 

intervém o professor, à explicação e avaliação dessa interiorização: 

 

“Eu faço a leitura oral e tento explicar e conversar com eles a ver se eles 
entenderam alguma coisa do que diz o texto” (Ent2)).  

 

Em nosso entender, a identificação destas finalidades permitiu-nos confirmar a 

interpretação, motivada pela análise à pergunta 8, de que estas professoras 

efectivamente concebem a compreensão como um processo individualmente realizado 

pelo aluno, sendo as finalidades cognitiva e avaliativa claramente congruentes com 

essa concepção: o aluno compreende individualmente a mensagem e o professor 

avalia essa compreensão. Além disso, a finalidade avaliativa é também congruente 

com a concepção unívoca (e memorística) associada à definição de compreensão: 

avalia-se o produto que ficou na memória (cf. pergunta 7). Em particular, a 

identificação da finalidade avaliativa permitiu-nos confirmar a observação que 

fizemos às respostas da Ent3 às perguntas 5-6, concretamente que a sua utilização de 

critérios linguístico-pedagógicos para apreciar os textos da prova aplicada aos alunos 
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e para projectar trabalho sobre esses textos poderia ser uma construção motivada pela 

realização da prova e da entrevista, porque essa mesma professora não utilizou 

critérios dessa natureza na sua resposta a esta pergunta. Por outro lado, verificámos 

que, na resposta a esta pergunta, a professora Ent4 continuou não mencionar 

explicitamente finalidades de ordem avaliativa. 

A identificação destas finalidades permitiu-nos também verificar que nenhuma 

inclui, entre as finalidades educativas das actividades que fazem com os textos, o 

ensino do processo de construção de significado. Pudemos apenas interrogar uma das 

entrevistadas directamente sobre o ‘ensino da compreensão’. Para entender o contexto 

em que foi colocada essa questão, começamos por referir que, no momento em que 

especificava as finalidades do seu trabalho com os textos, esta professora, que 

lecciona o 4º ano, distinguiu ‘leitura’ de ‘compreensão’. Das suas palavras depreende-

se que identifica ‘leitura’ com ‘descodificação’ e que considera que esta é uma 

capacidade essencial na compreensão mas que o ensino da leitura/descodificação não 

é a sua prioridade actual: 

 

“Houve momentos em que me preocupei realmente com ler, e ainda preocupa, 
porque há crianças que ainda… Mas, em geral, nesta fase, acho que eles já sabem 
ler. (...) Já me preocupei com isso nos anos anteriores, embora tenha casos de 
crianças que ainda não..., que me preocupo com a leitura também, porque isso vai 
impedir realmente a compreensão” (Ent3).  

 

Esta professora afirma que aquilo que mais a preocupa agora com os seus 

alunos é a compreensão: “acho que eles... que não é bem a leitura, é mais a 

compreensão das mensagens”, porque “compreender é mais difícil” (Ent3), mas 

considera que o grande grupo dos seus alunos domina esse processo:  

 

“A grande parte das crianças tem uma compreensão, pelo menos eu classifico-a 
como boa” (Ent3).  

 

Foi nesse contexto que lhe perguntámos se, considerando que a sua turma 

apresenta boa compreensão, achava que quando trabalha um texto não necessita de 

ensinar a compreender. Na resposta desta professora não se faz referência à 

necessidade de levar a cabo esse ensino, sendo antes muito clara a finalidade 

avaliativa:  



Parte II 

Capítulo 5: A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da entrevista (e das actividades de construção de significado 

 

 278

 

“Quando trabalho um texto, é mais para ver o que compreenderam... Eu parto do 
que compreenderam para ficar a perceber o que não compreenderam” (Ent3).  

 

Quando interrogada sobre o que fazia nos casos em que descobria que os 

alunos tinham compreendido mal, na resposta desta professora volta a não emergir, 

pelo menos de uma forma clara, a referência à necessidade de levar a cabo um 

trabalho de interacção com a finalidade de ensinar a compreensão: “Tento explicar e 

ver porque é que eles não compreenderam” (Ent3), parecendo dar a entender que o 

processo de construção de significado se desenvolve com a prática (cf. pergunta 24, 

tópico 3).  

Curiosamente, a duplicidade de finalidades associada ao trabalho de 

construção de significado (cognitiva e avaliativa) e a ausência de uma finalidade 

associada ao ensino desse processo voltou a emergir quando perguntámos a opinião 

das entrevistadas sobre o questionário aplicado na prova de compreensão (pergunta 15 

do guião). A análise dos dados recolhidos através desta pergunta revelou-nos que 

estas professoras encararam esse questionário como um instrumento de avaliação: 

 

“Ele foi mesmo para ver o nível, eu acho que foi para ver o nível de compreensão 
das crianças sobre esses textos (...) exigem uma boa compreensão porque há 
perguntas muito parecidas e eles têm que ter a certeza (Ent3);  
 
(O questionário que aplicou) é de avaliação” (Ent4), 

 

e também como um instrumento ‘auto-suficiente’ de construção da compreensão: 

“(Este tipo de questionários) para a compreensão é bom” (Ent2):  

 

“Eu acho que (…) a compreensão se tornou mais fácil desta maneira (...) porque 
havia algumas (alternativas) que eles viam logo, eliminavam à partida; depois havia 
aí duas que eles tinham que estar … “Era aquela?… Ou era aquela? Ou não é?” (...) 
obriga-os a trabalhar, que às vezes é aquilo que eles têm preguiça (de fazer)” (Ent1). 

 

Estas respostas permitiram-nos uma vez mais confirmar que as nossas 

entrevistadas concebem a construção dos significados como um jogo que é possível 

jogar por esforço próprio e que não implica aprendizagem ou explicitação do como 

fazer, podendo, por isso mesmo, ser atingida através da resposta a este questionário, 
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estando a intervenção do professor reservada à preparação do jogo e à sua avaliação 

final. Nessa medida também, a análise dos nossos dados permitiu reforçar os factos 

anotados por Castro (1995), Sousa (1989), Wells (2001, 2004), relativos ao domínio, 

em contexto pedagógico, da preocupação com a avaliação do produto de compreensão 

dos alunos. 

No entanto, foi possível identificar uma segunda finalidade pedagógica, esta 

de ordem instrutiva na resposta de uma destas professoras ainda à pergunta 9. Essa 

professora refere que também tem por finalidade “ensinar técnica de estudo, a técnica 

do resumo, por exemplo” (Ent4). Quando solicitada a que explicasse que actividades 

fazia para promover o ensino da ‘técnica de estudo, a técnica do resumo’, pudemos 

verificar que se trata, efectivamente, de uma preocupação com o ensino explícito 

dessa competência de uma forma colaborativa: 

 

“São colectivas, é um trabalho normalmente colectivo, em que recorro ao quadro, 
em que um dá uma ideia, outro dá outra ideia: “Então como é que vamos, este 
assunto como é que vamos tratar, vamos resumir este assunto numa frase, por 
exemplo, como é vamos começar?; Agora, que palavras é que ficam melhor a 
seguir?; E agora vamos ler no fim para ver se nos soa bem ao ouvido ou se querem 
modificar alguma palavra”” (Ent4). 

 

Apesar de a sua postura se aproximar da acima descrita na medida em que, tal 

como as restantes professoras, não se refere directamente ao ensino da compreensão a 

propósito das finalidades do trabalho sobre os textos na sua resposta, pareceu-nos 

muito significativo que esta professora (i) não se referisse a finalidades avaliativas, e 

(ii) fizesse aparecer uma finalidade pedagógica relacionada com o ensino do resumo. 

A formulação desta finalidade é congruente com a definição de compreensão 

assumida por esta professora, ao indicar, como uma das suas preocupações, o ensino 

de uma capacidade implicada na sua definição de compreensão (cf. pergunta 7); é 

igualmente congruente com a sua crítica à descontinuidade entre o trabalho realizado 

pelo aluno e pelo professor (cf. pergunta 8); e é, além disso, congruente com a sua 

afirmação, posterior na entrevista, de que os alunos  

 

“ainda estão numa fase de aprendizagem inicial, não é? Ainda são crianças de nove 
anos, ainda têm muito que aprender, não é?” (Ent4).  
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Em nosso entender, um outro aspecto relevante das palavras desta última 

entrevistada é o facto de mostrar como os professores podem adquirir uma 

preocupação pedagógica com o ensino explícito quando se trata de aspectos 

frequentemente debatidos na bibliografia que aborda a compreensão dos textos 

escritos, como é o caso do assunto ‘resumo’, e referidos pelos próprios documentos 

oficiais, onde a capacidade de redigir resumos é referida como um dos objectivos de 

desenvolvimento (embora só para o 2º ciclo de escolaridade).   

 

1.1. Síntese  

 

Os dados recolhidos e analisados neste primeiro tópico do guião da entrevista 

mostram-nos aspectos importantes e relevantes para obter uma primeira imagem da 

pedagogia da literacia implementada pelas professoras entrevistadas, mais 

concretamente para uma primeira caracterização da operacionalização dos princípios 

da prática situada e do ensino explícito (cf. Quadro 31).  

Assim, parece dominar a utilização de textos literários narrativos, dada a 

centralidade (que não exclusividade) conferida aos manuais escolares na 

determinação dos textos usados. Quer isto dizer que as ‘práticas’ de construção de 

significado na aula de língua parecem não implicar a utilização de diversos géneros e 

registos de linguagem escrita. 

Além disso, as respostas das professoras permitiram-nos verificar que 

predomina claramente uma pedagogia da literacia quase sempre ‘situada’ em critérios 

exteriores aos alunos, como, por exemplo, os programáticos ou estabelecidos pelos 

manuais, emergindo as actividades de construção de significado de uma forma 

maioritariamente descontextualizada dos interesses dos alunos.  

Verificámos também que o processo de construção de significado está 

unilateralmente controlado pelo professor, abrindo-se muito pouco espaço à 

participação activa dos alunos, o que é evidente na pequena margem que é atribuída 

aos alunos na escolha de textos e, muito especialmente, na concepção individual do 

processo de construção de significado que predomina (embora aparentemente não 

dominando) entre estas professoras. Estes indícios não mostram uma preocupação por 
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realizar um processo de construção de significado verdadeiramente situado, levado a 

cabo por uma ‘comunidade de prática’.  

Constatámos, por outro lado, que é atribuída uma visibilidade mínima à 

dimensão linguística dos textos: praticamente não se reconhecem as especificidades 

linguísticas no momento de seleccionar e apreciar os textos e de projectar trabalho 

pedagógico sobre esses textos, recaindo a atenção das professoras nos seus conteúdos 

de uma forma quase absoluta. A leitura dos textos na aula de Língua Portuguesa 

destas professoras emerge assim como uma actividade pedagógica cuja identidade 

tem contornos exclusivamente ‘conteudísticos’, porque aquilo que estas professoras 

afirmam fazer com essa actividade é a propedêutica de outras temáticas curriculares. 

Além disso (ou, melhor dito, como consequência provável da ‘invisibilidade da 

linguagem’), constatámos que é praticamente inexistente a referência a preocupações 

com o ensino explícito do processo de construção dos significados, sendo antes muito 

evidentes intenções avaliativas da realização (individual) desse processo: 

praticamente não ‘vendo’ a língua como objecto de trabalho, na aula de Língua 

Portuguesa os alunos constroem significados relevantes para outras áreas curriculares 

e o professora avalia o resultado obtido pelos alunos. Não nos parece extemporâneo 

afirmar que estas constatações podem ser tomadas com evidências de que a aula de 

leitura destas professoras não parece ter um objecto de trabalho próprio: em vez de se 

atentar na especificidade linguística dos textos, que, como vimos no capítulo 2 desta 

tese, seria o objecto esperado do trabalho pedagógico em torno da literacia, os 

objectos de trabalho das aulas de Língua Portuguesa são, predominantemente, os 

conteúdos programáticos do Estudo do Meio ou outros temas/assuntos eventuais que 

contribuem decisivamente para a sua configuração.  

Examinado verticalmente (cf. Quadro 31), o perfil de respostas agora descrito 

revela grande uniformidade, com excepção clara da apreciação que a Ent3 fez dos 

textos da prova, e ainda da Ent4, cujas respostas indiciaram a concepção 

potencialmente não unívoca do processo de construção de significado e da realização 

da construção cooperativa dessas interpretações na sala de aula, não se referindo, em 

nenhum momento, a finalidades de carácter avaliativo. 
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1º tópico do guião da entrevista: Literacia: concepções e práticas Ent1 Ent2 Ent3 Ent4 
Textos literários narrativos/ manuais X X X X 

Questão 1 Textos usados 
Textos diversos / outros suportes X X X 
Critérios programáticos de selecção texto  X X X X 
Critérios extra-curriculares de selecção texto  X X Questão 2 Critérios de selecção de textos 
Critérios  linguísticos de selecção texto   
Rejeição textos por razões de conteúdo  X 
Não rejeição textos por razões de conteúdo X X X Questão 3 Razões da (não) rejeição  de textos 
Rejeição (ou não rejeição) de textos por razões linguísticas 
Critérios de conteúdo na selecção de textos de Estudo do Meio X X X X 

Questão 4 Critérios de selecção de textos E. 
Meio Critériios linguísticos na selecção de textos de Estudo do Meio  

Opinião sobre o conteúdo dos textos da prova  X X X X 
Questão 5 Opinião sobre textos da prova  

Opinião linguístico-pedagógica sobre textos da prova   X 
Critérios de conteúdo para viabilidade de utilização dos textos  X X 
Critérios de conteúdo para inviabilidade de utilização dos textos  X 
Critérios linguístico-pedagógicos para viabilidade de utilização  X 

Questão 6 Viabilidade de utilização dos textos 
da prova 

Critérios linguístico-pedagógicos para inviabilidade de utilização  
Definição  unívoca e passiva do processo de compreensão X X X 

Questão 7 Definição da compreensão 
Definição  potencialmente não unívoca do processo de compreensão  X 
Concepção interactiva do processo de construção de significado  X X X 

Questão 8 Concepção do processo de 
compreensão Concepção individual do processo de construção de significado  X X 

Finalidade cognitiva das actividades pedagógicas de compreensão X X X 
Finalidade avaliativa das actividades pedagógicas de compreensão X X Questão 9 Finalidade das actividades de 

compreensão 
Finalidade instrutiva das actividades pedagógicas de compreensão   X 

Quadro 31: Síntese da análise das respostas das 4 entrevistadas às perguntas do 1º tópico da entrevista 
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2. Segunda aproximação à pedagogia da literacia das professoras entrevistadas 

 

Diferentemente do bloco de perguntas anterior, através do qual as nossas 

entrevistadas nos relataram as suas concepções e práticas pedagógicas de literacia, o 

conjunto de perguntas 10 a 14 baseou-se na análise prévia do conjunto de propostas 

de actividades didácticas para os textos usados na prova aplicada aos alunos e que 

estas professoras desenvolveram como actividades potenciais para esses mesmos 

alunos (cf. Anexo 16).  

Trata-se de um conjunto de actividades que as professoras consideram 

representativas das suas práticas habituais. Uma das professora fê-lo saber 

explicitamente anotando, no enunciado dessas actividades, que  

 

“estas actividades correspondem às práticas regulares na Escola X na turma Y do 
terceiro ano de escolaridade” (Ent2),  

 

e afirmando, durante a entrevista, que  

 

“seriam mais ou menos as actividades que propus aqui que eu (depois iria) fazer 
com eles” (Ent2).  

 

Outra das professoras afirmou na entrevista que o conjunto de actividades que 

sugere deve ser visto como representativo do que seriam todas as vias de exploração 

‘potenciais’ do texto:  

 

“Claro que num texto não vou explorar isto tudo, não faço isso tudo. Impossível. 
Isso são as possíveis actividades que trabalho num texto” (Ent3) 

 
 

2.1. Mobilização parcial do princípio pedagógico da prática situada: 

construção dos significados dos textos situada nos conhecimentos dos alunos mas 

descontextualizada da realização de uma actividade social 

 

Na análise dessas propostas, começámos por procurar sugestões de actividades 

que ilustrassem a operacionalização do princípio pedagógico da prática situada. 
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Procurámos dois tipos de evidências: dados que mostrassem algum tipo de 

preocupação com a contextualização da utilização do texto para a realização de 

alguma actividade; e dados que mostrassem a contextualização dos alunos no assunto 

do texto, procurando actividades que proporcionassem vivências de experiências 

relevantes para situar os textos nos registos mentais resultantes dessas actividades (ou 

que ajudassem a imaginar essas vivências e experiências), assim como sugestões de 

actividades em que o aluno fosse levado a activar o seu ‘repertório cognitivo’, quer na 

forma de mobilização explícita dos seus conhecimentos acerca do assunto, quer na de 

mobilização implícita desses conhecimentos para, por exemplo, justificar uma 

resposta, prever e antecipar o desenrolar do significado a construir no texto.  

Os dados recolhidos ilustram apenas o segundo tipo de evidências que 

procurávamos (preocupação por contextualizar os alunos no assunto do texto) e estão 

sistematizados nos seguintes quadros: 

 

Ent1 Texto A Texto B Texto C Texto D 

Activação de 

conhecimentos 

0 0 0 1 

Criação de 

conhecimentos/ 

Experiências 

0 3 4 2 

Activação de conhecimentos: 

Texto D 

“Ouvir os alunos falar do que acabaram de ler e dos conhecimentos acerca do tema” 

(Mobilização explícita). 

 

Criação de conhecimentos / Experiências:  

Texto B: 

“Informar os alunos sobre a revista Science e Jornal Público mostrando exemplares //  

ou fazendo uma visita a um dos locais onde sejam vendidos”; 

“Tentava arranjar um filme relacionado com o tema do texto”. 

 

Texto C: 

“Explicar o que é a Sida (pedir a colaboração de um técnico de saúde)”; 



Parte II 

Capítulo 5: A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da entrevista (e das actividades de construção de significado 

 

 285

“Definir UNICEF”; 

“Definir outras organizações”; 

“Pesquisar na internet onde se situa o continente africano”* 

*No enunciado não é totalmente claro se se trata de uma preocupação com a contextualização 

da leitura ou do trabalho posterior.  

 

Texto D: 

“Definir a palavra enciclopédia e mostrar uma”; 

“Procurar no Centro de Recursos um filme sobre o tema”. 

 

Ent2 Texto A Texto B Texto C Texto D 

Activação de 

conhecimentos 

0 0 0 0 

Criação de 

conhecimentos/ 

Experiências 

0 0 2 2 

Criação de conhecimentos/ Experiências:  

Texto C: 

“Pesquisa no Globo dos países referidos no texto”; 

“Explicação sumária sobre a Sida”. 

 

Texto D: 

“Explicação sumária sobre as fontes dos textos; 

“Consulta de enciclopédias didácticas na sala de aula”.  

 

Ent3 Texto A Texto B Texto C Texto D 

Activação de 

conhecimentos 

0 0 0 0 

Criação de 

conhecimentos/ 

Experiências 

0 0 0 0 

No enunciado destas propostas, há uma actividade que, apesar de ser, aparentemente, 

ilustrativa de uma preocupação com a contextualização das aprendizagens, mais 

concretamente de criação de conhecimentos / Experiências (“Localizar no planisfério e no 
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globo o Mar do Norte”), não foi aqui incluída por ocupar, claramente, um lugar posterior ao 

trabalho de interpretação textual (cf. anexo). 

 

Ent4 Texto A Texto B Texto C Texto D 

Activação de 

conhecimentos 

2 6 6 3 

Criação de 

conhecimentos/ 

Experiências 

0 0 0 0 

Activação de conhecimentos: 

 

Texto A: 

1. “Após a leitura do título, de que falará o texto?” (Previsão/mobilização implícita); 

2. “O que te leva a dizer isso?” (Justificação/mobilização implícita). 

 

Texto B: 

1. “Depois de teres lido o título e observado a imagem, em tua opinião de que falará o texto?” 

(Previsão/mobilização implícita); 

2. “Que motivos te levam a dizer isso?” (Justificação/mobilização implícita); 

3. “O que entendes por alterações climáticas?”* (Mobilização explícita); 

5. “Lê, pensa e responde: «Perto de dois terços das espécies de peixes do Mar do Norte 

deslocaram-se mais para norte...» 

5.1. Dois terços é maior ou menor que metade? (Mobilização explícita) 

5.2. Conheces algum oceano gelado, que fica no Pólo Norte? Qual é?” (Mobilização 

explícita). 
* No momento em que a professora faz esta pergunta (cf. Anexo 16), a resposta só pode ser dada com 

recurso aos conhecimentos do leitor. 

  

Texto C: 

2. “Sabes o que é a Sida?” (Mobilização explícita); 

6. “Indica o nome dos outros Continentes do planeta Terra” (Mobilização explícita); 

7. “Em tua opinião, o que é uma guerra civil?” (Mobilização explícita); 

9. “Indica o nome dos países mais ricos do mundo que conheças” (Mobilização explícita); 

10. “Escreve, por algarismos, o número 1 milhão” (Mobilização explícita); 

11. “Em tua opinião, quanto vale 1 dólar?” (Mobilização explícita). 
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Texto D: 

1. “Antes de leres o texto, completa o quadro, assinalando com x as respostas que consideres 

correctas (...)” (Mobilização explícita); 

5. “Muitas espécies de animais fazem longas deslocações em busca de alimentos. 

5.1. Indica nomes de aves migratórias portuguesas. (Mobilização explícita) 

5.2. Essas deslocações podem ocasionar também deslocações de doenças. Conheces alguma? 

Como se chama?” (Mobilização explícita). 

  

O resultado dessa análise mostra uma preocupação diferenciada a vários níveis 

relativamente à contextualização dos alunos no assunto dos textos. Assim, foi possível 

identificar um maior número de actividades categorizáveis como ‘de contextualização 

dos alunos no assunto do texto’ nas propostas de duas das professoras (Ent1 e Ent4), 

sendo esse número inclusivamente bastante significativo na totalidade das suas 

propostas, e não foi possível identificar (sem ambiguidade) actividades assim 

categorizáveis nas propostas de uma outra professora (Ent3).  

Constatou-se também uma diferença no tipo de actividade de contextualização 

mais representada: enquanto nas actividades (sobretudo) de uma professora (Ent1) 

domina a preocupação com a criação de experiências/situações que permitem a 

emergência de conhecimentos relevantes para a compreensão dos textos, nas 

actividades de outra (Ent4) estão apenas incluídas actividades destinadas a activar os 

conhecimentos prévios dos alunos durante a realização da construção dos significados 

textuais, quer através da mobilização implícita quer, sobretudo, da explícita. Este 

facto pode estar relacionado com o tipo de actividades desenvolvidas em cada caso, já 

que esta última foi a única professora que construiu actividades na forma de 

‘questionário de compreensão’. 

Especialmente interessante foi constatar (i) a existência de uma maior 

preocupação por, de alguma forma, situar os alunos mais nos textos informativos 

(Texto B, C e D) que no narrativo (Texto A); e (ii) a inclusão de actividades em que 

os alunos são receptores passivos da informação contextualizadora (ex: Informar os 

alunos sobre a revista Science e Jornal Público mostrando exemplares (Ent1)) e 
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outras em que os alunos participam mais activamente (ou fazendo uma visita a um dos 

locais onde sejam vendidos (Ent1).  

A entrevista, posterior a esta análise, permitiu-nos ampliar estes dados. Assim, 

foi possível obter das professoras exemplos de outras actividades destinadas a 

contextualizar os alunos no assunto dos textos, umas em que os alunos são receptores 

passivos e outras (mais numerosas) em que os alunos participam mais activamente. 

Exemplo de uma actividade em que os alunos são receptores passivos é a indicação de 

uma professora de que, quando julga que essa contextualização é necessária, conta 

“uma história qualquer que esteja inserida no mesmo contexto do texto” (Ent2), e que 

de faz o mesmo no estudo do meio (“damos uma introdução, um contexto” (Ent2)). 

Um exemplo de actividades em que os alunos participam activamente na 

construção da ‘contextualização’ é dado por uma outra professora, que referiu (num 

outro momento da entrevista) que a durante a leitura de um texto concreto surgiu a 

necessidade de identificar o texugo, o que a levou a conduzir os alunos a realizar 

pesquisas noutras fontes documentais para procurar o conhecimento necessário. Este 

exemplo acabou por ser duplamente relevante porque na análise das actividades 

propostas por esta professora não tinha sido possível identificar nenhuma actividade 

que ilustrasse a categoria: 

 

“Por exemplo, eu posso dar o exemplo do texugo. Apareceu o texugo, não 
conheciam bem o texugo, depois do texugo partimos para a pesquisa do texugo (...). 
Foram a enciclopédias, foram a outros livros, e (...) trouxeram muitas informações” 
(Ent3). 

 

Uma outra professora descreveu situações que ilustram (pelo menos, 

parcialmente) a operacionalização desta preocupação ‘contextualizadora’ do assunto 

dos textos, quer na forma de situações em que os alunos participam mais activamente 

quer mais passivamente. Por exemplo, na seguinte situação descreve como mobilizou 

a experiência de uma aluna para criar uma situação que promovesse a emergência de 

conhecimentos nos restantes colegas:  

 

“Por exemplo, apareceu a palavra ‘medronhos’ num texto do Outono. Ora bem, eu 
sei o que são os medronhos, mas a maioria dos alunos não sabe. Eu tenho uma aluna 
que sei que vai todos os fins-de-semana (para uma zona) (...) e essa menina sabia o 
que eram medronhos. Eu pedi-lhe - porque tem maior impacto ser o aluno a trazer, o 
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colega, do que o professor- “Olha, então tu vais pedir ao teu pai se no fim-de-
semana vai à árvore dos medronhos – o medronheiro... Nesta altura, eles já estão 
com frutos, e vais trazer para os teus colegas verem”. Assim foi. A aluna trouxe, não 
se esqueceu, ficou toda contente porque foi uma actividade que ela fez para trazer 
para a escola para os colegas e lá trouxe os medronhos, que ainda lá estão 
pendurados. Pronto, e eles ficaram a saber” (Ent1). 

 

Esta professora aproveitou o momento final da entrevista para voltar a este 

assunto e sublinhar que o maior problema dos textos dados nas provas aplicadas aos 

alunos foi, em sua opinião, o facto de os alunos estarem ‘descontextualizados’ do 

assunto dos textos, que poderia ser atenuado através da visualização prévia de um 

filme ou da assistência a uma palestra informativa, actividades contextualizadoras de 

carácter mais passivo:  

 

“Eu não daria aqueles textos assim descontextualizados. (...) Eu acho que eles estão 
um bocadinho fora do contexto, é o que eu acho. (...) De certeza que, se primeiro 
tivesse, por exemplo, passado um filme ou se alguém tivesse vindo aqui falar, por 
exemplo, da Sida, os resultados iriam ser outros. A tal preparação (...) O uso de 
imagem, na televisão, é o poder que tem. Foi por isso que eu falei do filme, porque 
mesmo lendo não fica tudo” (Ent1).  

 

Com estas e outras referências que as nossas entrevistadas fizeram a este tipo 

de preocupação ao longo da entrevista confirmou-se também a ideia de que a 

preocupação com a contextualização varia conforme o tipo de texto. Afirma-se que se 

procura contextualizar “muitas vezes” (Ent3) o assunto abordado nos textos e que 

essa preocupação “depende do texto que vai ser lido” (Ent2), associando-se mais 

prontamente essa contextualização aos textos informativos:  

 

“Quando o texto é um texto informativo, acho que é bom a gente saber o que é que 
eles já sabem” (Ent4);  

 

ou, então, dando a entender que essa contextualização é mais premente nesses textos:  

 

“Os textos de histórias são mais fáceis de compreender para as crianças (...). Eles 
situam-se logo nesses contextos. São mais fáceis do que os outros. Realmente, esses 
[os não narrativos] são mais difíceis para as crianças por isso mesmo” (Ent3).  

 

E, na verdade, a maior parte dos exemplos referidos nas actividades ou 

evocados pelas professoras para ilustrar a sua preocupação por implicar os alunos em 
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situações práticas que os ajudassem a situar-se nos assuntos dos textos provêm de 

outras áreas curriculares que não a da Língua Portuguesa. Provavelmente com a 

excepção das situações motivadas pelo aparecimento da “palavra “medronhos” num 

texto do Outono” (Ent1) e da palavra “texugo” (Ent3), nenhuma outra referência é 

feita a este tipo de preocupação a propósito da leitura de textos que possa ser 

identificada com a aula de língua. Na verdade, nem todos os exemplos que temos 

vindo a (e vamos) referir envolvem sequer a leitura de textos. 

Por exemplo, uma destas professoras ilustrou uma vez mais a sua preocupação 

por ‘preparar os alunos’ através de um exemplo da sua prática pedagógica relativo ao 

Estudo do Meio em que se volta a destacar a sua preocupação por contextualizar as 

aprendizagens através da criação e vivência de experiências para concretizar essa 

contextualização e, claramente, preparar para acção:  

 

“É um caso, é o que me lembra agora. Há uma parte no quarto ano em que nós 
temos que falar sobre a cidade, sobre ‘Como nasceu a tua localidade?’. Se eu me 
ponho para aqui a falar “Há dois mil anos os romanos passaram por aqui e não sei 
quê” … eles não estão a entender nada: é cair em saco roto! O que eu faço é (o 
seguinte): vou ali ao museu de arqueologia, falo com um doutor que lá está, digo-
lhes o que é que eu quero fazer, e então ele traz o Asterix e o Obelix, conta tudo 
como era… projecta slides também e eles ficam encantados. (…) Depois a partir daí 
é que eu vou falar da cidade, se não estou aqui a perder tempo e eles não têm 
interesse. No ano passado, a partir daí, eu fiz trabalhos com eles: como era a quinta, 
como viviam os romanos...” (Ent1). 

 

Relatou também a celebração da semana dos media (Estudo do Meio) em que 

os alunos puderam realizar actividades de uso do Euro (Matemática) através da 

preparação de um quiosque e da utilização, por cada aluno, de um fantoche que lhe 

permitia assumir a identidade de ‘cliente’: 

 
“Cada um tinha o seu fantoche no primeiro ano até ao quarto. Chegávamos, por 
exemplo, à semana dos media. É um autêntico quiosque que aquilo fica, feito pelos 
alunos. É engraçado! Olhe, quando veio o Euro e para dar o dinheiro, eles 
compravam revistas, - claro, já velhas, trazidas por eles - mas adoravam ir ao 
quiosque comprar. Com aquele dinheiro que vem na Matemática, aquele dinheiro de 
papel, as notas, as moedas e tudo” (Ent1). 

 

Para ilustrar de que forma procura concretizar a sua preocupação com o 

desenvolvimento do “espírito crítico”, outra professora relatou uma experiência em 
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que levou os alunos a assumir a identidade de ‘deputados’ para propor leis que 

julgassem pertinentes de acordo com as suas opiniões e vivências. Esta actividade 

destinou-se a ‘situar’ os alunos aquando da visita à Assembleia da República: 

 

“Os meninos iam visitar a Assembleia da República, então também se aproximavam 
umas eleições e eu quis preparar a visita. Expliquei-lhes o que era a Assembleia da 
República com livrinhos, viram como era, os espaços. E então quis que eles 
brincassem aos deputados a fazer leis. Fizeram trabalhos de grupo e tentaram 
inventar leis que não estavam criadas de acordo com as suas vivências e as suas 
preocupações. E os meninos mostraram-se preocupados com os alunos carenciados 
que não tinham livros gratuitos nem a escola gratuita, mostraram-se preocupados 
com a pedofilia, com os presos que estão lá e não fazem nada em vez de limpar as 
matas para não haver incêndios. E eu corrigi o português, imprimiu-se o texto… as 
conclusões de cada trabalho de grupo. (...) E apresentavam lá boas sugestões sobre 
assuntos que os preocupavam eles foram críticos em muitos problemas da nossa 
sociedade” (Ent4). 

 

Apesar de inicialmente nos termos centrado nos momentos prévios à leitura e 

interpretação dos textos, também detectámos exemplos ilustrativos de actividades que 

implicassem activamente os alunos na construção os significados textuais durante e 

nos momentos posteriores à leitura dos textos. Alguns desses exemplos já foram 

referidos (ex: as actividades motivadas pelo aparecimento das palavras ‘medronhos’ e 

‘texugo’); por outro lado, uma professora deu a entender que considera que a 

realização de actividades de pós-leitura que impliquem corporalmente os alunos pode 

facilitar a compreensão das mensagens. Por exemplo, a propósito da realização de 

debates, afirma: 

 

“Eu acho que a leitura fica bem sabida. Eu acho que eles acabam por compreender 
melhor o texto. Ah! Às vezes eles dizem assim “Ah, por isso é que o texto dizia 
aquilo... Ah!”. Quando surgem esses ‘ahs’ é sinal de que há compreensão” (Ent3); 

 

e, a propósito da realização de dramatizações, acrescenta:  

 

“E acho que principalmente as crianças que têm dificuldade em compreender as 
mensagens..., eu acho que por aí entendem melhor” (Ent3).  

 

Estes relatos confirmaram a ideia de que os princípios da pedagogia por nós 

assumidos  
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“may occur simultaneously, while at different times one or the other will 
predominate, and all of them are repeatedly revisited at different levels” (The New 
London Group, 2001:32).  

 

Neste caso, mostraram que as actividades que podem situar os alunos através 

da sua implicação ‘corporal’ nas aprendizagens não têm por que se limitar aos 

momentos prévios à leitura do texto. 

Foi possível identificar dois tipos de objectivos para este tipo de trabalho na 

resposta à pergunta 10 do guião da entrevista. Refere-se, por um lado, um tipo de 

intenção centrado no próprio aluno, que consiste na contextualização e facilitação da 

construção do significado textual:   

 

“É para os situar, realmente (...) para não cair assim de repente” (Ent3);  
 

“Para chamar mais a atenção, para os cativar mais um bocadinho, para depois 
entrarem melhor (no texto) (...), para depois inserir a matéria” (Ent2);  

 

“O objectivo é que, quando eu apresentar o texto, a criança já tenha luz sobre 
aquilo, não seja uma coisa de que ele nunca ouviu falar” (Ent1),  

 

porque, dessa forma, o aluno ao ler o texto  

 

“começa a associar. “Alto! Foi isto que eu vi no filme. Eu estou-me a 
lembrar…hm”” (Ent1);  

 
“eles já têm uma ideia sobre o que é [a UNICEF], mas, ao saber o significado das 
palavras da sigla, o conceito que têm fica enriquecido. Portanto, é uma nota para 
aumentar o conhecimento e a compreensão” (Ent4).  

 

Esta última resposta foi dada por uma professora à pergunta sobre a razão para 

ter inserido, nas suas propostas de actividades, uma nota com o esclarecimento do que 

é a UNICEF.  

Além destas intenções, foi possível identificar uma outra centrada no 

professor, já que se concebe esses momentos como a criação de oportunidades de 

avaliar o (trabalho realizado pelo) aluno:  

 

“Quando o texto é um texto informativo, acho que é bom a gente saber o que é que 
eles já sabem, primeiro, para depois, a partir daí, chegar onde se pretende, ou para 
saber até onde se pode ir, ou onde é que tem que se começar” (Ent4).  
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Esta intenção emergiu no discurso desta professora quando justificou a 

presença das (muitas) solicitações de Mobilização de conhecimentos especificamente 

escolares nas suas propostas:  

 

“É o relacionar um conhecimento do estudo do meio para ver se realmente esse 
conhecimento foi adquirido ou não” (Ent4).  

 

Neste enunciado é muito claro que a intenção não é a de facilitar a construção 

dos significados do texto, mas sim a de avaliar outros significados construídos noutras 

áreas curriculares. Também ao explicitar os objectivos para solicitar Antecipações e 

Justificações para essas antecipações e quando explicou por que razões voltava a 

essas antecipações no final da leitura, as razões evocadas perspectivam menos as 

vantagens em que esses movimentos, iniciados pelo professor, se possam reverter 

para o aluno, nomeadamente para a co-construção do significado do texto:  

 

“Também puxar um bocadinho pela criatividade dele para ver se ele consegue dar 
outro título ao texto” (Ent4))  

 

e mais a vantagem que a realização dessas actividades possa ter para o professor, 

concretamente para a obtenção de dados avaliativos sobre o trabalho realizado pelos 

alunos:  

 

“Para realmente ver se o aluno continua na mesma, se não evoluiu; é uma espécie de 
um teste: primeiro, para saber o que é que lhes sugere, até que ponto vai a 
imaginação dele; depois, ver se ele compreendeu ou não o texto (...).  
Portanto, primeiro, sou curiosa, se calhar, gosto de saber que associações é que os 
alunos fazem, até onde vai a imaginação deles, o que é que o título lhes sugere. 
Gosto de saber o que é que vai na cabecinha deles. Pronto, é uma forma até de os 
conhecer, o que é que lhes lembra aquilo, em que é ocupam os seus pensamentos. E 
depois volto ao título que é para realmente ver se o aluno continua na mesma, se não 
evoluiu, porque às vezes o aluno diz: “O que eu pensava que ia ser foi”; mas outras 
vezes ele ‘mete os pés pelas mãos’, o que ele disse não foi bem. Portanto, foram 
expectativas que não se concretizaram... Quer dizer, é uma espécie de um teste: 
primeiro, para saber o que é que lhes sugere, até que ponto vai a imaginação dele; 
depois, ver se ele compreendeu ou não o texto; e depois, também puxar um 
bocadinho pela criatividade dele para ver se ele consegue dar outro título ao texto” 
(Ent4). 
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Estas afirmações são muito relevantes já que a professora implicada é a aquela 

que se tinha posicionado criticamente em relação à descontinuidade existente entre 

muito do trabalho realizado pelo aluno e pelo professor, dando a entender que 

valorizava a interacção com os alunos “para os ajudar a corrigir” (Ent4) e que não se 

tinha referido a um tipo de intenção avaliativa na sua resposta à pergunta 9 do tópico 

1 da entrevista. Estas palavras mostram como, apesar de teórica e aparentemente 

assumir uma postura co-construtiva, esta professora na verdade também mobiliza uma 

concepção individual do processo de construção do significado por parte do aluno e 

uma concepção avaliativa do seu próprio papel nesse processo.  

 

Os dados recolhidos na análise das propostas de actividades e durante a 

entrevista indiciaram, portanto, a operacionalização generalizada de uma das 

dimensões do princípio da ‘prática situada’, mais concretamente da contextualização 

dos alunos no assunto dos textos através da activação dos seus conhecimentos e da 

implementação de contextos que permitam a criação desses conhecimentos, embora 

nem sempre os alunos sejam activamente implicados nessas actividades (casos em 

que é o professor que ‘contextualiza’). Cabe notar que este é um dos aspectos 

explicitamente referidos nos pressupostos que sustentam o actual programa do 1º 

ciclo do Ensino Básico: “valorização de vivências, conhecimentos, referências e 

interesses” (M.E., 1990:98), claramente traduzido na formulação de um dos 

objectivos gerais atribuídos à área curricular da Língua Portuguesa: “Desenvolver a 

competência de leitura relacionando os textos lidos com as suas experiências e 

conhecimentos do mundo” (idem:99) e inferível da formulação da recomendação de 

que as aprendizagens devem ser “activas, significativas [e] integradas” (idem:5-6). 

Todavia, esses dados mostram que essa preocupação é mais evidente com os 

textos informativos e é mais facilmente identificável a propósito de domínios 

curriculares que não o constituído pela Língua Portuguesa. Além disso, os nossos 

dados mostram também que a operacionalização desta dimensão do princípio 

pedagógico pode estar ao serviço de intenções avaliativas, muito aquém, portanto, 

daquelas com que é reivindicado no contexto da pedagogia da literacia, e congruentes 

com algumas das conclusões a que tínhamos podido chegar a propósito do 1º tópico 

de questões.  
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Enfim, nos dados recolhidos não foi possível observar a operacionalização da 

outra dimensão do princípio da prática situada, mais concretamente a da utilização 

dos textos no contexto da realização de uma actividade prática do interesse dos 

alunos. O esforço de contextualização relatado serve propositadamente a construção 

do significado do texto em questão, que, no entanto, surge, ele próprio, desligado de 

qualquer outro contexto prático, confirmando dessa forma uma constatação que já 

tinha emergido da análise das respostas ao tópico anterior. De todas as actividades 

referidas, apenas a da procura do significado da palavra texugo serve verdadeiramente 

a realização de uma outra actividade.  

 

2.2. Mobilização limitada e assistemática do princípio pedagógico do ‘ensino 

explícito’ do processo linguístico da construção dos significados 

 

De seguida, analisámos as actividades de construção dos significados textuais, 

sendo o nosso principal objectivo o de verificar o grau de operacionalização do 

princípio de ‘ensino explícito’ da língua na construção dos significados construídos 

nessas actividades. Tal como no caso anterior, também a elaboração do conjunto de 

perguntas na entrevista foi precedida e informada pela análise das propostas de 

actividades. 

Como discutido no capítulo 3, a identificação e caracterização das actividades 

destinadas a promover a explicitação dos recursos linguísticos na construção desses 

significados foi levada a cabo num contexto mais amplo de análise dos significados 

construídos nessas actividades. Esta centrou-se nos significados construídos e 

oferecidos aos alunos nos enquadradores e nas solicitações, nos tipos de significados 

textuais solicitados aos alunos (se globais e/ou se locais), e nos significados 

solicitados aos alunos que implicassem o processamento das estruturas 

demonstrativas. Como aí referido, esta análise, que utilizámos como enquadramento 

necessário da caracterização da explicitação dos recursos linguísticos, ilustra aspectos 

da operacionalização do princípio da prática situada. 
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Foi possível identificar dois perfis diversos de actividades de construção de 

significado textual na análise das actividades propostas (e/ou referidas por estas 

professoras na entrevista).  

O primeiro desses perfis, constituído pelas actividades das professoras Ent1, 

Ent2 e Ent3, caracteriza-se por visar de forma praticamente exclusiva a obtenção de 

significados a um nível textual genérico ou estrutural e global. Os dados reveladores 

deste perfil incluem apenas dados relativos aos tipos de significados textuais 

solicitados aos alunos (se globais e/ou se locais), já que o formato das actividades das 

professoras implicadas não permitiu a aplicação das outras duas categorias de análise 

(significados construídos e oferecidos aos alunos nos enquadradores e nas solicitações 

e significados solicitados aos alunos que implicassem o processamento das estruturas 

demonstrativas). 

Quando se apreciam as actividades sugeridas em função do tipo de texto, os 

aspectos que caracterizam este perfil são ainda mais evidentes.  

Com base nos dados recolhidos nas propostas de actividades e nas entrevistas, 

podemos afirmar que o texto que mais actividades de construção de significado 

suscitou a estas professoras foi o narrativo, e que o tipo de significado que se constrói 

através das actividades para o Texto A (narrativa) consiste predominantemente na 

explicitação directa das categorias da narrativa: todas as professoras referem a 

realização de actividades para obter os significados relativos ao tempo, espaço, 

personagens e acção da narrativa. Para além desse trabalho metatextual, mais 

especificamente sobre o género textual, inclui-se a realização de um resumo (Ent2) e 

de um reconto (Ent3):  

 

Texto A  

Ent1 “Leitura silenciosa”; 

“Leitura dialogada com narrador e personagens”; 

Ent2 “Leitura individualizada do texto”; 

“Leitura dialogada do texto”; 

“Interpretação oral”; 

“Consulta no dicionário de palavras”; 

“Registo no caderno dos significados”; 
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“Interpretação escrita individual através de um questionário”; 

“Resumo oral e depois por escrito no quadro colectivamente e depois 

respectivo registo no caderno”. 

Ent3 “Ler o texto”; 

“Fazer uma leitura dialogada”; 

“Recontar o texto”; 

“Identificar os intervenientes e as acções, localizando-os no espaço e no 

tempo”; 

“Descobrir, no contexto, o sentido das palavras desconhecidas”; 

“Estabelecer a sequência dos acontecimentos”; 

“Dramatizar o texto”; 

“Responder a um questionário”. 

 

Na entrevista, a professora Ent3, que é aquela que mais actividades especifica 

para este texto, referiu que se trata de actividades frequentes e da sua preferência: 

 

“Recontar o texto, identificar os intervenientes, acções, espaço, tempo... Isso é uma 
das actividades (minhas) preferidas, costumam fazer muito” (Ent3).  

 

Também durante a entrevista, as outras professoras, que interrogámos acerca 

das actividades de compreensão que realizam habitualmente com este tipo de texto (já 

que, nas suas propostas, esse tipo de trabalho ou não é referido (Ent1) ou aparece na 

forma de “Interpretação oral” e “Interpretação escrita individual através de um 

questionário” (Ent2)), referiram-se à realização do mesmo tipo de actividades que as 

especificadas pela professora anteriormente referida.  Assim, uma refere que 

 

“geralmente, a gente começa por situar o texto, saber se eles perceberam quem são 
as personagens principais, quem são as secundárias, tudo dentro deste género; 
depois fazer a elaboração, digamos assim, perguntas sobre o conteúdo da história, 
sobre a acção; e depois sobre o final da história mesmo”( Ent2). 

 

Para além de revelar a realização de um tipo de trabalho textual semelhante, 

outro aspecto significativo da resposta da outra professora é o facto de afirmar que 

conduz a construção dessas actividades em função de uma tipologia de perguntas 

sobre os textos, literais (“perguntas de ir ao texto” (Ent1)) e inferenciais (“pergunta 
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que não esteja... especificada (no texto)” (Ent1)), apesar de o exemplo que dá ser, 

neste caso, relativo a informação que está explícita no texto: 

 

“Uma pergunta de ir ao texto são aquelas perguntas que nós… Imaginemos, sobre 
aquele, o Focinhito Triste: “Quais são as personagens do texto?”. Isso aí era fácil. 
Eles iam ao texto saber quais são as personagens que estão… Mas eu posso fazer 
outra pergunta que não esteja ali especificada. Por exemplo, “Em que estação do 
ano achas que se passou a cena ou o texto?”. E posso... até na última, às vezes, 
ponho: “Que título escolherias?”. Eu sei lá, as mais variadas coisas”( Ent1).  

 

Comparativamente, são em muito menor número as actividades de construção 

de significado propostas por estas professoras para os outros textos (todos não 

narrativos). Nas propostas de actividades, o tipo de significado solicitado consiste 

sobretudo na identificação das ideias principais / central dos textos:  

 

Texto B Identificação do problema ambiental tratado no texto” (Ent1). 

Texto B + C “Questionar sobre o problema abordado” (Ent3); 

“Identificar as ideias principais” (Ent3); 

“Levar os alunos a descobrir que no início do texto se encontra a ideia 

central do mesmo/ registar as ideias principais no caderno” (Ent3). 

Texto D “Realização de perguntas sobre o texto para posterior troca entre grupos de 

informação sobre o mesmo” (Ent2); 

“Perceber e identificar as ideias principais” (Ent3). 

 

Tal como na narrativa, predomina a atenção à dimensão ‘genérica’; tal como 

na narrativa, não emerge, nas actividades propostas para os textos informativos, 

qualquer preocupação por entrar no texto e por ‘reconstruir’ os significados 

localmente urdidos. É neste contexto genérico que se identifica, nas actividades 

sugeridas para estes textos pelas três professoras, a única actividade de explicitação 

linguística para estes textos e que visa concretamente a explicitação da estrutura 

textual dos textos das notícias (Textos B + C): Levar os alunos a descobrir que no 

início do texto se encontra a ideia central do mesmo (Ent3), caso em que a 

explicitação recai sobre um significado construído numa das actividades 

anteriormente proposta (Identificar as ideias principais (Ent3)). A sugestão deste tipo 

de actividades mostra que esta professora diferencia o tipo de trabalho conforme o 
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tipo de texto, recorrendo à explicitação das ‘categorias da narrativa’ nos textos 

narrativos e à identificação e explicitação das ‘ideias principais’ nos textos 

informativos.  

Dada a (também) parca representatividade das actividades de compreensão 

sugeridas pelas restantes duas professoras para os textos informativos, questionámo-

las, durante a entrevista, acerca da realização de actividades para esses textos. Apesar 

de ambas se referirem apenas ao Texto D (que é o que, na globalidade, menos 

actividades suscita por parte destas três professoras), as suas respostas mostraram que 

também diferenciam o trabalho de construção de significado sobre estes textos. No 

entanto, as actividades com que ilustram esse trabalho são diferentes (e mobilizam 

critérios diferentes) das propostas por aquela primeira professora e são, por sua vez, 

diferentes entre si, o que também é muito relevante, por se tratar de professoras que 

leccionam o mesmo ano de escolaridade (3º). 

Quando questionada sobre o que faria com os textos informativos em termos 

de actividades de compreensão numa aula de Língua Portuguesa, uma dessas 

professoras (precisamente a que menos actividades de compreensão especificou para 

este tipo de texto nas suas propostas) evoca critérios programáticos da ordem do 

conteúdo para justificar a sua opinião de que haveria alguma dificuldade para o 

trabalhar na aula de língua por estar fora dos conteúdos programáticos previstos (uma 

preocupação constante desta professora (cf. tópico 1)), reconhecendo a sua mais fácil 

adequação ao Estudo do Meio; e percebe-se que, na eventualidade de o trabalhar na 

aula de Língua Portuguesa, veria aí apenas esses conteúdos como objecto de trabalho, 

que ela ‘explicaria’ e utilizaria como pretexto para encaminhar os alunos para 

consulta de outras fontes de ‘informação’: 

 

“Isto já é um bocadinho fora do contexto que nós damos, este, o ‘Comer sem ser 
comido’, embora podia ser que no Estudo do Meio mais (…). Portanto, teria que 
explicar, teria que inclusive dizer para irem à enciclopédia, que é uma das coisas 
que aqui há, mas é sobre um assunto ou sobre o outro, nunca é propriamente assim 
(sobre todos os assuntos)” (Ent2). 

 

Entre as actividades que esta professora propôs por escrito identificámos uma 

única que é relativa à construção de significado, não se percebendo aí nenhuma 

intenção para além da especificamente relacionada com o conteúdo do texto: 
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Realização de perguntas sobre o texto para posterior troca entre grupos de 

informação sobre o mesmo (Ent2). Quer dizer, fora das categorias da narrativa, a que 

recorre para estruturar a construção de significados nos textos narrativos, o único 

critério de trabalho que esta professora consegue mobilizar para se referir ao trabalho 

de textos informativos nas aulas de língua é unicamente da ordem do conteúdo. 

A outra professora que lecciona o mesmo ano de escolaridade (3º) reconhece 

que esse texto (Texto D) pode ser trabalhado na aula de Língua Portuguesa e de uma 

forma diferente da forma como seria trabalhado no âmbito do Estudo do Meio. O que 

se observa é que também nesse caso esta professora estruturaria esse trabalho (na aula 

de língua) em torno das categorias da narrativa, correspondentes, por exemplo, às 

personagens e à acção:  

 

“(Na Língua Portuguesa) posso perguntar: “De que animais trata o texto?” (...) (‘Na 
Língua Portuguesa) se fizesse perguntas sobre, por exemplo, (o texto d)as 
‘Armadilhas’, só ia perguntar mesmo o enredo do texto: “O que é que elas fazem 
para caçar os animais?”, mais ou menos” (Ent1),  

 

enquanto no Estudo do Meio, esse trabalho se centraria nos ‘conteúdos informativos’ 

dos textos, o que, como já o pudemos constatar (cf.  tópico1), significa , antes de 

mais, uma atenção dirigida pelos conteúdos programáticos: 

 

“Tudo depende do que eu quero transmitir, do que eu quero aqui saber. (Na Língua 
Portuguesa) Posso perguntar: “De que animais trata o texto?” e tal, mas depois no 
Estudo do Meio já interessa (ver) outra parte: “Como é o corpo deles?”, já vou para 
outra vertente, em função daquilo que eu quero (...) saber … Se eu quero transmitir 
que as aranhas não têm um corpo igual ao dos mamíferos, porque são insectos, 
aracnídeos (...), eu já tenho que fazer outro tipo de perguntas. Agora, em Língua 
Portuguesa eu não vou..., não junto. Levo o texto para o sítio que eu quero (...);  
Se eu vou fazer perguntas de Língua Portuguesa, já não vou fazer perguntas “Como 
é que as aranhas têm o corpo?, se é mole, se é duro”. No Estudo do Meio é que eu 
vou trabalhar essa parte: “Quantas patas tem?”, em função do conteúdo. (Na Língua 
Portuguesa) se fizesse perguntas sobre, por exemplo, (o texto d)as ‘Armadilhas’, só 
ia perguntar mesmo o enredo do texto: “O que é que elas fazem para caçar os 
animais?”, mais ou menos, não vou saber se elas têm o corpo mole, se têm duro. 
Trabalharia mais essa parte no Estudo do Meio, que diferença havia entre os 
animais mamíferos e as aranhas; nem o ambiente. O ambiente das aranhas deixaria 
também para o Estudo do Meio” (Ent1). 

 

Verifica-se que esta professora dá claramente a entender que o objecto 

dominante da sua atenção nas actividades de construção de significado nas aulas de 



Parte II 

Capítulo 5: A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da entrevista (e das actividades de construção de significado 

 

 301

língua é praticamente um e sempre o mesmo – as categorias da narrativa-, 

independentemente do tipo e da riqueza linguística dos textos (a que temos de 

acrescentar a actividade de ‘identificação da ideia principal’ que propôs para um dos 

textos jornalísticos, sobre a qual não foi possível obter o seu comentário durante a 

entrevista).  

O facto de em nenhuma das actividades destas três professoras se pretender 

conduzir os alunos à construção de significados de âmbito mais local, construídos 

passo a passo no texto, permite-nos hipotetizar que esse tipo de trabalho localizado 

será apenas feito nos momentos de ‘compreensão oral’ (cf. pergunta 8,  tópico 1), o 

que se traduzirá numa distinção efectiva entre o tipo de actividades de compreensão 

oral e de compreensão escrita. Na verdade, esta última hipótese ganha consistência se 

voltarmos a considerar as palavras de uma dessas professoras a propósito dos 

momentos de compreensão oral (cf.  tópico 1): 

 
“Esta leitura de parágrafo a parágrafo e perguntar, por exemplo, estamos a ler e por 
exemplo aparece muitos aquelas questões de “Este, este (…), que “este” é?”. Faço 
esta que é para ver se eles perceberam, é isso, isto assim, constantemente” (Ent4); 

 

embora, no caso das outras duas professoras, nenhum indício seja dado da realização 

desse tipo de trabalho mais local. Refira-se que essa característica acabou por excluir 

da nossa análise os significados solicitados aos alunos que implicassem o 

processamento das estruturas demonstrativas porque a atenção a estes significados 

implicaria esse tipo de trabalho localizado no texto.  

Como não se presta atenção aos significados mais locais, também em nenhum 

momento o nível linguístico com que se urdem esses significados nestes textos é 

reconhecível como objecto de explicitação para estas professoras. As actividades de 

âmbito lexical (portanto, micro-linguístico) sugeridas por estas professoras são disso 

evidência: 

 

“Procurar palavras no dicionário” (Ent1);  

“Consulta de palavras no dicionário; registo no caderno dos significados” (Ent2);  

“Descobrir, no contexto, o sentido das palavras desconhecidas” (Ent3); 
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“Retirar as palavras desconhecidas e trabalhá-las para que o significado fique bem claro” 

(Ent3). 

 

Em rigor, não podemos dizer que estas sugestões exemplifiquem a 

explicitação da contribuição de cada uma das unidades lexicais para o significado 

textual construído: muito pelo contrário, percebe-se até muito claramente que a 

finalidade visada pela professora Ent3, por exemplo, é a de promover o 

‘enriquecimento lexical’. Numa das entrevistas, quando confrontada com essas 

actividades em particular, uma das professoras refere que também se trata de uma 

actividade com que quer promover a capacidade ‘individual’ de cada aluno de 

construir sozinho os significados das palavras e dos textos: 

 

“É mais para os obrigar, digamos assim, a saberem ir ao dicionário. Quando tiverem 
um entrave na compreensão do texto por falta de um significado de uma palavra, 
habituarem-se a usar o dicionário, não é? E depois quando são palavras mais 
complicadas, eles poderem tomar registo no caderno, para fixarem melhor as 
palavras” (Ent2). 

 

Enfim, na análise destas propostas (e das referências feitas durante a entrevista 

a essas actividades), constatou-se ainda o seu carácter ‘formulaico’: todas são 

‘formulações alheias’ aos próprios textos, isto é, são essencialmente ‘fórmulas 

aplicáveis’ a exemplos aleatórios de textos narrativos ou informativos, ‘moldes’ 

interpretativos com que se procura fazer emergir  produtos ‘tipificadores’ e 

normalizadores de interpretação dos textos. Este facto é, a nosso ver, especialmente 

denunciado pelo facto de uma das professoras indicar que as actividades que propõe 

para o texto jornalístico sobre os Órfãos da SIDA serem as Actividades do texto 2 

(Ent3), i.e., as mesmas actividades que tinha proposto para o texto jornalístico Peixes 

em Fuga (cf. anexo 16). De referir, também, que foi este tipo de formulação das 

actividades que impossibilitou a análise do ‘tipo de significados oferecidos aos 

alunos’, já que esta categoria está prevista para actividades canónicas (enquadramento 

+ solicitação). 

Na verdade, todas as actividades sugeridas por estas professoras são exemplos 

de actividades que constam do Programa em vigor desde 1990 (cf. M. E., 1990:107-

120), mais concretamente as referentes às categorias da narrativa, ao reconto, à 
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descoberta de palavras desconhecidas no contexto, para além da leitura dialogada e do 

uso de dicionários, também referidos), ou então constam dos níveis de desempenho 

referidos nas Orientações Curriculares de 2001, onde é indicada a necessidade de 

levar os alunos a Identificar as ideias principais de um texto (M.E., 2001: 34, nota de 

rodapé nº 3; cf. Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997:59) e, no 3º ciclo, de praticar o 

resumo (idem; cf. Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997:64). A nosso ver, este facto pode 

explicar o maior número e a maior diversidade de actividades propostos para o tipo de 

texto narrativo, porque este é o que predomina nas sugestões programáticas de 1990 

para a promoção da Comunicação Escrita. 

O segundo dos perfis de actividades é constituído pelas sugestões da 

entrevistada Ent4, cuja principal característica é o âmbito textual local de construção 

dos significados textuais. As propostas de actividades desta professora são as mais 

‘canónicas’ e, por isso mesmo, permitiram uma análise mais ampla que as 

anteriormente referidas, já que, para além da análise dos significados solicitados e da 

procura de intenções de explicitação linguística entre essas actividades, também foi 

possível verificar se era dada atenção aos significados construídos pelas estruturas 

demonstrativas anafóricas nessas actividades mais locais e à explicitação do 

funcionamento linguístico na construção desses significados assim como à 

explicitação do funcionamento linguístico dos significados eventualmente construídos 

nos enquadradores das actividades e na própria formulação das solicitações.  

São muito poucos os enquadradores no conjunto de actividades/perguntas, isto 

é, predominam claramente as solicitações ‘independentes’. Além de poucos, apenas 

encontrámos dois em que a professora constrói, ela própria, alguns dos significados 

textuais através de inferência (A - 12.1. O Diogo fez um comentário igual ao da mãe 

dele e ao da sua bisavó’; D 7. A camuflagem é um processo animal de sobrevivência 

e caça); os restantes quatro são de tipo textual não interpretativo (A.12. Durante o 

jogo entrou em cena uma nova personagem; B.4. Presta atenção à frase: O bacalhau 

e outras espécies estão a sumir-se; B.5. Lê, pensa e responde: <Perto de dois terços 

das espécies de peixes do Mar do Norte deslocaram-se mais para norte...>; D.6. A 

maior parte dos animais não morre de velhice). 

 De acordo com Dionísio (2000), estes dados podem ser tomados como reflexo 

de uma maior atribuição aos alunos da responsabilidade de participar nos sentidos a 



Parte II 

Capítulo 5: A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da entrevista (e das actividades de construção de significado 

 

 304

construir com o consequente apagamento da voz do autor. Todavia, a análise das 

solicitações (isto é, das perguntas) mostra que essa tendência é apenas aparente 

porque se verifica que esta professora inclui significados por ela construídos em 

praticamente metade da solicitações/perguntas totais (ver Anexo 17), informação essa 

que, ao ser apresentada como parte dos elementos temáticos da solicitação, é dada 

como conhecida pelos alunos. Nos seguintes exemplos, esse tipo de significados está 

a negrito: 

 

A. “4. Por que razão considerava o Diogo a escola um castigo?”; 

A. “13. Achas que o Diogo recuperou o berlinde que perdera ao jogo? Justifica”; 

B. “4. Presta atenção à frase: O bacalhau outras espécies estão a sumir-se. Rodeia a frase que 

melhor justifica esta deslocação”;  

D. 3. “De que forma é que o caranguejo eremita e a anémona, a sua amiga planta, se 

interajudam para sobreviverem?”. 

 

Como deixámos dito no capítulo 3, não consideramos que o confronto dos 

alunos com interpretações textuais dadas nos enquadradores e solicitações seja, por si 

só, um procedimento inadequado ao contexto de aprendizagem do processo de 

construção dessas interpretações. Parece-nos, pelo contrário, que o confronto o aluno 

com determinadas interpretações estará justificado no caso de a actividade solicitada 

consistir, em primeira instância, na justificação ou validação dessa interpretação com 

expressões textuais, criando assim um contexto de explicitação do fundamento 

linguístico da criação dos sentidos em questão, em vez de se limitar apenas a ser o 

pretexto para solicitar mais informação. Pode pensar-se que as actividades seguintes 

tenham essa finalidade ‘em potência’ se o professor se detiver sobre a relação entre as 

afirmações feitas e os elementos linguísticos das expressões textuais detectadas 

durante a interacção que estabelece com os alunos: 

 

A. “12.2. Retira do texto uma frases ou expressão que demonstre que o Diogo não acreditava 

no que dissera”; 

B. “4. Presta atenção à frase: O bacalhau e outras espécies estão a sumir-se. Rodeia a frase 

que melhor justifica esta deslocação”; 

D. “4. Retira do texto frases ou expressões equivalentes às que, a seguir, te apresentamos: 
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Os carnívoros têm de caçar para não morrerem (...)”. 

 

A nosso ver, o que é verdadeiramente revelador do tipo de teoria de ensino do 

processo de construção dos significados que esta professora mobiliza são os muitos 

momentos em que assim não procede, incorrendo antes em actividades de 

compreensão linguisticamente ‘estéreis’, na medida em manipula significados que ela 

constrói, produtos da sua interpretação, para apenas solicitar outros significados, 

criando desse modo um círculo que é, por isso mesmo, vicioso ao não permitir as 

necessárias oportunidades de reflexão sobre os fundamentos linguísticos das 

interpretações que vão sendo oferecidas. Em vez disso, solicita aos alunos que 

realizem um processo de leitura que se orienta de “fora para dentro” (Dionísio 

2000:314) em busca de: 

- informação explícita (D3. De que forma é que o caranguejo eremita e a 

anémona, a sua amiga planta, se interajudam para sobreviverem?); ou de  

- outra informação igualmente inferida (A4. Por que razão considerava o 

Diogo a escola um castigo?).  

No caso da pergunta A13 (Achas que o Diogo recuperou o berlinde que 

perdera ao jogo? Justifica), a informação inferida que é aí incluída acaba por dar a 

resposta a uma outra pergunta anterior, a pergunta A9 (Assinala com x a resposta 

correcta. Um abafador é (...) ____ um berlinde). Nessa medida, concordámos com 

Dionísio (2000) em que dados como estes mostram uma atribuição muito desigual de 

responsabilidade a esta professora e aos seus alunos pelo processo de construção da 

interpretação, não fazendo mais que projectar nestes um produto pré-definido 

apagando, contudo, os processos que a eles levaram (Dionísio 2000: 315).  

Analisámos de seguida os significados solicitados, procurando identificar 

momentos de explicitação do fundamento linguístico desses significados. À priori, a 

postura ‘atomista’ de construção do significado permitiria a esta professora descer às 

realizações linguísticas e criar contextos potenciais de ensino explícito da língua. A 

nosso ver, essa pode ser a finalidade que subjaz à seguinte actividade, em que esta 

professora aspira a que os alunos justifiquem a resposta remetendo para as palavras 

textuais, embora essa remissão fique apenas implícita na solicitação (cf. A13 e B8): 
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B. “6. Assinala a resposta que te parecer mais correcta: 

___ O peixe-aranha e a faneca gostam de águas frias. 

___ O peixe-aranha e a faneca gostam de águas mornas. 

___ O peixe-aranha e a faneca gostam de águas quentes. 

 6.1. Justifica a tua escolha”. 

 

No entanto, e tal como as demais professoras, a fundamentação linguística da 

construção dos significados não é uma preocupação sistemática e fundamental das 

propostas desta professora. Isso é evidente, por exemplo, no tipo de actividade que 

visa o tratamento do nível lexical, que mostra que esta professora não está 

conscientemente interessada em colocar a explicitação linguística ao serviço da 

compreensão dos textos, porque os alunos poderiam resolver essas actividades, tal 

qual estão formuladas, sem sequer ler o texto: 

 

B. “9. Substitui a expressão <de que há memória> por outra com o mesmo sentido”; 

C. “4. Liga correctamente as seguintes palavras aos seus respectivos sinónimos. 

honrar   desastroso 

protesto   oposição 

catastrófico  respeitar”; 

 

D. 2. “Liga correctamente, de acordo com o que leste: 

associação  flutuação 

urticante  irritante 

benéfica  união 

suspensão  boa”. 

 

Na verdade, um tipo de ensino explícito da língua como aquele que 

assumimos neste trabalho implica um elevado grau de consciência sobre o 

funcionamento linguístico dos textos, que, no entanto, a própria análise dos 

significados solicitados por esta professora também não demonstra. Com efeito, o 

dado mais relevante sugerido pela análise das solicitações / perguntas foi o carácter 

pouco ajustado dos significados (que se pede aos alunos para construir) ao género e 

ao registo de cada um desses textos, sobretudo nos textos não narrativos.  
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Efectivamente, as actividades que esta professora propõe para o texto 

narrativo, que, como se verificou com as restantes professoras, são as mais 

numerosas, apresentam uma maior adequação ao género e registo desse texto. Trata-

se de actividades estruturadas nas fases em que o texto se vai desenrolando (ex. A. 10 

A caminho da escola, o que apetecia ao Diogo fazer?; A.11. Enquanto esperavam 

pelo Diogo em que se ocupavam os amigos dele?; A.12. Durante o jogo entrou em 

cena uma nova personagem. Quem era?; A.14. Assinala com x as expressões que 

retratem o amolador de tesouras; A.16. Ordena de 1 a 5 as seguintes afirmações, 

conforme os acontecimentos da história); procura-se levar os alunos a prestar atenção 

àquilo que serão eventuais ‘mensagens’ desta narrativa, solicitando aos alunos 

informações relativamente ao carácter do personagem principal (A.7. Consideras o 

Diogo um menino obediente?) e a sua opinião final acerca de um assunto abordado 

(A.15. O que pensas do trabalho infantil?), e uma reflexão acerca de uma expressão 

metafórica (A.5. Explica por palavras tuas o significado de: <Enquanto colava esta 

banda desenhada cheia de balões de protesto na cabeça, Diogo tomou o leite, comeu 

o pão.>’).  

No entanto, verifica-se que nenhuma actividade se destina a promover a 

reflexão sobre o final da história; em vez disso, os últimos exercícios oferecem os 

significados que a própria professora constrói sobre o significado dessa passagem em 

afirmações como A.16. As crianças nem queriam acreditar no que estava a 

acontecer’; e A.17.1. Se não concordares, assinala com um x o melhor título: (...) As 

mães têm sempre razão (...)’). Portanto, na abordagem atomizada que faz a este texto, 

esta professora acaba por perder de vista alguns aspectos da estrutura textual global 

que seria relevante explorar. Ainda de salientar é a última actividade (A.17.1 Se não 

concordares, assinala com um x o melhor título), que, tal qual está formulada, acaba 

por constranger a resposta do leitor à pergunta anterior (A.17. Agora que conheces a 

história toda, concordas com o título?). Outro indício de algum desajuste nas 

actividades propostas é a actividade A9, extemporânea no momento em que é 

solicitada por aí ser apenas possível hipotetizar que ‘um abafador’ é ‘um berlinde’. 

Além disso, muitas expressões e manifestações da linguagem tipicamente literária 

ficam por explorar ou são simplesmente assumidas e resolvidas pela professora. Veja-

se, por exemplo, como nas perguntas A.4 (Por que razão considerava o Diogo...) e 
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A.10 (A caminho da escola, o que apetecia ao Diogo fazer?) a professora inclui nas 

perguntas informação relativa ao ‘experienciador desses processos mentais’, que no 

texto é meramente implícita devido ao recurso ao discurso indirecto livre.  

A análise mais detida das actividades que propõe para cada um dos textos 

informativos é ainda muito mais reveladora a este respeito, sobretudo as actividades 

para o texto D.  

O texto D pretende informar sobre entidades e processos naturais em que estão 

implicadas essas entidades, pelo que o mais adequado seria que as actividades de 

compreensão promovessem a construção desses significados para, nesse contexto, 

reflectir explicitamente sobre os padrões de linguagem utilizados nessa construção. 

Na verdade, observa-se que esta professora sente que este é um texto para construir 

conhecimento. Isso é evidente nos primeiro e último exercícios propostos (D.1. e 

D.9.), em que a professora cria condições para que os alunos avaliem o seu 

conhecimento sobre determinadas entidades ou processos nos momentos prévio e 

posterior à leitura, respectivamente. O que se verifica, porém, é que as actividades que 

são entretanto promovidas não levam os alunos a deter-se nos pontos textuais que 

promoveriam essas aprendizagens ou, então, constata-se que é a própria professora 

que vai construindo essa informação.   

Na verdade, a abordagem atomizada a cada um dos excertos que constituem o 

texto D é, quase sem excepção, desfasada do que é a sua principal função. Por 

exemplo, nas actividades que são destinadas à compreensão do excerto relativo às 

Armadilhas não se reflecte a forma como a informação está aí organizada, 

nomeadamente a descrição de três procedimentos de captura das presas, 

tematicamente anunciado na primeira frase do texto; e as actividades a propósito do 

texto sobre as Migrações são apenas pretexto para mobilizar o conhecimento prévio 

dos alunos relativo a este tópico (D.5). Este facto em particular dá a entender que a 

professora crê que este excerto não é informativamente novo (facto que confirmou na 

entrevista a propósito da discussão do vírus da gripe das aves), não reconhecendo no 

entanto a possibilidade de com ele realizar uma reflexão linguística a propósito, por 

exemplo, da expressão das causas dessas deslocações aí enunciadas ou sobre as redes 

de referentes que estruturam esse texto, todas apenas implícitas no texto.  
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Da análise das propostas desta professora emerge, por isso (e tal como nos 

casos das demais professoras), a ideia de que as actividades de compreensão não são 

vistas como locus de construção de conhecimento; antes, emerge a ideia de que esse 

conhecimento se adquire passivamente ou então fora do âmbito das actividades de 

leitura e compreensão de textos (na aula de Língua Portuguesa). Consequentemente, a 

linguagem com que esses significados se constroem no texto, que, como exposto no 

enquadramento teórico deste trabalho, é uma linguagem que faz uso de estruturas 

linguísticas particulares, muitas vezes novas ou pouco habituais para estes alunos, 

permanece invisível para o trabalho pedagógico. Não sendo nem momentos de 

construção de conhecimento sistematizado nem de reflexão sobre as estruturas 

linguísticas subjacentes a esses significados, as actividades de compreensão propostas 

por esta professora apenas podem ser descritas como ‘aleatórias’ nesses textos.  

Comentários praticamente idênticos podem ser feitos a propósito das 

actividades para as duas notícias: os movimentos promovidos por esta professora não 

conduzem os alunos pelas estruturas textuais que levariam à reconstrução 

sistematizada das informações que aí são dadas, e, por isso mesmo, tão-pouco às 

estruturas linguísticas. Por exemplo, a compreensão do texto B implicaria a distinção 

do referente de um problema particular, a poluição, que aí é mencionado no contexto 

de um outro problema de que o texto trata na generalidade, o aquecimento dos mares. 

Todavia, nas actividades, o que se pede aos alunos é que indiquem o maior problema 

da actualidade ‘em sua opinião’ (B.10. Em tua opinião, qual é o maior problema da 

actualidade?).  

A falta de sintonia do trabalho proposto com o texto visado também é visível, 

por exemplo, no facto de aparecerem actividades pouco adequadas a este tipo de 

textos. Através da pergunta 3 do texto C (C.3. Ordena as afirmações seguintes de 1 a 

4, conforme os acontecimentos narrados no anterior excerto do texto) esta professora 

procura aplicar a estrutura narrativa de acontecimentos a um excerto expositivo (facto 

igualmente observado nas sugestões de uma outra professora). Também nestes textos 

a professora perde de vista a unidade textual. Para ambas notícias, os únicos 

momentos em que se evoca o texto na sua globalidade é nas últimas perguntas, 

sobretudo na pergunta B.12.1 (Achas que a afirmação da pergunta anterior se 

enquadra no assunto do texto? Justifica a tua resposta.) e na C.11 (Agora que 
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conheces o texto na totalidade, voltarias a responder à pergunta número um da 

mesma forma? Justifica a tua resposta.), mas aquilo que se pretende é uma reflexão 

de âmbito metacognitivo sobre uma aprendizagem que o aluno teve de fazer 

passivamente.   

Perante todos estes textos (A, B, C e D), de diferentes géneros e escritos em 

diversos registos, e assumindo uma postura ‘localizada’, seria desejável a orientação 

dos alunos pelas estruturas linguísticas significativas para dessa forma procurar 

recriar o processo de construção dos sentidos (Dionísio, 2000:322) e nesse contexto 

promover a consciencialização dos elementos disponibilizados pelos textos com os 

quais se deve jogar para fazer mais eficazmente sentido (idem:323), mas o que 

constatamos é que a principal preocupação desta professora, aquela que é mais 

sistemática, acaba por ser o trabalho de alguns conteúdos dispersos e mais ou menos 

aleatórios. A análise das actividades de identificação solicitadas mostra também a não 

preocupação em visibilizar a forma linguística que suporta esses significados.  

Definitivamente significativas para nós são as conclusões da análise das 

actividades que implicam a construção dos sentidos realizados no texto pelas 

estruturas linguísticas anafóricas demonstrativas. Diferentemente das actividades das 

restantes professoras, cujo carácter global e formulaico não abriu espaço para este tipo 

de actividades, esperar-se-ia que o carácter localizado das actividades da professora 

Ent4 permitisse esse tipo de atenção. No entanto, constatámos que entre as 

actividades que esta professora propõe (i) apenas 1 visa ou implica a reconstrução dos 

significados construídos por essas estruturas (A5: Explica, por palavras tuas o 

significado de: «Enquanto colava esta banda desenhada cheia de balões de protesto 

na cabeça, Diogo tomou o leite, comeu o pão»); que (ii) a maior parte dos 

significados em cuja construção intervêm essas estruturas é assumida pela própria 

professora (havendo situações que não são alvo de actividade) e que (iii) nenhuma 

actividade visa a sua explicitação. Compare-se, a título exemplificativo, a seguinte 

passagem com a actividade proposta pela professora, espaço em que ela própria 

resolve as estruturas referenciais construídas pelos pronomes demonstrativos no texto: 

 

O texto diz:  
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“Os venenos das plantas são dos produtos mais perigosos que se conhecem, como por 

exemplo o cianeto e o curare: este encontra-se na casaca de algumas árvores da América do 

Sul e aquele existe nas folhas de uma variedade de trevo vulgar nos relvados e prados”; 

 

A actividade:  

(D) “8. Completa as frases, copiando do texto as palavras adequadas. 

O curare é um veneno que se extrai da ________ de algumas árvores da América do 

Sul e o cianeto é extraído das ________ de uma espécie de trevo”.  

 

Outros exemplos da reconstrução operada pela professora são: 

 

A.  “4. Por que razão considerava o Diogo a escola um castigo?”; 

A. “12.2. Retira do texto uma frases ou expressão que demonstre que o Diogo não acreditava 

no que dissera”; 

D. “3. De que forma é que o caranguejo eremita e a anémona, a sua amiga planta, se 

interajudam para sobreviverem?”. 

 

Enfim, apesar da singularidade na aproximação à compreensão em Língua 

Portuguesa revelada pelas actividades desta professora, os factos descritos levam-nos 

a aproximá-la das restantes professoras que fazem parte do nosso estudo. 

Nos quatro casos, as actividades de construção de significado sugeridas e/ou 

referidas nas entrevistas das quatro professoras estão parcial ou deficientemente 

ajustados ao significado urdido pelo próprio texto. São sempre parciais porque estão 

dominadas pela incidência na obtenção de certo tipo de ‘significados’, ora 

globais/tipificadores ora locais/particularizados. A utilização das categorias da 

narrativa emerge como o ‘construto’/princípio mais definido e singularizante para 

estruturar as actividades de construção dos sentidos nos textos narrativos, sendo muito 

mais difusa a estruturação de actividades nos textos informativos, perante os quais as 

professoras, evitando actividades de construção de significado, que não parecem ser 

para a aula de língua, concebem as actividades de compreensão desses textos como 

um âmbito de aplicação das categorias da narrativa, de significados meramente 

aleatórios ou de construção, apenas, de ideias principais.  
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Para além desse trabalho de tipo ‘conteudístico’, as actividades de 

compreensão dos textos sugeridas por estas professoras conferem pouca atenção à 

materialidade linguística e à explicitação e consciencialização da construção 

linguística dos significados obtidos. Na verdade, o tipo de significado construído, 

global ou local, conduz inevitavelmente as professoras a um determinado tipo de 

preocupação a este nível, mas é com muita frequência que a língua fica apenas 

implícita no trabalho de compreensão previsto.   

Na entrevista, obtivemos outros indícios que confirmam e ampliam estas 

conclusões. Começámos por pedir a todas estas professoras que nos indicassem os 

objectivos que tinham em mente quando determinaram estas actividades de 

compreensão e as que em geral implementam na sua sala de aula (11b).  

Afirma-se claramente dois tipos principais de objectivos para a realização 

destas actividades de compreensão. Um é o relativo a promoção da (auto-)construção 

dos significados textuais programáticos: “[Q]ue o aluno aprenda (os conteúdos)” 

(Ent1). Esta professora especifica, noutro momento da entrevista, que considera que 

muitas vezes a realização da leitura não basta para compreender “porque muitos lêem 

mas não compreendem o texto” (Ent1); ou a promoção da (auto-)construção dos 

significados textuais não especificamente programáticos: 

 

“O questionário que (a entrevistadora) aplicou é para avaliar, e) o meu 
(questionário) é para os ajudar a compreender (...) isto era uma ajuda para eles 
conseguirem retirar a informação”; “estas são as informações importantes desta 
parte do texto e … (...) achei que, com este processo, eles conseguiriam retirar a 
informação certa” (Ent4);  

 

o outro objectivo é o relativo à avaliação do grau de compreensão / dessa 

aprendizagem dos alunos:  

 

“Saber se eles perceberam (quem são as personagens principais, quem são as 
secundárias...)” (Ent2);  
“É para ver se eles perceberam realmente a mensagem, esse é o objectivo” (Ent3).  

 

Volta novamente a ser interessante a postura da professora Ent4, que uma vez 

mais não inclui entre as finalidades nenhuma de ordem avaliativa. No entanto, quando 

confrontada com o facto de algumas das suas perguntas visarem a compreensão da 



Parte II 

Capítulo 5: A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da entrevista (e das actividades de construção de significado 

 

 313

estrutura linguística demonstrativa, pelo menos, procurarem a compreensão de 

informação em que essa estrutura está implicada ou mesmo construindo essa 

informação (cf. pergunta 16, 3º tópico), as afirmações desta professora põem a 

descoberto as suas intenções avaliativas: 

 

“(Estas são as informações importantes desta parte do texto e) … eu queria saber se 
eles eram capazes de retirar estas informações. No fundo as respostas correctas 
mostram que eles perceberam isto, conseguiram saber (...); esse também é o meu 
objectivo, (...) saber se eles compreenderam o texto” (Ent4). 

 

Desta forma, a análise das suas práticas potenciais e das suas concepções 

acerca dessas práticas mostra que esta professora não foi consistente nas suas 

respostas, mais concretamente com aquilo que tinha afirmado, no 1º tópico da 

entrevista, acerca das suas práticas relatadas e das suas concepções acerca dessas 

práticas. A análise destes novos dados leva-nos a aproximá-la das demais professoras.  

Nenhuma destas professoras aponta o ensino explícito do processo da 

construção linguística do significado como objectivo para a realização das actividades 

de compreensão propostas, no que são congruentes com o tipo de trabalho idealizado, 

que, como vimos, praticamente não contempla o ensino explícito do processo de 

construção desses significados em cada texto. Na verdade, tal como o afirmam Castro 

& Sousa (1998:64), o facto de as actividades de leitura aparecerem sobretudo 

centradas na obtenção de significados é em si mesmo um indício de uma concepção 

predominantemente avaliativa das práticas de reconhecimento de texto escrito.  

Além disso, a inexistência de indícios claros de operacionalização do princípio 

pedagógico do ensino explícito é na globalidade congruente com a invisibilidade que 

a linguagem assume nas concepções e práticas relatadas que tínhamos constatado na 

análise das respostas às perguntas 1-6 do 1º tópico, e a associação de finalidades de 

(auto-)construção dos significados e de avaliação desse processo a estas actividades 

concretas é igualmente congruente com as finalidades que as professoras tinham 

afirmado associar ao trabalho de compreensão que habitualmente realizam nas 

respostas à pergunta 9, também do 1º  tópico da entrevista. O que também emerge 

novamente nestas afirmações é uma noção de construção de significado como uma 

actividade realizada individualmente pelo aluno (que ‘o aluno aprenda’; ajuda para 
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‘eles conseguirem retirar’; ver/ saber se ‘eles perceberam’; saber se ‘eles 

compreenderam’), e que, de uma forma ‘consequente’, não faz falta ensinar a fazer. 

Nessa medida, a análise desta dimensão é relevante para a caracterização da 

pedagogia da literacia destas professoras, já que evidencia a operatividade de uma 

teoria pedagógica que está aquém de uma concepção verdadeiramente ‘processual’ do 

ensino da construção dos significados textuais, limitando-se à obtenção de produtos 

de compreensão e à avaliação desse processo. 

Outra evidência da inexistência de uma intencionalidade especificamente 

linguística na forma como estas professoras conduzem as actividades de construção 

de significado é o carácter intuitivo que essas actividades assumem. Na entrevista e a 

propósito da pergunta 16 do guião, quando confrontada com o facto de algumas das 

suas perguntas visarem a compreensão da estrutura linguística demonstrativa, pelo 

menos, procurarem a compreensão de informação em que essa estrutura está 

implicada ou mesmo construindo essa informação, a professora Ent3 afirma, entre 

surpreendida e resignada, que não o fez conscientemente, que o fez porque a sua 

queda natural para a área da língua a leva a fazer assim: 

 

“Pronto, se calhar também faço isso de forma intuitiva.(…) A minha formação 
académica também... digamos que ainda tinha muito que lhe dar. (…) Porque eu 
achei que aí, pronto. Mas eu penso, não sei, eu penso que é a minha tendência inata 
para a língua (…). Penso, quer dizer, quando estou a fazer a pergunta às vezes nem 
estou a pensar o que é que eu, sei lá, não estou a…, nem penso, acho que sai 
naturalmente, que é intuitivo, não sei. Pronto, quer dizer, não me valoriza muito 
cientificamente (…) porque é, … saem-me assim as coisas naturalmente (…) 
Pronto… acho, é intuitivo” (...) (Ent4). 

 

Também encontrámos indícios de uma actuação ‘intuitiva’ nas palavras de 

outras professoras. Essa forma de actuar é por exemplo evidente quando uma 

professora afirma que  

 

“em cada parágrafo, nós questionamos aquilo que nós achamos que as crianças 
deverão ter dúvidas” (Ent3). 

 

Quando interrogámos as professoras acerca do papel desempenhado pelas 

actividades de compreensão constantes nos manuais nas suas aulas de leitura e sobre a 

natureza da sua eventual intervenção no sentido de reformular/ acrescentar 
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actividades às propostas nesses materiais (perguntas 12a e 12b do guião), três 

professoras afirmam realizar todas as actividades de compreensão constantes nos 

manuais (“Procuro fazer todas as actividades” (Ent1); “Geralmente, faço o que tem 

nos manuais” (Ent2); “Sim, sim, costumamos indo trabalhar essas perguntas” (Ent3)).  

Uma professora admite que faz essas actividades como forma de evitar 

animosidades por parte dos pais:  

 

“Mais por causa dos pais [riso] (se não eles dizem) que elas ainda estão por fazer. 
Não é que eu às vezes até concorde com elas” (Ent1), 

 

caso em que as procura modificar: “Quando não concordo dou-lhe a volta. Às vezes 

até altero” (Ent1). Uma quarta refere que não faz todas as actividades de compreensão 

sugeridas nos manuais por considerar repetitivas e pouco produtivas certas 

actividades propostas: 

 

“Não, também não faço todas as actividades. Algumas salto, porque algumas já 
cheguei à conclusão de que os alunos fazem batota nelas. (…) Os exercícios são 
todos muito iguais para todos os textos: Por exemplo, há um tipo de exercício que é 
um ditado mudo: apresenta um excerto do texto para o menino copiar lá na própria 
folhinha, para os meninos irem buscar uns autocolantes para colar ao lado de cada 
frasezinha, e depois <E agora, sem olhar, escreve>... e o menino faz batota. O 
menino faz cópia, não faz ditado mudo... Quer dizer, ‘ditado’, nem sei o que é isto 
de ‘ditado mudo’, o que eles pretendem com este ditado mudo, que é uma 
actividade moderna, virada para à frentex, mas que no fundo não tem nada, não tem 
nada” (Ent4).  

 

Todas afirmam intervir sobre as actividades de compreensão constantes nos 

manuais, quer através da realização de perguntas suas, quer através da procura de 

actividades alternativas noutros manuais:  

 

“Se não gosto das perguntas que lá estão, eu faço outras perguntas além daquelas ou 
(…) complemento; eu vou a outro livro, sei lá, a uma enciclopédia ou qualquer 
coisa (…) e completo” (Ent1).  

 

Os comentários destas professoras acerca do teor dessas intervenções voltam a 

confirmar a não referência à necessidade de ‘ensinar a compreender’: em vez disso, 

refere-se a intenção de cumprir o programa, de preparar para a avaliação, de motivar e 

de ‘desenvolver’ os alunos, quer em termos de ‘formação da personalidade e de 
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socialização’ quer em termos linguísticos (mas apenas como ‘efeito’ colateral da 

realização das actividades e não como o resultado de uma actividade intencional de 

ensino do processo de compreensão. 

Uma das professoras afirma que altera as actividades “como eu acho que é 

melhor, que estou a orientar” (Ent1). Uma resposta semelhante tinha já sido dada por 

esta professora quando se referiu às actividades de compreensão que realizaria com o 

Texto D (cf. análise das actividades), tendo a professora especificado que como ela 

acha ‘que é melhor’, como ela está ‘a orientar’ dizem respeito ao cumprimento do 

conteúdo programático, mais concretamente com a melhor concretização dos 

objectivos de ensino: 

 

“Tudo depende do que eu quero transmitir, do que eu quero aqui saber. (Na Língua 
Portuguesa) posso perguntar: “De que animais trata o texto?” e tal, mas depois no 
estudo do meio já interessa (ver) outra parte: “Como é o corpo deles?”, já vou para 
outra vertente, em função daquilo que eu quero (...) saber … Se eu (quero) 
transmitir que as aranhas não têm um corpo igual ao dos mamíferos, porque são 
insectos, aracnídeos..., eu já tenho que fazer outro tipo de perguntas. Agora, em 
língua portuguesa eu não vou..., não junto. (…) Levo o texto para o sítio que eu 
quero” (Ent1). 

 

Uma outra professora refere que  

 

“às vezes, faço perguntas minhas escritas no quadro, para eles copiarem e 
responderem, não iguais às do manual” (Ent2),  

 

embora reconheça que as principais perguntas já estão aí normalmente contempladas: 

“geralmente, as principais perguntas são feitas nos manuais” (Ent2), explicando que 

essa sua intervenção obedece à necessidade de proceder a uma variação ‘formal’ das 

perguntas para ‘preparar os alunos’ para a ‘avaliação’. Mais concretamente, pretende 

desse modo familiarizar os alunos com determinado ‘estilo de pergunta’ que pode 

surgir nos momentos de avaliação, que são preparados conjuntamente com outras 

escolas do mesmo agrupamento, podendo as actividades de compreensão divergir do 

formato habitual configurado pelo seu manual particular: 

 

“Os manuais (...) têm todos geralmente a mesma forma de fazer as perguntas, 
digamos assim, a mesma maneira. E, por conseguinte, às vezes há que variar um 
bocadinho o tipo de pergunta para haver outro tipo de resposta também para haver 
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(outro tipo de) compreensão, porque se não cai-se no erro... Por exemplo, aparecem 
depois as fichas de avaliação, que são feitas no final do período e que não são feitas 
só por nós, são feitas a nível de agrupamento. E (se) eu tiver um manual, a outra 
escola tem outro, a outra tem outro, (com um) tipo de perguntas diferentes, o que é 
que acontece? Se não forem dentro do mesmo contexto das minhas, os meus alunos 
vão-se ressentir em relação aos outros e então há que fazer… diferenciar um pouco 
as perguntas, o estilo de pergunta” (Ent2). 

 

Uma terceira professora afirma que costuma realizar todas as perguntas do 

manual “mas depois podemos trabalhar o texto de uma outra forma” (Ent3) porque 

considera que tem  

 

“de diversificar as actividades, não me posso limitar só àquelas; procuro outro tipo 
de actividades, em geral diferentes” (Ent3).  

 

Com essa diversificação procura promover  

 

“o desenvolvimento integral dos alunos ali, ali, ali, aqueles pontos; para os 
desenvolver ao máximo... Tenho essa preocupação” (Ent3).  

 

Refere que as actividades que normalmente nota mais em falta nos manuais 

são as que obrigam os alunos a pensar (estas actividades ‘que obrigam o aluno a 

pensar’ são actividades com que visa promover a formação ‘pessoal’ do aluno, a que 

nos referiremos mais detalhadamente adiante neste capítulo), embora considere que o 

manual que utiliza actualmente seja melhor a esse nível:  

 

“Eu acho que este manual actual até tem assim diferentes, é o que eu estava a 
(pensar). Obriga-os a pensar, acho que sim. Tem momentos até de reflexão, que eu 
costumo fazer muito” (Ent3);  

 

além disso, procura, com essa diversificação de actividades, ‘motivar os alunos’: 

 

“E depois as crianças também adoram e (isso) motiva-os. Motiva-os. Sabe que as 
rotinas (...), embora necessárias, cansam e chateiam. Até nós, nós também (…) e 
(isso) desmotiva-os” (Ent3). 

 

Outra afirma introduzir actividades escritas suas  
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“normalmente (...) antes, antes de chegarmos ao manual. (...) Primeiro, sempre a 
oralidade, depois então faço umas perguntinhas no quadro, que eles registam para o 
caderno” (Ent4),  

 

explicando que a sua intenção, com a realização dessas actividades ‘extra’ manual, é a 

de desenvolver a competência dos alunos na área da Língua Portuguesa, a capacidade 

de compreensão oral e escrita tanto na Língua Portuguesa como noutras ‘áreas’:  

 

“É desenvolver a competência dos alunos na área da Língua Portuguesa, acima de 
tudo, quer a nível da oralidade, quer ao nível da escrita, quer ao nível de 
desenvolver até capacidades que façam com que eles também melhorem as suas 
competências noutras áreas, por exemplo, na matemática, porque se um aluno não 
consegue compreender o que lê, muitas vezes erra o problema não é por não saber 
fazer o problema, mas é porque nem compreendeu sequer o enunciado” (Ent4). 

 

Consideramos estas respostas muito relevantes na medida em que se constata 

novamente que estas professoras não consideram a necessidade de utilizar os 

contextos de construção de significado para proceder ao ensino explícito desse 

processo. Muito pelo contrário, volta a emergir a ideia de que, para estas professoras, 

se aprende a construir significado ‘implicitamente’ ao implicar os alunos na 

realização das actividades de compreensão nas aulas de Língua Portuguesa e que essa 

aprendizagem resulta do esforço dos alunos na realização dessas actividades. Parece-

nos neste momento pertinente recuperar as palavras de uma entrevistada, que, em 

nosso entender, denunciam aspectos que consideramos muito significativos para uma 

primeira compreensão deste estado de coisas (na discussão do tópico 3 ampliaremos 

esta análise com outro tipo de razões). Apesar de extensas, são afirmações 

especialmente elucidativas por serem equacionadas relativamente ao trabalho de 

compreensão realizado no Estudo do Meio: 

 

“Tudo depende do que eu quero transmitir, do que eu quero aqui saber. (Na Língua 
Portuguesa) Posso perguntar: “De que animais trata o texto?” e tal, mas depois no 
Estudo do Meio já interessa (ver) outra parte: “Como é o corpo deles?”, já vou para 
outra vertente, em função daquilo que eu quero (...) saber … Se eu quero transmitir 
que as aranhas não têm um corpo igual ao dos mamíferos, porque são insectos, 
aracnídeos (...), eu já tenho que fazer outro tipo de perguntas. Agora, em Língua 
Portuguesa eu não vou..., não junto. Levo o texto para o sítio que eu quero (...);  
Se eu vou fazer perguntas de Língua Portuguesa, já não vou fazer perguntas “Como 
é que as aranhas têm o corpo?, se é mole, se é duro”. No Estudo do Meio é que eu 
vou trabalhar essa parte: “Quantas patas tem?”, em função do conteúdo. (Na Língua 
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Portuguesa) se fizesse perguntas sobre, por exemplo, (o texto d)as Armadilhas, só ia 
perguntar mesmo o enredo do texto: “O que é que elas fazem para caçar os 
animais?”, mais ou menos, não vou saber se elas têm o corpo mole, se têm duro. 
Trabalharia mais essa parte no Estudo do Meio, que diferença havia entre os 
animais mamíferos e as aranhas; nem o ambiente. O ambiente das aranhas deixaria 
também para o Estudo do Meio” (Ent1). 

 

Para esta professora, o objecto de ensino no âmbito do Estudo do Meio é 

tangente, preciso e diversificado: além disso, esta professora conhece ou é facilmente 

capaz de formular objectivos para as tarefas de construção de significado (‘o que quer 

ensinar’) a levar a cabo com os textos do Estudo do Meio. Muito provavelmente, por 

causa desse conhecimento identifica prontamente os pontos de interesse nos textos 

para onde pretende conduzir a atenção dos alunos quando pensa nas actividades de 

compreensão que construiria nessa área curricular (e é, muito provavelmente, em 

função desse conhecimento que são escolhidos (muitos d)os textos para a área da 

Língua Portuguesa, a que antes nos referimos (cf. pergunta 2, tópico 1)).  

No entanto, refere-se às actividades de compreensão em Língua Portuguesa de 

uma forma muito diferente. Como vimos, das suas palavras emerge a ideia de que, 

numa aula de língua, os significados que construiria para o Texto D seriam 

dominantemente configurados pelas categorias da narrativa; além disso, sempre que 

se refere à construção das actividades de compreensão na aula de língua fá-lo de uma 

forma muito difusa e imprecisa (atente-se nos sublinhados):  

 

“(Na Língua Portuguesa) se fizesse perguntas sobre, por exemplo, (o texto d)as 
Armadilhas, só ia perguntar mesmo o enredo do texto, “O que é que elas fazem para 
caçar os animais?”, mais ou menos (...); Posso perguntar: “De que animais trata o 
texto?” e tal’)” (Ent1). 

  

Essa imprecisão é ainda mais evidente relativamente à construção das 

actividades de Funcionamento da Língua, que também refere (compare-se o discurso 

impreciso quando fala de actividades de compreensão com a clareza e precisão com 

que refere objectos potenciais de trabalho no âmbito do Funcionamento da Língua): 

 

“Depois eu aqui podia procurar muitas coisas na parte de Língua Portuguesa. (...) 
Por exemplo, na parte da Língua Portuguesa... depois já tinha, eu (…) dava-me 
muito, ia para a parte de… Hm... três ou quatro perguntas de interpretação ou 
compreensão de texto (...). Depois eu podia ir para a parte da gramática:  os nomes 
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comuns, palavras, verbos terminados em –ar. Eles já diziam logo: “Oh, tem aqui 
<alimentam>, do verbo alimentar”. Hm … Palavras da família de caça. Eu iria para 
esse lado. Formar frases...” (Ent1). 

 

O que é para nós a constatação mais importante da análise destas afirmações é 

não referência a um objecto nem a um objectivo claros para o trabalho pedagógico a 

desenvolver com as actividades de compreensão em Língua Portuguesa. Dito de outro 

modo, enquanto no Estudo do Meio e no Funcionamento da Língua a professora 

pensa nas actividades x ou y para ensinar α ou β, esta professora não associa 

nenhuma finalidade às actividades de compreensão em Língua Portuguesa que refere. 

Isto é, usa um único ‘construto’/princípio para formatar as suas actividades 

(categorias da narrativa) mas nunca se lhe refere (ou a qualquer outro) como um 

objecto de ensino, nunca o assume como aquilo que quer transmitir e ensinar, nas 

aulas de compreensão em Língua Portuguesa:  

 

“Se eu vou fazer perguntas de Língua Portuguesa, já não vou fazer perguntas 
“Como é que as aranhas têm o corpo?”, “Se é mole, se é duro”. No estudo do meio é 
que eu vou trabalhar essa parte, “Quantas patas tem?”, em função do conteúdo” (...); 
(Na Língua Portuguesa) Posso perguntar: “De que animais trata o texto?” e tal, mas 
depois no estudo do meio já interessa (ver) outra parte: “Como é o corpo deles?”, já 
vou para outra vertente, o que eu quero saber … Se eu (quero) transmitir que as 
aranhas não têm um corpo igual ao dos mamíferos, porque são insectos, aracnídeos, 
eu já tenho que fazer outro tipo de perguntas” (Ent3). 

 

Estas afirmações podem ser interpretadas como denunciando a inexistência de 

um objecto e de objectivos de ensino claros, definidos e compreensivos para as 

actividades de compreensão em Língua Portuguesa. Em nosso entender, talvez isso 

contribua para explicar a irregularidade no perfil das actividades de construção de 

significados sugeridas e a atenção, praticamente nula, prestada à linguagem na 

construção desses significados, facto que já tínhamos notado na discussão do tópico 1. 

E a verdade é que, tal como o deixámos referido no capítulo 2, nos programas não se 

prevê nem se especifica nenhuma actividade ou indicação que deixe perceber este tipo 

de preocupação. 

Essa ténue singularidade da aula de Língua Portuguesa foi duplamente 

colocada em destaque numa outra entrevista. Num momento, a professora afirma que 

na aula de língua também pretende chamar a atenção dos alunos para os aspectos 
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poéticos e gramaticais da linguagem, se bem que reconheça que, no âmbito do estudo 

do meio, também aproveita para fazer algumas perguntas relacionadas com este 

último aspecto: 

 

“No estudo do meio, eles também fazem resumos, também faço leitura com eles. 
(...) eu na língua portuguesa também pretendo sensibilizá-los para a beleza de 
algumas palavras, para a parte estética dos textos (e) também para o funcionamento 
da língua … Se bem que às vezes surge num estudo do meio aproveito para fazer 
umas perguntinhas de gramática para ver como é que anda a coisa” (Ent4); 

 

dando a entender, num outro momento, que a aula de língua é um contexto de 

abordagem de todos os domínios curriculares: 

 

“Eu posso dar numa aula de língua portuguesa, eu posso dar tudo. (...). Eu posso 
falar de matemática, eu posso falar de estudo do meio, eu posso dar educação física, 
(...) educação cívica, musical, dramática, tudo, podemos dar tudo (...). Isto é (…) 
como as cerejas: vêm umas atrás das outras, não é? E às vezes a gente vai ligando 
aqui, liga aqui, liga acolá, tanto estamos na matemática, como já está no estudo do 
meio, como volta à língua portuguesa, como vai para a música, como vai para ali, 
como vai acolá, pronto é a vantagem de se ser professor do primeiro ciclo” (Ent4) 

 

2.3. Mobilização assistemática do princípio pedagógico do enquadramento 

crítico 

 

Conforme deixámos referido no capítulo 3, quisemos ainda analisar as 

sugestões propostas pelas professoras com o objectivo de apreciar o grau de 

operacionalização do princípio pedagógico do ‘enquadramento crítico’ da construção 

dos significados textuais na sua prática pedagógica. Com esse objectivo, 

identificámos actividades que implicam um determinado posicionamento pessoal 

perante o texto, essencialmente de avaliação e/ou de reflexão, distinguindo entre 

aquelas que visassem levar os alunos a construir significados essencialmente 

socializadores (portanto, conformes às ideologias dominantes) e aquelas que visassem 

desconstruir significados textualmente construídos levando os alunos a avaliar e/ou 

reflectir acerca da linguagem utilizada e /ou dos significados veiculados pelos textos e 

explicitar o papel da linguagem e das mensagens veiculadas nos textos na 

conformação do leitor. Como então dissemos, será só neste último caso que estaremos 
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perante uma verdadeira implicação crítica dos alunos perante o processo de 

construção de significados. 

A análise do conjunto de propostas sugerido por estas professoras permitiu-

nos identificar as seguintes actividades que implicam um determinado 

posicionamento pessoal dos alunos perante os textos: 

 

Texto A  

Ent3  “Deixar os alunos manifestar a preferência por personagens e situações do 

texto, justificando a sua escolha”; 

“Tentar explicar o último parágrafo do texto e confrontar as várias opiniões”. 

Ent4 “7. Consideras o Diogo um menino obediente? Justifica a tua resposta”;  

“8. (Como é que a mãe do Diogo sabia que ia chover?) 8.1. E tu acreditas 

nisso? Justifica”; 

“15. O que pensas do trabalho infantil?”. 

 

Texto B  

Ent1 (“Identificação do problema ambiental tratado no texto”). “Diálogo com os 

alunos”. 

Ent2 (“Interpretação oral” e) “Debate colectivo sobre os problemas ambientais no 

mundo provocados pelo homem”;  

(“Abordagem de outros problemas ambientais”). “Estratégias de protecção 

ambiental”. 

Ent3 “Debate na aula. Elaborar uma grelha com os possíveis factores que 

contribuem para as alterações climáticas e possíveis soluções”. 

Ent4 “10. Em tua opinião, qual é o maior problema da actualidade?”;  

“11. Se pudesses, como combaterias a poluição?”. 

  

Texto C  

Ent1 “Sensibilização dos alunos”. 

“Pesquisar (...) os problemas que afectam as populações”; 

“Elaborar um jornal de parede para alertar”;  

“Os direitos das crianças”;  

“O que podem fazer os países mais ricos”;  

“O que pode fazer cada um de nós”. 
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Ent3 “Debate na aula”.  

 

Destaca-se o facto de que o maior número dessas actividades é relativo à 

narrativa e aos textos da notícias, e de que não identificámos nenhuma actividade 

relevante a propósito do Texto D. Destaca-se também o facto de todas as professoras 

terem incluído pelo menos uma actividade classificável como de âmbito pessoal. Em 

muitos casos, a decisão de proceder a essa classificação foi informada pela entrevista, 

quando confrontámos as professoras com essas actividades em particular e lhes 

pedimos que nos indicassem os objectivos com que pretendiam concretizá-las. 

Durante a entrevista as professoras referiram-se a estas perguntas como “perguntas de 

resposta pessoal” (Ent1), “perguntas deles próprios” (Ent2), perguntas que os “põem a 

pensar” (Ent1, 2, 3, 4). Além disso, foi apenas na entrevista que pudemos interpretar 

se estas actividades eram apenas destinadas a promover a construção de significados 

essencialmente socializadores (portanto, conformes às ideologias dominantes) ou se 

visavam desconstruir significados textualmente construídos. 

Da consideração dos comentários das professoras durante a entrevista 

(pergunta 13), pudemos verificar que todas realizam estas actividades com uma 

finalidade essencialmente ‘socializadora’, traduzida na transmissão de determinados 

valores morais, éticos e cívicos, atitudes e sentimentos cultural e socialmente 

‘valorizados’. No entanto, foi referida por uma professora a finalidade de assim 

promover uma desconstrução critica dos textos. 

A utilização dos textos para a transmissão de determinados valores e 

sentimentos socializadores foi claramente denunciada por uma professora quando 

directamente interrogada sobre a finalidade atribuída à ‘actividade’ Sensibilização dos 

alunos (Ent1), que sugere a propósito do texto C (‘Órfãos lembrados…’). Deu a 

entender que aquilo que pretende é promover a emergência de um sentimento de 

‘comiseração’, sentimento esse que supostamente estaria na base da promoção da 

transmissão de valores morais, como o de solidariedade, em que, de resto, claramente 

se fundamenta parte de uma actividade de pós-leitura que sugere (Elaborar um jornal 

de parede para alertar; O que podem fazer os países mais ricos; O que pode fazer 

cada um de nós (Ent1): 
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“Sensibilizá-los para o facto de que há muitas pessoas, muitas crianças no mundo 
que, enquanto que eles têm tudo, desperdiçam, estragam - porque os nossos miúdos 
têm tudo... e não dão valor a muitas coisas -, há muitas crianças que sofrem com a 
guerra, com as doenças e são umas infelizes. Eu acho que alertar para o problema, 
por exemplo, em África” (Ent1). 

 

Essa mesma intenção foi manifestada por outra professora, no momento em 

que dava a sua opinião acerca do Texto C da prova: 

 

“O texto dos Órfãos apela muito às crianças, leva a questionar os problemas sociais 
do nosso tempo. Eu acho que o problema aqui, pronto, é não é o facto até de serem 
órfãos, porque ser órfão é uma coisa normal da vida. Agora o ser ‘órfãos da SIDA’, 
digamos assim, é que é chocante e portanto acho que as crianças também precisam 
de conhecer a realidade, porque muitos deles estão em redomas, protegidos dos 
problemas do mundo e alguém tem que os alertar para essas coisas...” (Ent4). 

 

Não nos parece exagerado dizer que nestas actividades prima sobretudo uma 

finalidade relacionada com a transmissão do que se pode designar de society’s 

dominant way of thinking about things (Harste 2001: s/p) e com a ‘conformação’ da 

subjectividade dos alunos a essa normalidade. Consideramos que as seguintes 

actividades propostas para o texto B (‘Peixes em fuga…’) também exemplificam bem 

essa preocupação socializadora. Nessas actividades, de uma forma mais ou menos 

evidente, o que se pretende é conduzir os alunos a reflexões acerca dos problemas 

ambientais, com a finalidade de desenvolver determinado tipo de atitudes, hoje em dia 

socialmente esperadas e valorizadas. Quer dizer, no mundo em que vivemos, os 

problemas ambientais tornaram-se parte da normalidade, e a protecção ambiental faz 

parte dos valores cívicos que se deseja conscientemente incutir nas crianças:       

 

(“Identificação do problema ambiental tratado no texto”). “Diálogo com os alunos” (Ent1); 

(“Interpretação oral e”) “Debate colectivo sobre os problemas ambientais no mundo 

provocados pelo homem’; Abordagem a outros problemas ambientais; Estratégias de 

protecção ambiental” (Ent2); 

“Debate na aula. Elaborar uma grelha com os possíveis factores que contribuem para as 

alterações climáticas e possíveis soluções” (Ent3); 

“B.11. Se pudesses, como combaterias a poluição?” (Ent4) 
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A mesma intenção socializadora a voltou a emergir quando, num outro 

momento durante a entrevista, uma dessas professoras especificou uma actividade 

concreta em que solicitaria as opiniões dos alunos sobre os conteúdos do texto 

narrativo: 

 

“Quando os textos são pequeninos, faço mais perguntas de resposta pessoal: “O que 
é que tu pensas sobre o texto, sobre a personagem?”. Aqui, por exemplo, podia 
perguntar “O que é que tu achas da vida do Focinhito Triste? Ele toda a vida 
trabalhou naquilo, não teve mais nada”. Quer dizer, pô-los a pensar” (Ent1). 

 

Neste caso, parece claro que a finalidade subjacente a esta solicitação de 

opiniões é de carácter ‘moralizador’: é, com efeito, difícil pensar que se trate de uma 

actividade em que se espere a manifestação de opiniões diversas. No entanto, também 

foi possível detectar na entrevista interesse por solicitar e confrontar as opiniões dos 

alunos com o fim de promover a emergência e a afirmação da individualidade e da 

autonomia de pensamento e do respeito pelo pensamento alheio. Por exemplo, a 

propósito das seguintes actividades: Deixar os alunos manifestar a preferência por 

personagens e situações do texto, justificando a sua escolha e Tentar explicar o 

último parágrafo do texto e confrontar as várias opiniões (Ent3), a professora refere: 

 

“Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho [momentos de reflexão pessoal] para 
os obrigar a pensar, a ter uma opinião e confrontar as opiniões dos outros, porque 
eles têm que escolher e têm que dizer porquê. Por exemplo, o último parágrafo [do 
texto narrativo] pode ter várias interpretações a mim não me interessa até a resposta. 
A mim não me interessa absolutamente nada. Nem eu a sei (riso). Podia-se arranjar 
várias hipóteses, e é isso que eu (vou) obrigar as crianças a fazer. E as justificações 
deles, as opiniões podem ser válidas ou não, mas pelo menos assim confrontam-se 
com uma pluralidade de opiniões. Eu acho que é mais um obrigar a pensar” (Ent3). 

 

Vale a pena referir que o primeiro tipo de actividade referido por esta 

professora (Deixar os alunos manifestar a preferência por personagens e situações do 

texto) está incluído na lista de actividades de ‘Comunicação escrita’ para o 3º/4º anos 

no Programa de Língua Portuguesa para o 1º ciclo (M.E., 1990:115-118), e que a 

professora que a inclui entre as suas actividades é uma das que já antes aludimos a 

propósito do formato ‘programático’ das suas propostas de actividades. 

A intenção de, dessa forma, promover a exercitação de capacidades 

necessárias para promover a socialização dos alunos é também evidente nas palavras 
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de uma outra professora, que admite contudo que sente dificuldade em levar a cabo 

actividades com essa finalidade aquando da leitura dos textos por causa da falta de 

afirmação pessoal que se verifica entre os seus alunos: 

 

“perguntas deles próprios (...) Se eles concordam, se não concordam, qual é a 
opinião deles sobre o assunto que foi explorado. Mas isso é um bocado enganoso, 
porque eles geralmente seguem a opinião do professor que eles automaticamente 
captam ou a opinião de todos os outros. Raramente, têm uma opinião diversa” 
(Ent2). 

 

Esta professora admite que realiza mais esse tipo de actividades a propósito de 

situações da rotina diária que dos textos lidos: 

 

“(procuro fazer isso com os textos) às vezes, sim, quando há a oportunidade. O que 
eu costumo fazer mais quando são essas situações, são as situações do dia a dia. 
Aquelas situações, de escola, digamos assim entre parênteses, banais. Riscar as 
paredes ou não sei quê. Depois pergunto a este se acha bem, se acha mal, ou porque 
é que acha que o outro faria...” (Ent2). 

 

De salientar que utilização das actividades promovidas no âmbito da Língua 

Portuguesa para socializar os alunos em determinados valores, a que todas as nossas 

entrevistadas fizeram referência, é, na verdade, um posicionamento muito marcado 

nas Orientações Genéricas do Programa de Língua Portuguesa do 1º Ciclo do Ensino 

Básico de 1990. Nesse documento indica-se que os objectivos do Ensino Básico 

visam  

 

“Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta... 
sentido moral..., promovendo a realização individual em harmonia com os valores 
da solidariedade social” (M.E., 1990:9),  

 

e, especificamente a propósito da área de Língua Portuguesa no 1º Ciclo, estabelece-

se que 

 

“A adopção desta perspectiva pedagógica contribuirá para que o aluno, ao longo do 
Ensino Básico, na Língua em que pensa, fala, lê e se escreve, construa a sua 
identidade e a sua relação com o mundo e se afirme como ser afectuoso e 
interveniente, autónomo e solidário” (idem:98). 
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Encontrámos evidências de uma intenção de um enquadramento 

verdadeiramente crítico nos comentários de uma das professoras em vários momentos 

da entrevista. Na verdade, trata-se da professora que tinha incluído a capacidade de 

criticar na sua definição de compreensão (cf. pergunta 7, tópico 1). 

Num momento inicial, depois de referir a inevitabilidade do papel socializador 

proporcionado pela reflexão sobre o texto C (‘Órfãos lembrados…’), esta professora 

refere-se-lhe especificamente como contexto idóneo de promoção desse tipo de 

atitudes: 

 

“(O texto dos Órfãos apela muito às crianças, leva a questionar os problemas sociais 
do nosso tempo. Eu acho que o problema aqui, pronto, é não é o facto até de serem 
órfãos, porque ser órfão é uma coisa normal da vida. Agora o ser ‘órfãos da SIDA’, 
digamos assim, é que é chocante e portanto acho que as crianças também precisam 
de conhecer a realidade, porque muitos deles estão em redomas, protegidos dos 
problemas do mundo e alguém tem que os alertar para essas coisas...) Se bem que 
isto também dá para criticar. Por exemplo, eu revolta-me solenemente que Angola 
seja um dos países que está neste texto quando Angola é um país riquíssimo, 
riquíssimo! A filha do Presidente da Angola vai de avião particular ao cabeleireiro a 
Nova Iorque, isto é escandaloso. Eu estive em Angola como professora cooperante e 
frequentei casas de familiares de alguns dirigentes do MPLA onde não faltava nada, 
desde bom conhaque francês à boa lagosta … e saía da casa deles e via o povo à 
procura de comida nos contentores do lixo. Quer dizer, a gente tem que alertar os 
meninos para estes problemas mas também alertá-los contra os governantes que 
temos” (Ent4). 

 

Ao longo da entrevista tornou-se evidente a sua preocupação por construir 

determinadas actividades em que quer promover a emergência de valores 

socializadores de solidariedade e de respeito pelas opiniões alheias e por, 

simultaneamente, desenvolver nos alunos a atenção crítica sobre os contextos em que, 

pretensamente, se implementam e transmitem esses valores:  

 

“Ser solidário, sim senhor, preocupar-se com os problemas dos outros, fazer a sua 
quota-parte para melhorar o mundo, mas também ter espírito crítico, não cair no 
conto do vigário... Tento-os alertar também para isso” (Ent4).  

 

Na definição que dá de espírito crítico, são centrais a capacidade de 

observação e de análise, bem assim como a formação de uma opinião pessoal, que 

claramente entende como decorrente dessas capacidades analíticas: 

 



Parte II 

Capítulo 5: A pedagogia da literacia em sala de aula: apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da entrevista (e das actividades de construção de significado 

 

 328

“Ter um sentido crítico é ter um sentido de observação apurado, porque começa a 
analisar as coisas ao pormenor, e depois ter uma opinião pessoal, não se deixar 
influenciar pela opinião dos outros” (Ent4).  

 

São muito variadas as coisas acerca das quais considera que é importante e 

possível desenvolver o espírito crítico: 

 

“Quando falo das coisas tanto falo de um texto, de um discurso como de uma 
notícia de televisão, como de uma medida governamental. Por exemplo, quando foi 
agora a invasão do … da guerra do Iraque, houve muitas opiniões: houve um 
discurso oficial mas houve opiniões diversas, e é bom que as pessoas tenham 
opiniões diferentes sobre a coisa. A coisa pode ser até o comportamento do 
professor” (Ent4). 

 

Esta professora referiu que realiza esse tipo de actividades habitualmente, que 

procura promover a emergência desse tipo de atitudes através da interacção com pares 

que revelam uma maior capacidade crítica:  

 

“Há sempre um, há sempre um ou outro que é muito crítico e espicaça os restantes. 
E isso vai desenvolver o espírito crítico dos outros” (Ent4);  

 

e que nota que essa preocupação tem efeitos junto dos alunos, “mesmo na maneira de 

ser deles (...). Noto muito” (Ent4). 

Refere que esse tipo de trabalho ‘crítico’ promove nos alunos a emergência de 

comportamentos cívicos, ao promover a capacidade de se defender e proteger 

socialmente: 

 

“Acho que é muito importante as pessoas estarem atentas, (...) para se defenderem, 
não é ‘comer tudo o que nos dão’. Porque a igreja católica dizia-nos para termos 
muita pena dos pobrezinhos, dos coitadinhos da guerra, tudo muito bem; mas o 
espírito crítico ajuda-nos a ver, aguça-nos a observação, a ver que realmente muita 
gente está na miséria porque quer. Se uma pessoa não está com esta acutilância de 
ver se isto está bem ou se está mal, os prós e os contras das coisas, nem questiona; 
se não se está habituado a pensar, a analisar, a observar não pode ter espírito crítico, 
e alinha com a carneirada, e a primeira coisa que um disser vai tudo (...) (Promover 
o espírito crítico) é mesmo uma maneira de lhes abrir os olhos para a vida”(Ent4),  

 

e ao facilitar a emergência de opiniões diversas e o respeito por essas opiniões:  
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“Para serem bons cidadãos, para ajudar o comportamento cívico. Porque o espírito 
crítico, na minha opinião, é saber respeitar a opinião dos outros e fazer com que a 
sua opinião também seja respeitada, e isso joga com civismo, através do discurso 
das palavras e não da violência” (Ent4). 

 

Nas suas palavras é possível identificar dois tipos principais de razões com 

que justifica a implementação deste tipo de actividades nas suas aulas. Por um lado, 

menciona razões pedagógicas: 

 

“Porque a missão do professor também é essa; É parte integrante da educação. 
Educar é instruir, é formar eticamente, civicamente, e isto faz parte da educação 
global” (Ent4)), 

 

e programáticas (“O programa aborda isso” (Ent4)). Estas são razões que lhe são 

‘exteriores’ e a que ela obedece enquanto profissional de educação. Por outro, 

menciona motivos estritamente pessoais, nomeadamente factores relacionados com a 

sua personalidade:  

 

“O espírito de contestatária, que eu acho que já o tenho desde miúda (...) Um 
bichinho de querer saber mais do que aquilo que me contavam, porque eu acho que 
também faz parte da minha maneira de ser” (Ent4), 

 

e conhecimentos e atitudes resultantes das suas “vivências muito próprias” (Ent4), 

quer as sociais e políticas: 

 

“Sou do tempo do antes do 25 de Abril, onde a liberdade de expressão não existia. 
As pessoas tinham de ter um discurso colectivo, de acordo com o poder, acabaram 
por não ter opiniões próprias e eu acho que é muito importante respeitar as ideias 
dos outros mas ter a sua maneira de ver as coisas, saber “Sim, senhor, tu pensas 
assim, ou fazes assim, ou isto ou assado, mas eu penso doutra maneira”” (Ent4), 

 

quer as educacionais: 

 

“Eu sou de uma geração de antes do 25 de Abril, e de depois do 25 de Abril. (...) A 
minha educação tem vertentes fundamentalistas na igreja católica, apostólica, 
romana e depois também tive influências fundamentalistas dos movimentos de 
extrema esquerda; a simbiose das duas influências fez com que eu ficasse assim” 
(Ent4). 
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Consideramos que a explicitação da importância que este último tipo de factor 

detém na configuração da prática pedagógica desta professora com intenção crítica 

acaba por confirmar o carácter decisivo, discutido no capítulo 2, da posse de 

conhecimentos do mundo na consecução e implementação deste princípio 

pedagógico. 

No conjunto de actividades de âmbito pessoal sugeridas por esta professora (as 

mais numerosas) predominam sugestões de reflexão pessoal e (mais ou menos) 

judicativa sobre o texto, que, em função dos seus argumentos, se podem considerar 

facilitadoras da emergência de um tipo de relação interrogativa e, consequentemente, 

potencialmente crítica dos os textos:  

 

(“Como é que a mãe do Diogo sabia que ia chover?”) “E tu acreditas nisso? Justifica” (Ent4), 

texto A;  

“Em tua opinião, qual é o maior problema da actualidade?” (Ent4), texto B;  

“Se pudesses, como combaterias a poluição?” (Ent4), texto B;  

“Consideras o Diogo um menino obediente? Justifica a tua resposta” (Ent4), textoA;  

“O que pensas do trabalho infantil?” (Ent4), texto A. 

 

Parece indiscutível que, desta maneira, os aprendizes de leitores podem 

começar a tomar consciência de que o texto pode ser interrogado e de que eles 

próprios possuem a capacidade de interrogar o texto, de decide for themselves 

whether or not they are going to buy into the text (Harste, 2001:12), positioning 

themselves as social activists who are challenging the status quo and asking for 

change (Leland & Harste, 2000:6). No discurso das outras professoras, não emergiu 

essa preocupação. 

Nas palavras desta professora acerca da promoção do ‘espírito crítico’ não se 

verifica qualquer preocupação por tornar os alunos em ‘investigadores da linguagem’: 

a sua preocupação crítica recai exclusivamente no ‘conteúdo’ dos textos, centrando-se 

na explicitação dos modelos culturais actuantes na linguagem, o que pode ser visto 

como reafirmando as conclusões acerca da ‘muito limitada preocupação com o ensino 

explícito’ (da linguagem) na construção do significado revelada pela análise das 

actividades sugeridas por esta professora.  
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A limitada representatividade das actividades que identificámos com intenção 

de promover a emergência de um posicionamento crítico nos alunos acaba, na 

verdade, por reflectir a também parca visibilidade que esse âmbito pedagógico possui 

nos próprios documentos que regulam a actividade destas professoras. Assim, se nas 

primeiras páginas do programa se afirma que o primeiro objectivo do Ensino Básico, 

tal como proposto pelo artº 7º da Lei nº 46/86 (e mantido pela lei nº 49/2005), é o de  

 

“Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta... o 
desenvolvimento (do) espírito crítico” (M.E., 1990:9),  

 

a verdade é que não se lhe volta a fazer referência quando se especifica o conteúdo do 

programa de Língua Portuguesa. Como já referido no capítulo 2., também nas 

recentes Orientações Curriculares para o Ensino Básico se estabelece que  

 

“A meta do currículo de Língua Portuguesa na educação básica é desenvolver nos 
jovens um conhecimento da língua que lhes permita... (iii) Ser um leitor fluente e 
crítico” (M.E., 2001:17),  

 

mas esse aspecto é esquecido no momento de especificar o conteúdo das 

competências específicas, ao contrário do que se verifica noutras áreas curriculares 

(veja-se, por exemplo, a Matemática e o Estudo do Meio).   

 

2.4. Construção de uma prática transformada exclusivamente ‘conteudística’ 

 

As conclusões a que chegámos sobre a inexistência de um ensino explícito 

sistemático e sobre a não consecução de actividades com vista à emergência de 

atitudes críticas nos alunos permite prever que as eventuais actividades subsequentes 

não contemplam a ‘transformação’ de um conhecimento linguístico ou ideológico que 

não foi adquirido. Na verdade, as actividades previstas para os momentos 

subsequentes ao trabalho interpretativo do texto propostas pelas professoras e/ou 

referidas durante a entrevista mostram que estas professoras operacionalizam muito 

parcialmente o último princípio pedagógico enunciado na parte teórica – o de prática 

transformada. Apesar de se notar alguma preocupação por situar esses momentos em 
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actividades sociais, predomina, nessas actividades, a preocupação com a ampliação 

conteudística (e socializadora) desencadeada pelas actividades anteriores. Neste caso, 

o tipo de texto que menos actividades suscita é a narrativa: 

 

Texto A  

Ent1 “Transformação do texto em peça de teatro”; 

“Preparação do cenário”; 

“Pinturas em banda desenhada relacionadas com o tema do texto”; 

“Ensaio de preparação”; 

“Apresentação da peça às outras turmas”. 

Ent2 (actividade referida na entrevista) 

“Imaginar outro final diferente para a história”. 

Ent3 “Dramatizar o texto” 

Ent4 (actividade referida na entrevista) 

“Dramatização” 

 

Texto B  

Ent2 “Abordagem a outros problemas ambientais”;  

“Estratégias de protecção ambiental”;  

“Frases individuais escritas e ilustração das mesmas sobre hábitos e atitudes 

com vista ao respeito pela natureza”. 

Ent3 “Pesquisar mais informações sobre o problema abordado”; 

“Debate na aula. Elaborar uma grelha com os possíveis factores que 

contribuem para as alterações climáticas e possíveis soluções”; 

“Pesquisa sobre: peixe-aranha, faneca, bacalhau e tamboril. Organizar álbum 

sobre animais menos conhecidos”. 

Ent4 (actividade referida na entrevista) 

“Pesquisas na Internet”. 

 

Texto C  

Ent1 “Pesquisar na Internet (onde se situa o continente africano) e os problemas 

que afectam as populações”;  

“Procurar em jornais, revistas, livros… temas relacionados com este 

continente”;  
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“Elaborar um jornal de parede para alertar ”; 

“Os direitos das crianças”; 

“O que podem fazer os países mais ricos”; 

“O que pode fazer cada um de nós”. 

Ent2 “Articulação com o Estudo do Meio (aparelho reprodutor) ”; 

“Eventualmente pequena palestra com o convite da mãe de uma aluna que é 

enfermeira no Centro de Saúde”. 

Ent3 “Pesquisar mais informações sobre o problema abordado”; 

“Debate na aula”. 

Ent4 (actividade referida na entrevista) 

“Pesquisas na Internet” 

 

Texto D  

Ent1 “Perguntas que os alunos gostariam de fazer a um biólogo(a) ”; 

“Contactar diversas instituições (Centro de Recursos Educativos, Delegação 

do Ministério do Ambiente, Universidade do Minho…) para este apoio”. 

Ent2 “Consulta na Internet sobre outros seres vivos semelhantes aos dos textos”. 

Ent3 (“Fazer trabalho de grupo) ”; 

“Elaborar cartaz (por grupo) e apresentá-lo à turma. Deixar os alunos intervir 

aquando da apresentação do trabalho Organizar ficheiros com informações 

sobre plantas e animais”; 

“Pesquisar mais informações sobre os referidos animais e plantas (do texto)”.

Ent4 (actividade referida na entrevista) 

“Pesquisas na Internet”. 

 

A preocupação ‘conteudística’ emerge inclusivamente num dos vários 

exercícios de ilustração previstos: 

 

“Pinturas em banda desenhada relacionadas com o tema do texto” (Ent1/Texto A). 

 

Algumas são actividades ‘estéreis’, porque não se prevê a aplicação do 

conteúdo assim obtido: 
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“Pesquisar mais informações sobre os referidos animais e plantas (do texto)” (Ent3/Texto D); 

“Pesquisas net” (Ent4; Texto D). 

 

Em algumas destas actividades procura-se construir novos significados em 

situações pessoalmente relevantes para os alunos, isto é, volta a configurar-se uma 

preocupação por situar o trabalho: 

 

“Perguntas que os alunos gostariam de fazer a um biólogo(a)” (Ent1/ Texto D). 

 

No entanto, não tendo havido preocupação em construir conhecimento 

linguístico e crítico, naturalmente não se percebe nenhuma intenção de transformação 

de conhecimentos em novos produtos linguísticos. Prevêem-se actividades de 

expressão escrita no mesmo e noutros tipos do texto lido, mas não há indícios de que 

essas produções linguísticas sejam conscientemente enriquecidas pela explicitação 

das propriedades linguísticas relevantes desses tipos de texto, que, em alguns casos, 

são linguisticamente menos ‘complexos’ que o texto originalmente lido: 

 

Mesmo tipo de texto: 

“Pesquisar na Internet e na Enciclopédia da escola formas de vida semelhantes; 

Ilustração do texto; 

Apresentação de um texto escrito por cada grupo” (Ent1/ Texto D); 

“Reconto” (Ent3/ Texto A) 

 

Diferente tipo de texto: 

“Transformação do texto em peça de teatro” (Ent1/ Texto A);  

“Elaborar um jornal de parede para alertar” (Ent1/ Texto C); 

“Resumo” (Ent2/ Texto A). 

“Dramatizar o texto” (Ent3/ Texto A) 

“Dramatização/ leitura dialogada, resumo” (Ent4/ Texto A) 

Texto linguisticamente menos ‘rico’: 

“Imaginar outro final diferente para a história” (Ent2/ Texto A); 

“Frases individuais escritas e ilustração das mesmas sobre hábitos e atitudes com vista ao 

respeito pela natureza” (Ent2/Texto B); 
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“Elaborar uma grelha com os possíveis factores que contribuem para as alterações climáticas 

e possíveis soluções” (Ent3/Texto B); 

“Elaborar um cartaz (por grupo) e apresentá-lo à turma. Deixar os alunos intervir aquando da 

apresentação do trabalho” (Ent3/ Texto D). 

 

Outras vezes, o tipo de actividade de expressão escrita não é especificado: 

 

“Expressão escrita” (Ent1, Textos B, C). 

 

E parece-nos relevante referir que algumas das actividades propostas voltam a 

assumir algumas das fórmulas de actividades aí sugeridas: 

 

“Experimentar diferentes tipos de escrita, com intenções comunicativas 
diversificadas, requeridos pela organização da vida escolar e pela concretização de 
projectos em curso (avisos, recados, notícias, …jornais de turma, de escola); 
Recriar textos em diversas linguagens (transformar histórias, recontar histórias, 
dramatizar momentos ou histórias completas)  
Praticar a leitura dialogada distinguindo as intervenções das personagens  
Organizar e classificar a documentação segundo critérios diversificados” (M. E., 
1990:114-120). 

 

A estas, juntam-se preocupações ‘paratextuais’: Identificar o autor e o livro 

donde foi extraído o texto (Texto A); Saber donde foi extraído o texto (Textos B, C); 

Identificar a obra donde foi extraído o texto (Texto D) (Ent3) e preocupações com a 

integração de outras aprendizagens (Resolução de problemas – elaborados de forma a 

integrar os dados do texto (Ent3/ Textos B, C). Não se detectam preocupações 

linguísticas, excepto ao nível de caligrafia e ortografia (Ent1/Texto B). 

Durante a entrevista e quando interrogadas sobre os objectivos/ as razões para 

a realização destas actividades (pergunta 14 do guião) confirmou-se o interesse 

‘conteudístico’ de todas estas professoras por estas actividades. Uma das professoras, 

a quem pedimos durante a entrevista que nos descrevesse actividades que realizaria 

no seguimento das de compreensão de um dos textos informativos, deixa perceber 

esse interesse: 

 

“Eles podiam… os que têm Internet em casa, porque na escola os computadores são 
muito reduzidos, podia sugerir-lhes, se quisessem, saber mais, procurar na Internet 
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mais sobre o assunto, e há sempre pelo menos um ou dois que trazem depois 
informação, porque até já aconteceu isso com os planetas, com o estudo dos astros 
(…) quando foi o eclipse do outro dia (…) eles depois entusiasmaram-se…, (…) 
alguns são entusiastas já de natureza, que até vão procurar Olha, professora, fui à 
Internet e trago e pronto, procurar mais, saber mais” (Ent4). 

 

Outra professora corroborou este tipo de preocupação:  

 

“Depois, por exemplo, aproveito para fazer composições em que diz, por exemplo, 
mostro um desenho ou um fruto, vamos supor, um fruto, para o aparelho digestivo. 
“Explica agora o trajecto desta maçã através do teu organismo, por exemplo, através 
do teu corpo”, (para) eles dizerem por onde passa, o que é que se forma, etc., etc., 
pronto. Ou o aparelho respiratório é muito bom, por exemplo, por causa do 
tabaco…. A poluição, misturar o ambiente com a poluição” (Ent2). 

 

Já antes nesta análise citámos palavras de uma outra professora referindo-se à 

actividade a que se está agora a referir esta, mas enquanto a primeira o fez 

espontaneamente como exemplo de preocupação por implicar os alunos 

‘corporalmente’ nas suas aprendizagens, a segunda fê-lo como evidência de tipo de 

trabalho que realiza depois da leitura de textos.  

Outra professora afirmou realizar jornais de parede para assim poder tornar 

público o trabalho realizado com a ‘informação’ pesquisada:  

 

“Também interessa dar a conhecer às outras turmas, à outra turma, então uma 
maneira é o jornal de parede que nós podemos pôr cá fora” (Ent1),  

 

obedecendo a indicações ‘programáticas’:  

 

“Torna-se (...) necessário que na sala de aula (...) se criem situações e projectos 
diversificados que integrem funcionalmente as produções das crianças em circuitos 
comunicativos” (M.E., 1990: 107) 

 

Finalmente, outra professora (em palavras que já antes citámos) dá a entender 

que considera que a realização de actividades relacionadas com os textos pode 

facilitar a compreensão das mensagens (conteúdos) dos textos e que, portanto, as 

realiza com essa finalidade. Por exemplo, a propósito da realização de debates, 

afirma: 
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“Eu acho que a leitura fica bem sabida. Eu acho que eles acabam por compreender 
melhor o texto. “Ah!”. Às vezes eles dizem assim: “Ah, por isso é que o texto dizia 
aquilo... Ah!”. Quando surgem esses ‘ahs’ é sinal de que há compreensão” (Ent3); 

 

e, a propósito da realização de dramatizações, acrescenta:  

 

“E acho que principalmente as crianças que têm dificuldade em compreender as 
mensagens…, eu acho que por aí entendem melhor” (Ent3).  

 

O que assim pudemos verificar foi a inexistência de uma preocupação 

linguística com esses momentos de trabalho. Três destas professoras referiram a 

realização da actividade da dramatização, a que associam intenções relativas ao 

desenvolvimento da capacidade de comunicação:  

 

“Eu acho que (…) desenvolve muito a comunicação e a maneira de comunicar com 
os outros e de se expressar também” (Ent3);  

 

de  desinibição: 

 

“Eu começo a fazer teatro desde essa fase, o primeiro ano, para os desinibir, porque 
o que acontece é que eles têm vergonha muitas vezes de falar mas lá por trás do 
caixote - só aparece o boneco- eles dizem “(…) Olha, eu sou o X ou o X e eu só 
quero dizer qualquer coisa, que já sei ler”, por exemplo” (Ent1), 

 

ou de desenvolvimento da atenção e da memória:  

 

“Eu pego é nos alunos, em voluntários, de preferência, primeiro, porque são, eles 
têm que estar desinibidos, e então eles, daquilo, do que perceberam, vão representar 
aquilo que se lembram… Também é uma forma também de desenvolver a memória, 
atenção” (Ent4). 

 

O único vestígio de um tipo de trabalho linguístico que se percebe nestas 

actividades de dramatização tem a ver com a aplicação dos conhecimentos da 

gramática: 

 

“Tinha que arranjar as personagens, quem era o homem da … Quem era o Diogo, os 
outros colegas… (O texto) tínhamos que adaptar com eles. No quadro, por exemplo. 
“Olha, como é que nós vamos pôr?”, porque isso era um texto muito grande. No 
quadro, ... com colaboração deles, transformar uma frase grande ou um período ou 
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isso num mais simples. E aí aproveitava logo para meter as frases, o tipo de frases 
que estamos a dar na Língua Portuguesa, na gramática. “Põe lá um ponto de 
interrogação!; Leva o ponto de exclamação; Olha, o que é que deve ser aqui?”” 
(Ent1). 

 

Nenhuma se referiu ao momento da dramatização como um momento de 

transformação de conhecimentos linguísticos específicos adquiridos sobre esses tipos 

de textos. Uma dessas professoras reconhece-o: 

 

“Por acaso, foi uma actividade que nunca fiz com os alunos, de transformar um 
texto narrativo num texto de teatro. Por acaso, nunca fiz uma actividade dessas. Já 
tenho dramatizado textos, eles já têm resumido estes textos, já têm feito leitura 
como se fosse em teatro, mas sem alterar o texto, digamos assim” (Ent4).  

 

Mesmo quando uma professora explica a forma como realiza as 

dramatizações, as suas palavras não mostram mais que um trabalho sobre o conteúdo 

do (novo) texto; eventualmente, as características do texto dramático podem já ter 

sido explicitadas, porque “eles adoram, porque também já estão habituados a fazer 

isso desde o primeiro ano” (Ent3), mas a professora não se referiu a esse trabalho: 

 

“Ensaio. Quer dizer, cada um sabe o seu papel, ensaiamos portanto a cena, Há 
sempre um narrador, claro. [Costumo determinar com eles o que diz o narrador], o 
que diz cada um. Às vezes eles, pronto, saem um bocadinho do texto: “E posso 
dizer isto, que fica bonito?”” (Ent3).  

 

A este respeito são também pertinentes algumas afirmações da professora que 

diz levar a cabo uma ‘desconstrução crítica’ dos significados construídos nos textos a 

propósito do que faria com o Texto C, que, em sua opinião “também dá para criticar”. 

Como se pode observar, entre as possibilidades de trabalho que menciona dá-se 

prioridade à discussão oral; quando ‘passado para a escrita’, esse trabalho parece 

limitar-se à escrita de opiniões oralmente formuladas: 

 

“Levava o alunos oralmente a dar opinião, porque o escrever corta um bocadinho a 
espontaneidade, e a gente na oralidade não está com uma linguagem tão cuidada 
como ao escrever, e quanto está a pensar como vai escrever coma linguagem 
correcta, o pensamento vai sendo cortado de certo modo, e eu gosto que eles falem 
livremente, exprimam livremente as suas opiniões. Depois, pronto, pode-se passar a 
escrita, se for alguma coisa que se considere relevante, mas gosto de os ouvir 
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exprimir-se livremente e oralmente porque aí eles têm mais liberdade de expressão, 
de mostrar o que pensam, o que sentem” (Ent4). 

 

2.5. Síntese  

 

Na análise das actividades propostas pelas nossas entrevistadas e das suas 

respostas ao conjunto de perguntas que constitui o tópico 2 desta entrevista 

encontrámos evidência de mobilização, na prática pedagógica, de todos os princípios 

que assumimos na pedagogia da literacia, de forma diferenciada de princípio para 

princípio. Desse modo, ampliámos os dados obtidos com as respostas às perguntas do 

1º tópico da entrevista, mas pudemos também confirmar a interpretação dos dados 

então adiantada. 

Assim, encontrámos evidência da operacionalização parcial e pouco adequada 

do princípio pedagógico da prática situada: a construção dos significados dos textos é 

situada nos conhecimentos dos alunos mas é descontextualizada da realização de uma 

actividade social. Pudemos ainda verificar que a mobilização desse princípio 

pedagógico é muito mais evidente nas referências que as professoras fazem a 

actividades de âmbito curricular outro que o da língua e que em muitos casos os 

significados construídos são pouco adequados aos textos.  

Verificámos que o princípio do ensino explícito está muito pouco representado 

(é, de facto, o princípio menos mobilizado) e de uma forma meramente intuitiva nas 

actividades e concepções de algumas destas professoras, estando a intervenção do 

professor no processo de construção do significado dominada por uma intenção 

avaliativa das produções e capacidades dos alunos.  

A única manifestação sistemática do princípio pedagógico do enquadramento 

crítico parece ficar a dever-se em grande medida a contingências pessoais de uma 

professora em particular, predominando as actividades de construção de significado 

com uma intenção meramente socializadora (e, por isso mesmo, conforme às 

ideologias).  

Por fim, as únicas manifestações da operacionalização do princípio da prática 

transformada detectadas resumem-se à dimensão conteudística, o que dista do tipo de 
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trabalho linguístico esperado mas que acabam por ser congruentes com todo o 

restante trabalho realizado. 

Interessantes também são as conclusões relativas ao perfil vertical (isto é, 

relativo a cada uma das quatro professoras) que assim se continuou a desenhar. Por 

um lado, os dados agora descritos referentes às práticas potenciais e às concepções 

sobre essas práticas acentuaram a tendência de uniformidade configurada na análise 

do tópico 1, tendo contribuído para mostrar como determinados aspectos das práticas 

e das concepções da Ent4, que eram aparentemente singulares, são, na verdade, 

idênticos às das demais professoras. Todavia, esses mesmos dados voltaram a isolar 

essa professora, sobretudo ao revelar a sua preocupação com a implementação de uma 

pedagogia crítica da literacia. 
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2º Tópico do guião da entrevista: Literacia: práticas potenciais e concepções sobre essas práticas  Ent1 Ent2 Ent3 Ent4 

Mobilização de conhecimentos prévios  X   X 

Emergência de conhecimentos X X X X 

Actividades Prática situada 

Utilização dos textos para a realização de outras actividades     

Contextualizar/situar os alunos no assunto do texto X X X X Questão 10 Objectivos das actividades 

Avaliar o conhecimento dos alunos    X 

Genéricos, estruturais e formulaicos X X X  

Locais e não formulaicos    X 

Actividades Significados textuais construídos 

nas actividades 

Desajuste ao género e registo textual X X X X 

Explicitação das categorias da narrativa X X X  

Explicitação parcial da estrutura da notícia   X  

Tentativa de explicitação das categorias da narrativa no texto informativo X   X 

Actividades Ensino explícito 

Explicitação praticamente inexistente dos significados dados nos 

enquadradores e solicitações; inexistente nas restantes situações 

   X 

Promover a construção dos significados X   X 

Avaliar  X X X 

Questões  

11 a, b 

Objectivos das actividades 

Ensinar, explicitar     

Cumprir o programa X    

Preocupações com a avaliação  X   

Preocupações com a motivação e a formação pessoal dos alunos   X  

Preocupações com o desenvolvimento implícito da capacidade linguística    X 

Questões  

12 a, b 

Intervenção sobre os manuais 

Ensinar, explicitar     

Actividades Posicionamento do leitor Construção de um posicionamento pessoal dos alunos perante o texto X X X X 
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Construção de significados socializadores X X X X Questão 13 

 

Objectivos das actividades 

Desconstrução dos significados com finalidade crítica    X 

Actividades Prática situada transformada Transformação dos conteúdos, linguísticamente não (in)formada X X X X 

Prática transformada dos conteúdos X X  X 

Facilitar a compreensão do conteúdo dos textos   X  

Exercício de expressão e de desinibição comunicativa X  X  

Desenvolvimento da capacidade de atenção    X 

Aplicação de conhecimentos gramaticais X    

Questão 14 Objectivos das actividades 

Trabalho linguisticamente informado     

Quadro 32: Síntese da análise das respostas das 4 entrevistadas às perguntas do 2º tópico do guião da entrevista e das actividades por elas proposta
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3. Terceira aproximação à pedagogia da literacia das professoras 

entrevistadas: metaconhecimento linguístico limitado e invisibilidade linguístico-

pedagógica nas suas teorias sobre as dificuldades em literacia 

 

Como descrito no capítulo 3, o último tópico de questões constante do guião 

da entrevista (Literacia: metaconhecimento linguístico e teorias explicativas das 

dificuldades dos alunos) consistiu num conjunto de perguntas estruturado em torno da 

prova de construção de significado aplicada e nos resultados obtidos pelos alunos. 

Pretendíamos essencialmente obter dois tipos de informações.  

Em primeiro lugar, queríamos saber acerca das conhecimentos das professoras 

sobre o processo linguístico de construção de significado, interessando-nos em 

particular verificar se estas professoras reconheciam o objecto de avaliação da prova 

aplicada aos alunos, nomeadamente os processos linguísticos anafóricos; e, em 

segundo lugar, obter informações acerca das suas concepções sobre as dificuldades 

que os alunos revelam nesse processo e acerca das suas práticas destinadas a ajudar na 

superação dessas dificuldades, interessando-nos em particular verificar se se 

mencionava algum argumento de ordem pedagógico - linguística.  

Começámos por pedir a estas professoras que nos dessem a conhecer a sua 

opinião sobre o questionário aplicado na prova de compreensão (pergunta 15 do 

guião). A análise dos dados recolhidos através desta pergunta revelou-nos que estas 

professoras encararam esse questionário como um instrumento de avaliação: 

 

“Ele foi mesmo para ver o nível, eu acho que foi para ver o nível de compreensão 
das crianças sobre esses textos” (Ent3);  
 
(“O questionário que aplicou) é de avaliação” (Ent4);  

 

mas também como um instrumento ‘auto-suficente’ de construção da compreensão 

(cf. pergunta 10,  tópico 2):  

 

“Eu acho que estes tipos de questionários são sempre bons (...) Porque para a 
compreensão é bom” (Ent2): 
“Eu acho que (…) a compreensão se tornou mais fácil desta maneira (...) porque 
havia algumas (alternativas) que eles viam logo, eliminavam à partida; depois havia 
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aí duas que eles tinham que estar … era aquela?… ou era aquela? ou não é? (...) 
obriga-os a trabalhar, que às vezes é aquilo que eles têm preguiça (de fazer)” (Ent1). 

 

Além disso, constatámos também que a apreciação destas professoras acerca 

do questionário da prova aplicada aos alunos recaiu essencialmente sobre aspectos 

‘formais’, quer considerados positivos: 

 

“Vai obrigá-los a pensar, a ler bem porque há respostas, há afirmações que são 
muito semelhante; é um trabalho óptimo para corrigir (Ent4); estimula muito a 
atenção” (Ent1),  

 

quer negativos, como, por exemplo, o facto de ser um tipo de questionário difícil e 

moroso de preparar:  

 

“É que me dá muito mais trabalho. Quer dizer, não é que seja mais… até é mais 
interessante, talvez, os alunos até gostariam mais. Não, para eles é mais fácil. Eu 
acho que para eles é mais fácil, para mim é mais difícil.(...) Eu já conhecia esta 
maneira de fazer, só que (.,..) a nós dá-nos muito mais trabalho. Eu já faço tantas 
horas extra que imagine quantas horas eu tinha que estar … para cada texto” (Ent1). 

 

Além disso, também se opina que  

 

“estes tipos de questionários são sempre bons, mas não são suficientes. Verdadeiro e 
falso são bons mas não são suficientes (...) depois para a linguagem oral e escrita 
mantém-se a dificuldade” (Ent2).  

 

Em nossa opinião, esta professora quer com isto dizer que este tipo de 

questionário peca por não implicar a exercitação da oralidade e da escrita, o que é 

congruente com a descrição do tipo de trabalho habitualmente realizado (cf. pergunta 

8, 1º tópico da entrevista); também se dá a entender que este tipo de questionário pode 

ser pouco adequado para os alunos que se implicam menos na realização deste tipo de 

actividades, para os quais as actividades de compreensão acompanhadas de escrita e a 

expressão oral são mais ajustadas:    

 

“Se bem que é um tipo de questionário que não se pode usar sistematicamente, na 
minha opinião, (...) porque os alunos dizem assim: “Vai ser teste de cruz, nem é 
preciso estudar” e depois respondem ‘totoloto’. Aqueles alunos que são realmente 
responsáveis, ... vai obrigá-los a pensar, a ler bem porque há respostas, há 
afirmações que são muito semelhantes (...); Agora, aqueles… pronto, temos de tudo. 
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Há alunos são responsáveis, que até se baralham de tão responsáveis, com tanto 
medo de errar, têm tanto medo de errar que até erram porque chegam ao fim, lêem 
dali, lêem dacolá, ficam baralhados (...); depois há os alunos calmos, mas 
responsáveis, que lêem e fazem; e depois há aqueles realmente… “Não me 
interessa, quero lá saber. Oh. Um, xis, dois”. (...) Quer dizer, aqui põe-nos a pensar, 
mas aqui também os ponho a escrever” (Ent4). 

 

Apreciou-se ainda a relação ‘prova/textos’:  

 

“Os questionários estão bem feitos (Ent1); este questionário está óptimo, porque 
atacou os pontos fulcrais do texto (....) estava lá tudo o que era preciso (...); é 
exequível” (Ent4).  

 

Para estas professoras, foi relativamente fácil observar características 

superficiais, quer formais quer ‘conteudísticas’, e avaliar a (e até prever 

consequências da) aplicação dos questionários, tendo todavia sido nulas observações 

acerca da intencionalidade linguística subjacente, o que, de resto, se confirmou 

através da resposta à pergunta 16 do guião, para a qual esta servia essencialmente de 

‘trampolim’.  

Assim, quando se perguntou a estas professoras se eram capazes de identificar 

que processos de compreensão, realizados pelos alunos/leitores, são avaliados pelas 

perguntas da prova (ou, em alternativa, se eram capazes de identificar o que é que 

todas as perguntas pressupõem que deveria ser ensinado), nenhuma professora foi 

capaz de o fazer: “Eu não estive com esses pormenores” (Ent1); “Não estou a ver…” 

(Ent3). Isto é, nenhuma professora foi capaz de identificar o objecto de avaliação 

comum à prova, nem mesmo a professora que referiu que realizava oralmente 

“aquelas questões muito do género dos testes que aplicou” (Ent3). O que se constatou 

na entrevista foi que esta professora apenas reconheceu essas estruturas nos casos de 

referência explícita a estruturas demonstrativas nas perguntas (“vi que tinham 

perguntas desse género” (Ent3)). Em vez disso, houve quem sugerisse a avaliação da 

“atenção” (Ent1) e dos  

 

“conhecimentos deles em geral. (…) estas verdadeiras e falsas… sabem 
exactamente o que é o que não é, penso que é isso” (Ent2).  
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O diálogo que se estabeleceu com as professoras a partir desta questão, 

diverso de caso para caso, forneceu dados igualmente reveladores. Por exemplo, 

quando refere que 

 

“(todas as perguntas pressupõem) uma explicação prévia, um saber antes algumas 
coisas, porque se for assim posto ao acaso ‘Segundo o texto, as dioneias são... 
plantas, e tal’, eles terão que (flexionar?), digamos assim, ao texto” (Ent2),  

 

é evidente, e não obstante a nossa dificuldade em interpretar o significado da 

expressão flexionar utilizada, que esta professora não reconhece que todas as 

perguntas têm resposta no texto. 

Diferentemente, a interacção que se estabeleceu com outra professora, mais 

distendida, permitiu-lhe reconhecer que o próprio texto dá as respostas a todas as 

perguntas colocadas, assim como reconhecer um erro na elaboração das suas próprias 

actividades. Transcrevem-se, a seguir, dois excertos desse diálogo ilustrativos desse 

reconhecimento: 

 

Entrevistadora: Bem, vamos pegar numa pergunta aqui. Vamos pegar na primeira 
“A anémona do mar é um animal. Verdadeiro ou falso?”. Vamos ao texto. “A maior 
parte vive só ou em grupos. No entanto certos animais e plantas vivem com espécie 
de… Por exemplo, o bernardo-eremita habita velhas conchas de moluscos, sendo”– 
Ent4: mas o texto também não diz 
Entrevistadora: - “sendo frequente encontrar-se uma anémona-do-mar fixada na 
parte exterior dessas casas. À medida que esta espécie de caranguejo cresce procura 
conchas maiores. Assim, ao mudar de casa, muda também de anémona. Estes dois 
animais … formam uma associação que é particularmente benéfica”- 
Ent4: Ah, diz, diz. Aí diz “estes dois animais”. Engraçado, mas eu fui procurar 
anémona e dava-me como planta. Então já devo ter para aí asneira. (...) Estou aqui a 
pensar…, então, quer dizer há livros que eu lá tenho em casa que também já estão 
desactualizados; 
(...) 
Entrevistadora: A pergunta dizia “O bernardo-eremita é uma espécie de caranguejo. 
Verdadeiro ou falso?”. (...) Vamos aqui ao texto e– 
Ent4: E aí dá a resposta “Esta espécie de caranguejo”, dá ali, “à medida que esta 
espécie de caranguejo cresce”. 

 

Tal como esta professora, outras duas acabaram por reconhecer que o objecto 

da avaliação da prova era a compreensão de expressões anafóricas presentes no texto. 

Durante essa conversa, uma manifestou o desconhecimento de terminologia para se 

referir ao processo textual em causa:  
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“Eu já percebi o que me quer dizer, só que eu não sei dizer-lhe nos termos que quer, 
talvez (...) Pois, que está para trás (...) Isso percebi eu, mas não sei como quer que 
chame” (Ent1). 

 

Quando, durante essa conversa, toma consciência de que processo se trata, 

outra das professoras refere, de imediato, a dificuldade de compreensão que tais 

processos causam aos alunos com mais dificuldades: 

 

“Engraçado que eu acho … as crianças têm dificuldades nisso, porque, ao explorar 
“Este, este é quem?”. “Ah, é fulano, não é?”, eu sei que eles têm ... os miúdos com 
mais capacidades descobrem facilmente; os outros ficam assim ...” (Ent3). 

 

No guião da entrevista tínhamos previsto pedir a estas professoras que nos 

dissessem se costumam realizar este tipo de perguntas nas suas aulas, mas decidimos 

não colocar esta pergunta directamente à entrevistada que tinha referido que colocava 

essas perguntas oralmente, facto evidente na transcrição anterior e na seguinte: 

 

“Nós costumamos fazer muito a leitura e depois vamos explorando cada parágrafo, 
por exemplo. E em cada parágrafo, nós questionamos aquilo que nós achamos que 
as crianças deverão ter dúvidas. Por exemplo, aquelas questões muito do género dos 
testes que aplicou. Essas perguntas são muito feitas assim parágrafo a parágrafo, 
não é; 
Esta leitura de parágrafo a parágrafo e perguntar, por exemplo, estamos a ler e por 
exemplo aparece muitos aquelas questões de “Este, este (…), que ‘este’ é?”. Faço 
esta que é para ver se eles perceberam, é isso, isto assim, constantemente (...) eu até 
já acho que é uma rotina assim de todos os professores. Eu acho que é habitual. A 
interpretação...  há a leitura e depois uma explicação parágrafo a parágrafo e estas 
perguntas…” (Ent3). 

 

No entanto, na recta final da entrevista, quando se lhe solicitou que tecesse 

algum comentário, esta professora parece entrar em contradição com estas suas 

afirmações. Num contexto em que entrevistadora e entrevistada conversam 

novamente sobre o tipo exercício de compreensão anafórica, esta professora afirma 

claramente que não tem realizado este tipo de exercício com os seus alunos (facto a 

que atribui os resultados obtidos):  

 

“E pronto, e é esse exercício que não tem sido feito, talvez seja por aí” (Ent3). 
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Também não questionámos directamente a professora que desenvolveu 

actividades de compreensão de tipo mais ‘local’, tendo nós preferido, como também 

já tivemos oportunidade de referir, confrontá-la com as actividades que ela própria 

tinha construído e que visavam, implicavam ou ofereciam o significado dessas 

estruturas. A sua reacção, recorde-se, mostrava a sua surpresa por aí ser capaz de 

efectivamente reconhecer esse tipo de processo anafórico, tendo admitido uma 

actuação meramente intuitiva na sua construção: 

 

“Pronto, se calhar também faço isso de forma intuitiva.(…) A minha formação 
académica também… digamos que ainda tinha muito que lhe dar. (…) Porque eu 
achei que aí, pronto... Mas eu penso, não sei, eu penso que é a minha tendência inata 
para a língua (…). Penso, quer dizer, quando estou a fazer a pergunta às vezes nem 
estou a pensar o que é que eu, sei lá, não estou a…, nem penso, acho que sai 
naturalmente, que é intuitivo, não sei. Pronto, quer dizer, não me valoriza muito 
cientificamente (…) porque é, … saem-me assim as coisas naturalmente (…) 
Pronto… acho, é intuitivo” (Ent4). 

 

A resposta de uma das professoras que interrogámos directamente sobre esta 

aspectos é claramente negativa: “Não costumo fazer esse tipo de perguntas” (Ent1), 

enquanto a da outra indica que se está a referir apenas ao formato da pergunta: 

 

“Este tipo de perguntas aparece com frequência nos livros de leitura, pelo menos 
nos meus manuais. (...) Aparecem... e coisas muito simples, não são assim tão 
elaborados como estes, tão grandes, tão extensos. (...) Fazem uma ou outra pergunta 
que são perguntas de chapa e mais nada, não me parece que esteja assim a esmiuçar 
muito” (Ent2).  

 

Na verdade, esta foi a única professora com quem não tinha sido possível 

desenvolver o diálogo que conduziu ao (re)conhecimento do processo anafórico, a 

que antes nos referimos.  

Exceptuando, naturalmente, esta última professora, perguntámos às demais, e 

seguindo o guião previsto, sobre a viabilidade de realização de actividades que 

visassem ensinar estes processos aos seus alunos (pergunta 19). Inadvertidamente, na 

primeira dessas entrevistas e com o intuito de precisar essa pergunta, aludimos ao 

trabalho que, por exemplo, poderia ser feito com os pronomes. A resposta revelou que 

essa referência poderia trazer informações altamente relevantes, pelo que esta 

pergunta foi sempre acompanhada dessa referência. 
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Uma das professoras referiu que os pronomes ‘ainda não foram ensinados’, e 

que, a seu ver, esse facto, associado ao de os seus alunos ainda estarem a iniciar o 

terceiro ano e de ainda não estarem ‘cognitivamente maduros’, inviabiliza o ensino da 

sua compreensão: 

 

“Ainda não demos (os pronomes) (...) mas, mesmo quando nós damos os pronomes, 
(…) estão mais explícitos. (...) Ainda não demos. Não será muito fácil. É mais 
complicado, penso eu. Eu penso que é mais complicado dar do que... Quer dizer, se 
isto for no fim dum terceiro ano já… (Os meus alunos) estão num segundo ano. É 
que nós esquecemo-nos muitas vezes disso. É que nós ainda temos Janeiro, 
Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, quer dizer, ainda é muito pouco tempo. 
Portanto, é natural que seja um bocadinho mais complicado... Eu penso (...) talvez 
no quarto ano será o ideal, (...) porque nós aí já damos os pronomes, já falamos em 
coisas diferentes e eles também … já cresceram e já têm uma maturidade diferente. 
Parecendo que não, um ano faz uma diferença muito grande” (Ent1).  

 

As respostas das outras duas professoras revelam uma concepção diferente. 

Uma começa por também reconhecer que ainda não ensinou os pronomes, mas aponta 

imediatamente a irrelevância desse facto para a compreensão de um texto: 

 

“Por acaso ainda não os deram (os pronomes). Mas isto não é, não está em causa, 
também. Eu não quero estar a dizer que, porque não os deram, não os percebem. 
Não é nada disso, que isto aparece em todos os textos, desde o primeiro ano. Não 
tem nada a ver. (…) porque o sentido, eles conseguem tirar pelo sentido e (...). Até 
porque eu acho que os exercita, quer dizer, a compreensão não é total se não 
compreender essas situações, também” (Ent3). 

 

A última das professoras opina que esse trabalho deveria ser feito desde o 

início da aprendizagem da leitura: 

 

“Eu acho que este tipo de trabalho até já se devia fazer..., quer dizer, até desde o 
primeiro ano se pode fazer muito mais simplificado, que isto depois vai-se 
complicando. Mas acho que sim, acho que sim, e pronto, quanto mais não seja, 
ainda que seja um aluno que ainda esteja, digamos, atrasado para o quarto ano, ou, 
pronto, que a turma esteja mal trabalhada ... quer dizer, quanto mais cedo 
remediarmos a coisa, melhor, pelo menos para quando chegar ao segundo ciclo o 
choque não ser maior. (...)  Porque isto no fundo é uma preparação para o segundo 
ciclo” (Ent4).  
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Por fim, quisemos saber se este questionário tinha dado alguma ideia para 

trabalho futuro. Todas estas professoras referem o formato das perguntas. Por 

exemplo, uma referiu que  

 

“(Acho que) tenho que meter, quer dizer, é um desafio para mim tentar fazer só de 
cruzinhas” (Ent4); 

 

outra afirma que 

 

“Deu, deu, quer dizer, fazer mais perguntas desse género também (...) pôr nas 
fichinhas. Aparecem sempre, em geral, aparecem sempre exercícios desse género, 
mas poucos. De maneira que pôr mais. Porque eu já… ainda há pouco aplicámos 
um, eu apliquei, por acaso era um teste de exame de aferição. Tinha muitos, e eu 
reparei que até bons alunos ... poucos foram os que acertaram numa e era preciso 
estar muito atento “Vocês têm de estar muito atentos aos textos”. “Mas era 
parecido..”. “Era parecido, mas não era igual. Atenção!” (…) E por aí também digo 
assim: “Ainda bem. Tenho que trabalhar mais este (tipo de exercício)” (Ent3). 

 

Uma das professoras referiu outro aspecto do formato da prova, 

nomeadamente a utilização de números de linhas nos textos: 

 

Para mim foi importante, por exemplo, aquela parte ali do (...) Focinhito Triste (…) 
esse está interessante porque está dividido em linhas, com a numeração, e eu acho 
isso engraçado, porque a gente em vez de dizer: “Vai ler ao texto”, diz (...) o sítio 
onde deve ir. Eles aqui têm um espaço para eles procurarem ali a resposta àquela 
pergunta. Eu acho que para mim, disto tudo, o melhor foi isso. Fiquei a aprender 
outra maneira. (...) É fácil introduzir e é fácil para eles perceberem… “Tens que ir 
às linhas compreendidas entre tal e tal para saberes a resposta” e como é mais 
pequenino o texto, quer dizer, é só uma parte do texto, eles sabem exactamente onde 
está e vão procurar mais depressa. Lá está, este tipo de coisas, (a gente) vai  
aprendendo coisas diferentes (Ent2). 

 

E, além disso, referiu também a um tipo de trabalho sobre o conteúdo dos 

textos:  

 

“Eu acho que dá sempre ideias. Uma pesquisa sobre animais, sobre qualquer tipo de 
seres, acho que dá sempre ideias, que é sempre bom” (Ent2).  

 

Foi, portanto, para nós interessante verificar que as professoras que tinham 

conhecido o objecto linguístico da prova (Ent1, Ent3, Ent4) e que tinham reconhecido 
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a sua importância na construção dos significados (Ent3, Ent4) não o reconheceram 

como âmbito de trabalho futuro.  

 

Como antes referido, o nosso principal objectivo com este sub-bloco de 

questões era o de obter informação sobre o grau de (meta)conhecimento destas 

professoras sobre os recursos e processos linguísticos através dos quais se constrói o 

significado textual e, dessa maneira, obter informações definitivas acerca da 

implementação ou não de um tipo de pedagogia da literacia informada e direccionada 

por esse conhecimento. Em nosso entender as suas respostas mostram muito 

claramente o desconhecimento do funcionamento linguístico anafórico na construção 

dos significados no interior dos textos. Isso tornou-se evidente na dificuldade em 

reconhecer a actuação dessa estrutura linguística nos textos, no carácter intuitivo com 

que se realizam certas actividades relacionadas, e, em menor medida, em reconhecer a 

necessidade, a viabilidade e a possibilidade de implementar o ensino desses processo 

(em menor medida porque algumas das nossas entrevistadas integraram nas suas 

reflexões e previsões de trabalho futuro as informações e conhecimentos (de ordem 

linguística) co-construídas neste momento da entrevista). 

 

Finalmente, questionámos as professoras sobre a análise que faziam dos 

desempenhos dos alunos na compreensão de textos escritos, com especial ênfase 

sobre as situações de dificuldade. Este conjunto de perguntas visava sobretudo 

verificar até que ponto as professoras evocavam razões linguísticas e, sobretudo, 

razões pedagógicas, mais concretamente o tipo de trabalho pedagógico que 

habitualmente realizam em sala de aula, para explicar os baixos desempenhos dos 

alunos e para fundamentar o seu eventual trabalho com os alunos que apresentam 

mais dificuldades em literacia.  

Começámos por perguntar às professoras sobre as suas previsões de resultados 

na prova aplicada aos alunos (pergunta 20). Admitiu-se não se ter uma ideia formada, 

justificando com o pouco conhecimento dos alunos: “pouco conheço. Não faço ideia, 

posso ter surpresas” (Ent1); afirmou-se esperar resultados diversificados, embora com 

tendência provável para resultados menos bons: “Vai haver um bocado de tudo, vai, 

vai, mas, se calhar, a maioria respondeu um bocadinho de cabeça no ar” (Ent4), 
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afirmando-se abertamente não se estar à espera de bons resultados: “porque eu sei que 

eles não..., é uma turma muito complicada, muito difícil. São muitos problemas 

associados” (Ent2); e, pelo contrário, manifestaram-se expectativas elevadas:  

 

“Eu ficava surpreendida se não fossem (...) Com as crianças que tenho, acho que 
ficava surpreendida, realmente. Pelo trabalho que fazem e por aquilo que... conheço 
também” (Ent3).  

 

Esta última professora previu resultados melhores nas perguntas sobre o texto 

da narrativa do que nas restantes, quer porque se trata de um tipo de texto de que os 

alunos gostam e “muitos estão habituados a ler livros” (Ent3) e a trabalhar mais na 

escola, quer porque os alunos fizeram saber à professora terem tido melhor 

‘comportamento’ durante a realização dessa prova:  

 

“O texto era um bocadinho longo – comprando-o com os dos manuais-, mas acho 
que eles tinham a obrigação …; os outros não são tão trabalhados... os outros tipos 
de texto, sim. Eu acho-os mais difíceis para os meus alunos, mas não… acho que 
eles também tinham a obrigação de se safar (…). Eu acho que o primeiro – eu 
também já soube os resultados, porque eles me disseram que lhes disse que eles se 
portaram bem (...); os outros, pela reacção deles - disseram que era mais difícil e tal 
– não devem ser tão bons, mas eu fico surpreendida por não... não é preciso ser tão 
bons como o primeiro, mas acho que eles se deviam desenrascar bem (...) Uns mais 
do que outros. Acho que eles tinham a obrigação. Eu ficava decepcionada se (assim) 
não fosse” (Ent3).  

 

Neste contexto, é ainda relevante lembrar que esta professora considera que a 

maioria dos seus alunos não tem dificuldades de compreensão:  

 

“Em geral, sim, a maior parte, a grande parte das crianças tem uma compreensão, 
pelo menos eu classifico-a como boa” (Ent3).  

 

No entanto, o motivo em que esta professora mais insiste para justificar as 

suas expectativas de sucesso é o estatuto social das famílias dos seus alunos, e o 

conhecimento de alguns dos seus hábitos de literacia e do acompanhamento dado ao 

percurso escolar das crianças:  

 

“Eles são filhos de quem são, tudo tem influência. (Eles têm) outras vivências, o 
estrato sócio-económico dos pais... e eles interessam-se – quase todos – muito pelas 
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crianças, o acompanhamento dos trabalhos, tudo. Acho que, à partida, estas crianças 
são mais..., quer dizer, eles têm que ter outros resultados, diferentes” (Ent3). 

 

Confrontadas com os resultados (pergunta 21), as três primeiras professoras 

afirmam não ter ficado surpreendidas (incluindo a professora que afirmara não ter 

uma ideia formada), não obstante todas admitirem terem outras expectativas 

particulares, umas vezes superiores, outras inferiores aos resultados obtidos:  

 

“Não, não fico absolutamente nada surpreendida. Não fico nada surpreendida  (...) 
Estou admirada com esta menina, é muito trapalhona! O X até me surpreende. Este 
X é muito lento. Até pensei que tivesse menos” (Ent1);  

 

“Estes resultados são mais ou menos idênticos àqueles que esperaria, tirando o A, 
que estava a contar mais (…). O B talvez mais um bocadinho, não muito, mas um 
bocadinho mais, a C também mais um pontinho ou dois” (Ent2);  

 

“Realmente estes resultados não me surpreendem, realmente estão de acordo com as 
previsões, se bem que contava que tanto a A, como a B tivessem um bocadinho a 
fasquia mais alta, ou até o C” (Ent4). 

 

Apenas a professora que tinha manifestado as expectativas mais altas afirma 

ter ficado surpreendida:  

 

“Nem no primeiro foi a melhor média, estou a ver. (...) Surpreende, porque eu 
pensei que os resultados do primeiro fossem bem maiores e melhores. Também foi 
por aquilo que me disseram: eu entrei e disseram: “Ah! Portamo-nos muito bem!”, 
mas afinal não foi assim tão bem. Estou muito surpreendida porque acho que a 
média é muito baixa, realmente (...) eu acho que tinham a obrigação de fazer (um 
pouco melhor)” (Ent3).  

 

Condicionalismos formais e circunstanciais relacionados com a prova 

aplicada; limitações das próprias crianças, nomeadamente factores relacionados com a 

maturidade cognitiva, e os conhecimentos prévios dos alunos sobre as temáticas dos 

textos (decorrente de factores sociais); e factores decorrentes do trabalho escolar 

foram as razões evocadas para explicar os resultados obtidos na prova pelos alunos 

destas professoras em resposta à pergunta 22 do guião. 

Assim, evocou-se unanimemente o formato das perguntas como eventual 

causa dos resultados obtidos:  
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“Eles têm muita preguiça, também. Pois, há sempre alguma preguiça. Eu acho que 
gostam (deste tipo de perguntas de escolha), só que depois acham sempre muito 
fácil e não estão atentos. E acham que qualquer uma serve e não é. É preciso estar 
muito atento” (Ent2); 

 

ou deu-se a entender, durante a entrevista, que esse formato poderia causar 

dificuldade:  

 

“Os questionários têm perguntas fáceis, têm (outras perguntas) mais complicadas. 
Eu achei que algumas vezes iam ter mais dificuldade numas do que noutras” (Ent3);  
 
“Acho que (...) eles [os alunos] tinham que estar muito concentrados, muito atentos, 
porque eu até numa dessas pus-me assim a pensar e depois fui ver ao texto (riso) 
(...) Quer dizer, eles tinham que estar muito atentos, muito concentrados (…) Para 
alguns alunos que eu tenho acho que não era difícil, mas também não posso dizer 
que era fácil. Eles têm oito anos… Eu já tenho muitos mais. Se eu hesitei naquela, 
… também eles têm… sei lá, a memória muito mais viva que eu. É natural que eles 
captassem. Agora para outros era capaz de ser um bocadinho mais… difícil” (Ent1). 

 

ou mesmo falta de empenhamento dos alunos: 

 

“Um tipo de questionário que não se pode usar sistematicamente, na minha opinião, 
(...) porque os alunos dizem assim: ‘Vai ser teste de cruz, nem é preciso estudar’ e 
depois respondem ‘totoloto’” (Ent4);  

 

e referiu-se ainda a eventual interferência do tamanho da letra e dos textos, a que os 

alunos aparentemente não estavam habituados:  

 

“Não sei se chegou a ver o livro de Língua Portuguesa… Tem os textos mais 
pequeninos, com aquela ainda letra grande. Quer dizer, eles à partida ficam já 
perdidos com este tipo de letra. A letra também conta para eles. E este texto nunca o 
daria e, se o desse, era com uma letra catorze” (Ent1); 

 

“O tamanho deste texto. O das ‘Associações’, quer dizer, eles não estão habituados 
a textos tão grandes de uma vez só; e depois... eles gostam de aprender e não sei 
quê, até gostam de animais e não sei quê (...) mas é dose, é dose dupla para uma vez 
só. Quer dizer, (...) como realmente também não estão habituados a textos tão 
grandes de uma vez só, aí se apresentasse só dois ou só um de cada vez… bastava 
dois a dois (…). Começaram a ver “E, que seca! Nunca mais acaba. Tanta coisa! 
Vou ter que ler tanto!”” (Ent4), 
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embora todas as professoras tenham reconhecido que a extensão do texto da narrativa 

não possa ser evocada como razão explicativa para os resultados por se tratar de um 

texto do agrado dos alunos e a que estão mais habituados:  

 

“A narrativa também é enorme, mas é uma história. E eles gostam muito de 
histórias, eles gostam, estão numa idade, pronto, estão numa idade que gostam 
muito de histórias” (Ent4). 

 

Uma professora mencionou também o facto de a situação de avaliação 

aplicada aos alunos ter criado uma circunstância anormal, e, como tal, poder ter 

influenciado os resultados: 

 

“É uma situação também anormal, atípica, esta em que estavam com uma pessoa 
com quem não lidam habitualmente, que lhes leu o texto previamente, quando eles 
não estão habituados a que eu lhes faça isso quando é avaliação (...) Saíram fora do 
habitat natural… apesar de estar no habitat natural, não estavam num meio ambiente 
normal (…) Como também sabiam - que eu para os relaxar, também lhes disse que 
não era para avaliação - portanto, ... (é provável que) muitos tenham relaxado 
demais…” (Ent4). 

 

Outra categoria de explicações diz respeito a limitações das próprias crianças. 

Um desses factores é de ordem cognitiva, mais concretamente a imaturidade. Esta 

explicação foi implicitamente evocada pela professora que tinha usado esse mesmo 

argumento para justificar a sua opinião sobre a inviabilidade de realização das 

perguntas sobre os processos anafóricos no 3º ano de escolaridade:   

 

“Os questionários não eram fáceis. É o que eu digo: os textos em si não eram 
difíceis, mas para esta fase… é muito cedo. Os textos em si não eram difíceis, mas 
para esta fase… é muito cedo. Para ser bem é no fim do quarto ano, penso” (Ent3).  

 

Referiu-se também o eventual desconhecimento que alguns alunos poderiam 

ter da temática dos textos para justificar resultados mais fracos, facto que as 

professoras relacionam directamente com o nível social dos alunos:  

 

“Eu disse logo de início que eu não dava estes textos, porque, embora alguns alunos 
tenham um certo conhecimento deles, são assuntos que estão (alheios) aos miúdos. 
E isso também conta... lá está, depende do nível dos miúdos: vêem filmes, vêem 
essas séries da vida animal e portanto alguns até terão conhecimento dos assuntos” 
(Ent1);   
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“O resultado mais fraco de todos... exactamente, tem a ver com nível social deles. 
Eles não estão habituados à Internet e a ver estas coisas, nem programas que sejam 
diferentes; enquanto os outros [alunos de outras turmas da mesma escola] são 
capazes de ver a Odisseia, e mais não sei quê, e mais não sei que mais, aqueles não 
vêem. Por isso, é uma coisa que não é tão (conhecida)” (Ent2). 

 

Quer dizer, as professoras que fizeram estes comentários não reconheceram o 

facto de que as questões colocadas nas provas incidiam sobre informações contidas 

nos próprios textos, facto que tinha sido explicitado na conversa com três das 

professoras imediatamente antes na entrevista aquando da discussão sobre a 

intencionalidade subjacente ao questionário (pergunta 16 do guião).  

Ainda na mesma linha de argumentação, evocou-se esse conhecimento para 

justificar o sucesso relativo em algumas provas. No entanto, neste caso parece haver 

um relacionamento da existência desse conhecimento com o trabalho realizado na 

escola, o que indicia a mobilização de diferentes explicações consoante os resultados:  

 

“O texto dos peixes, para mim, também é uma admiração. Eles tiveram uma boa 
percentagem. Talvez porque estão mais alertados para os problemas ambientais, que 
isso já é uma coisa que vem dos anos anteriores e, por conseguinte, associaram, a 
algumas coisas” (Ent2); 
“Eu acho que não (terá sido por ser um tema um pouco alheio). A UNICEF...  eu 
não acredito que não se tivesse já falado na UNICEF, nem que tivesse aparecido 
nenhum texto sobre (isso). E eles são curiosos e perguntam” (Ent3). 

 

Uma outra categoria de explicações concerne precisamente a factores de 

ordem escolar. Admitiu-se que certos resultados podem ser explicados a partir de 

alguns tipos de texto utilizado nas aulas:   

 

“[Esta turma é a única onde a interpretação do texto da enciclopédia é pelo menos  
igual ou melhor que a dos outros] porque eles têm trabalhado mais esse tipo de 
texto. Ainda há pouco veio lá o texugo e essas coisas; é o procurar nas 
enciclopédias, é capaz de ser isso” (Ent3). 

 

No entanto, é pertinente lembrar que esta professora tinha afirmado, no 

momento de expressar as suas previsões de resultados, que este tipo de texto é menos 

trabalhado que a narrativa:  
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“Os outros não são tão trabalhados... os outros tipos de texto, sim. Eu acho-os mais 
difíceis para os meus alunos” (Ent3). 

 

Ainda nesta categoria de respostas, referiu-se a falta de preparação em termos 

de capacidade de compreensão dos alunos. Uma professora afirmou que isso se devia 

ao facto de serem alunos que tinham acabado de sair do 2º ano, onde esse trabalho é 

muito elementar:  

 

“Eles não têm ainda a parte da compreensão muito bem trabalhada. (...) No primeiro 
ano aprende-se as letrinhas e uma perguntinha “O rato rói a … De que é que fala o 
texto?” Eles falam do rato. No segundo ano, vai-se trabalhando mais, mas ainda é 
muito (…) no terceiro e no quarto, vai-se trabalhar muito mais essa parte já a outro 
nível” (Ent1).  

 

Esta posição é na generalidade congruente com a resposta que esta professora 

tinha dado à questão 19, tendo referido que o ensino dos pronomes e da sua 

compreensão deveria ficar para o 4º ano, mas parece-nos relevante mencionar que, 

apesar disso, durante a entrevista esta mesma professora tinha admitido a 

possibilidade de utilizar esses textos com os seus alunos:  

 

“Eu estou a dizer que não daria porque tenho outras coisas para dar… Daria mais 
tarde, na parte quando falasse no meio ambiente… Falamos dos insectos (…) e … 
pronto desses animaizinhos todos e então era mais uma curiosidade” (Ent1).  

 

Uma outra professora, do 4º ano, afirmou que isso se devia ao tipo de trabalho 

habitualmente realizado:  

 

“É que eles não estão habituados (...) é sempre, sempre perguntas da mesma 
maneira, ali taxativas” (Ent4).  

 

Enfim, reconheceu-se a eventual influência das perguntas da prova, centradas 

nos processos linguísticos anafóricos:  

 

“Bem, eu acho que (separou mais) o tipo de perguntas (…), como incidia muito nas 
(operações linguísticas)” (Ent3),  

 

e da falta de preparação dos alunos nesse tipo de perguntas:  
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“E pronto, e é esse exercício que não tem sido feito, talvez seja por aí” (Ent3).  
 

É importante notar que esta última professora (Ent3) é a mesma que tinha 

manifestado expectativas elevadas relativamente ao desempenho dos seus alunos.  

Perante os resultados ‘menos bons’ dos alunos, esta professora viu o seu trabalho 

habitual de algum modo ‘questionado’, o que certamente contribuiu para a ‘abertura’ 

a outro tipo de explicações. 

Portanto, o que se verificou foi que os resultados da prova foram apenas muito 

pontualmente relacionados com o trabalho de compreensão realizado em sala de aula. 

Além disso, apenas num caso foram relacionados com o tipo de perguntas da prova e, 

dessa forma, com as operações linguísticas envolvidas, não tendo as propriedades 

linguísticas dos textos usados sido reconhecidas como desafiadoras das capacidades 

dos alunos e, por isso, como fonte de problemas. Na resposta à pergunta seguinte 

(pergunta 23 do guião), este padrão de respostas manteve-se: as razões linguísticas e a 

actividade pedagógica realizada em sala de aula por estas professoras não foram na 

generalidade evocadas para explicar as dificuldades gerais dos seus alunos.  

Só numa das entrevistas colocámos directamente essa questão, com a qual 

pretendíamos conhecer as explicações destas professoras para as dificuldades de 

compreensão que se observam habitualmente em muitos alunos, porque, nas restantes, 

essa explicação foi sendo construída à medida que se foram comentando os resultados 

obtidos. As explicações destas professoras apontam factores inerentes às próprias 

crianças, factores sócio-culturais e familiares e à instituição escolar que extravasa as 

suas competências individuais.  

Quanto à primeira categoria de razões, referiu-se que “há uma certa tendência 

inata de cada um” (Ent4); evocaram-se razões relacionadas com o próprio carácter e 

com a personalidade das crianças:  

 

“O problema da X é a insegurança, não confia naquilo que sabe; (...) A X pensa que 
a escola que é uma passerele; a X… “Ai estava-se tão bem debaixo de um 
embondeiro, sem fazer nada!” (...) falta de maturidade (Ent4); Esta X é um caso 
complicado, tem um feitio muito difícil, aquela muito magrinha. É uma miúda 
muito complicada (Ent2); Este X é muito lento” Ent1;  
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mencionaram-se problemas cognitivos: 

 

“Eu acho que as capacidades das crianças também têm influência, eu acho que sim. 
Uns são mais capazes que outros. Eu acho que é isso (Ent3); Ela tem muita 
dificuldade, esta garota (Ent3);  

 

problemas comportamentais: “O X é um miúdo com problemas comportamentais” 

(Ent2); problemas de foro psíquico, sobretudo casos de hiperactividade: “O X é o tal 

menino hiperactivo” (Ent2) e de falta de capacidade de concentração: “A X é um caso 

de desconcentração pura” (Ent2). Sugeriram-se também problemas motivacionais:  

 

“O X é outro caso também, que não é burro nenhum, mas pura e simplesmente 
desmotivou e desistiu disto. Anda aqui porque é obrigado. Ele não quer ler, de 
preferência nada de ler. Este é dos tais que eu entrego a ficha para fazer, depois de 
ter explicado, etc., etc., e ele imediatamente, passados dois minutos, está de pé a 
dizer-me “Não percebo esta pergunta” porque não leu nada do que está ali em cima” 
(Ent2);  

 

atribuíram-se as dificuldades a problemas físicos, sobretudo auditivos:  

 

“Este X é um miúdo que teve um problema auditivo e está com perda de audição” 
(Ent2) 

 

e visuais:  

 

“A X é aquela miúda que não tem um olho, e tem muitas dificuldades” (Ent2);  
 

muitas das vezes, várias causas aparecendo associadas entre si:  

 

“Este tem problemas de fala, já teve terapia de fala. Neste momento, os pais estão-se 
a separar e ele não anda muito estabilizado; também deixou de ter terapia de fala 
porque não tem possibilidades, etc., etc., etc.” (Ent2). 

 

Além destes problemas individuais, que foram predominantemente evocados 

por uma das professoras (Ent2), evocaram-se unanimemente factores de âmbito 

familiar, quer situações anómalas em termos afectivos e emocionais: 
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“Na identificação que me pediu, eu alguns até pus lá que ‘vive com a mãe’, tem lá 
uma notazinha: ‘divorciada’. Quer dizer, isso também tem influência. A X até vive 
com a madrasta. O pai casou novamente. É só para ver que também não são famílias 
normais. (Não sei se para si) tem importância; na minha aprendizagem tem. (...) E 
interfere (na aprendizagem), porque a criança vive o problema. Basta aperceber-se 
de alguma coisa” (Ent1);  

 

“Esta turma é muito complicada, porque os pais trabalham cada um para seu lado e 
depois têm pouco tempo para os miúdos. Os miúdos estão de manhã no ATL, 
enfiados no ATL, à tarde estão aqui até às seis e tal, depois vêm-nos buscar – alguns 
só vão embora lá para perto das sete horas da noite. Depois vão para casa e 
geralmente moram, trabalham aqui no centro mas moram fora de Braga, nos 
arredores de Braga; depois, se calhar, ainda têm mais irmãos; depois as mães vão 
cozinhar; depois os pais lêem o jornal; tomam banho e tal e vão para a cama. Aos 
fins-de-semana, os pais estão cansados, ou vão fazer as compras ao hipermercado, e 
geralmente dão alguma coisinha para eles se entreterem no fim-de-semana que é 
para eles não se aborrecerem muito, a televisão, os computadores e tal. Hoje em dia 
dá-se pouco tempo para brincar com as crianças. As crianças têm pouco tempo para 
brincar. São sempre direccionadas, nos próprios intervalos estão a ser direccionadas. 
(…) Se observar aqui o recreio nos intervalos poucos se vê a brincar, digamos 
assim, com regras de jogo ou … a imaginar coisas. É mais corridas, empurrões, e 
essas coisas assim, não brincam propriamente, porque nunca (ninguém) esteve com 
eles a brincar, ou a explicar algum jogo ou qualquer coisa ou lhes deu tempo, como 
quando eu era miúda” (Ent2);  

 

quer situações menos favoráveis em termos sócio-culturais e económicos: 

 

“Em geral, normalmente, quando o nível em casa é um bom nível, o pai e a mãe … 
o pai é engenheiro e a mãe é … isto ou aquilo … os alunos têm melhor 
aproveitamento. São mais, mais acompanhados. Ao passo que não acontece 
noutros” (Ent1), 

 

destacando-se a falta de determinadas vivências de valores e atitudes considerados 

importantes, nomeadamente relacionadas com a literacia: 

 

“Há alunos com dificuldade de aprendizagem porque o meio familiar não permite 
que a criança desenvolva certas capacidades porque não são valorizadas na família 
certas coisas. Por exemplo, o ano passado fizemos um livro, os terceiros anos todos 
do agrupamento fizemos um livro de recolha de poesias, de canções, de receitas 
culinárias, já não sei mais o quê, tudo relacionado com o Natal. E ficou um livro 
bonito, porque eram vários anos de todo o agrupamento, deu um livro bonito e deu 
um livro ainda gordinho e cada um ficou com o seu livro dos trabalhos de todos. 
Este ano, precisei do livro para tirar de lá uma poesia para ensaiar para a festa do 
Natal e constatei que há meninos que não sabem onde têm o livro e há outro que 
ainda é mais grave porque o pai deitou-o ao lixo! O pai deitou o livro ao lixo! Não 
valorizam, não valorizam!” (Ent4). 
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A importância que estas professoras concedem ao factor familiar na 

explicação do sucesso escolar é de tal ordem que, muitas vezes, esse factor emergiu 

inclusivamente com um valor absoluto e determinante dos desempenhos dos alunos:  

 

“Esta X é muito fraquinha, é um caso de uma miúda que tem muita dificuldade em 
compreender. Muita, muita, muita. E também não percebo muito bem porquê, 
porque a mãe é licenciada” (Ent2);  

 

“A X, lá está, é uma miúda privilegiada, em termos económicos e sociais (...): o pai 
é engenheiro, a mãe é técnica de radiologia, (…) tem outro nível cultural, tem outras 
condições monetárias. E ela também, pronto, também é espertinha, é um bocadinho 
distraída. De vez em quando, fica no ar. Mas pronto, mas como tem aquelas ajudas 
todas a puxar em casa e o nível familiar...” (Ent2), 

 

embora, pontualmente, se reconhecessem limitações a esse factor explicativo. Por 

exemplo, através da comparação de dois alunos, uma professora deu claramente a 

entender que o factor ‘capacidade individual’ pode sobrepor-se a desvantagens sócio-

culturais e económicas: 

 

“Estes dois são bem diferentes um do outro. Não sei como é que os dois atingiram o 
mesmo nível, mas é assim: enquanto um, que é muito, muito fraquinho, a mãe é 
professora do terceiro ciclo, o outro, o pai, é chapeiro e a mãe é auxiliar. Por 
exemplo, este tipo de assunto o X, que é mais fraquinho, não era capaz de responder 
se não fosse verdadeiro e falso, não ia saber ler e interpretar direitinho, mas como 
está habituado a ouvir outros tipos de conversa, como se calhar a mãe em casa é 
capaz de lhe dar outras coisas – livros para ler, (…), etc., etc.- o miúdo já foi capaz 
de responder verdadeiro ou falso, porque tanto a falar como a escrever ele é um 
desastre. Isto foi uma compreensão interiorizada, digamos, não foi percebida a cem 
por cento, (foi conseguida com recurso a) outras coisas; enquanto o outro não tem 
vivências nenhumas deste género, pronto, mas é um miúdo muito inteligente, muito 
capaz e concentrado (…). E esse é um miúdo que não tem nada, quer dizer, ele em 
casa é desprovido de tudo... Eu sei que, por exemplo, os livros escolares, os manuais 
são-lhe dados por outras pessoas, (…) que ele não tem possibilidades. (...) E é muito 
bom aluno” (Ent2). 

 

A importância do factor social também emergiu claramente quando se 

relativizou o papel do professor face a esse factor: 

 

“Eu acho que não é só o meu trabalho, acho que o trabalho dos pais também é 
importante. Eles depois também se entregam, também se empenham, também os 
obrigam a estudar. Acho que não é só o professor sozinho, acho que não…, embora 
seja também uma coisa importante. Se não, não me empenhava tanto” (Ent3); 
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“O ambiente familiar é importantíssimo (...) Claro que o papel do professor 
também, também tem peso na questão, mas se é um aluno, se está a trabalhar uma 
turma de alunos do estilo do pai do X, que até lhe deita os livros ao lixo...” (Ent4). 

 

Enfim, referiram-se também factores relacionados com a instituição escolar 

que estão além das competências das professoras. Entre esses factores, figura a 

iniciação escolar precoce, factor que se assumiu como a causa da falta de maturidade 

das crianças:  

 

“Há várias causas de insucesso, de haver alunos com dificuldades de aprendizagem. 
Um é a autorização de matrícula com falta de maturidade. (...) A criança logo à 
nascença, entre aspas, é logo morta à nascença, ou pelo menos é amputada porque 
uma criança que vem para a escola com cinco anos não está madura. Como eu digo 
muitas vezes, é como apanhar um tomate verde e esperar que o tomate amadureça e 
que tenha as mesmas propriedades de sabor, de cheiro, iguais a um tomate que 
amadureceu naturalmente no tomateiro. Nunca, nunca, nunca vai atingir esse grau 
de maturidade, para começar (...) Acho que os nossos vários Ministérios da 
Educação erram quando (...) autorizam que os pais matriculem os filhos com cinco 
anos, erram logo aí” (Ent4).  

 

Referiu-se também a impossibilidade de reter mais os alunos: 

 

“Outra [causa de insucesso] é o aluno não poder ser retido no primeiro ano, porque, 
se o aluno é retido no primeiro ano, a idade entre um aluno do primeiro ano e um do 
segundo é mínima, e ele depois até vai mais animado porque até em certas coisas 
vai à frente da turma em que foi integrado e isso vai motivar para o estudo e vai 
fazer com que ele tenha mais sucesso escolar. Agora, obrigar o menino a continuar 
sempre com o mesmo grupo para não traumatizar o menino só o traumatiza, porque 
o menino vê … é como obrigar um menino coxo a fazer uma corrida como um 
menino que tem as duas pernas boas, a percorrer a mesma distância e o menino 
nunca consegue chegar em primeiro lugar porque tem aquela dificuldade física... e 
depois ele até desiste de correr” (Ent4).   

 

Além disso, relacionaram-se as dificuldades escolares com a insuficiência da 

rede pré-escolar 

 

“porque há miúdos que nem passaram pela pré-primária, porque a nossa rede de 
pré-primária também não funciona” (Ent4),  

 

assim como com o deficiente funcionamento do sistema de ensino especial e de apoio 

escolar:  
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“Os apoios são insuficientes, para começar, e porque, infelizmente, a maioria das 
professoras que opta por essas funções não fazem nada, nadinha, nem sequer 
cumprem horário” (Ent4). 

 

As reflexões motivadas por esta questão confirmaram aquilo que acima 

afirmávamos acerca do não reconhecimento da linguagem nem tão pouco do tipo de 

trabalho pedagógico realizado em sala de aula como eventual causa das dificuldades 

observadas. Na verdade, nas respostas destas professoras, as dificuldades de 

compreensão da linguagem escrita emergiram como um problema não específico, 

cujas causas são indiferenciáveis das das demais dificuldades de aprendizagem 

observadas. Essa dificuldade foi quase sempre interpretada no quadro de dificuldades 

gerais dos alunos, de situações ao nível familiar e do âmbito da organização escolar 

em relação às quais essas professoras se manifestam alheias.  

Na última pergunta (pergunta 23) pedimos às professoras que dissessem se 

consideravam possível resolver os problemas de compreensão dos alunos que têm 

mais dificuldades e, caso afirmativo, que descrevessem algumas das soluções que 

considerassem adequadas. Foi possível desenhar dois perfis na análise das respostas a 

esta pergunta (em que também utilizámos dados recolhidos ao longo da entrevista). 

Um primeiro perfil de respostas caracteriza-se pela afirmação aberta da 

assunção da possibilidade de solucionar os problemas de compreensão dos alunos. 

Como solução aponta-se a da insistência nos conteúdos de aprendizagem: 

 

“Muitas vezes acontece: nós damos uma matéria, o aluno não tem dificuldades 
nenhumas e vamos depois fazer aquela parte em que ele tem que fazer sozinho… 
um espalhafato: só dois ou três é que tiraram (...). Alguma coisa aqui está mal. (…) 
Fazer doutra maneira. Insistir naquela matéria” (Ent1). 

 

Num outro momento da entrevista, quando interrogada sobre os seus 

procedimentos perante problemas de compreensão, esta professora tinha explicado 

como uma das estratégias que segue nesse fazer doutra maneira. Insistir naquela 

matéria é uma manifestação de ‘prática’ do processo de construção de significado, 

mais concretamente através de releitura e a reanálise do texto, um contexto onde não 

se detectam indícios de mobilização de um tipo de ensino explícito (cf. 1º tópico da 

entrevista): 
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“Nós vamos ler o texto novamente, porque às vezes a criança não compreendeu 
porque nem leu, passou, ou leu até uma palavra deturpada… leu ao contrário. (...) 
Pode-se ler outra vez e vamos chegar ao parágrafo ou aos parágrafos: “Olha, estás a 
ver, porque o texto diz isso ou …”. Precisamente: analisando novamente, é o que eu 
faço;  
Se a pergunta é mesmo de ir só ao texto, eu (então) digo assim: “Olha, lê outra vez 
melhor. Não te vou explicar, já estivemos aqui a explicar”. Portanto, tenho que 
obrigá-los a terem um bocadinho de esforço (…), para lhes criar que eles têm de 
estar atentos, que da próxima vez eu não vou dizer (tudo)” (Ent1). 

 

Essa é também a solução referida por outra professora, que refere a 

possibilidade de sanar os problemas através da prática de construção de significado:  

 

“Eu acho que sim. Com o trabalho, com exercício. (A minha experiência) deu para 
ver que dá, sim, sim” (Ent3).  

 

Num momento anterior, quando explicitamente interrogada sobre os seus 

procedimentos perante casos de dificuldades de compreensão, a professora em 

questão tinha afirmado que procura “explicar e ver porque é que eles não 

compreenderam” (Ent3) e, ao longo da entrevista, tinha dado a entender que, quando 

‘explica’ e ‘procura ver porque é que eles não compreenderam’, se refere aos 

conteúdos dos textos e à avaliação da aprendizagem desses conteúdos e não à 

explicação de como se compreende ou chega a compreender a linguagem escrita, isto 

é, ao ensino explícito do processo da compreensão. 

Durante a entrevista, as outras duas professoras afirmaram realizar actividades 

na sua prática pedagógica quotidiana (Ent2) ou considerar necessária e viável a 

realização de actividades (Ent4) para colmatar certas dificuldades no âmbito da 

Língua Portuguesa: 

 

“É uma oportunidade para conseguir emendar, digamos assim, a maneira como eles 
falam, (para ser) uma maneira mais, mais adulta, mais equilibrada, mais correcta, ao 
fim e ao cabo, e depois tentar passar isso para a linguagem escrita, porque também 
depois há aquela discrepância, aqueles que têm dificuldade em falar também têm 
dificuldade em escrever. E isso nota-se mais nos meios sociais mais desfavorecidos, 
como é óbvio” (Ent2); 
 
“Eu acho que este tipo de trabalho até já se devia fazer..., quer dizer, até desde o 
primeiro ano se pode fazer muito mais simplificado, que isto depois vai-se 
complicando. Mas acho que sim, acho que sim, e pronto, quanto mais não seja, 
ainda que seja um aluno que ainda esteja, digamos, atrasado para o quarto ano, ou, 
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pronto, que a turma esteja mal trabalhada... quer dizer, quanto mais cedo 
remediarmos a coisa, melhor, pelo menos para quando chegar ao segundo ciclo o 
choque não ser maior. (...) Porque isto no fundo é uma preparação para o segundo 
ciclo” (Ent4). 

 

No entanto, quando se lhe colocou directamente a pergunta 24, manifestaram 

algumas reticências quanto à possibilidade de se poderem colmatar as dificuldades de 

compreensão, pelo que ilustram o segundo perfil obtido na resposta a esta pergunta:  

 

Quer dizer, é capaz, … completamente, não. É capaz de minimizá-los, mas pouco, 
porque um aluno que chega ao quarto ano, que ainda está numa leitura silabada, 
faltam-lhe muitos alicerces dos primeiros anos (Ent4).  

 

Estas professoras partilham na generalidade as razões para o cepticismo 

manifestado. Para ambas, as únicas soluções passariam pela retenção dos alunos 

aquando do aparecimento das dificuldades no início da escolarização, pelo 

impedimento da matrícula ‘precoce’ e pelo melhor funcionamento do ensino especial, 

medidas não actualmente implementadas: 

 

“Seria possível se tivéssemos um ensino especial a trabalhar como deveria ser, que 
não trabalha, que não funciona. Nós não temos direito a nenhum apoio, Seria 
possível se houvesse uma psicóloga que estivesse disponível, mas a psicóloga do 
Agrupamento já está cheia de miúdos, por isso já não dá para os nossos. Não temos 
recursos nenhuns.(...) (Seria possível) se se pudesse reprovar os miúdos” (Ent2).  

 

“Às vezes não é preciso fazer nada, às vezes bastava ser retido no primeiro ano, 
quer dizer, isto não é o que acontece, mas bastava o menino ser retido no primeiro 
ano. Eu acredito piamente no que estou a dizer. (Além disso,) eu nunca autorizaria 
que uma criança se matriculasse com cinco anos” (Ent4). 

 

A retenção seria aproveitada para rever os conteúdos dados (normalmente, 

através da utilização de um manual diferente):     

 

“Se se pudesse reprovar os miúdos (...), como eles ficariam sempre dentro da 
mesma turma com o mesmo professor, ou seja, ficariam comigo mas estariam a dar 
o programa do segundo ano, e não era necessariamente o programa repetido, porque 
se usariam outros manuais, era mais fácil eu dar aulas a eles e ao terceiro ano, 
porque os miúdos que estivessem efectivamente no terceiro ano, com a 
aprendizagem do terceiro ano, tinham mais pernas para caminhar, não tinham que 
estar à espera dos outros; (...) Portanto, se não fosse o mesmo trabalho, isto não 
acontecia: era um maior sucesso para os miúdos que estariam na segunda classe. (...) 
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Aqueles miúdos que tivessem repetido o segundo ano e estivessem com outros 
manuais era mais fácil porque eles iam ter mais êxito, iam consolidar aquilo que já 
deram, e iam ter mais êxito no que faziam, que estava mais ao par deles e era mais 
fácil” (Ent2). 

 

Deram a entender que essa insistência nos conteúdos poderia ser dada pelos 

apoios educativos: 

 

“Ao não poderem ser retidos no segundo ano vão para o terceiro ano, digamos 
assim, mancos e vão continuar mancos e vão sempre continuar mancos, porque não 
há nenhum apoio individualizado, porque se houvesse um apoio individualizado 
para eles, por exemplo, eu estava a dar aula e tinha uma professora lá – ou lá ou 
dentro ou fora da sala, não interessa – que estivesse a apoiá-lo, individualmente 
cada um deles, um bocadinho a um, um bocadinho a outro, então, sim, ia colmatar 
esta diferença a tempos e horas, ao mesmo tempo que eu estou a dar aos outros” 
(Ent2). 

 

Trata-se basicamente de medidas ‘exteriores’ ao âmbito configurado pelo 

contexto pedagógico de sala de aula, por isso mesmo congruentes com as razões 

evocadas na resposta à pergunta 23. Na verdade, acabam também por ser congruentes 

com um posicionamento essencialmente conformista e claudicante face às 

dificuldades dos alunos revelados a longo da entrevista: 

 

“(Eu acho que dá sempre ideias. Uma pesquisa sobre animais, sobre qualquer tipo 
de seres, acho que dá sempre ideias, que é sempre bom. Mesmo estas dos jornais, 
acho óptimas, por exemplo,) só que depende do contexto de turma… o meu 
contexto não dá muito para isto. Se calhar nem há jornais em casa, não têm hábito 
de ter jornais, nem coisa do género, por isso, os hábitos televisivos também devem 
ser as telenovelas, e essas coisas assim” (Ent2); 
“Podem dar outro final diferente ao texto. Cada um deles pode fazer exactamente 
isso: “Inventa um final ou imagina um final diferente lá para o Sr. Coiso”, como 
eles chamavam. Cada um imagina pela sua cabeça. Claro que na minha turma é 
muito difícil fazer este tipo de trabalho” (Ent2); 
 
“Vejo, vejo, vejo (possibilidade de se fazer o tipo de exercício da prova na minha 
sala de aula). Pronto, se bem que tenho alguns alunos que, que não vão conseguir, 
Sei à partida que não vão conseguir. Porque eu tenho alunos ainda numa fase muito 
inicial de leitura, apesar de estarem no quarto ano” (Ent4).   

 

 Quer dizer, estas professoras referiram explicitamente soluções do âmbito da 

organização e funcionamento escolar (portanto, exteriores ao âmbito decisivo de cada 

professora), porque, ainda que de uma maneira tácita, reconhecem a impossibilidade 
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de lidar contra a realidade que chega à escola e de se impor à situação configurada ou 

permitida pela própria instituição escolar. Esse estado de coisas é perfeitamente 

ilustrado pela seguinte afirmação de uma dessas professoras: 

 

“Dentro daquilo que a gente faz aqui na escola, em termos escolares, de 
programação, daquilo que ele é obrigado a fazer, digamos assim, ele é bom. E 
também é capaz de não ser excelente porque não tem quem puxe mais por ele, quem 
dê outras coisas, outras actividades, Internetes e essas coisas todas; computadores 
não deve ter de certeza” (Ent2). 

 

3.1. Síntese  

 

Os dados reunidos e analisados a propósito deste último tópico de questões 

permitiram-nos consolidar e fundamentar a caracterização da pedagogia da literacia 

das professoras levada a cabo através da análise dos dados recolhidos durante a 

entrevista. 

 Um dos aspectos mais relevantes foi a obtenção de indícios de que a 

pedagogia da literacia implementada por estas professoras não é informada e 

direccionada por um conhecimento dos recursos e processos linguísticos através dos 

quais se constrói o significado textual. Isso tornou-se evidente na dificuldade em 

reconhecer a actuação das estruturas anafóricas nos textos, no carácter intuitivo com 

que se realizam certas actividades relacionadas, e, embora em menor medida, na 

dificuldade em reconhecer a necessidade, a viabilidade e a possibilidade de 

implementar o ensino desses processos.  

Os dados aqui reunidos e analisados permitiram além disso verificar que 

também a dimensão linguística e o trabalho habitualmente realizado em sala de aula 

se mantêm fora do âmbito de perscrutação destas professoras no momento de explicar 

as dificuldades em literacia de muitos alunos. Em vez disso, alude-se a outros factores 

e soluções ‘reconfortantes’ (cf. Nicholls & Wells, 1985). Atribuem-se essas 

dificuldades às capacidades dos alunos, à sua origem sócio-cultural e à própria 

instituição escolar (mas apenas no âmbito exterior ou alheio ao de intervenção 

pedagógica do professor), tendo essas dificuldades (incluídas as evidenciadas nos 

resultados da prova) sido apenas muito pontualmente relacionadas com o trabalho de 
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compreensão realizado em sala de aula (e como resultado muito provável de uma 

construção motivada por e realizada durante a própria entrevista).  

Além disso, os relatos das professoras mostram que o trabalho destinado a 

‘colmatar’ essas dificuldades faz eco muito parcial dos princípios pedagógicos 

esperados nesse contexto: apenas o princípio da prática situada é detectável nas 

soluções de duas professoras, tendo também sido possível identificar posturas 

essencialmente conformistas e claudicantes das dificuldades de literacia dos alunos. 

Analisados verticalmente (cf. Quadro 33), estes dados finais mostram espaços 

de uniformidade e de disparidade nas respostas. Assim, todas as professoras foram 

unânimes em não identificar os processos linguísticos avaliados na prova e em não os 

incluir nas suas ideias de trabalho futuro motivadas pela realização da prova. 

Coincidiram também em algumas das suas explicações para os resultados da prova e 

das dificuldades em geral, mais concretamente na evocação do formato das perguntas 

da prova, na referência a problemas inerentes às próprias crianças e na evocação do 

estatuto sócio-cultural das famílias.  

Não foram unânimes nas explicações e soluções para as dificuldades de 

literacia, merecendo, no entanto, destaque a coincidência na evocação de factores e 

soluções extra-escolares para explicar e solucionar as dificuldades dos alunos 

verificada entre as entrevistadas Ent2 e Ent4, e na evocação da prática situada como 

solução, verificada entre as Ent1 e Ent3. Surpreendeu igualmente a quantidade e 

diversidade de razões físicas relacionadas com as próprias crianças referida pela Ent2. 

Merecem enfim destaque as respostas da professora Ent3 e (em menor escala, as da 

Ent4), que confirmaram a sua maior sensibilidade às questões linguísticas e 

pedagógicas na análise que fez da prova, bastante distante do das demais professoras. 

Na verdade, a professora Ent3 foi a única que manifestou expectativas de desempenho 

elevadas e que, portanto, perante os resultados ‘inesperados’ dos alunos, acabou por 

ver de algum modo questionados o seu trabalho e as suas concepções, de onde, muito 

provavelmente, a sua ‘abertura’ para considerar estes outros factores; note-se, no 

entanto, que esta professora tinha revelado alguma sensibilidade linguística desde o 

início da entrevista. 
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3º tópico do guião da entrevista: Literacia: metaconhecimneto linguístico e teorias explicativas das dificuldades dos alunos Ent1 Ent2 Ent3 Ent4 

X X 

X X 

X X 

X X X 

Opiniões não linguísticas:  

O questionário da prova como instrumento de avaliação 

O questionário da prova como instrumento auto suficiente de construção de significado 

Aspectos formais positivos do questionário da prova  

Aspectos formais negativos do questionário da prova 

A relação prova / texto X X X 

 

 

 

Questão 15 

 

Opiniões 

sobre o 

questionário 

da prova de 

compreensão 

Opiniões linguísticas sobre o questionário da prova de compreensão 

Identificação espontânea dos processos linguísticos de construção de significados avaliados pela 

prova 

Questão 16 Identificação do 

objecto de avaliação 

da prova Identificação induzida dos processos linguísticos de construção de significados avaliados pela 

prova 

X X X 

Questão 17 Realização habitual de um tipo de trabalho linguístico idêntico  X X 

Questão 18 Viabilidade de realização de actividades para ensinar esses processos linguísticos  X — X X 

Formato das perguntas X X X X Questão 19 Aprendizagem para 

trabalho futuro Aspectos de conteúdo dos textos X 

Previsão (implícita ou explicitamente) pessimista sobre os resultados da prova X X X Questão 20 Previsão resultados 

Previsão optimista sobre os resultados da prova X 

Previsão confirmada X X X Questão 21  

Previsão não confirmada X 

Condicionalismos formais: formato das perguntas X X X X Questão 22 

 

Explicações para os 

resultados da prova Condicionalismos formais: tamanho da letra e dos textos informativos X X 
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Circunstância extraordinária da aplicação da prova X 

Limitações das crianças: desconhecimento dos temas X X 

Limitações das crianças: imaturidade cognitiva X 

Trabalho escolar / bons resultados: assuntos discutidos am sala de aula X X 

Trabalho escolar / bons resultados: tipo de texto lido X 

Trabalho escolar / maus resultados: falta de preparação na compreensão textual X X 

Questão 22 

(cont.) 

Explicações para os 

resultados da prova 

(cont.) 

Trabalho escolar / maus resultados: falta de preparação na compreensão das estruturas linguísticas X 

Razões inerentes às crianças X X X X 

Situações familiares anómalas X X 

Situações sócio-culturais e económicas desfavoráveis X X X X 

Factores escolares que transcendem os professores X X X 

 

 

Questão 23 

 

Explicações para a 

dificuldade de 

compreensão em 

geral Factores de ordem linguística 

X X Sim: prática de construção de significados 

Sim: insistência os conteúdos X 

Questão 24 Viabilidade de 

solução dos 

problemas de 

compreensão 
Viabilidade limitada de solução dos problemas de compreensão: alteração de situações que 

transcendem a competência dos professores 

X X 

Quadro 33: Síntese da análise das respostas das professoras às perguntas do 3º tópico do guião da entrevista 
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4. Conclusão 

 

São duas as grandes conclusões da análise dos dados recolhidos através da 

entrevista e das actividades sugeridas pelas professoras entrevistadas: uma refere-se à 

considerável uniformidade de concepções e práticas das professoras entrevistadas e a 

outra à distância que essa pedagogia revela daquela que assumimos como adequada 

para a aprendizagem da linguagem da escola.  

A análise dos dados recolhidos através da entrevista e das actividades 

sugeridas pelas professoras entrevistadas permite-nos constatar a existência de uma 

considerável uniformidade nas concepções e práticas pedagógicas de literacia das 

professoras entrevistadas.  

Na globalidade, os perfis configurados (cf. Quadro 31, 32 e 33) mostram uma 

grande congruência entre as concepções e práticas das professoras. Todavia, 

destacou-se a Ent4 pela forma como a caracterização das suas concepções e práticas 

foi ajustada através da triangulação dos dados relativos às suas práticas relatadas e 

concepções sobre essas práticas (cf. Tópico 1) com os dados relativos às suas práticas 

potenciais e concepções sobre essas práticas (cf. Tópico 2). Também se destacou por 

ser a única que manifestou ter uma preocupação com a promoção de atitudes críticas 

e, juntamente com a Ent2, por revelar um posicionamento conformista relativamente 

às dificuldades de literacia dos alunos. De referir ainda que a Ent2 se destacou 

também pela quantidade e diversidade de problemas físicos que refere na sua turma 

de alunos. Além destas duas, destacou-se o tipo de sensibilidade linguístico-

pedagógica que a Ent3 mostrou na análise que fez dos resultados da prova, de que não 

pudemos dissociar as elevadas expectativas iniciais desta professora relativamente aos 

desempenhos dos seus alunos.  

Como se pode constatar, o perfil de ideias e de práticas relatadas não reflectiu, 

em nenhum momento, uma diferença atribuível ao ano de escolaridade implicado. Ao 

longo da entrevista foi, pelo contrário, muito mais destacável a existência de 

divergência entre os professores que leccionam o mesmo ano lectivo. A divergência 

mais relevante entre professoras de diferentes anos de escolaridade denunciou a 

mobilização de concepções divergentes sobre um mesmo aspecto e não de concepções 

que se possam atribuir a diferenças de ano de escolaridade dos seus alunos.  
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A outra conclusão, fortemente suportada pela apresentação esquemática dos 

dados bem assim como pelas sínteses elaboradas no final da abordagem de cada 

tópico de perguntas, é a de que a pedagogia da literacia implementada por estas 

professoras dista daquela que assumimos e caracterizámos na parte I deste trabalho.  

Assim, notámos a realização de práticas pedagógicas e a mobilização de 

concepções apenas parcialmente representativas da operacionalização do princípio 

pedagógico da prática situada.  

Com efeito, constatámos a existência de uma preocupação consciente com o 

desenvolvimento de práticas de construção de significado situadas nos conhecimentos 

prévios dos alunos e (sobretudo) em experiências propositadamente criadas em sala 

de aula para promover a emergência desses conhecimentos. Constatámos também que 

se reconhece (embora de uma forma menos generalizada) a importância da prática 

situada como forma de colmatar as dificuldades em construir significado reveladas 

por muitos alunos. 

Todavia, as restantes evidências recolhidas na entrevista e nas actividades 

sugeridas pelas professoras mostram que as suas práticas e concepções distam de uma 

operacionalização adequada deste princípio pedagógico. Um primeiro indício emergiu 

na própria definição de compreensão, mais concretamente na concepção unívoca e 

‘passiva’ desse processo, que, embora não exclusiva, domina nas concepções 

manifestadas.  

Outros indícios dessa limitação encontrámo-los no facto de as actividades de 

construção de significado serem concebidas e implementadas de uma forma 

descontextualizada e não funcional, na concepção individualizada da realização 

dessas actividades, bem assim como na aparente restrição dos géneros e registos de 

linguagem usados em sala de aula e no facto de os significados criados nem sempre 

mostrarem adequação ao texto em questão. 

Assim, pudemos verificar, por exemplo, que aquela preocupação por implicar 

os conhecimentos dos alunos é muito mais evidente a propósito (da leitura de textos) 

das unidades curriculares que não a aula de Língua Portuguesa e que, apesar dessa 

preocupação, as actividades de construção de significado relatadas e concebidas pelas 

professoras estão em primeira instância situadas em critérios exteriores aos alunos, 

sobretudo programáticos e ditados pela utilização dos manuais, que apenas o 
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professor gere, sendo embora emergente alguma preocupação pontual por abrir algum 

espaço à leitura de textos escolhidos pelos próprios alunos e que respondem aos seus 

interesses. Não encontrámos evidências consistentes de leitura, na aula de língua, de 

textos de uma forma autêntica e funcional para dar resposta a necessidades criadas 

pela realização de uma actividade. Dito de outro modo, a construção do significado 

dos textos na aula de Língua Portuguesa não tem como finalidade a realização de 

nenhuma actividade contextualizada para além de responder às perguntas do professor 

e do manual e a de preparar essas outras abordagens curriculares (e para a avaliação).  

Além disso, obtivemos evidências de que a ‘prática’ de construção de 

significado que se desencadeia na sala de aula não assume as características de uma 

‘comunidade de prática’, social e colaborativamente realizada, corroborando desse 

modo a diferença, denunciada na literatura, entre as práticas de literacia na escola e as 

competências de literacia úteis nas comunidades e actividades extra-escolares (cf. de 

Castell et al., 1986:7). 

 Os relatos das professoras deixaram perceber a existência de uma 

descontinuidade entre o trabalho que é realizado pelo aluno, que constrói o 

significado individualmente, e o que é realizado pelo professor, que, essencialmente, 

avalia, ou que, por vezes, constrói, ele próprio, os significados para os alunos. Na 

verdade, essa concepção individualizada do processo de construção dos significados 

emerge também nas posições conformistas e claudicantes assumidas por algumas 

professoras perante as dificuldades dos alunos. Num quadro interpretativo 

bernsteineano, este tipo de argumentos pode ser lido como uma clara ilustração do 

papel de reprodução da desigualdade social desempenhado pela instituição escolar, já 

que os alunos com capacidades diferentes são à partida diferentemente preparados 

para atingir resultados diferentes; num quadro interpretativo vygotskiano, esse tipo de 

posicionamento pode ser interpretado como mostrando que não se concebem as 

‘limitadas’ capacidades como capacidades em urgência de desenvolvimento e 

aprendizagem, que se está longe de conceber a sala de aula como lugar de desafio e de 

desenvolvimento daquilo que se nota em falta nos alunos, portanto de que nada se 

pode realizar perante as capacidades ‘individuais’ dos alunos mais fracos. Essa 

concepção individualizada acabou também por ser revelada pela falta de referência ao 
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trabalho pedagógico como eventual razão e instrumento de remediação dos problemas 

dos alunos. 

Enfim, igualmente importante para a concluir acerca do tipo de 

operacionalização limitada do princípio pedagógico da prática situada foi a obtenção 

de indícios de que as práticas de construção de significado implicam a utilização de 

géneros e registos de linguagem escrita pouco diversificados, dado o predomínio da 

utilização dos textos dos manuais (potencialmente, dominados pelos narrativos 

literários). Outro indício relevante foi dado pela parcialidade e a pouca adequação de 

muitos dos significados construídos nas actividades a desenvolver potencialmente na 

aula de Língua Portuguesa.  

Os dados reunidos revelaram a inexistência praticamente total da 

operacionalização do princípio pedagógico do ensino explícito na pedagogia da 

literacia implementada por estas professoras.  

Assim, constatámos que a linguagem é praticamente invisível para estas 

professoras no processo de determinação e de apreciação dos textos e no processo de 

apreciação, projecção e de criação de trabalho pedagógico sobre esses textos. Em vez 

da mobilização de critérios linguísticos e da criação de actividades destinadas a 

visibilizar a actuação linguística, estas professoras centram-se nos aspectos 

‘conteudísticos’, sobretudo os programáticos, de forma quase absoluta. Quer dizer, o 

objecto de trabalho da aula de língua, que deveria ser linguístico, é, na maior parte das 

vezes, a preparação para a abordagem dos conteúdos de outras áreas curriculares. As 

poucas vezes em que se nota alguma preocupação linguística diluem-se, no entanto, 

quando se explicitam as finalidades atribuídas ao trabalho de compreensão realizado 

na aula de língua, já que se afirma apenas a promoção da construção dos significados 

e a avaliação desse processo, e quando se descobre que a actuação na gestão desse 

processo é intuitiva. Dito de outro modo, não se reconhece o processo linguístico de 

construção de significado como objecto específico de ensino nem de aprendizagem: 

esse é um processo que parece desenvolver-se através da prática. Aliás, a 

invisibilidade da linguagem também foi evidente na análise das dificuldades em 

literacia dos alunos, que nunca foram atribuídas a razões de ordem linguística, assim 

como nas soluções pedagógicas apontadas para colmatar essas dificuldades, que, 

como vimos acima, passam sobretudo pela realização da prática de construção de 
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significado (novamente) ditados pelos conteúdos programáticos; essa invisibilidade 

também se constatou pelo facto de em nenhum momento ter emergido a intenção de 

promover uma prática transformada linguisticamente informada.  

 Também pudemos constatar que a linguagem nunca é referida como alvo da 

atenção crítica, já que a referência mais consistente à operacionalização do princípio 

pedagógico do enquadramento crítico se centra nos conteúdos dos textos. Além disso, 

verificámos que, apesar de referenciada aos conteúdos dos documentos oficiais, a 

única posição crítica detectada emerge claramente como fruto da confluência de 

contingências pessoais; nas restantes professoras, detectou-se exclusivamente a 

referência a actividades com intenções socializadoras dos alunos, portanto não 

questionadoras do estado de coisas representados nos textos.  

Por fim, os dados revelaram que estas professoras operacionalizam 

parcialmente o princípio da prática transformada. Apesar de serem (ainda que 

pontualmente) evidentes preocupações por situar esses momentos nos interesses dos 

alunos e por fazer emergir um tipo de trabalho social (colaborativo e associado a uma 

finalidade concreta), trata-se exclusivamente de actividades centradas nos conteúdos 

dos textos ou nos conteúdos programáticos, não sendo nunca evidentes, como 

dissemos já, preocupações por informar linguisticamente essas práticas. 

A análise dos dados recolhidos também nos permitiu encontrar possíveis 

explicações para o estado de coisas agora descrito. Assim, constatámos que as 

professoras dão mostras de um metaconhecimento limitado do processo linguístico de 

construção dos significados, o que pode explicar a invisibilidade generalizada do 

processo linguístico de construção de significado nas concepções e práticas destas 

professoras, podendo inclusivamente explicar o carácter limitado do trabalho de 

construção dos próprios significados textuais, aspecto antes referido, assim como a 

dificuldade que mostraram em integrar o processo linguístico avaliado na prova nas 

suas projecções de trabalho. Além disso, consideramos relevante o facto de as 

dificuldades em literacia dos alunos e (embora em menor escala) o trabalho de 

superação dessas dificuldades não serem em geral relacionados com a prática 

pedagógica, predominando a referência a explicações e (em menor escala) a soluções 

exteriores a esse âmbito, o que poderá ser interpretado como revelando a falta de 
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consciência pedagógica dos professores, mais concretamente sobre o seu papel real na 

preparação dos alunos em literacia 

Para além destas explicações, que verificam hipóteses teóricas em que 

baseámos o último tópico de questões, parece-nos que outra explicação pode ainda ser 

encontrada nos documentos que regulam a actividade profissional destas professoras, 

já que em muitos casos as concepções e práticas relatadas fazem um eco muito fiel 

dos conteúdos desses documentos. Isto é, a limitação da pedagogia da literacia destas 

professoras parece, em última instância, ser o reflexo da limitação constante desses 

documentos. 

Deste modo, consideramos concretizado o objectivo com que realizámos esta 

entrevista, que era o de caracterizar a pedagogia de literacia das professoras dos 

alunos a quem tínhamos aplicado a prova de construção de significado realizado por 

estruturas linguísticas tipicamente escolares. Isso permitiu-nos responder à segunda 

das sub-questões que orientam este estudo: sabemos agora que a pedagogia 

implementada por essas professoras dista daquela que seria adequada para promover a 

aprendizagem da linguagem da escola. Deste modo, parece-nos corroborada uma das 

proposições teóricas que sustentaram a realização dessa investigação junto dos alunos, 

nomeadamente a que sustém a existência de uma insuficiência e inadequação na 

pedagogia da literacia implementada nas escolas. 
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Até que lá chegaram os exames. Foram em 

Sabrosa, e presidiu o senhor inspector, de 

sobrolho carregado. Deram-me a impressão de 

uma festa virada do avesso. Íamos todos de fato 

novo, botas novas, colcha branca em cima da 

jumenta e merenda nos alforjes. Nas últimas 

semanas tinha sido de caixão à cova. Mas também 

levávamos o programa na ponta da língua. O 

mestre dava o laminé, e a música saía afinada. 

Miguel Torga, A criação do mundo 

 

 

Discussão final 

 

Em contexto escolar, a literacia, entendida como o processo de construção de 

significados veiculados pela linguagem escrita, é uma prática transversal, na medida 

em que está presente em todas as áreas curriculares. É, além disso, plural e situada, 

porquanto implica a utilização de diferentes variedades de linguagem, cada qual 

configurada por cada um dos domínios de conhecimento específico que constituem o 

currículo escolar. Por isso mesmo, as variedades de linguagem usadas nos textos da 

escola para representar a nova visão do mundo constituída por cada uma das áreas do 

conhecimento escolar divergem da variedade com que se representam os significados 

relativos à realidade quotidiana. No capítulo 1 deste trabalho expusemos esta ideia, 

que procurámos fundamentar empiricamente através da descrição e análise do 

funcionamento discursivo dos demonstrativos anafóricos. Em função da sua 

adequação à construção de algumas das variáveis de significado social realizadas 

pelos textos que se lêem e escrevem nas diferentes áreas de conhecimentos escolar, 

pudemos apresentar essas unidades como exemplificativas dos recursos linguísticos 

próprios dos registos escritos com presença escolar.  

Evocando a dimensão situada dos textos da escola e sublinhando, em 

particular, a singularidade dos padrões linguísticos usados nesses textos relativamente 

àqueles que as crianças dominam naturalmente no momento da iniciação escolar (com 

que constroem os significados emergentes dos contextos sócio-culturais quotidianos), 

assumimos, no capítulo 2, que o objecto da pedagogia da literacia, delimitada ao 
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espaço curricular constituído pela aula de língua, é essa singularidade linguística. 

Argumentámos que a aprendizagem do conhecimento escolar depende da 

aprendizagem da linguagem usada para o representar, e argumentámos ainda que a 

implementação de uma pedagogia que tenha por objectivo promover essa 

aprendizagem linguística poderá potenciar a aprendizagem escolar de todos os alunos. 

Ainda nesse capítulo, descrevemos uma proposta de estruturação da pedagogia da 

literacia em quatro princípios pedagógicos, nomeadamente o de ‘prática situada’, de 

‘ensino explícito’, de ‘enquadramento crítico’ e de ‘prática situada transformada’, que 

fundamentámos linguística e psicologicamente.  

O enquadramento teórico apresentado na primeira parte desta tese 

contextualizou a apresentação do estudo empírico que nos propusemos levar a efeito e 

que foi, em primeira instância, desencadeado pelas dificuldades em literacia reveladas 

pelos alunos portugueses. 

Atendendo a que esse tipo de dificuldade se atribui, na literatura relevante, à 

configuração de um contexto pedagógico caracterizado pela existência de uma 

descontinuidade entre as necessidades de aprendizagem dos alunos colocadas pela 

singularidade da linguagem da escola e o sentido das práticas pedagógicas dos seus 

professores, que não são as mais adequadas para levar a cabo esse ensino linguístico, 

decidimos que o nosso estudo consistiria na caracterização do contexto escolar de 

ensino-aprendizagem da literacia em Portugal. Definiram-se duas sub-unidades de 

análise neste contexto, cada qual associada a um objectivo específico: (i) a análise da 

capacidade dos alunos de construírem os significados realizados por estruturas 

linguísticas tipicamente escolares, com o objectivo de caracterizar o grau de 

dificuldade que mostram nessa construção, e (ii) a análise da pedagogia da literacia 

implementada pelos seus professores, com o objectivo de caracterizar essa pedagogia.  

No estudo do contexto escolar de ensino-aprendizagem da literacia seguiu-se 

uma estratégia investigativa de múltiplos casos, isto é, de múltiplos contextos de 

ensino-aprendizagem da literacia, constituídos por duas turmas de alunos do 3º e duas 

do 4º ano do 1º ciclo de escolaridade e respectivas professoras. A ampliação dos casos 

estudados a dois anos de escolaridade diferentes obedeceu a um terceiro objectivo que 

estabelecemos para o nosso estudo, nomeadamente o de comparar o tipo de contexto 

de ensino-aprendizagem da literacia do 3º e do 4º anos de escolaridade.  
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A primeira das sub-unidades de análise foi caracterizada através da análise dos 

dados recolhidos com a aplicação de uma prova de construção de significados 

realizados por estruturas linguísticas demonstrativas anafóricas, que tínhamos 

apresentado como típicas da linguagem escolar, prova essa aplicada ao conjunto de 

sujeitos implicados no nosso estudo. Os resultados foram descritos no capítulo 4. A 

segunda dessas sub-unidades foi caracterizada através da análise dos resultados 

recolhidos com a realização de uma entrevista às professoras desses mesmos alunos, 

complementada com a análise de actividades que também lhes foram solicitadas, 

descritas no capítulo 5. A convocação das conclusões obtidas em cada um desses 

domínios parciais de análise permite-nos, finalmente, caracterizar o contexto escolar 

de aprendizagem da literacia configurado nesses quatro casos em estudo, objectivo 

último da realização do trabalho empírico, tal como descrito no capítulo 3. 

A principal conclusão que emerge da aproximação simultânea das conclusões 

a que chegámos no estudo de cada uma dessas sub-unidades de análise é a de que os 

contextos escolares de ensino-aprendizagem da literacia que estudámos se 

caracterizam, efectivamente, pela existência de uma descontinuidade entre as 

necessidades que os alunos enfrentam no processo de construção dos significados 

veiculados pelos textos escritos que circulam na escola, necessidades essas 

desencadeadas pela singularidade da linguagem em que esses textos estão escritos, e 

as práticas pedagógicas dos seus professores, que não são concebidas nem 

implementadas de uma forma adequada para levar a cabo o ensino e a aprendizagem 

dessa singularidade linguística. Essa convocação de dados permitiu-nos igualmente 

concluir que essa descontinuidade se verifica em cada um dos contextos estudados, 

isto é, tanto do 3º como do 4º anos de escolaridade.  

A análise dos dados recolhidos através da prova mostrou que os alunos de 

todas as quatro turmas implicadas tiveram dificuldade em construir os significados 

veiculados pelas estruturas demonstrativas anafóricas, embora, e como esperado, de 

uma forma menos acentuada no 4º ano de escolaridade. Mostrou, em particular, como 

esses alunos tiveram dificuldade em gerir a informação localmente construída por 

essas estruturas nos textos, isto é, como foi exigente depender exclusivamente da 

informação dada por essas estruturas para construir os significados passo a passo no 

texto. Pelo facto de se ter aferido a capacidade de construir significados realizados por 

estruturas linguísticas tipicamente escolares e que (intuitivamente) não apresentam 
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maior dificuldade para estes alunos na sua utilização vernacular, interpretámos as 

dificuldades constatadas como ilustrando um funcionamento discursivo em 

consolidação nestes alunos. 

Os resultados mostraram também uma variação nas quatro turmas de alunos 

em estudo. Assim, pudemos constatar que a Turma 2 obteve resultados bastante 

piores que a Turma 1, ambas do 3º ano de escolaridade; e que a Turma 3 obteve 

resultados bastante melhores que os da Turma 4, ambas do 4º ano de escolaridade. As 

análises estatísticas mostraram a existência de uma correlação significativa entre os 

resultados obtidos e o nível sócio-cultural das famílias de origem das crianças, e, na 

entrevista, as professoras das turmas de alunos com desempenhos polarizados, 

concretamente a Ent2 e a Ent3, sublinharam que as suas turmas de alunos eram, de 

facto sócio-culturalmente ‘desfavorecidas’ e ‘favorecidas’, respectivamente.  

A principal conclusão revelada pela análise das entrevistas às professoras 

desses mesmos alunos e das actividades pedagógicas por elas sugeridas é a de que as 

suas concepções e práticas de literacia distam daquelas caracterizadas como as mais 

adequadas para levar a cabo a aprendizagem da linguagem da escola. Essa análise 

mostrou, em particular, como a linguagem dos textos da escola não é reconhecida 

como objecto de ensino-aprendizagem, nem, consequentemente, previsto e realizado 

um tipo de trabalho verdadeiramente adequado para suprir aquelas dificuldades 

linguísticas dos alunos.   

Assim, notámos a realização de práticas pedagógicas e a mobilização de 

concepções apenas parcialmente representativas da operacionalização do princípio 

pedagógico da prática situada.  

Apesar de termos constatado a existência de uma preocupação consciente com 

o desenvolvimento de práticas de construção de significado situadas nos 

conhecimentos dos alunos e o reconhecimento (embora de uma forma menos 

generalizada) da importância da prática situada como forma de colmatar as 

dificuldades em construir significado reveladas por muitos alunos, concluímos que as 

práticas e concepções das entrevistadas distam de uma operacionalização adequada 

deste princípio pedagógico.  

Um primeiro indício dessa inadequação emergiu na definição unívoca e 

‘passiva’ de compreensão, dominante nas concepções manifestadas. Além disso, 

obtivemos evidências de que a ‘prática’ de construção de significados que se 
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desencadeia na sala de aula não assume as características de uma ‘comunidade de 

prática’, social e colaborativamente realizada. Como referido no capítulo 5, os relatos 

das professoras deixaram perceber a unanimidade na concepção ‘individualizada’ do 

processo de construção dos significados, que é apenas realizado pelo aluno, e no 

predomínio de uma concepção essencialmente ‘avaliativa’ do papel do professor. Essa 

concepção individualizada acabou também por ser revelada pela pouca de referência 

ao trabalho pedagógico como eventual razão explicativa dos problemas dos alunos: 

esse é um facto de que as professoras que entrevistámos não se sentem 

responsabilizáveis. A operacionalização limitada do princípio pedagógico da prática 

situada foi igualmente revelada pela utilização de géneros e registos de linguagem 

escrita pouco diversificados dado o predomínio da utilização dos textos dos manuais 

(potencialmente, dominados pelos narrativos literários) e ainda pelo carácter 

descontextualizado com que é levada a cabo a construção dos significados textuais na 

aula de Língua Portuguesa (embora contextualizador ou propedêutico de outras 

aprendizagens curriculares). Definitiva nessa caracterização foi a parcialidade e pouca 

adequação dos significados construídos nas actividades sugeridas por todas as 

professoras entrevistadas (e que seriam potencialmente desenvolvidas com as suas 

turmas de alunos) para os mesmos textos da prova que causaram as dificuldades 

notadas.  

A análise dos dados recolhidos através da entrevista e das actividades 

propostas revelou a inexistência praticamente total da mobilização do princípio 

pedagógico do ensino explícito na pedagogia da literacia implementada por estas 

professoras.  

Assim, constatámos a invisibilidade da linguagem no processo de 

determinação e de apreciação dos textos a usar nas suas práticas pedagógicas e no 

processo de apreciação, projecção e de criação de trabalho pedagógico sobre esses 

textos. Como mostrámos no capítulo 5, em vez da mobilização de critérios 

linguísticos e da criação de actividades destinadas a visibilizar a actuação linguística 

na construção dos significados, estas professoras centram-se nos aspectos relativos 

aos conteúdos dos textos, sobretudo os programáticos, de forma quase absoluta. Quer 

dizer, o objecto de trabalho da aula de língua, que deveria ser linguístico, é, na maior 

parte das vezes, a propedêutica dos conteúdos de outras áreas curriculares, como 

acima afirmávamos.  
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As poucas vezes em que se notou alguma preocupação linguística diluíram-se, 

no entanto, quando estas professoras explicitaram as finalidades atribuídas ao trabalho 

de compreensão realizado nas suas aulas de língua. Referiu-se apenas a promoção da 

construção dos significados e a avaliação desse processo, e deixou-se perceber que a 

actuação na gestão de todo esse procedimento é intuitiva. Como concluíamos no 

capítulo 5, as nossas entrevistadas não reconheceram o processo linguístico de 

construção de significados, que agora sabemos ser exigente, como objecto específico 

de ensino nem de aprendizagem. Aliás, a invisibilidade da linguagem também foi 

evidente na análise que as nossas entrevistadas fizeram das dificuldades em literacia 

dos alunos, que nunca foram atribuídas a razões de ordem linguística, assim como nas 

soluções pedagógicas apontadas para colmatar essas dificuldades, que, como vimos 

acima, passam apenas (embora nem sempre) pela realização da prática de construção 

de significado (novamente) ditada pelos conteúdos programáticos.  

Também pudemos constatar a invisibilidade da linguagem como alvo da 

atenção crítica, já que a única referência à operacionalização do princípio pedagógico 

do enquadramento crítico se centrou nos conteúdos dos textos. Além disso, 

verificámos que, apesar de referenciada aos conteúdos dos documentos oficiais, essa 

preocupação com o posicionamento crítico emergiu claramente como fruto da 

confluência de contingências pessoais de uma das professoras; nas restantes, detectou-

se exclusivamente a referência a actividades com intenções socializadoras dos alunos, 

portanto não questionadoras do estado de coisas representados nos textos. Desse 

modo, o processo de construção dos significados, além de difícil, afasta-se ainda mais 

do controlo dos aprendizes de leitores, que assim facilmente se submetem aos 

significados sancionados.  

Por fim, os dados revelaram que as professoras entrevistadas operacionalizam 

parcialmente o princípio da prática transformada. Apesar de serem (ainda que 

pontualmente) evidentes preocupações por situar esses momentos nos interesses dos 

alunos e por fazer emergir um tipo de trabalho social (colaborativo e associado a uma 

finalidade concreta), trata-se exclusivamente de actividades centradas nos conteúdos 

dos textos ou nos conteúdos programáticos, não sendo nunca evidentes preocupações 

por informar linguisticamente essas práticas. 

Ainda relevante foi o facto de a análise realizada ter apontado possíveis 

explicações para o tipo de pedagogia dominante entre as nossas entrevistadas. Assim, 
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constatámos que as professoras dão mostras de um metaconhecimento limitado do 

processo linguístico de construção dos significados, o que assumimos como 

explicação possível para a invisibilidade generalizada desse processo nas concepções 

e práticas destas professoras, podendo inclusivamente explicar o carácter limitado do 

trabalho de construção dos próprios significados textuais que constatámos nas suas 

propostas, aspecto antes referido, assim como a dificuldade que mostraram em 

integrar o processo linguístico avaliado na prova e explicitado durante a entrevista nas 

suas projecções de trabalho. Além disso, interpretámos o facto de as dificuldades em 

literacia dos alunos e (embora em menor escala) o trabalho de superação dessas 

dificuldades não terem sido em geral relacionados com a prática pedagógica, 

predominando a referência a explicações e (em menor escala) a soluções exteriores a 

esse âmbito, como revelando a falta de consciência ‘pedagógica’ das professoras, 

mais concretamente sobre o seu papel real na preparação dos alunos em literacia. Para 

além destas explicações, outra pôde ainda ser encontrada nos documentos que 

regulam a actividade profissional destas professoras, já que em muitos casos as 

concepções e práticas relatadas fizeram um eco muito fiel dos conteúdos desses 

documentos: a limitação da pedagogia da literacia destas professoras emergiu, em 

última instância, como o reflexo dessa limitação ‘oficial’. 

 

Como deixámos dito no capítulo 3, a opção pela metodologia de estudo de 

caso define um domínio de generalização específico dos resultados obtidos e, desse 

modo, a sua validade externa. Como estudo de ‘múltiplos casos’, a investigação que 

aqui se apresentou não teve, por isso, qualquer intenção de aferição ou validação dos 

instrumentos usados nem, tão-pouco, a intenção de generalização externa de 

resultados obtidos a todos os contextos de ensino-aprendizagem da literacia no 1º 

ciclo de escolaridade; diferentemente, a única generalização a que aspira é a de 

‘generalização à teoria’ (cf. Yin, 1994). Dito de outro modo, este estudo foi realizado 

com a finalidade específica de testar e fundamentar empiricamente o conjunto de 

proposições teóricas em que se sustentou para desse modo o suportar e generalizar.  

O aspecto principal desse conjunto de proposições teóricas é o constituído 

pelo elevar da ‘linguagem’ ao centro da discussão dos estudos da (pedagogia da) 

literacia. Mais concretamente, assume-se que a linguagem usada nos textos com que 

se veiculam os saberes escolares apresenta uma singularidade incontornável, 
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consequência da natureza sócio-culturalmente situada da linguagem humana (cf. 

capítulo 1); assume-se a centralidade da aprendizagem dessa singularidade linguística 

no sucesso da aprendizagem escolar, defendendo-se, por isso, que o objecto visível da 

pedagogia da literacia deve ser a especificidade da linguagem escolar; assume-se a 

necessidade da aplicação de um conjunto definido de princípios pedagógicos na 

aprendizagem desse objecto (cf. capítulo 2); e defende-se que as dificuldades em 

literacia derivam da não aprendizagem das propriedades linguísticas específicas com 

que se constroem os significados na escola, dada a não operacionalização (ou, pelo 

menos, a operacionalização muito parcial) desses princípios pedagógicos (cf. capítulo 

3).  

Em função das conclusões a que chegámos ao longo do estudo realizado e 

antes sistematizadas, consideramos que a finalidade inicialmente estabelecida foi 

atingida.  

Assim, ao longo deste trabalho, mostrámos como a linguagem da escola se 

caracteriza por um uso singular de padrões linguísticos para a construção dos 

significados específicos veiculados em cada uma das áreas de saber; como essa 

linguagem colocou dificuldades aos alunos no processo de construção de significados, 

e, portanto, no processo de construção das suas aprendizagens; e como as professoras 

desses mesmos alunos não consideram essas capacidades linguísticas em 

desenvolvimento o alvo consciente, visível e intencional da pedagogia por elas 

implementada, não criando, consequentemente, uma ‘zona de desenvolvimento 

próximo’ da literacia.  

Verificámos, portanto, que o contexto pedagógico de fundo das situações de 

dificuldade em literacia (que também se verificam no nosso país e que desencadearam 

a realização deste estudo) pode, de facto, ser caracterizado pela existência de uma 

descontinuidade existente entre as necessidades linguísticas que os alunos sentem em 

construir os significados veiculados pela linguagem dos textos da escola e a direcção 

da pedagogia implementada, que não é sensível à necessidade da aprendizagem dessa 

linguagem, não sendo capaz de realizar esse ensino específico. Pudemos, portanto, 

concluir que, tal como denunciado na literatura, as concepções e práticas pedagógicas 

que pudemos descrever actuam mais num sentido selectivo (daqueles alunos que 

trazem as mais-valias linguísticas de casa) do que num sentido verdadeiramente 

democratizante do sucesso escolar. 
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Foi ainda especialmente importante constatar que este quadro se repetiu nos 

quatro contextos de ensino-aprendizagem da literacia que analisámos, facto que, de 

acordo com o racional subjacente à estratégia investigativa de estudos de ‘múltiplos 

casos’, pode ser evocado como replicando literalmente (e, por isso mesmo, 

corroborando) os pressupostos teóricos assumidos (cf. Yin, 1994). 

A contribuição para a validação de um quadro teórico que atribui as 

dificuldades em literacia à existência de uma descontinuidade em contexto 

pedagógico entre as necessidades linguísticas sentidas pelos alunos perante a 

linguagem dos textos da escola e o não reconhecimento da necessidade dessa 

aprendizagem linguística nas práticas pedagógicas de literacia efectivamente 

implementadas emerge assim como a principal aportação deste trabalho de 

investigação. Todavia, essa validação está longe de considerar-se automática e 

definitiva. Pelo contrário,  

 

“[a] theory must be tested through replications of the findings in (other contexts) 

where the theory has specified that the same results should occur” (Yin, 1994:36). 

 

  Com efeito, o número e o âmbito de contextos curriculares aqui 

examinado foi, necessariamente, muito limitado, pelo que a melhor fundamentação da 

teoria depende da ampliação futura das análises. Além disso, o nosso estudo empírico 

foi necessariamente parcial. Quer dizer, não foram testadas todas as circunstâncias 

implícitas na teoria. Por exemplo, a prova, com que quisemos verificar a capacidade 

de os alunos construírem significados com a linguagem escolar, centrou-se num 

aspecto linguístico muito particular, pelo que são necessários outros estudos 

empíricos que ampliem a caracterização dessa capacidade com outras estruturas 

linguísticas relevantes. Por outro lado, a entrevista permitiu-nos descrever concepções 

e práticas relatadas, e a análise das actividades deixou-nos conhecer algumas das 

práticas potenciais, mas é agora necessário um outro tipo de olhar mais detalhado 

sobre as práticas de ensino de literacia tal como são efectivamente realizadas em sala 

de aula. Além disso, outra das áreas de indagação deixadas em aberto pela realização 

deste trabalho é a da concretização e testagem das ideias pedagógicas aqui assumidas 

em contexto, já que nada aqui se pôde afirmar acerca da eficácia da implementação 

prática dos princípios da ‘prática situada’, do ‘ensino explícito’, do ‘enquadramento 
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crítico’ e da ‘prática (situada) transformada’ na superação das dificuldades de literacia 

dos alunos.  

Seguir esses caminhos implica a implementação de projectos de investigação 

mais amplos que o aqui relatado em termos do número de contextos pedagógicos de 

ensino-aprendizagem da literacia, do âmbito curricular do estudo e do tipo de recolha 

de dados utilizado; implica também a implementação de projectos de investigação-

acção nesses contextos informados por aquelas aportações teóricas, o que exige uma 

(in)formação dos professores em torno do que se considera ser o objecto e o modus 

operandi da pedagogia da literacia, permitindo contudo a realização de análises e 

discussões in situ dos resultados dessas intervenções com os intervenientes nesse 

processo (alunos e professores). Paralela, ou melhor dito, necessariamente, este tipo 

de investigação, estruturada nos quatro princípios pedagógicos discutidos, dependerá 

da ampliação da caracterização linguística da linguagem da escola. Para a realização 

da nossa investigação, foi levada a efeito a caracterização de um aspecto particular 

dessa linguagem, e foi em torno a esse aspecto que centrámos a nossa indagação 

pedagógica. No entanto, a concepção de uma pedagogia da linguagem da escola 

verdadeiramente compreensiva implica a continuação desse tipo de indagação teórica 

de caracterização da linguagem da literacia. Desse modo, a teoria será, novamente, 

‘veículo’ de investigação e, tal como se deseja, ‘finalidade última’ do conhecimento 

que se quer continuar a expandir. 

O fim desejável da validação da teoria pedagógica da literacia que aqui 

assumimos será o de poder contribuir para a melhor informação não só das ‘práticas 

pedagógicas’ mas também (e cremos que de uma forma necessária) das próprias 

‘políticas pedagógicas’ que conformam essas práticas, no sentido de contribuir para 

elevar o nível de literacia dos alunos portugueses. 
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Texto A 
 

Focinhito Triste e o abafador azul 

 

Era muito cedo quando Diogo se levantou. No tempo das 

flores nem apetecia ficar na cama. O sol, lá fora, um 

desafio para quem tinha que passar a manhã inteira metido na 

escola. Quem teria inventado este castigo para as crianças? 

Parece que pais e professores nunca foram pequenos ou, 

então, se foram, de certeza que no seu tempo não havia 

Primavera, andorinhas-a-irem-e-a-virem, para cá-e-para-lá, a 

prepararem o ninho, e o sol -- tão morno! -- a saber bem na 

pele depois de um Inverno tão comprido. 

Enquanto colava esta banda desenhada cheia de balões de 

protesto dentro da cabeça, Diogo tomou o leite, comeu o pão 

- «Come a fruta, Diogo!» - Ah! Pois! Ainda faltava a fruta! 

Que maçada esta de ter que comer fruta logo de manhã! Muitas 

vitaminas tem uma pobre criança que engolir para ficar 

grande!… 

Depois de comer, pegou na pasta dos livros, deu à mãe 

um beijinho de fugida e até logo que se faz tarde! 

- Leva o guarda-chuva, Diogo! 

- Com este sol? 

- Há sol mas logo vai chover. 

- Como sabes? 

- Sei. Já ouvi o amola-tesouras. 

 Diogo olhou para a mãe. Ela acreditaria mesmo 

naquilo? 

- Não acreditas, pois não? 

 

- Nunca se sabe. Toda a minha vida ouvi a minha avó 

dizer que quando passa o amola-tesouras, chove. Por 

isso, leva o guarda-chuva, que os antigos é que 

sabem destas coisas e o seguro morreu de velho. 
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Olhou outra vez para a mãe. «Que conversa mais 

esquisita!» Com tudo isto, sempre o mesmo: lavar, pentear, 

tomar o pequeno-almoço -- grande almoço é que era! -- lavar os 

dentes, despedir, já perdera mais de meia hora. Tinha 

combinado uma partida de berlinde antes das aulas. Até 

porque, na véspera, perdera um abafador e, enquanto não o 

recuperasse, não descansava. 

Correu pelo caminho de malmequeres e erva azeda que 

levava até à escola. 

Era um tempo mesmo giro, este! Num dia, o chão todo 

castanho de terra dura; na manhã seguinte, milhares de 

pequenos malmequeres cobriam tudo. Apetecia ser cavalinho e 

rebolar na erva, rebolar, sentir perto do nariz o cheiro de 

terra húmida do orvalho da noite, comer erva fresquinha. 

João, Gonçalo e Hugo já tinham chegado. Preparavam o 

chão para mais uma partida embora durante o tempo do jogo do 

berlinde todos os grupos tivessem as suas próprias covas: 

fundas, limpas, modeladas como um ninho. O chão ali à volta 

até parecia varrido para não se fazer batota ao medir os 

palmos. 

 Estavam eles já na primeira partida quando se 

ouviu a música do amola-tesouras. Abrindo muito a mão para 

que o palmo parecesse maior e conseguisse recuperar o 

abafador, Diogo disse: 

- Quando se ouve o amola-tesouras é porque vai chover. 

- Isso é que era bom! Com este sol? 

 

- Tu estás com chuva é nos olhos. E é por isso que 

passas para cá mais um berlindezinho verde para 

aprenderes. 

Contrariado, Diogo deu o berlinde. E também não 

percebia porque lhe viera à cabeça a vontade de dizer aquela 

patetice em que ele também não acreditava. Não acreditava? 

Claro! Se acreditasse em tudo o que a Mãe lhe impingia como 

se ainda fosse um bebé… Mas, mesmo assim, teimou: 
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- Não acreditas, pois não? Mas olha que é verdade. 

Verdade, verdadinha… 

- Apanhaste sol, foi o que foi… 

Nesse preciso momento o amola-tesouras atravessou o 

jardim. Empurrava o seu pequeno carro donde pendiam guarda-

chuvas sem varetas, tachos velhos, coisas pequeninas já sem 

cor, coisas tristes de gente pobre para quem o dinheiro para 

comprar novas quase nunca chegava. 

(…) O amola-tesouras parou junto deles. (…) 

Era um homem pequenino, vestido de escuro, com um 

chapéu velho. Na sua vida tudo era triste: nunca jogara ao 

berlinde, nem ao pião, nem andara na escola. Herdara aquela 

profissão e aquele carro com a roda quando o pai morrera, 

tinha ele dez anos. Parecia-lhe que toda a vida não fizera 

mais nada que andar de terra em terra amolando facas, 

tesouras, a remendar tachos velhos, a endireitar varetas 

partidas dos guarda-chuvas tão sem graça e sem cor. Por isso 

gostava de ir àquele jardim junto à escola (…). 

Chamavam-lhe Focinhito Triste porque a sua cara 

miudinha, onde brilhavam dois pequenos olhos escuros, 

lembrava o focinhito de um rato magro, assustado. Até a  

 

música com que apregoava o seu trabalho diziam que tinha 

poder de ensombrar o sol. 

Diogo olhou-o. Parou de jogar e olhou-o. E sem entender 

porquê estendeu-lhe o seu melhor abafador, o que parecia ter 

o mar e o sol todo lá dentro. 

- Quer? 

Focinhito triste estendeu a mão e aceitou o berlinde. 

- É bonito! 

E sorriu. 

Foi então que Diogo disse: 

- Senhor Coiso! Faça lá chover! Eles não acreditam. 

Faça lá chover! Com muita força! 
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Nem dinheiro para comprar pão ele conseguia quanto mais 

mandar no tempo… Que raio de vida! Pegou no carrinho. Olhou 

os rapazes e, sem dizer nada, começou a afastar-se. Levou o 

assobio à boca e tocou com raiva e força. 

Os rapazes riam, imitavam-no, imitavam o Diogo, 

gritando atrás dele: 

- Senhor Coiso! Faça lá chover! Com muita força! 

Nesse preciso instante, uma nuvem tapou o sol e 

transformou-se em água. Tanta! Tanta que deixou os jogadores 

de berlinde completamente encharcados. Perplexos, nem a 

sentiram. Olhavam apenas. Boquiabertos. Sem entender aquela 

força. 

  

Maria Rosa Colaço, Aventura com Asas (texto com supressões) 
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Nome_____________________________________________________ Ano: ________ 

Escola:_________________________________________________________________ 

Responde ao que te é pedido sobre o texto que acabaste de ler. 

 

1. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

«Enquanto colava esta banda desenhada cheia de balões de protesto dentro da 

cabeça, Diogo tomou o leite, comeu o pão» (linha 9-10). 

 

Nesta frase, a expressão esta banda desenhada cheia de balões de protesto refere-se 

 à banda desenhada que Diogo fez durante o pequeno-almoço e que tentou decorar. 
 às coisas que Diogo disse ao pequeno-almoço e que ele achava que estavam mal. 
 às coisas que Diogo pensou ao pequeno-almoço e que ele achava que estavam mal. 
 às coisas que Diogo disse ao pequeno-almoço sobre o tempo das andorinhas e do sol. 

 

 

2. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto.  
 

Na frase «Quem teria inventado este castigo para as crianças?» (linha 5), a 

expressão este castigo refere-se à obrigação 

 de ter de ficar na cama num dia de Primavera. 
 de ter de se levantar tão cedo num dia de sol. 
 de ter de estar na escola numa manhã de sol. 
 de aguentar o sol num dia de Primavera. 

 

 

3. Assinala com X a opção que melhor substitui a expressão sublinhada, de acordo 
com o sentido  do texto. 
 

«Diogo olhou para a mãe. Ela acreditaria mesmo naquilo?» (linha 20)  

   
           que ia chover num dia de tanto sol? 
Ela acreditaria mesmo…        que ia passar o amola-tesouras? 

        que ia chover porque tinha ouvido o amola-tesouras? 
  que ele tinha de levar o guarda-chuva com tanto sol? 
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4. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 

 

A mãe de Diogo disse-lhe: «os antigos é que sabem destas coisas» (linhas 23-24).  

 

Que coisas são essas?  

 Os antigos sabem amolar tesouras.  
 Os antigos sabem de guarda-chuvas. 
 Os antigos sabem de seguros. 
 Os antigos sabem prever o tempo. 

 

 

5. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

«Correu pelo caminho de malmequeres e erva azeda que levava até à escola. 

Era um tempo mesmo giro, este!»  (linhas 30-31)  

 

Na última frase, a expressão este refere-se  

 ao tempo que demorava a chegar à escola. 
 ao tempo em que jogava com os amigos. 
 ao tempo da estação da Primavera. 
 ao tempo que demorava a sair de casa. 

 

 

6. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

Quando o amigo de Diogo disse «Isso é que era bom! Com este sol?» (linha 43), 

ele quer dizer que 

 
 gostava muito de ouvir o amola-tesouras. 
 não acreditava que ia chover nesse dia. 
 acreditava que ia chover nesse dia. 
 não gostava nada dos dias de sol. 
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7. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 

 

 «Contrariado, Diogo deu o berlinde. E também não sabia porque lhe viera à 

cabeça a vontade de dizer aquela patetice em que ele também não acreditava» 

(linhas 46-47). 

 

Qual foi a patetice que Diogo disse? 

 

 Que era impossível chover porque estava muito sol. 
 Que a chuva era boa porque estava muito sol. 
 Que ouvir o amola-tesouras anunciava chuva certa. 
 Que ele estava com chuva nos olhos. 

 

 

8. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

Qual foi a profissão que Focinhito Triste herdou do pai? 

 

 Andar de terra em terra a afiar tesouras e facas. 
 Andar de terra em terra a arranjar coisas velhas e a afiar tesouras. 
 Andar de terra em terra a afiar facas e tesouras e arranjar coisas velhas. 
 Andar de terra em terra a afiar facas e arranjar coisas velhas. 

 

 

9. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

Focinhito Triste gostava de ir àquele jardim junto à escola porque 

 

 era um bom lugar para parar e chamar a gente com o seu assobio. 
 gostava muito de jogar ao berlinde com os meninos da escola. 
 via os meninos a jogar a coisas que ele nunca tinha podido jogar. 
 gostava de ver os meninos a jogar um jogo que não conhecia. 
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10. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 

 

Em que momento exacto começou a chover? 

 

 Quando o amola-tesouras se afastou do jardim e tocou o seu assobio. 
 Quando o Diogo pediu muito ao amola-tesouras que fizesse chover. 
 Quando os rapazes gritavam ao amola-tesouras que fizesse chover. 
 Quando o amola-tesouras chegou com o carro ao jardim da escola. 

 

 

11. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

Qual era aquela força (última linha) que os rapazes não entendiam? 

 

 A força do assobio do amola-tesouras. 
 A força com o amola-tesouras empurrava o carrinho. 
 A força com que tinham gritado ao amola-tesouras. 
 A força com que a chuva caía. 
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A partir de 2080, talvez tenhamos de vir a substituir o bacalhau pela faneca 

PEIXES EM FUGA PARA ÁGUAS MAIS FRIAS 
 

ESTUDO SOBRE ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 

 
O peixe-aranha e a faneca 
estão a subir para as águas 
mais frias, e o bacalhau e 
outras espécies a sumir-se 

ANDREIA BRÁS 

 

Perto de dois terços das 

espécies de peixes do mar do 

Norte deslocaram-se mais 

para norte, à procura de águas 

mais frias, porque o 

aquecimento está a aumentar 

a temperatura daquele mar. 

Um estudo publicado 

ontem na revista Science 

concluiu que perto de dois 

terços das espécies do mar do 

Norte – como o bacalhau e o 

tamboril – se deslocaram 

mais para norte ou para 

maiores profundidades, em 

busca de águas mais frias. Tal 

como estes peixes se 

deslocaram para norte, 

também as espécies de águas 

quentes estão a deslocar-se de 

sul para o mar do Norte, 

como a faneca ou o peixe-

aranha. 

O estudo agora publicado 

usou dados recolhidos 

durante 25 anos, entre 1962 e 

2001. Durante este período, o 

mundo registou as 

temperaturas mais altas de 

que há memória, e muitos 

cientistas rela-cionam este 

problema com a poluição 

feita pelo homem. “Se a 

tendência continuar, o 

bacalhau do Atlântico pode 

não ser capaz de viver nas 

águas quentes do mar do 

Norte em 2080 e o seu habitat 

será totalmente ocupado pela 

faneca” disse Alison Perry, 

uma bióloga marinha da 

Univer-sidade de East Anglia 

e uma das autoras do estudo.  

O estudo concluiu que, em 

média, a taxa de movimento 

dos peixes para norte é de 

cerca de 2,2 quilómetros por 

ano. Esta descoberta mostra 

que o movimento dos peixes 

é quatro vezes maior que o de 

algumas espécies terrestres 

que também se estão a 

deslocar para norte, como as 

borboletas e as aves, mas 

mais devagar: um estudo de 

2003 refere que o movimento 

destas espécies ocorre ao 

ritmo de 0,6 quilómetros 

anuais.  

Outra conclusão do estudo 

é que as espécies que mais se 

deslocaram são as que têm 

um tamanho menor. “Isto 

acontece porque os peixes 

pequenos são mais sensíveis 

a mudanças de tempe-ratura”, 

argumenta Perry. 

Público, 1 de Julho de 2005 

(texto adaptado) 
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Nome_____________________________________________________ Ano: ________ 

Escola:_________________________________________________________________ 

 

Responde ao que te é pedido, sempre de acordo com o sentido do texto que acabaste 

de ler. 

 

1. Assinala com X o nome do mar em que se verificou uma subida da temperatura.  

 

 O mar do Pólo Norte.   
 O mar quente do sul.    
 O mar do Norte.    
 O mar do Alentejo.   

 

 

2. Assinala com X a opção correcta. 

 

Alguns dos peixes do norte que se deslocaram ainda mais para norte foram 

 

 a faneca e o peixe-aranha.    
 o bacalhau e a sardinha.    
 o verdinho e o peixe vermelho.   
 o bacalhau e o tamboril.    

 

 

3. Assinala com X a opção correcta. 

 

Em que período se registaram as temperaturas mais altas de que há memória? 

 

 No ano de 2001.    
 Há 25 anos.  
 De 1962 a 2001.  
 No ano de 1962.    
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4. Assinala com X a opção correcta. 

 

De acordo com o texto, há um problema que muitos cientistas relacionam com a 

poluição feita pelo homem. Qual é esse problema? 

 

 O aumento das temperaturas no mundo.   
 O buraco da camada de ozono.       
 A falta de memória de muitas pessoas.      
 O aumento da temperatura na água do mar.     
 

 

5. Assinala com X a opção correcta. 

 

«Esta descoberta mostra que o movimento dos peixes é quatro vezes maior que o 

de algumas espécies terrestres...» (final da 2ª coluna). 

 

Que descoberta é essa? 

 

  Os peixes estão a fugir para águas mais frias do norte. 
 Não vamos poder comer bacalhau para sempre. 
 Os peixes deslocam-se 2,2 quilómetros por ano para norte. 
 Muitos outros animais deslocam-se rapidamente para norte.  

 

 

6. Assinala com X a opção correcta  

 

Quais são as espécies que se deslocam para norte a uma velocidade de 0,6 

quilómetros por ano?    

 

 Borboletas e as aves.   
 Borboletas.     
 Alguns tipos de peixes.   
 Aves.     
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7. Assinala com X a opção correcta.    

 

O que é que acontece aos peixes pequenos por serem mais sensíveis às mudanças 

de temperatura? 

 

 Deslocam-se muito devagar. 
 Não se deslocam para norte. 
 São os que mais se deslocam. 
 Morrem de imediato. 
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ÓRFÃOS LEMBRADOS NO DIA DA CRIANÇA AFRICANA 

 

Há cerca de 1,8 milhões de “órfãos da Sida”  

só na Nigéria, denuncia a UNICEF. 

MÓNICA CUNHA 

 

Numa data escolhida pelas lembranças que 

o dia 16 de Junho de 1976 traz ao Mundo, é 

celebrado hoje o Dia da Criança Africana.  

Esta celebração, da responsabilidade da 

Organização de Unidade Africana (OUA), 

procura honrar a memória das crianças e 

estudantes que, naquele dia, perderam a vida 

numa marcha de protesto na África do Sul e 

quer igualmente chamar a atenção da 

comunidade internacional para a situação 

das crianças em África. Este ano, a OUA 

pretende lembrar o número catastrófico de 

crianças que perderam os seus pais por causa 

do vírus da Sida neste continente. Os 

números não enganam: só na Nigéria 

existem cerca de 1,8 milhões de “órfãos da 

Sida”, numa população total de 130 milhões 

de pessoas.  

Recentemente, a UNICEF divulgou 

números preocupantes sobre as ajudas a 

África. Esta organização anunciou que os 

cinco países com necessidades frequentes – 

Angola, Libéria, Burundi, Guiné, e Eritreia – 

são os que recebem menos ajudas 

económicas. Note-se que estes países 

acabam de sair ou estão ainda em guerra 

civil. “Nestes contextos, as mulheres e as 

crianças são as primeiras a sofrer e as que 

sofrem durante mais tempo”, explica Dan 

Toole, director de Programas de Emergência 

da UNICEF. 

A duas semanas da reunião do Grupo dos 

Oito Países Mais Ricos do Mundo (G8), a 

UNICEF lança o apelo aos países ricos para 

que estes dêem mais dinheiro para as 

emergências nos países africanos. Foi o que 

fez a Agência Canadiana para o 

Desenvolvimento Internacional (ACDI), 

que, com uma contribuição de cerca de um 

milhão de dólares, vai apoiar órfãos e 

crianças vulneráveis em Moçambique e 

melhorar o acesso dessas crianças a muitos 

serviços sociais. 

 

Público, 16 de Junho de 2005 (texto adaptado) 
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Nome_____________________________________________________ Ano: ________ 

Escola:_________________________________________________________________ 

 

Responde ao que te é pedido, sempre de acordo com o sentido do texto que acabaste 

de ler. 

 

1. Assinala com X a opção correcta. 
 

Em que dia é que crianças e estudantes perderam a vida numa marcha de protesto 

na África do Sul? 

 

 No dia da Criança Africana.   
 No dia 16 de Junho de 1976.   
 No dia da reunião do G8.   
 No dia Mundial da Criança.   

 

 

2. Assinala com X a opção correcta. 
 

Qual é a celebração, da responsabilidade da OUA, que procura honrar a memória 

das crianças e estudantes que perderam a vida na África do Sul? 

 

 O Dia Mundial da Criança. 
 O dia 16 de Junho de 1976. 
 O Dia da Criança Africana. 
 O Dia Mundial da Luta Contra a Sida. 

 

 

3. Assinala com X o ano que a Organização de Unidade Africana (OUA) decidiu 
dedicar às crianças órfãs por causa do vírus da Sida. 

 

 2005.    
 1976.    
 2004.    
 2006.      
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4. Assinala com X o continente em que o número de crianças órfãs por causa do 
vírus da Sida é catastrófico. 

 

 Ásia.    
 América.    
 África.    
 Europa.      
 

 

5. Assinala com X a opção correcta. 
 

Qual foi a organização que anunciou que os cinco países com emergências 

frequentes são os que recebem menos ajudas? 

 

 A OUA.    
 A UNICEF.    
 O G8.     
 A ACDI.    

 

 

6. Assinala com X a opção correcta. 
 

Os países que acabam de sair ou que estão ainda em guerra civil são  

 

 a Nigéria e Moçambique     
 Angola, Libéria, Burundi, Guiné e Eritreia.    
 Angola e Moçambique.     
 Angola, Moçambique, Guiné e Nigéria.       
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7. Assinala com X a opção correcta. 

 

Em que contextos é que as mulheres e as crianças são as primeiras a sofrer e as 

que sofrem durante mais tempo? 

 

 Quando os países com mais necessidades recebem menos ajudas económicas.  
 Quando os países têm um número muito elevado de órfãos da sida.   
 Quando os países saem ou estão ainda em guerra civil.    
 Quando os países com necessidades frequentes saem ou estão em guerra civil.  

 

 

8. Assinala com X a opção correcta. 
 

A quem é que a UNICEF pede mais dinheiro? 

 

 Aos países vizinhos.    
 Ao Canadá e a África do Sul.   
 Aos países mais ricos.    
 A todos os países do mundo.      

 

 

9. Assinala com X a opção correcta. 
 

As crianças que vão poder aceder a melhores serviços sociais com o apoio da 

Agência Canadiana para o Desenvolvimento Internacional (ACDI) são 

 

 da Nigéria.          
 de Angola, Libéria, Burundi, Guiné e Eritreia.   
 dos oito países mais ricos do mundo.       
 de Moçambique.      
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COMER… SEM SER COMIDO! 
 

Animais e plantas defrontam-se diariamente com a necessidade de se alimentarem e 
de se protegerem para não serem comidos. Algumas formas que muitos animais e 
plantas desenvolveram para comer sem serem comidos são verdadeiras surpresas!  

  
 
Associações  
A maior parte dos animais vive só ou em grupos da 

mesma espécie e obtém o seu alimento do meio 
circundante. No entanto, certos animais e plantas vivem 
com espécies de outros grupos. 

Por exemplo, o bernardo-eremita habita velhas 
conchas de moluscos, sendo frequente encontrar-se uma 
anémona-do-mar fixada na parte exterior dessas “casas”. À 
medida que esta espécie de caranguejo cresce, procura 
conchas maiores. Assim, ao mudar de casa, muda também 
de anémona. Estes dois animais formam uma associação 
que é particularmente benéfica para a anémona porque o 
seu alimento é-lhe fornecido pelo caranguejo, já que este se 
alimenta de pedaços de peixes, deixando pequeninas 
sobras em suspensão na água. Em contrapartida, o 
caranguejo sente-se protegido pelos tentáculos urticantes 
da anémona.  

 
 
 

O peixe-palhaço também vive 
em associação com a anémona-

do-mar. 

 
Armadilhas  
Todos os animais que se alimentam de outros têm de 

enfrentar a questão da caça. Um dos processos mais 
vulgares de obter comida sem grande esforço é construir 
uma armadilha ou uma teia. As aranhas são as que melhor 
sabem construir teias a fim de caçarem animais mais 
pequenos. Muitos outros animais caçam com redes. As 
larvas de uns pequenos insectos chamados friganas vivem 
em riachos e algumas espécies tecem redes entre as pedras. 
Estas servem para apanhar pequenos animais trazidos pela 
corrente. 

Caçadores muito interessantes são as dioneias. Esta 
planta insectívora tem folhas de recorte espinhoso que se 
fecham rapidamente sempre que uma presa toca nos seus 
pêlos. A presa escorrega pelas paredes internas das folhas 
até um reservatório cheio de líquido e não tem fuga 
possível, pois nesse líquido estão contidas enzimas que a 
matam e destroem. 

 
 
 

A aranha apanha a sua presa 
numa teia tão fina que se 

torna praticamente invisível 
para os insectos 
desprevenidos. 
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Migrações 
Muitas espécies de animais fazem grandes viagens 

entre locais muito distantes em busca de alimento. A 
estas deslocações chama-se migrações. Todos os invernos, 
na Europa, grandes bandos de aves viajam para as 
planícies pantanosas da costa. Nestes lugares alimentam-
se de vermes e de moluscos. Na primavera, regressam 
novamente ao interior. Nesta época do ano, há muito 
mais alimento nos campos e as aves podem alimentar as 
suas crias mais facilmente.  

 
Os caribús são animais migratórios. 
Como eles, migram muitos outros 
animais: peixes, insectos e até ratos! 

 
Camuflagem  
Para além do homem, poucos animais morrem de 

velhice. A maior parte acaba em refeição de outro 
animal. Alguns escapam correndo, voando ou nadando. 
Outros despistam os seus perseguidores confundindo-se 
com o lugar onde estão. A este processo chama-se 
camuflagem.  

Alguns animais recorrem à camuflagem para 
apanharem a sua presa. Uma das espécies do louva-a-
deus da Malásia é cor-de-rosa vivo. Assim, este insecto 
permanece quase invisível sobre as orquídeas cor-de-
rosa. Qualquer mosca que aí poise é rapidamente 
apanhada e devorada.  

 
 

O camaleão é talvez o caçador 
camuflado mais conhecido. 

 
Venenos  
Uma forma de defesa de muitas plantas e animais é 

o veneno que produzem. Os venenos das plantas são dos 
produtos mais perigosos que se conhecem, como por 
exemplo o cianeto e o curare: este encontra-se na casca de 
algumas árvores da América do Sul e aquele existe nas 
folhas de uma variedade de trevo vulgar nos relvados e 
prados. 

No reino animal, as espécies coloridas são, muitas 
vezes, as mais perigosas. Por exemplo, as traças da 
sanguissorba, de um lindo azul-escuro e vermelho, voam 
durante o dia sem o perigo de serem atacadas pelos 
pássaros pois contêm veneno. As larvas destes insectos 
adquirem o veneno quando se alimentam da espécie de 
trevo atrás mencionada. A larva vai armazenando o 
veneno, de modo a servir de protecção durante a fase 
adulta.  

 
 

 

 
A ruda, muito frequente nos 
nossos jardins, é uma planta 
venenosa. 

 
“Formas de Vida na Terra”. In Enciclopédia Cambridge da Ciência (texto adaptado). 
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Nome___________________________________________________________ 

Escola: ___________________________________________ Ano Escolar: __ 

 

Responde ao que te é pedido sobre o texto que acabaste de ler. 

 

1. Assinala com X as afirmações verdadeiras (V) e as falsas (F), de acordo com o 
sentido do texto. 

 V F 

a. A anémona-do-mar é um animal. 

b. O bernardo-eremita é uma espécie de caranguejo. 

c. O bernardo-eremita vive na parte de fora da casa da anémona-do-mar. 

d. A anémona-do-mar alimenta-se de pedaços de peixes. 

 

 

2. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

«Estas servem para apanhar pequenos animais trazidos pela corrente.» (texto  

Armadilhas). Nesta frase, estas refere-se às   

 

 redes que algumas larvas constroem entre as pedras.   
 pedras que existem nos lugares onde vivem as larvas.     
 teias que algumas larvas constroem entre as pedras.   
 larvas de uns pequenos insectos chamados friganas.     

 

 

3. Assinala com X a opção correcta. 
 

 caçadores de plantas insectívoras.   
Segundo o texto, as dioneias são             plantas que se alimentam de insectos.  

 plantas com flores em forma de espinho. 
 insectos que se alimentam de plantas.  

 

 
4. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
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As presas da dioneia são destruídas num líquido que existe 

 

  na superfície das folhas.     
  nas paredes internas das folhas.     
  no fundo das paredes internas das folhas.    
 nos pêlos da superfície das folhas. 

 
      

5. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

As migrações são  

 

  locais distantes para onde viajam muitos animais.    
  longas viagens que muitos animais fazem em busca de alimento.  
  espécies de animais que viajam para lugares distantes.    
  grandes bandos de aves que viajam para as planícies da costa.   

  

 

6. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

As aves migratórias encontram vermes e moluscos 

 

  nos campos do interior.   
  nos pântanos, longe do mar.   
  nas pântanos, junto ao mar.  
  nas planícies do interior.      

   

 
7. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 

 

A melhor época para as aves migratórias alimentarem as suas crias é 

 

  agora, no Outono.   
  no Inverno.  
  na Primavera.       
  quando estão na costa.     

 

8. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
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O que se entende por camuflagem? 

 

  É o meio ambiente de certas espécies de animais e plantas.       
  É a forma de correr, de nadar e de voar para escapar do predador.  
  É o modo de animais se esconderem por detrás de pedras ou plantas.   
  É o modo de animais se tornarem semelhantes ao seu meio ambiente.   

       
 

9. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

 uma oração.   
O louva-a-deus da Malásia é   um insecto.     

 uma mosca.   
 uma flor.  

 
    

10. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

Onde podemos encontrar o curare (texto Venenos) ? 

 

  Nas folhas de algumas árvores. 
  Nas folhas de um tipo de trevo.     
  Nas cascas de árvores da América do Sul.   
  Em certas espécies de insectos.       

  
 

11. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
 

Onde podemos encontrar o cianeto? 

 
  Nas flores de um tipo de trevo. 
  Nas folhas de um tipo de trevo.     
  Nas folhas de algumas árvores. 
  Nas cascas de árvores da América do Sul.   

     

 

 
12. Assinala com X a opção correcta, de acordo com o sentido do texto. 
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Com o texto, ficámos a saber que há um animal que se alimenta das espécies 

venenosas de trevo.  

 

Que animal é esse? 

 

  Uma espécie de traça colorida.  
  Alguns pássaros.  
  A larva da traça da sanguissorba.     
  Todos os insectos.     
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Guião da entrevista 

 

1º Tópico da entrevista 

Literacia: concepções e práticas relatadas 

 

A determinação das instâncias de linguagem escrita que estas professoras utilizam nas 

suas actividades de leitura  

1. Que tipo de textos usa habitualmente nas suas aulas de leitura? 

2. Como selecciona esses textos?  

3. Costuma rejeitar textos do manual? Porquê?  

4. Como selecciona os textos para o Estudo do Meio? 

 

Apreciações dos textos da prova aplicada aos alunos opiniões acerca da viabilidade do 

uso desses textos na actividade pedagógica 

5. Qual é a sua opinião sobre os textos que foram usados na prova aplicada aos seus 

alunos?  

6. Na escola, vê possibilidade de introdução de trabalho com textos como estes? Em que 

circunstâncias? 

 

Concepções e práticas pedagógicas relatadas de literacia 

7. O que é, para si, compreender um texto pela leitura?  

8. Como realiza habitualmente as tarefas de compreensão de textos? 

9. O que é que visa com o trabalho de compreensão que faz sobre os textos? 

 

 

2º Tópico da entrevista 

Literacia: práticas potenciais e concepções sobre essas práticas 

 

10. Nas suas sugestões de actividades torna-se evidente tem certas preocupações com a 

contextualização do trabalho de compreensão. Por exemplo, ... Que objectivos tem 

em mente quando desenha este tipo de actividades específicas? 
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10a. (para os casos em que as actividades sugeridas não contemplam este aspecto) Como 

são os contextos/situações em que habitualmente realiza os momentos de 

compreensão de texto escrito? 

 

11. Nas sugestões de actividades que me entregou é evidente que tem certas 

preocupações quando está a trabalhar directamente o texto. Que objectivos tinha em 

mente quando desenhou estas actividades?  

11.a. (para os casos em que as actividades sugeridas não contemplam este aspecto) Que 

tipos de actividades de compreensão realizaria com este texto? 

12. Costuma fazer todas as actividades de compreensão do manual? Porquê? 

12.a. Costuma introduzir algum tipo de tarefa? O que a leva a fazer isso?  

 

13. Nas suas actividades inclui exemplos de actividades que envolvem pessoalmente o 

aluno-leitor. Que objectivos tinha em mente quando desenhou estas actividades?  

 

14. Nas suas sugestões de actividades vê-se que tem ainda certas preocupações com os 

momentos subsequentes ao trabalho do texto. Que razões a levam a fazer estas 

actividades? 

14.a. (para os casos em que as actividades sugeridas não contemplam este aspecto) Que 

tipos de actividades realizaria depois da leitura deste texto? 

 

 

3º Tópico da entrevista 

Literacia: metaconhecimento linguístico e teorias explicativas das dificuldades dos 

alunos 

 

O questionário da prova 

15. Qual é a sua opinião acerca do questionário da prova aplicada aos alunos? 

16. Todas as perguntas da prova avaliam a realização de certos processos de compreensão 

que qualquer leitor tem de realizar ao ler. É capaz de identificar quais são esses 
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processos? (alternativa: O que é que todas estas perguntas pressupõem que deve ser 

ensinado?)  

17. Costuma fazer este tipo de perguntas aos alunos?  

18. Considera possível ensinar a compreender estes processos?  

19. Estas perguntas deram-lhe alguma ideia para trabalho futuro? Quais?  

 

Os resultados da prova e as dificuldades de compreensão dos alunos  

20. Como imagina que terá sido o desempenho dos seus alunos nesta prova? Porquê?  

21. (Confronto com os resultados gerais) Os resultados surpreenderam-na?  

22. A que atribui estes resultados?  

23. Na sua opinião, por que motivos há alunos que têm dificuldades de compreensão?  

24. Na sua opinião, é possível resolver os problemas de compreensão dos alunos que têm 

mais dificuldades?  

24.b. Como? 
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Ficha de Identificação 
 

Nome do aluno 

__________________________________________________________ 

 

Idade _______ anos 

 

Residência________________________________________________ 

 

 

 Mãe Pai Irmãos Outro 

Com quem vive 

este aluno? 

    

Habilitação 

escolar 

    

 

 

A compreensão na leitura 
 

 

Como avalia a compreensão na leitura deste aluno? 

 

Não 

Satisfaz 

Satisfaz 

menos 

Satisfaz Satisfaz 

mais 

Bom Bom 

mais 

Muito 

bom 
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Nome: _______________________________________________________ Ano: ____ 

 

 

Texto A 

 

“Focinhito Triste e o abafador azul” 
 

Assinala com X a tua resposta às seguintes perguntas.  

 

Já tinhas ouvido falar... 

 Sim Não 

do ‘amola-tesouras’?   

do jogo do berlinde?   
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Nome: _______________________________________________________ Ano: ____ 

 

 

Texto B 

 

"Peixes em fuga para águas mais frias" 
 

Já tinhas ouvido falar...  

 Sim Não 

do aquecimento do planeta Terra?   

do aquecimento das águas dos mares?   

da fuga dos animais em busca de temperaturas 

mais frias? 
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Nome: _______________________________________________________ Ano: ____ 

 

Texto C 

 

“Órfãos lembrados no Dia da Criança Africana” 
 

Já tinhas ouvido falar...  

 Sim Não 

da situação das crianças em África?   

da Sida?    

da UNICEF?   
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Nome: _______________________________________________________ Ano: ____ 

 

 

Texto D 

 

“Comer sem ser comido!” 
 

Já tinhas ouvido falar sobre… 

 

 Sim Não 

estas formas de alimentação e de defesa  de 

animais e plantas? 

  

o bernardo-eremita?   

a anémona-do-mar?   

as orquídeas?   

as dioneias?   

o peixe-palhaço?   

as migrações?   

a camuflagem?   

a traça da sanguissorba?   

o camaleão?   

o louva-a-deus?   

o louva-a-deus da Malásia?   

as plantas insectívoras?   
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Turma 1 
 

Texto A B C D Média Total 

% 46 56 57 40 50 
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Turma 2 

 
Texto A B C D Média total 

% 43 48 41 33 41 
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Turma 3 
 

Texto A B C D Média Total 

% 61 62 60 62 61 
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Turma 4 

 
 

Texto A B C D Média Total 

% 54 60 56 51 55 
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Braga, 1 de Outubro de 2005 

Exmo. Sr.        

Encarregado de Educação 

do aluno 

_______________________________________________________________ 

 

  

Venho por este meio solicitar a sua autorização para que o seu educando 

participe numa investigação de Doutoramento em decurso no Instituto de Estudos da 

Criança da Universidade do Minho. 

Esta investigação tem como finalidade melhorar o conhecimento das 

actividades desenvolvidas na área da Língua Portuguesa no 1º ciclo de escolaridade, de 

forma a poder contribuir para uma intervenção educativa mais eficaz e ajustada. 

 Todas as tarefas serão realizadas na própria escola e será estritamente 

respeitada a confidencialidade dos dados recolhidos. 

 Na esperança de poder contar com a sua melhor compreensão. 

 

 Atentamente, 

________________________________________________________________ 

(Assistente do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho) 

 

*************************************************************** 

 

Declaração 

 

Declaro que autorizo o meu educando_______________________________________ 

participe na investigação acima referida. 

______________________________________________________________________ 

(Encarregado de Educação)
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Anexo 8: Boxplots de distribuição dos resultados da prova por ano de escolaridade (que 

atestam a normalidade desses resultados na totalidade da prova) 
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Boxplots de distribuição dos resultados da prova por ano de escolaridade (que atestam 

a normalidade desses resultados na totalidade da prova) 
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Anexo 9: Quadros com os valores relativos aos ID de cada Texto da prova por turma de alunos 
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Quadros com os valores relativos aos ID de cada Texto da prova por turma de alunos 

(detalhado) 
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Texto A 

Pergunta 

Turma1 Turma2 Turma3 Turma4 

A1 .09 .05 .17 .24 

A2 .70 .75 .83 .72 

A3 .22 .20 .74 .68 

A4 .52 .45 .44 .44 

A5 .61 .20 .57 .52 

A6 .91 .95 .96 .88 

A7 .26 .45 .57 .52 

A8 .22 .25 .70 .60 

A9 .44 .35 .61 .48 

A10 .22 .25 .26 .12 

A11 .83 .80 .87 .76 

 .46 .43 .61 .54 

 

 

Texto B 

Pergunta 

Turma1 Turma2 Turma3 Turma4 

B1 .87 .80 .78 .80 

B2 .39 .25 .17 .64 

B3 .65 .70 .87 .76 

B4 .00 .20 .30 .04 

B5 .74 .65 .74 .80 

B6 .87 .55 .87 .68 

B7 .39 .25 .61 .48 

 .56 .48 .62 .60 

 

 

 



Anexo 9: Quadros com os valores relativos aos ID de cada Texto da prova por turma de alunos 

(detalhado) 

 

 452

Texto C 
Pergunta 

Turma1 Turma2 Turma3 Turma4 

C1 .87 .50 .61 .68 
C2 .61 .50 .44 .64 
C3 .00 .10 .13 .20 
C4 1.00 .75 .96 .92 
C5 .52 .20 .74 .56 
C6 .91 .80 .83 .60 
C7 .09 .10 .13 .20 
C8 .78 .70 .96 .72 
C9 .35 .05 .61 .48 

 .57 .41 .60 .56 
 

Texto D 
Pergunta 

Turma1 Turma2 Turma3 Turma4 

D1a .57 .65 .78 .76 
D1b .96 .70 .91 .92 
D1c .39 .30 .52 .44 
D1d .48 .30 .26 .32 
D2 .35 .45 .52 .28 
D3 .35 .10 .30 .20 
D4 .09 .10 .39 .40 
D5 .39 .20 .83 .80 
D6 .17 .10 .61 .28 
D7 .48 .50 .91 .40 
D8 .26 .35 .70 .52 
D9 .48 .40 .78 .72 

D10 .57 .35 .65 .68 
D1 .17 .05 .35 .24 

D12 .22 .40 .74 .68 
 .40 .33 .62 .51 



Anexo 10: Quadro com os itens do questionário e itens da prova de compreensão 

seleccionados para a análise específica da capacidade de construção de conhecimento 
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Quadro com os itens do questionário e itens da prova de compreensão 
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Questionário 

 

Já tinhas ouvido falar... 

Item da prova 

do ‘amola-tesouras’? A8 - Qual foi a profissão que Focinhito Triste herdou 

do pai? 

do aquecimento do planeta 

Terra? 

B4 - De acordo com o texto, há um problema que 

muitos cientistas relacionam com a poluição feita pelo 

homem. Qual é esse problema? 

da UNICEF? C5 - Qual foi a organização que anunciou que os cinco 

países com emergências frequentes são os que recebem 

menos ajudas? 

da anémona-do-mar? D1a - A anémona-do-mar é um animal. 

do bernardo-eremita? D1b - O bernardo-eremita é uma espécie de caranguejo 

das dioneias? D3 - Segundo o texto, as dioneias são... 

das plantas insectívoras? D3 - ... plantas que se alimentam de insectos. 

das migrações? D5 - As migrações são  

da camuflagem? D8 - O que se entende por camuflagem? 

do louva-a-deus? D9 - O louva-a-deus da Malásia é 

da traça da sanguissorba? D12 - Com o texto, ficámos a saber que há um animal 

que se alimenta das espécies venenosas de trevo. Que 

animal é esse? 

 

 



Anexo 11: Quadros com os resultados percentuais da confrontação dos dados do questionário 

sobre o conhecimento prévio (cf. Anexo10) com os valores das respostas correctas nos itens da prova 

especificados por ano de escolaridade 
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ANEXO 11 

Quadros com os resultados percentuais da confrontação dos dados do questionário 

sobre o conhecimento prévio (cf. Anexo10) com os valores das respostas correctas nos 

itens da prova especificados por ano de escolaridade 
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3º ano Conhecia  

e acertou 

Conhecia  

e não acertou 

Não 

conhecia 

e acertou 

Não conhecia 

e não acertou 

A8 2,3% 18,6% 20,9% 55,8% 

B4 4,7% 51,2 % 2,3 % 37,2% 

C5 18,6% 23,3% 18,6% 39,5% 

D1a 39,5 % 32,6% 20,9% 7% 

D1b 11,6% - 72,1% 12,3% 

D3 4,7% 20,9% 18,6% 53,5% 

D3 14% 41,9% 9,3% 34,8% 

D5 11,6% 37,2% 18,6% 32,6% 

D8 16,3% 30,2% 14% 37,2% 

D9 27,9% 14% 16,3% 41,8% 

D12 4,7% 7% 25,5% 62,8% 

 14,2 % 25,2 % 21,6 % 37,7 % 
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sobre o conhecimento prévio (cf. Anexo10) com os valores das respostas correctas nos itens da prova 

especificados por ano de escolaridade 
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4º ano Conhecia 

e acertou 

Conhecia  

e não acertou 

Não conhec 

e acertou 

Não conhec 

e não acertou 

A8 8,3 % 2,1 % 56,3% 29,2 % 

B4 8,3 % 52,1 % 8,3% 25 % 

C5 22,9 % 8,3 % 47,9% 20,8 % 

D1a 54,2 % 18,7 % 22,9 %  4,2 % 

D1b 6,3 % - 85,4% 8,3 % 

D3 - 6,3 % 25% 68,7 % 

D3 16,7 % 37,5 % 8,3% 37,5 % 

D5 64,5 % 12,5 % 16,7% 6,3 % 

D8 54,2 % 20,8 % 6,3% 18,8 % 

D9 39,6 % 2,1 % 35,4% 22,9 % 

D12 - 2,1 70,8% 27,1 % 

 25 % 14,8 % 34,8 % 24,4 % 

 

 



Anexo 12: Quadro com os valores percentuais relativos aos alunos que afirmaram conhecer 

previamente algumas das entidades referidas no texto A 
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Quadro com os valores percentuais relativos aos alunos que afirmaram conhecer 

previamente algumas das entidades referidas no texto A 
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Sim  

3º 4º 

Já tinhas ouvido falar do amola-tesouras? 20,9% 10,4% PROVA 

A Já tinhas ouvido falar do jogo de berlinde? 93% 87,5% 

 



Anexo 13: Quadro com os valores percentuais relativos aos alunos que afirmaram conhecer 

previamente algumas das entidades referidas nos textos B e C 
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Quadro com os valores percentuais relativos aos alunos que afirmaram conhecer 

previamente algumas das entidades referidas nos textos B e C 
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Sim  

3º 4º 

Já tinhas ouvido falar do aquecimento do 

planeta terra?    

56% 60,4% 

Já tinhas ouvido falar do aquecimento dos 

mares? 

56% 60,4% 

 

 

PROVA 

B 

Já tinhas ouvido falar da fuga dos animais 

em busca de temperaturas mais frias? 

62,8% 54,2% 

 58,3% 58,3% 

Já tinhas ouvido falar da situação das 

crianças em África? 

69,8% 66,7% 

Já tinhas ouvido falar da SIDA? 46,5% 66,7% 

 

PROVA 

C 

Já tinhas ouvido falar da UNICEF? 41,9% 29,2% 

 52,7% 54,2% 

 



Anexo 14: Quadro com os valores percentuais relativos aos alunos que afirmaram conhecer 

previamente algumas das entidades referidas no texto D 
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Quadro com os valores percentuais relativos aos alunos que afirmaram conhecer 

previamente algumas das entidades referidas no texto D 
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Já tinhas ouvido falar do bernardo-eremita? 11,6% 6,3% 

Já tinhas ouvido falar da anémona-do-mar? 72,1% 72,9% 

Já tinhas ouvido falar das orquídeas? 55,8% 54,2% 

Já tinhas ouvido falar das dioneias? 25,6% 6,3% 

Já tinhas ouvido falar do peixe-palhaço? 93% 91,7% 

Já tinhas ouvido falar das migrações? 48,8% 77,1% 

Já tinhas ouvido falar da camuflagem? 46,5% 75% 

Já tinhas ouvido falar da traça da 

sanguissorba? 

11,6% 2,1% 

Já tinhas ouvido falar do camaleão? 95,3% 95,8% 

Já tinhas ouvido falar do louva-a-deus? 41,9% 41,7% 

Já tinhas ouvido falar do louva-a-deus da 

Malásia? 

16,7% 8,3% 

 

PROVA 

D 

Já tinhas ouvido falar das plantas 

insectívoras? 

55,8% 54,2% 

                                                                         TOTAL 52,2% 53,2% 
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Quadros com a distribuição das habilitações académicas dos pais em função dos 
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3º ano / n= 41 curso superior /secundário 1º, 2º e 3º ciclo 

acima do 50% 13 / 31,7% 1 / 2,4 % 

abaixo 50% 13 / 31,7 % 14 / 34,1% 

 

 

 

4º ano / n=48 curso superior /secundário 1º, 2º e 3º ciclo 

acima do 50% 29 / 60,4% 6 / 12,5 % 

abaixo 50% 5 / 10,4% 8 / 16,7% 
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 Ent1 

Texto A 

Distribuir a folha do texto 

Leitura silenciosa 

Leitura dialogada com narrador e personagens 

Transformação do texto em peça de teatro 

Preparação do cenário 

Pinturas em banda desenhada relacionadas com o tema do texto 

Ensaio de preparação 

Apresentação da peça às outras turmas 

 

Texto B 

Distribuir a folha do texto 

Informar os alunos sobre a revista Science e Jornal Público mostrando exemplares ou fazendo uma visita 

a um dos locais onde sejam vendidos 

Tentava arranjar um filme relacionado com o tema do texto 

Leitura silenciosa do texto 

Leitura oral 

Identificação do problema ambiental tratado no texto  

Diálogo com os alunos 

Exercício de caligrafia e ortografia de um parágrafo 

Ilustração  

Responder a perguntas por escrito 

Expressão escrita 

 

Texto C 

Distribuir a folha do texto 

Explicar o que é a Sida (pedir a colaboração de um técnico de saúde) 

Definir UNICEF 

Definir outras organizações 

Sensibilização dos alunos. 

Pesquisar na Internet onde se situa o continente africano e os problemas que afectam as populações 

Procurar em jornais, revistas, livros … temas relacionados com este continente 

Elaborar um jornal de parede para alertar 

Os direitos das crianças 

O que podem fazer os países mais ricos  

O que pode fazer cada um de nós 
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Expressão escrita 

 

Texto D 

Distribuir a folha do texto 

Definir a palavra enciclopédia e mostrar uma 

Procurar no Centro de Recursos ou noutro local um filme sobre o tema 

Trabalho de grupo (cinco). Cada grupo trabalharia um texto 

Leitura silenciosa do texto 

Leitura oral (um período ou um parágrafo cada um) 

Ouvir os alunos falar do que acabaram de ler e dos conhecimentos acerca do tema 

Responder a perguntas orais e escritas 

Procurar palavras no dicionário 

Pesquisar na Internet e na Enciclopédia da escola formas de vida semelhantes 

Ilustração do texto 

Apresentação de um texto escrito por cada agrupo 

Perguntas que os alunos gostariam de fazer a um biólogo(a); 

Contactar diversas instituições (Centro de Recursos Educativos, Delegação do Ministério do Ambiente, 

Universidade do Minho…) para este apoio 

 

Braga, 25 de Novembro de 2005 

A Professora 
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Ent2 

Texto A 

Leitura individualizada do texto 

Leitura dialogada do texto 

Interpretação oral 

Consulta no dicionário de palavras 

Registo no caderno dos significados 

Interpretação escrita individual através de um questionário 

Resumo oral e depois por escrito no quadro colectivamente e depois respectivo registo no caderno 

Ilustração do resumo 

 

Texto B 

Leitura individualizada do texto 

Interpretação oral e debate colectivo sobre os problemas ambientais no mundo provocados pelo homem 

Abordagem a outros problemas ambientais  

Estratégias de protecção ambiental  

Frases individuais escritas e ilustração das mesmas sobre hábitos e atitudes com vista ao respeito pela 

natureza 

 

Texto C 

Leitura do texto 

Pesquisa no Globo dos países referidos no texto 

Explicação sumária sobre a Sida 

Articulação com o Estudo do Meio (aparelho reprodutor) 

Eventualmente pequena palestra com o convite da mãe de uma aluna que é enfermeira no Centro de 

Saúde 

 

Texto D 

Explicação sumária sobre as fontes dos textos 

Consulta de enciclopédias didácticas na sala de aula  

Realização de perguntas sobre o texto para posterior troca entre grupos de informação sobre o mesmo     

Consulta na Internet sobre outros seres vivos semelhantes aos dos textos 

Actividade plástica de ilustração do texto 

Visualização de um filme infantil “O Gang dos Tubarões” com a ajuda do Centro de recursos educativos 

de Braga 

 

 



Anexo 16: Actividades propostas pelas 4 professoras entrevistadas para cada um dos textos da prova 

 

 470

Ent3 

Texto A 

Ler o texto. 

Fazer uma leitura dialogada. 

Recontar o texto (várias crianças). 

Identificar os intervenientes e as acções, localizando-os no espaço e no tempo. 

Descobrir, no contexto, o sentido das palavras desconhecidas. 

Deixar os alunos manifestar a preferência por personagens e situações do texto, justificando a sua 

escolha. 

Estabelecer a sequência dos acontecimentos. 

Tentar explicar o último parágrafo do texto e confrontar as várias opiniões. 

Dramatizar o texto. 

Responder a um questionário. 

Identificar o autor e o livro donde foi extraído o texto. 

Desenho. 

 

Texto B 

Ler o texto. 

Questionar sobre o problema abordado.   

Tentar perceber o nível de compreensão do texto questionando sobre o que perceberam (começando 

pelas crianças com mais dificuldades).                         

Identificar as ideias principais. Para isso, poderão sublinhar, no texto, o que é mais importante.                   

Levar os alunos a descobrir que no início do texto se encontra a ideia central do mesmo.  

Registar as ideias principais no caderno.    

Retirar as palavras desconhecidas e trabalhá-las para que o significado fique bem esclarecido. 

Localizar no planisfério e no globo o mar do Norte. 

Pesquisar mais informações sobre o problema abordado. 

Debate na aula. Elaborar uma grelha com os possíveis factores que contribuem para as alterações 

climáticas e possíveis soluções.   

Pesquisa sobre: peixe-aranha, faneca, bacalhau e tamboril. Organizar álbum sobre animais menos 

conhecidos.   

Resolução de problemas – elaborados de forma a integrar os dados do texto. 

Saber donde foi extraído o texto. 
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Texto C 

Actividades do Texto B 

 

Texto D 

Ler o texto. 

Perceber e identificar as ideias principais. 

Fazer trabalho de grupo. 

Elaborar cartaz (por grupo) e apresentá-lo à turma. Deixar os alunos intervir aquando da apresentação do 

trabalho.  

Organizar ficheiros com informações sobre plantas e animais. 

Pesquisar mais informações sobre os referidos animais e plantas (do texto). 

Identificar a obra donde foi extraído o texto. 
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Ent4 

FOCINHITO TRISTE E O ABAFADOR AZUL 
 

Pré-leitura 

 

1. Após leitura exclusiva do título, de que falará o texto? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. O que te leva a dizer isso? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Começa agora a ler o texto… 

 

Era muito cedo quando o Diogo se levantou. No tempo das flores nem apetecia 

ficar na cama. O sol, lá fora, um desafio para quem tinha que passar a manhã inteira 

metido na escola. Quem teria inventado este castigo para as crianças? Parece que pais e 

professores nunca foram pequenos, ou então, se foram, de certeza que no seu tempo não 

havia Primavera, andorinhas-a-irem-e-a-virem, para cá-e-para-lá, a prepararem o ninho, e 

o sol – tão morno! – a saber bem na pele depois de um Inverno tão comprido. 

Enquanto colava esta banda desenhada cheia de balões de protesto dentro da 

cabeça, Diogo tomou o leite, comeu o pão – «Come a fruta, Diogo!» – Ah! Pois! Ainda 

faltava a fruta! Que maçada esta ter de comer fruta logo de manhã! Muitas vitaminas tem 

uma pobre criança que engolir para ficar grande!... 

Depois de comer, pegou na pasta dos livros, deu à mãe um beijinho de fugida e 

até logo que se faz tarde! 

– Leva o guarda-chuva Diogo! 

– Com este sol? 

– Há sol mas logo vai chover. 

– Como sabes? 
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– Sei. Já ouvi o amola-tesouras. 

Diogo olhou para a mãe. Ela acreditaria mesmo naquilo? 

– Não acreditas, pois não? 

– Nunca se sabe. Toda a minha vida ouvi a minha avó dizer que quando passa o 

amola-tesouras, chove. Por isso, leva o guarda-chuva, que os antigos é que sabem destas 

coisas e o seguro morreu de velho. 

Olhou outra vez para a Mãe. «Que conversa mais esquisita!» Com tudo isto, 

sempre o mesmo: lavar, pentear, tomar o pequeno-almoço – grande almoço é que era! – 

lavar os dentes, despedir, já perdera mais de meia hora. Tinha combinado uma partida de 

berlinde antes das aulas. Até porque, na véspera, perdera um abafador e, enquanto não o 

recuperasse, não descansava. 

 

3. De acordo com o que acabaste de ler, assinala com um          as expressões que 

justificam a seguinte afirmação. 

«Era muito cedo quando o Diogo se levantou», porque: 

 

na Primavera não apetece ficar na cama. 

ele tinha um acordar lento. 

tinha combinado um jogo de berlindes antes das aulas. 

 

4. Por que razão considerava o Diogo a escola um castigo? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Explica, por palavras tuas o significado de: «Enquanto colava esta banda 

desenhada cheia de protesto na cabeça, Diogo tomou o leite, comeu o pão.» 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Que recomendações lhe fazia a mãe, enquanto o Diogo se preparava? 

X
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R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Consideras o Diogo um menino obediente? Justifica a tua resposta. 

R:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Como é que a mãe do Diogo sabia que ia chover? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8.1. E tu acreditas nisso? Justifica. 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Assinala com um             a resposta correcta. 

Um abafador é: 

Uma borracha. 

Uma pessoa que não conta a verdade toda. 

Um berlinde. 

 

Prossegue a leitura… 

 

Correu pelo caminho de malmequeres e erva azeda que levava até à escola. 

Era um tempo mesmo giro, este! Num dia, o chão todo castanho de terra dura; 

na manhã seguinte, milhares de pequenos malmequeres cobriam tudo. Apetecia ser 

cavalinho e rebolar na erva, rebolar, sentir perto do nariz o cheiro de terra húmida do 

orvalho da noite, comer erva fresquinha. 

João, Gonçalo e Hugo já tinham chegado. Preparavam o chão para mais uma 

partida embora durante o tempo do jogo do berlinde todos os grupos tivessem as suas 

X
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próprias covas: fundas, limpas, modeladas como um ninho. O chão ali à volta até 

parecia varrido para não se fazer batota ao medir os palmos. 

Estavam eles já na primeira partida quando se ouviu a música do amola-

tesouras. Abrindo muito a mão para que o palmo parecesse maior e conseguisse 

recuperar o abafador, Diogo disse: 

– Quando se ouve o amola-tesouras é porque vai chover. 

– Isso é que era bom! Com este sol? 

– Tu estás é com chuva nos olhos. E é por isso que passas para cá mais um 

berlindezinho verde para aprenderes. 

Contrariado, Diogo deu o berlinde. E também não percebia porque lhe viera à 

cabeça a vontade de dizer aquela patetice em que ele também não acreditava. Não 

acreditava? Claro! Se acreditasse em tudo o que a mãe lhe impingia como se ainda 

fosse um bebé… Mas mesmo assim, teimou: 

– Não acreditas, pois não? Mas olha que é verdade. Verdade, verdadinha… 

– Apanhaste sol, foi o que foi… 

Nesse preciso momento o amola-tesouras atravessou o jardim. Empurrava o 

seu pequeno carro donde pendiam guarda-chuvas sem varetas, tachos velhos, coisas 

pequeninas já sem cor, coisas tristes de gente pobre para uqme o dinheiro para 

comprar novas quase nunca chegava. 

(…) O amola-tesouras parou junto deles. (…) 

Era um homem pequenino, vestido de escuro, com um chapéu velho. Na sua 

vida tudo era triste: nunca jogara ao berlinde, nem ao pião, nem andara na escola. 

Herdara aquela profissão e aquele carro com a roda quando o pai morrera, tinha ele 

dez anos. Parecia-lhe que toda a vida não fizera mais nada que andar de terra em terra 

amolando facas, tesouras, a remendar tachos velhos, a endireitar varetas partidas dos 

guarda-chuvas tão sem graça e sem cor. Por isso gostava de ir àquele jardim junto à 

escola (…). 

Chamavam-lhe Focinhito Triste porque a sua cara miudinha, onde brilhavam 

dois pequenos olhos escuros, lembrava o focinhito de um rato magro, assustado. Até a 

música com que apregoava o seu trabalho diziam que tinha poder de ensombrar o sol. 
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Diogo olhou-o. Parou de jogar e olhou-o. E sem entender porquê estendeu-lhe 

o seu melhor abafador, o que parecia ter o mar e o sol todo lá dentro. 

– Quer? 

Focinhito triste estendeu a mão e aceitou o berlinde. 

– É bonito! 

E sorriu. 

Foi então que Diogo disse: 

– Senhor Coiso! Faça lá chover! Eles não acreditam. Faça lá chover! Com 

muita força! 

Nem dinheiro para comprar pão ele conseguia quanto mais mandar no 

tempo… Que raio de vida! Pegou no carrinho. Olhou os rapazes e, sem dizer nada, 

começou a afastar-se. Levou o assobio à boca e tocou com raiva e força. 

Os rapazes riam, imitavam-no, imitavam o Diogo, gritando atrás dele: 

– Senhor Coiso! Faça lá chover! Com muita força! 

Nesse preciso instante, uma nuvem tapou o sol e transformou-se em água. 

Tanta! Tanta que deixou os jogadores de berlinde completamente encharcados. 

Perplexos, nem a sentiram. Olhavam apenas. Boquiabertos. Sem entender aquela 

força. 

Maria Rosa Colaço, Aventura com Asas (texto com supressões) 

 

10. A caminho da escola o que apetecia ao Diogo fazer? 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Enquanto esperavam pelo Diogo em que se ocupavam os amigos dele? 

R:_________________________________________________________________ 

 

12. Durante o jogo entrou em cena uma nova personagem. Quem era? 

R:_________________________________________________________________ 
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12.1. O Diogo fez um comentário igual ao da mãe dele e ao da sua bisavó. Que 

comentário foi esse? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12.2. Retira do texto uma frase ou expressão que demonstre que o Diogo não 

acreditava no que dissera. 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Achas que o Diogo recuperou o berlinde que perdera ao jogo? Justifica. 

R:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. Assinala com              as expressões que retratem o amolador de tesouras. 

 

Era um homem pequeno.    Era um homem gordo. 

Nunca gostara da escola.     Era um homem feliz. 

Tinha cara de rato magro, assustado.   Ficou órfão muito cedo. 

Tinha olhos grandes, azuis.    A sua música era alegre. 

 

15. O que pensas do trabalho infantil? 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Ordena de 1 a 5 as afirmações seguintes, conforme os acontecimentos da história. 

 

Diogo levantou-se cedo, lavou-se, tomou o pequeno-almoço e despediu-se 

da mãe. 

Durante o jogo conheceu o amola-tesouras. 

X
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As crianças nem queriam acreditar no que estava a acontecer. 

Jogou ao berlinde com os colegas. 

O amola-tesouras foi-se embora e começou a chover. 

 

17. Agora que conheces a história toda, concordas com o título? 

R:_______. 

 

17.1. Se não concordares, assinala com um              o melhor título. 

 

Diogo e o amola-tesouras 

As mães têm sempre razão 

Um dia de Primavera 

A escola é castigo 

X
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PEIXES EM FUGA PARA ÁGUAS FRIAS 

Pré-Leitura 

 

1. Depois de teres lido o título e observado a imagem, em tua opinião, de que falará 

o texto? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Que motivos te levaram a dizer isso? 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Começa agora a ler o texto…. 

 

ESTUDO SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O peixe-aranha e a faneca estão a subir para as águas mais frias, e o 

bacalhau e outras espécies a sumir-se.  

        Andreia Brás 

Perto de dois terços das espécies de peixes do mar do Norte deslocaram-se mais 

para norte, à procura de águas mais frias, porque o aquecimento está a aumentar a 

temperatura daquele mar. 
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Um estudo publicado ontem na revista Science concluiu que, perto de dois terços 

das espécies do mar do Norte – incluindo o bacalhau e o tamboril – se deslocaram mais 

para norte ou para maiores profundidades, em busca de águas mais frias. Tal como estes 

peixes se deslocaram para norte, também as espécies de águas quentes estão a deslocar-se 

de sul para o mar do Norte, como a faneca ou o peixe-aranha. 

 

3. O que entendes por alterações climáticas? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Presta atenção à frase: O bacalhau e outras espécies estão a sumir-se.  

4.1. Rodeia a frase que melhor justifica esta deslocação: 

As águas do mar do Norte estão a ficar demasiado quentes. 

As águas do mar do Norte estão demasiado poluídas. 

As águas do mar do Norte estão a ficar com falta de sal. 

 

5. Lê, pensa e responde: «Perto de dois terços das espécies de peixes do mar do 

Norte deslocaram-se mais para norte,…» 

 

5.1. Dois terços é maior ou menor que metade? 

R:_______________________________________________________________ 

 

5.2.Conheces algum oceano gelado, que fica no Pólo Norte? Qual é? 

R:_______________________________________________________________ 

 

6. Assinala a resposta que te parecer mais correcta: 

O peixe-aranha e a faneca gostam de águas frias. 

O peixe-aranha e a faneca gostam de águas mornas. 

O peixe-aranha e a faneca gostam de águas quentes. 

  

6.1. Justifica a tua escolha. 
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R:________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Em tua opinião o que são «peixes muito comercializáveis»? 

R:_________________________________________________________________ 

 

Prossegue a leitura… 

 

O estudo agora publicado usou dados recolhidos durante 25 anos, entre 1962 e 

2001. Durante este período, o mundo registou as temperaturas mais altas de que há 

memória, e muitos cientistas relacionam este problema com a poluição feita pelo 

homem. «Se a tendência continuar, o bacalhau do Atlântico pode não ser capaz de 

viver nas águas quentes do mar do Norte em 2080 e o seu habitat será totalmente 

ocupado pela faneca» disse Alison Perry, uma bióloga marinha da Universidade de 

East Anglia e uma das autoras do estudo. 

 

8. Os autores deste estudo demoraram muito ou pouco tempo a realizá-lo? Justifica a 

tua resposta. 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Substitui a expressão «de que há memória» por outra com o mesmo sentido. 

R:_________________________________________________________________ 

 

10. Em tua opinião, qual é o maior problema da actualidade? 

R:_________________________________________________________________ 

 

11. Se pudesses, como combaterias a poluição? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Termina a leitura… 

 

O estudo concluiu que, em média, a taxa de movimento dos peixes para norte é de 

cerca de 2,2 quilómetros por ano. Esta descoberta mostra que o movimento dos peixes é 

quatro vezes maior que o de algumas espécies terrestres que também se estão a deslocar 

para norte, como as borboletas e as aves, mas mais devagar: um estudo de 2003 refere 

que o movimento destas espécies ocorre a um ritmo de 0,6 quilómetros anuais. 

Outra conclusão do estudo é que as espécies que mais se deslocaram são as que 

têm um tamanho menor. «Isto acontece porque os peixes pequenos são mais sensíveis a 

mudanças de temperatura», argumenta Perry. 

Público, 1 de Julho de 2005 (texto adaptado) 

 

12. Escreve             de verdadeiro ou             de falso nas seguintes afirmações: 

  O texto fala de migrações de animais. 

Os peixes são mais lentos que as aves e as borboletas. 

Os peixes pequenos são mais rápidos. 

Quanto maior o tamanho maior é a deslocação. 

Os animais pequenos são mais sensíveis às mudanças de temperatura. 

O capital solar dos ruivos e dos loiros é menor que o dos morenos. 

 

12.1. Achas que a última afirmação da pergunta anterior se enquadra no assunto 

do texto? Justifica a tua resposta. 

R:________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Agora que conheces o texto na sua globalidade, consideras que as tuas 

expectativas iniciais se concretizaram? De que maneira? 

R:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

V F
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ÓRFÃOS LEMBRADOS NO DIA DA CRIANÇA AFRICANA 
Há cerca de 1,8 milhões de «órfãos da Sida» 

Só na Nigéria, denuncia a UNICEF.* 

Mónica Cunha 

Pré-leitura 

1. Após a leitura do título e da nota introdutória de Mónica Cunha, o texto falará 

de: 

Doentes com Sida; 

Crianças sem pais; 

Crianças africanas, sem pais e com Sida 

Crianças cujos pais morreram com Sida. 

Homenagem às crianças africanas, cujos pais morreram com SIDA. 

 

2. Sabes o que é a SIDA? 

R:________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
*Nota: UNICEF = United Nations Children’s 

Fund = Fundo das Nações Unidas para as Crianças 

 

Começa agora a ler o texto… 

 

Numa data escolhida pelas lembranças que o dia 16 de Junho de 1976 traz ao 

Mundo, é celebrado hoje o Dia da Criança Africana. 

Esta celebração, da responsabilidade da Organização de Unidade Africana 

(OUA), procura honrar a memória das crianças e estudantes que, naquele dia, perderam a 

vida numa marcha de protesto na África do Sul e quer igualmente chamar a atenção da 

comunidade internacional para a situação das crianças em África. Este ano, a OUA 

pretende lembrar o número catastrófico de crianças que perderam os seus pais por causa 

do vírus da SIDA neste continente. Os números não enganam: só na Nigéria existem 
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cerca de 1,8 milhões de «órfão da Sida», numa população total de 130 milhões de 

pessoas. 

 

3. Ordena as afirmações seguintes de 1 a 4, conforme os acontecimentos 

narrados no anterior excerto de texto. 

A OUA pretende chamar a atenção para as más condições de vida 

das crianças em África. 

A OUA resolveu homenagear as crianças e os estudantes mortos 

numa manifestação de protesto na África do Sul. 

Na Nigéria há 1 milhão e 800 mil crianças órfãs da Sida. 

No dia 16 de Junho de 1976 morreram muitas crianças e jovens na 

África do Sul. 

 

4. Liga correctamente as seguintes palavras aos seus respectivos sinónimos. 

 

Prossegue a Leitura… 

 

Recentemente, a UNICEF divulgou números preocupantes sobre as ajudas a 

África. Esta organização anunciou que os cinco países com necessidades frequentes – 

Angola, Libéria, Burundi, Guiné, e Eitreia – são os que recebem menos ajudas 

económicas. Note-se que estes países acabam de sair ou estão ainda em guerra civil. 

«Nestes contextos, as mulheres e as crianças são as primeiras a sofrer e as que sofrem 

durante mais tempo», explica Dan Toole, director de Programas de Emergência da 

UNICEF. 

 

5. Indica o nome dos países africanos com mais necessidades e com menos 

ajudas. 

honrar       ●  ●     desastroso 

protesto        ●  ●     oposição 

catastrófico       ● ●      respeitar 
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R:________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Indica o nome dos outros Continentes do planeta Terra. 

R:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Em tua opinião, o que é uma «guerra civil»? 

R:________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7.1. Quais as principais vítimas da guerra? 

R:______________________________________________________________ 

 

Termina a leitura… 

A duas semanas da reunião do Grupo dos Oito Países Mais Ricos do Mundo (G8), 

a UNICEF lança o apelo aos países ricos para que estes dêem mais dinheiro para as 

emergências nos países africanos. Foi o que fez a Agência Canadiana para o 

Desenvolvimento internacional (ACDI), que, com uma contribuição de cerca de um 

milhão de dólares, vai apoiar órfãos e crianças vulneráveis em Moçambique e melhorar o 

acesso dessas crianças a muitos serviços sociais. 

Público, 16 de Junho de 2005 (texto adaptado) 

 

8. Que pedido fez a UNICEF aos países ricos? Para quê? 

R:________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Indica o nome dos países mais ricos do mundo que conheças. 

R:______________________________________________________________ 

 

10. O que fez o Canadá? 
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R:______________________________________________________________ 

 

10.1. Escreve, por algarismos, o número 1 milhão. 

R:______________________________________________________________ 

 

10.2. Em tua opinião, quanto vale 1 dólar? 

R:______________________________________________________________ 

 

11. Agora que conheces o texto na totalidade voltarias a responder à pergunta 

número um da mesma maneira? Justifica a tua resposta. 

R:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Comer… sem ser comido! 

Animais e plantas defrontam-se diariamente com a necessidade de se alimentarem 

e de se protegerem para não serem comidos. Algumas formas que muitos animais e 

plantas desenvolveram para comer sem serem comidos são verdadeiras surpresas!  

 

Pré-leitura 

Antes de leres o texto, completa o quadro, assinalando com           as respostas que 

consideres correctas. 

1.  

Nome Animal Planta Veneno Armadilha Camuflagem

Bernardo-eremita     

Anémona     

Dioneia     

Teia     

Curare     

Louva-a-deus     

Enzimas     

Orquídea     

Traça da Sanguissorba     

Cianeto     

Camaleão     

Larva     

 

Começa agora a ler o texto… 

 

Associações 

A maior parte dos animais vive só ou em grupos 

da mesma espécie e obtém o seu alimento do meio 

circundante. No entanto, certos animais e plantas vivem 

com espécies de outros grupos. 

X
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Por exemplo, o bernardo-eremita habita velhas conchas de moluscos, sendo 

frequente encontrar-se uma anémona-do-mar fixada na parte exterior dessas «casas». À 

medida que esta espécie de caranguejo cresce, procura conchas maiores. Assim, ao mudar 

de casa, muda também de anémona. Estes dois animais formam uma associação que é 

particularmente benéfica para a anémona porque o seu alimento é-lhe fornecido pelo 

caranguejo, já que este se alimenta de pedaços de peixe, deixando pequenos pedaços em 

suspensão na água. Em contrapartida, o caranguejo sente-se protegido pelos tentáculos 

urticantes da anémona. 

 

Armadilhas 

Todos os animais que se alimentam de outros 

têm de enfrentar a questão da caça. Um dos processos 

mais vulgares de obter comida sem grande esforço é 

construir uma armadilha ou uma teia. As aranhas são as 

que melhor sabem construir teias a fim de caçarem 

animais mais pequenos. Muitos outros animais caçam 

com redes. As larvas de uns pequenos insectos 

chamados friganas vivem em riachos e algumas 

espécies tecem redes entre as pedras. Estas servem para 

apanhar pequenos animais trazidos pela corrente. 

Caçadores muito interessantes são as dioneias. Esta planta insectívora tem folhas 

de recorte espinhoso que se fecham rapidamente sempre que uma presa toca nos seus 

pêlos. No fundo de cada folha existe um reservatório cheio de líquido. A presa escorrega 

pelas paredes internas das folhas até esse reservatório e não tem fuga possível, pois nesse 

líquido estão contidas enzimas que a matam e destroem. 

 

2. Liga correctamente, de acordo com o que leste: 

associação       ●  ●     flutuação 

urticante       ●  ●     irritante 

benéfica       ● ●      união 

suspensão       ● ●      boa 
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3. De que forma é que o caranguejo eremita e a anémona, a sua amiga planta, se 

interajudam para sobreviverem? 

R:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Retira do texto frases ou expressões equivalentes às que, a seguir, te 

apresentamos. 

 

– Os carnívoros têm de caçar para não morrerem. 

R:________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

– As aranhas são óptimas caçadoras. 

R:________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

– Há plantas insectívoras cujas folhas são autênticas armadilhas. 

R:________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Prossegue a leitura… 

 

Migrações 

Muitas espécies de animais fazem grandes 

viagens entre locais muito distantes em busca de 

alimento. A estas deslocações chama-se migrações. 

Todos os invernos, na Europa, grandes bandos de 

aves viajam para as planícies pantanosas da costa. 

Nestes lugares alimentam-se de vermes e de 

moluscos. Na primavera, regressam novamente ao 
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interior. Nesta época do ano, há muito mais alimento nos campos e as aves podem 

alimentar as suas crias muito mais facilmente. 

 

Camuflagem 

Para além do homem, poucos animais morrem de 

velhice. A maior parte acaba em refeição de outro animal. 

Alguns escapam correndo, voando ou nadando. Outros 

despistam os seus perseguidores confundindo-se com o 

lugar onde estão. A este processo chama-se camuflagem.  

Alguns animais recorrem à camuflagem para apanharem a sua presa. Uma das 

espécies de louva-a-deus da Malásia é cor-de-rosa vivo. Assim, este insecto permanece 

quase invisível sobre as orquídeas cor-de-rosa. Qualquer mosca que aí poise é 

rapidamente apanhada e devorada. 

 

Venenos 

Uma forma de defesa de muitas plantas e 

animais é o veneno que produzem. Os venenos das 

plantas são dos produtos mais perigosos que se 

conhecem, como por exemplo o cianeto e o curare: 

este encontra-se na casca de algumas árvores da 

América do Sul e aquele existe nas folhas de uma 

variedade de trevo vulgar nos relvados e prados. 

No reino animal, as espécies coloridas são, 

muitas vezes, as mais perigosas. Por exemplo, as traças da sanguissorba, de um lindo 

azul-escuro e vermelho, voam durante o dia sem o perigo de serem atacadas pelos 

pássaros pois contêm veneno. As larvas destes insectos adquirem o veneno quando se 

alimentam da espécie de trevo atrás mencionada. A larva vai armazenando o veneno, de 

modo a servir de protecção durante a fase adulta. 

«Formas de Vida na Terra». Enciclopédia Cambridge da Ciência (texto adaptado) 

 

5. Muitas espécies de animais fazem longas deslocações em busca de alimentos. 
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5.1. Indica nomes de aves migratórias portuguesas. 

R:________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.2. Essas deslocações podem ocasionar também deslocações de doenças. 

Conheces alguma? Como se chama? 

R:_______________________________________________________________ 

 

6. A maior parte dos animais não morre de velhice. Qual é a causa de morte mais 

frequente? 

R:_________________________________________________________________ 

 

7. A camuflagem é um processo animal de sobrevivência e caça. Procura no texto e 

nas imagens dois especialistas em camuflagem. 

R:___________________ e __________________. 

 

8. Completa as frases, copiando do texto as palavras adequadas. 

• O curare é um veneno que se extrai da __________ de algumas árvores da 

América do Sul e o cianeto é extraído das ___________ de uma espécie de 

trevo. 

• As traças da sanguissorba começam a acumular o cianeto no seu organismo,  

desde o estado de ___________.  

 

9. Agora que conheces o texto na totalidade, volta a preencher o quadro inicial. Com 

certeza modificaste algumas respostas. Sim          ou Não  

 

Nome Animal Planta Veneno Armadilha Camuflagem

Bernardo-eremita     

Anémona     

Dioneia     

Teia     
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Curare     

Louva-a-deus     

Enzimas     

Orquídea     

Traça da Sanguissorba     

Cianeto     

Camaleão     

Larva     
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Texto A 

3. De acordo com o que acabaste de ler, assinala com um as expressões que justificam a seguinte 

afirmação. 

«Era muito cedo quando o Diogo se levantou», porque 

                    na Primavera não apetece ficar na cama. 

                    ele tinha um acordar lento. 

                    tinha combinado um jogo de berlindes antes das aulas. 

4. Por que razão considerava o Diogo a escola um castigo? 

6. Que recomendações lhe fazia a mãe, enquanto o Diogo se preparava? 

10. A caminho da escola o que apetecia ao Diogo fazer? 

11. Enquanto esperavam pelo Diogo em que se ocupavam os amigos dele? 

12.1. O Diogo fez um comentário igual ao da mãe dele e ao da sua bisavó. Que comentário foi esse? 

12.2. Retira do texto uma frase ou expressão que demonstre que o Diogo não acreditava no que dissera. 

13.Achas que o Diogo recuperou o berlinde que perdera ao jogo? Justifica. 

 

14.Assinala com X as expressões que retratem o amolador de tesouras. 

              Era um homem pequeno.    Era um homem gordo. 

              Nunca gostara da escola.    Era um homem feliz. 

              Tinha cara de rato magro, assustado.   Ficou órfão muito cedo. 

              Tinha olhos grandes, azuis.   A sua música era alegre. 

 

16. Ordena de 1 a 5 as afirmações seguintes, conforme os acontecimentos da história. 

                     Diogo levantou-se cedo, lavou-se, tomou o pequeno-almoço e despediu-se da mãe. 

                     Durante o jogo conheceu o amola-tesouras. 

                     As crianças nem queriam acreditar no que estava a acontecer. 

                     Jogou ao berlinde com os colegas. 

                     O amola-tesouras foi-se embora e começou a chover. 

 

17.1. Se não concordares, assinala com um X o melhor título. 

                     Diogo e o amola-tesouras 

                     As mães têm sempre razão 

                     Um dia de Primavera 

                     A escola é castigo 
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Texto B. 

 

4. Presta atenção à frase: O bacalhau e outras espécies estão a sumir-se.  

4.1. Rodeia a frase que melhor justifica esta deslocação: 

As águas do mar do Norte estão a ficar demasiado quentes. 

As águas do mar do Norte estão demasiado poluídas. 

As águas do mar do Norte estão a ficar com falta de sal. 

 

Texto C 

 

12. Após a leitura do título e da nota introdutória de Mónica Cunha, o texto falará de: 

         Doentes com Sida; 

         Crianças sem pais; 

         Crianças africanas, sem pais e com Sida 

               Crianças cujos pais morreram com Sida 

               Homenagem às crianças africanas, cujos pais morreram com SIDA. 

 

3. Ordena as afirmações seguintes de 1 a 4, conforme os acontecimentos narrados no anterior 

excerto de texto. 

        A OUA pretende chamar a atenção para as más condições de vida das crianças em África. 

        A OUA resolveu homenagear as crianças e os estudantes mortos numa manifestação de    

         protesto na África do Sul. 

        Na Nigéria há 1 milhão e 800 mil crianças órfãs da Sida. 

        No dia 16 de Junho de 1976 morreram muitas crianças e jovens na África do Sul. 

 

6.   Indica o nome dos outros Continentes do planeta Terra. 

8. Que pedido fez a UNICEF aos países ricos? Para quê? 

 

Texto D 

 

3. De que forma é que o caranguejo eremita e a anémona, a sua amiga planta, se interajudam para 

sobreviverem? 

4. Retira do texto frases ou expressões equivalentes às que, a seguir, te apresentamos. 

– Os carnívoros têm de caçar para não morrerem. (…) 

6. A maior parte dos animais não morre de velhice. Qual é a causa de morte mais frequente? 

7. A camuflagem é um processo animal de sobrevivência e caça. Procura no texto e nas imagens dois 
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especialistas em camuflagem. 

8. Completa as frases, copiando do texto as palavras adequadas. 

• O curare é um veneno que se extrai da __________ de algumas árvores da América do Sul e 

o cianeto é extraído das ___________ de uma espécie de trevo. 

• As traças da sanguissorba começam a acumular o cianeto no seu organismo, desde o estado 

de ___________.  
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