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Introdução
Estamos definitivamente no séc. XXI!
A vida na sociedade atual requer um novo modelo educativo, centrado na aquisição
e desenvolvimento de competências, que nos permitam fazer face às constantes
mutações em curso. Logo, a definição das linhas gerais da Educação a implementar está
dependente da identificação e definição de competências essenciais.
Esta mudança de paradigma é promovida por investigadores em Educação. De entre
eles, destacamos Philippe Perrenoud (1999), que, ainda no fim do século passado, definiu
dez competências essenciais para preparar os alunos para a vida na sociedade atual
ligadas: i) à capacidade de gerir a heterogeneidade, ii) à autonomia e ao espírito de
equipa e ainda iii) ao exercício de uma cidadania ativa e crítica.
É igualmente apoiada por organizações internacionais, nomeadamente no contexto
europeu, que promovem o desenvolvimento de competências relacionadas com: i) áreas
científicas tradicionais (Comunicação na língua materna e em línguas estrangeiras,
Literacia em Matemática e em Ciências e Tecnologia, TIC) e ii) novos estilos de vida
(Aprender a aprender, Empreendedorismo, Competências interpessoais, interculturais e
sociais, Competências cívicas e Consciência cultural) (Comunidades Europeias, 2007).
Correndo o risco de parecermos “fora de moda”, relembramos que, no início deste
século, numa bela tentativa para adaptar o sistema educativo português a este paradigma
educativo, surgiu o Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001),
que promovia o desenvolvimento de competências gerais relacionadas com i) o
conhecimento (científico, tecnológico e cultural) e o seu uso, ii) a comunicação (em língua
portuguesa e em línguas estrangeiras), iii) métodos e técnicas de resolução de problemas
(pesquisa, organização e tratamento de informação, seleção de estratégias adaptadas a
uma dada finalidade, tomada de decisões, autonomia e capacidade de trabalhar em
equipa) e iv) a capacidade de perspetivar a vida de uma forma ecológica.
Como vemos pelos exemplos de tentativa de definição de competências essenciais
acima referidos, o conhecimento não está ausente da Educação, mas a sua aquisição
deixou de ser a maior preocupação. Numa Sociedade dita do Conhecimento e da
Informação, mais importante do que aceder a ele (o que é cada vez mais fácil), é saber
pô-lo ao serviço dos nossos propósitos, o que implica selecioná-lo, tratá-lo e organizá-lo.
O ensino/aprendizagem da língua portuguesa desempenha um papel de relevo
neste contexto, porque i) contribui para o desenvolvimento de competências
transversais, essenciais para o sucesso escolar e a integração socioprofissional, ii)
promove o desenvolvimento de atitudes e valores e iii) é essencial para a vivência de uma
cidadania crítica e interventiva.
Para desempenhar esse papel, precisa de ser abordado de uma forma transversal:
- focando-se no desenvolvimento de competências (e não na transmissão de
conteúdos), no âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa;
- promovendo a transdisciplinaridade, que permite apostar no contributo das outras
áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, para um melhor domínio da língua
portuguesa.
Esta problemática tem vindo a ser objeto de diversos estudos no âmbito do
LEIP/Laboratório de Investigação em Educação em Português e do seu projeto fundador

(“Desenvolvimento de competências em língua do território – para uma educação em
Português”). A sua Linha 1 (“Transversalidade e especificidade da Língua Portuguesa no
currículo”), coordenada pela signatária deste texto, tem como principais objetivos: i) criar
conhecimento relativo à natureza das competências transversais e específicas associadas
à compreensão e produção escrita em língua materna e ii) definir estratégias didáticas
capazes de promover o seu desenvolvimento em diferentes contextos educativos.
Os estudos levados a cabo contemplam quatro grandes aspetos:
i) Identificação e caracterização das representações dos diversos intervenientes no
processo educativo, aqui representado pelos contributos
• de Bárbara Gomes, focado nas representações sobre a leitura e a escrita e o
seu ensino/aprendizagem de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico,
• e de Dulce Melão, visando a identificação e caracterização das
representações de estudantes, futuros educadores de infância e professores
do 1º Ciclo, sobre aspetos desta mesma problemática e seu impacto em
futuras práticas educativas;
ii) Análise crítica de instrumentos ao serviço da abordagem transversal do
ensino/aprendizagem da língua portuguesa, focado nos textos da autoria
• de um grupo de alunas de uma unidade curricular de um curso de primeiro
ciclo de Bolonha (licenciatura), que, através da análise de uma planificação
de uma unidade didática de Ciências da Natureza, destinada a alunos do 2º
Ciclo do Ensino Básico, puderam comprovar como se pode ensinar/aprender
a língua portuguesa nas aulas de outras áreas curriculares disciplinares;
• de Esperança Martins, que analisou manuais de Língua Portuguesa dos anos
terminais dos três ciclos do Ensino Básico, tendo em conta o seu contributo
para o desenvolvimento de competências transversais em compreensão na
leitura, válidas em contexto escolar (em todas as áreas curriculares,
disciplinares e não disciplinares) e extraescolar;
iii) Conceção, implementação e validação de práticas promotoras da
operacionalização da transversalidade da língua portuguesa, aqui representado pelos
trabalhos
• de Sara Marques, visando o estudo de uma obra de leitura integral no 2º
Ciclo do Ensino Básico,
• de Maria do Céu Rodrigues, relativo a uma intervenção didática
desenvolvida com um grupo de crianças a frequentar o 3º ano de
escolaridade, combinando as áreas curriculares disciplinares de Língua
Portuguesa e Estudo do Meio,
• e de Eugénia Tavares, focado no desenvolvimento de competências de
escrita em adultos a frequentar o Sistema Nacional de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências, de Nível Secundário;
iv) Formação de profissionais da Educação em novos moldes, linha aqui
representada pelos textos
• de Paula Pinto, centrado na formação continuada de professores do 1º Ciclo
do Ensino Básico para a motivação dos seus alunos para a leitura,

•

de Natália Vieira, ligado à formação de futuros professores de Português do
Ensino Secundário para a construção de inferências aquando da leitura de
um texto e o desenvolvimento deste tipo de competências nos seus alunos,
• de Maria João Macário, focado no desenvolvimento de competências de
trabalho colaborativo em futuros educadores de infância e professores do 1º
Ciclo do Ensino Básico, ao mesmo tempo que se promove o conhecimento
da ortografia (tendo em conta o novo Acordo Ortográfico) e a coconstrução
de estratégias didáticas orientadas para o desenvolvimento da competência
ortográfica.
O texto da organizadora desta obra e orientadora de todos os estudos aqui
apresentados foca-se no papel desempenhado pela avaliação formativa no sucesso de
estudantes a frequentar um programa de formação em didática do Português, associado
a uma unidade curricular de um curso de primeiro ciclo de Bolonha (licenciatura), da
Universidade de Aveiro, que visa desenvolver nesse público competências transversais no
uso da língua materna, oralmente e por escrito, e competências didáticas essenciais à
abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, que talvez possa
vir a definir uma quinta linha deste projeto.
A partir dos estudos apresentados, é possível deduzir a importância de algumas
sugestões pedagógico-didáticas, visando a melhoria da formação dos profissionais da
Educação em Portugal e da literacia do povo português:
I) Intervenção mais organizada por parte do Ministério da Educação, assegurando
uma divulgação mais eficiente das suas diretrizes e formação adequada para a sua
concretização nas escolas;
ii) Organização de momentos de formação nas escolas, partindo da iniciativa dos
respetivos responsáveis educativos, eventualmente em colaboração com instituições do
Ensino Superior locais, e contribuindo para a atualização dos professores em exercício (cf.
Pinto, 2013);
iii) Aposta clara numa abordagem transdisciplinar do processo de
ensino/aprendizagem (cf. Rodrigues, 2013) e no trabalho colaborativo (cf. Macário, 2013);
iv) aposta decisiva no desenvolvimento das competências (gerais, específicas e
transversais) formuladas pelo Ministério da Educação (cf. Marques, 2013);
v) Partilha da responsabilidade pelo ensino/aprendizagem da língua portuguesa (cf.
Neves et al., 2013) e rentabilização das áreas curriculares não disciplinares (Marques,
2013);
vi) Adoção de práticas sistematizadas e devidamente fundamentadas, visando a
promoção da transversalidade da língua portuguesa, nomeadamente conduzindo ao
desenvolvimento de competências em comunicação escrita (Tavares, 2013);
vii) Abordagem clara da problemática da transversalidade da língua portuguesa e da
sua operacionalização na formação inicial de professores, no contexto supervisivo (quer
nas escolas em que a prática pedagógica se desenvolve, quer nas instituições do Ensino
Superior que fazem o seu acompanhamento) (cf. Ferreira, 2013) e ainda nos programas
de formação contínua de profissionais da Educação (Pinto, 2013).
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EIXO 1
REPRESENTAÇÕES

Representações de professores do 1º Ciclo sobre a interação leitura-escrita
Bárbara Oliveira Nogueira de Sousa Cardoso Gomes
Centro de Educação Integral

1. Introdução
Este estudo visava identificar e caracterizar as representações de professores do 1º
Ciclo do Ensino Básico sobre a interação leitura-escrita, pois acreditamos que estas
influenciam o desenvolvimento de competências em compreensão na leitura e na
expressão/produção escrita por parte dos seus alunos.
É do senso comum que o desempenho em compreensão na leitura influencia o
desempenho em expressão/produção escrita. Na realidade, também a prática da escrita
pode influenciar o desempenho em compreensão na leitura.
Compete ao 1º Ciclo a criação de alicerces, que permitirão a construção de saberes
nos ciclos seguintes, quer nos domínios da leitura e da escrita, quer em muitos outros,
pois “o sucesso escolar deve muito à proficiência em língua portuguesa” (Neves e Sá,
2005: 22).
Já nos antigos programas para o 1º Ciclo do Ensino Básico se reconhecia “a Língua
Materna como elemento mediador que permite a nossa identificação com os outros e a
descoberta e compreensão do mundo que nos rodeia.” (Ministério da Educação, 2004:
135). A importância do domínio destas competências em Língua Materna está também
salvaguardada nos mesmos programas, quando se refere que “a restrição da competência
linguística impede a realização integral da pessoa humana (…) limita o acesso ao
conhecimento (…). Entende-se que o domínio da Língua Materna, como fator de
transmissão e apropriação dos diversos conteúdos disciplinares, condiciona o sucesso
escolar.” (Ministério da Educação, 2004: 135).
A opção de nos debruçarmos sobre as representações de professores está
relacionada com a importância que estas assumem na definição das suas opções
metodológicas e, por conseguinte, sobre asa práticas por eles adotadas.
Optamos por inquirir docentes do 1º Ciclo pelo fato de estes, no ensino obrigatório,
serem os primeiros a confrontar-se com o desafio de formar leitores e produtores de
textos escritos capazes de enfrentarem situações de aprendizagem cada vez mais
exigentes, que implicam o desenvolvimento de competências em compreensão na leitura
e expressão escrita.
Por último, pareceu-nos importante usar o conhecimento decorrente da
identificação e caraterização das representações dos professores por nós inquiridos sobre
a interação leitura-escrita e o papel por esta desempenhado numa abordagem
transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa orientado para o
desenvolvimento de competências em comunicação escrita nos seus alunos, com a
finalidade de sugerir formas de contornar as dificuldades detetadas. Foi nosso propósito
não só enriquecer o próprio processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa,
como também contribuir para a melhoria da formação que lhes é proporcionada.

2. Enquadramento teórico
2.1. Interação leitura-escrita e promoção da transversalidade da língua portuguesa
Tal como referido anteriormente, o desempenho em compreensão na leitura (que é
condicionado pelos hábitos de leitura) influencia o desempenho em expressão/produção
escrita. Esta é uma conceção enraizada no senso comum e no próprio sistema educativo e
fundamenta uma perspetiva tradicional do ensino da leitura e da escrita.
Na sequência da ideia de que a escrita deriva da aprendizagem da leitura,
encontramos o conceito de imitação textual, associado a duas situações. Por um lado,
apoiava-se na ideia de que o aluno que lia muito e bons textos (textos literários) ia
“absorvendo” as técnicas da boa escrita e, assim, acabaria por ser capaz de as aplicar nas
suas próprias práticas. Por outro lado, também estava subjacente a atividades que,
normalmente, começavam com a leitura de um texto a partir do qual os alunos deviam
fazer um exercício de produção escrita.
Deste tipo de atividades, que ilustra o que os docentes acreditam representar a
interação leitura-escrita, derivavam duas situações constrangedoras para o
desenvolvimento das competências em expressão/produção escrita: por um lado, os
alunos podiam sentir que não eram capazes de imitar um texto literário e, por outro lado,
apenas tinham a perceção do texto escrito como um produto acabado, não tomando
consciência dos processos de construção e estruturação desse mesmo produto.
No entanto, também a prática da escrita pode influenciar o desempenho em
compreensão na leitura.
Em relação à influência da escrita sobre a leitura, pensamos ser importante que se
compreenda a primeira “como um processo complexo, que depende não só do ensino
eficiente da decifração, mas também do ensino explícito de estratégias” (Martins e Sá,
2009: 3). A compreensão na leitura compreende aspetos linguísticos e cognitivos,
relacionados com o leitor e as suas vivências (Sá, 2004: 15). Ora, ao desenvolver as
competências de escrita, os alunos estão a desenvolver e a mobilizar as competências de
compreensão na leitura, na medida em que o processo de construção de um texto implica
reflexão sobre a sua natureza, a sua finalidade, a forma como este é construído, pelo que
também pode condicionar a sua compreensão.
Os dois domínios implicam processos cognitivos, culturais e psicológicos idênticos
(Correia, 2003: 27) e mobilizam diversas competências comuns. Assim, a sua
aprendizagem é facilitada quando as competências associadas a cada um deles são
trabalhadas em simultâneo.
De acordo com uma perspetiva construtivista, a leitura influencia a escrita, na
medida em que, quando planeado e operacionalizado de forma sistemática, o estudo de
um determinado tipo de texto permite ao aluno apreender os mecanismos subjacentes à
sua construção e o modo como estes funcionam e fazer uso deles nas suas próprias
práticas de escrita.
Para este trabalho, é importante que os docentes façam uma escolha criteriosa e
variada de diferentes tipos de texto a estudar, pois as “diferentes finalidades dos escritos
implicam pensar a linguagem dos textos a produzir em função da sua intencionalidade”
(Pereira e Azevedo, 2005: 8).

Reuter (1996) categorizou a interação leitura-escrita de acordo com o momento em
que as leituras acontecem em relação à escrita: (i) ler antes de escrever, (ii) ler durante a
escrita e (iii) ler depois da escrita.
Em relação ao primeiro momento (ler antes de escrever), Luísa Álvares Pereira
(2004: 51) refere que “o que parece acertado pensar é que só através de uma boa
compreensão do funcionamento dos textos e das regras às quais estes obedecem, os
alunos podem obter uma verdadeira formação para a escrileitura.” Na mesma linha de
pensamento, Isabel Menezes e Cristina Manuela Sá (2004: 63) afirmam que “no trabalho
de articulação da leitura e da escrita, o género e/ou tipo do texto assumem um papel
importante.” Isto é, quando é pedido que os alunos escrevam de acordo com um
determinado tipo de texto, este já deve ter sido previamente “objeto de ensino, através
de um trabalho de leitura e compreensão de textos similares” (Menezes e Sá, 2004: 63).
De acordo com a categorização de Yves Reuter acima referida, as práticas de
escrita, tanto escolares como quotidianas, devem incluir duas atividades que têm por
base a interação leitura-escrita: a revisão e a reescrita do texto.
A revisão de um texto escrito (que ocorre durante a escrita) implica a sua releitura,
para identificação e caracterização das falhas e apresentação de sugestões de
reformulação.
A reescrita (que tem lugar depois da escrita) implica a reelaboração do mesmo,
introduzindo as alterações propostas (normalmente por outrem), o que deverá conduzir à
sua melhoria.
Segundo Luísa Álvares Pereira e Flora Azevedo (2005: 12), “só um trabalho
sistemático sobre a reformulação das produções textuais (revisão/reescrita) pode ser
transformador dos modos de agir e de pensar dos alunos relativamente aos textos”.
Então, escrever um texto é um processo em constante evolução, sujeito a
modificações que atingem as suas diferentes etapas, e também um trabalho colaborativo.
Em relação à transversalidade da língua portuguesa, há dois aspetos a ter em conta,
em termos do seu ensino/aprendizagem: (i) a área curricular disciplinar de Língua
Portuguesa é fundamental para o desenvolvimento de competências essenciais em
contexto escolar (já que o Português é o veículo de transmissão de conhecimentos e
instrumento de aprendizagem em todas as áreas curriculares, disciplinares ou não
disciplinares) e extraescolar (visto que estas favorecem a formação pessoal e social dos
alunos); (ii) as outras áreas curriculares, disciplinares ou não disciplinares, têm,
igualmente, um papel muito importante no desenvolvimento de competências essenciais
para o domínio da língua portuguesa, dado o uso que fazem da comunicação oral e
escrita.
Os textos reguladores do sistema educativo português têm promovido o debate e a
ação em torno desta forma de perspetivar o ensino/aprendizagem da língua portuguesa,
nos vários níveis de ensino, visando “contribuir para a formação de cidadãos adaptados às
condições de vida no mundo atual, em constante e rápida mutação” (Sá, 2006: 29).
Pretende-se também que todas as crianças e jovens que frequentam a escola tenham
“idênticas oportunidades de desenvolverem as suas capacidades.” (Sim-Sim et al., 1997:
33).
A área curricular disciplinar de Língua Portuguesa é a que mais contribui para o
desenvolvimento de competências associadas à comunicação oral e escrita, que são

fundamentais para o sucesso educativo dos alunos, na medida em que “o sucesso escolar
deve muito à proficiência em língua portuguesa” (Neves e Sá, 2005: 22). É de salientar
que o desenvolvimento de competências em compreensão na leitura é “um dos objetivos
principais da escolarização” e “fundamental para a integração social dos alunos” (Bizarro
e Sá, 2011).
Há, no entanto, condicionamentos à operacionalização da transversalidade da
língua portuguesa, verificados em estudos empíricos (Neves e Sá: 2005; Capucho: 2009).
Esses condicionamentos decorrem: i) do desconhecimento, por parte dos docentes, das
diversas vantagens e formas de operacionalização das competências transversais através
do ensino/aprendizagem da língua portuguesa; ii) da falta de uma formação que permita
aos docentes fazerem uma leitura crítica dos textos reguladores que, cada vez mais,
referem a transversalidade da língua portuguesa como fundamental; iii) de falhas na
promoção do diálogo e da reflexão sobre a operacionalização da transversalidade da
língua portuguesa; iiii) da escassez de trabalho colaborativo; iv) por fim, do facto de
muitos docentes de outras áreas curriculares, disciplinares ou não disciplinares,
considerarem não ser sua responsabilidade trabalhar a transversalidade da língua
portuguesa.
Uma forma de ultrapassar algumas destas barreiras e contribuir efetivamente para
uma abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa, no âmbito da
Gestão Flexível do Currículo, passa por os docentes utilizarem o Projeto Curricular de
Turma como um instrumento de trabalho que lhes permita “determinar as competências
cujo desenvolvimento irão privilegiar, selecionar conteúdos a elas associados e
determinar as atividades a implementar nas diferentes áreas curriculares, disciplinares e
não disciplinares” (Bartolomeu e Sá, 2008: 19). A operacionalização do Projeto Curricular
de Turma prevê o trabalho colaborativo entre docentes, que proporciona uma reflexão
sobre as práticas pedagógicas.
No caso do 1º Ciclo do Ensino Básico, as possibilidades de implementar uma
abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa são
aparentemente maiores, porque continua a imperar o regime de monodocência. No
entanto, como foi demonstrado num estudo recente (Capucho, 2009), tal não acontece
em muitos casos, em grande parte devido à falta de trabalho colaborativo entre os
docentes, mesmo que estejam a desenvolver a sua atividade profissional na mesma
escola.
2.2. Importância das representações sociais em Educação
O conceito de representação está associado a processos psicológicos, que nos
permitem identificar e resolver os problemas com que nos confrontamos no dia-a-dia.
Segundo Jodelet (1997: 47), “Elles nous guident dans la façon de nommer et définir
ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les jours.”
Na opinião desta mesma autora, uma representação corresponde a um ato
intelectual, segundo o qual um sujeito se relaciona com um objeto, seja ele uma pessoa,
uma coisa, um acontecimento, uma ideia ou teoria. Constroem-se diariamente, de acordo
com as experiências pessoais e coletivas de cada indivíduo.
A importância de estudar e compreender as representações em Educação está
relacionada com o fato destas influenciarem e fundamentarem a ação dos diversos

intervenientes no processo educativo (sejam eles professores, alunos, supervisores,
responsáveis educativos).
Ora, as representações dos professores influenciam inevitavelmente as suas
práticas docentes (a nível da conceção, implementação e avaliação das mesmas), que,
interativamente, vão também levar à construção de novas representações. Para além
disso, condicionam, igualmente, as aprendizagens dos alunos e as representações que
estes constroem com base na sua participação no processo de ensino/aprendizagem.
Segundo Isabel Menezes e Cristina Manuela Sá (2004: 64), as representações dos
docentes “vão influenciar as práticas, na medida em que apontam caminhos,
fundamentam decisões.”
3. O estudo
Com o estudo que levámos a cabo, pretendíamos atingir os seguintes objetivos: i)
identificar e caraterizar as representações de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico
sobre a interação leitura-escrita e a sua operacionalização; ii) determinar o impacte
dessas representações no processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa no 1º
Ciclo do Ensino Básico; iii) propor estratégias para a operacionalização de uma didática da
interação leitura-escrita no âmbito do ensino/aprendizagem da língua portuguesa no 1º
Ciclo do Ensino Básico e linhas orientadoras da formação de professores deste nível de
ensino que possam contribuir para a promoção de uma didática da interação leituraescrita.
A recolha de dados foi feita através do recurso a um questionário por nós
construído (Anexo 1), que passámos aos professores de duas escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico do distrito de Aveiro. Estava dividido em quatro partes:
- a primeira era consagrada à recolha de dados, que permitiriam caraterizar os
professores inquiridos (idade, sexo, anos de serviço, situação profissional, habilitações
académicas e profissionais);
- a segunda dizia respeito à importância atribuída à leitura e à escrita, procurando
identificar conceções que iriam certamente influenciar o modo como estes professores
faziam o ensino da língua portuguesa;
- a terceira permitiria apurar as representações dos inquiridos sobre as suas práticas
de ensino da língua portuguesa, relativas à compreensão na leitura e à
expressão/produção escrita:
- a quarta e última parte referia-se a atividades que permitissem explorar a
interação leitura-escrita.
Tendo em conta os objetivos definidos para este estudo, os conceitos que lhe
serviam de suporte e os dados recolhidos, procedemos a uma análise de conteúdo dos
dados recolhidos. Esta apresenta-se como “uma técnica que permite fazer inferências,
identificando objetiva e sistematicamente as características específicas da mensagem”
(Carmo e Ferreira, 1998: 251). Permite uma interpretação do significado atribuído aos
dados recolhidos e não só uma quantificação dos mesmos. Leva o investigador a
organizar e categorizar esses dados, com o objetivo de lhes atribuir um determinado
significado.

4. Conclusões
4.1. Relativas às representações sobre a leitura
Tendo em conta as respostas dadas pelos professores inquiridos a algumas
perguntas incluídas no questionário que lhes passámos, no que concerne às
representações sobre a leitura, concluímos que persiste a ideia pessimista de que os
alunos leem cada vez menos. Pensamos que muito do negativismo dos professores
inquiridos derivava de terem uma perspetiva um tanto restrita acerca do que seriam
leituras aceitáveis. De um modo geral, a escola valoriza quase exclusivamente o livro
impresso, ignorando suportes menos tradicionais que também permitem a leitura e que
os alunos utilizam na vida quotidiana: por exemplo, jornais, revistas, a internet e
mensagens recebidas por correio eletrónico ou telemóvel. A propósito desta reflexão,
podemos ainda referir que a escola promove quase exclusivamente a leitura de textos
literários, cujo suporte é o livro, em detrimento dos textos não literários, que podem
surgir neste ou noutros suportes.
Os professores inquiridos consideravam igualmente que os seus alunos
manifestavam falta de motivação para a leitura. Parece que, apesar de haver cada vez
mais cuidado na escolha das leituras propostas pela escola, nem sempre estas vão ao
encontro dos interesses e expetativas dos alunos, pois os professores não conhecem nem
aceitam as leituras extraescolares dos mesmos.
A motivação para a leitura não deve ser encarada como algo que surge
naturalmente, pelo que é necessário recorrer a estratégias didáticas especialmente
concebidas para promover o gosto pela leitura nos alunos (cf. Sá, 2009): promover a
criação de materiais para a leitura, levando os alunos a produzir textos escritos e a
divulgá-los; rodear os alunos de um universo de leitura, através de práticas como a leitura
em voz alta, envolvendo o professor e os alunos, o recurso a meios multimédia para
transmitir a leitura, a disponibilização de livros aos alunos em contexto sala de aula
(integrados numa biblioteca de turma); promover a partilha de experiências de leitura,
através de atividades como a leitura em voz alta para os outros, a discussão do sentido de
palavras ou de partes de um texto, a apresentação de um texto que se leu, o cruzamento
da leitura com outras atividades centradas na comunicação verbal (interação oralidadeleitura-escrita) ou em linguagens não-verbais (expressão plástica, dramática, musical e
mesmo físico-motora).
Uma conclusão importante é que nem sempre ler muito significa ler bem e
compreender o que se lê, isto é, ler muito não implica, necessariamente, o
desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. Segundo Sá (2009), cabe
ao professor implementar estratégias didáticas que possibilitem o desenvolvimento de
competências em compreensão na leitura, usando atividades que orientem para:
- a apreensão das ideias veiculadas pelo texto (por exemplo, antecipação do tema e
do conteúdo partindo de ilustrações ou da leitura de uma parte do texto);
- a identificação das ideias principais do texto (por exemplo, detetar palavras-chave
do texto);
- a identificação da estrutura caraterística de um determinado tipo de texto (por
exemplo, identificando caraterísticas de determinado tipo/género textual num texto em
estudo).

4.2. Relativas às representações sobre a escrita
Em relação à escrita, concluímos que os docentes inquiridos a veem como algo de
transcendental, segundo uma visão tradicional, que Emília Amor (2001: 165) designa por
“teoria do dom”: os alunos que melhor conseguem imitar os textos lidos e estudados em
contexto escolar (essencialmente literários), mobilizando as suas capacidades de
reprodução/imitação, são, geralmente, os que têm mais sucesso na avaliação.
Como já referimos, esta conceção assenta na ideia de que a única verdadeira escrita
é a de natureza literária, modelo para todas as outras formas de escrita, que vai ao
encontro da ideia de que a única leitura aceitável é a de textos literários, apresentados
em livros impressos.
Esta conceção da escrita torna muito difícil o seu ensino. O texto literário encontrase tão distante dos alunos que eles têm muita dificuldade em alcançar sucesso na
expressão/produção escrita. O que é avaliado, no final, é a capacidade que os alunos
manifestam de imitar os textos literários lidos e estudados em contexto escolar.
4.3. Relativas às representações sobre a interação leitura-escrita
A principal conclusão relativa às representações sobre a interação leitura-escrita é
que, apesar de serem domínios relativamente autónomos, os professores inquiridos os
veem como relacionados, sendo complementares. Um aspeto específico dessa
complementaridade é o efeito positivo que cada um deles pode ter sobre o outro.
É de salientar que os nossos inquiridos valorizam mais a influência que a leitura
exerce sobre escrita do que o inverso, isto é, persiste a ideia de que os alunos que leem
muito escrevem melhor. Ora, o exercício da leitura pode efetivamente promover o
desenvolvimento de competências em escrita, mas tal pressupõe todo um trabalho de
análise da organização do texto lido. Além disso, é fundamental o professor questionar-se
sobre a diversidade de tipos/géneros textuais que apresenta aos seus alunos e a forma
como vai orientar a exploração dos mesmos.
Nem sempre era claro, para os nossos inquiridos, que o exercício da escrita pode
conduzir ao desenvolvimento de competências em compreensão na leitura. De facto,
atividades como reescrever textos lidos ou dar-lhes continuação (Sá, 2004: 21) passam
pela escrita, mas simultaneamente permitem trabalhar a compreensão na leitura.
Além disso, a escrita, enquanto processo em constante construção e evolução,
implica o recurso à leitura, em vários momentos: para pesquisar, tratar, selecionar e
organizar informação a utilizar no texto escrito a produzir; para rever o texto em
produção, durante o ato de escrita; para o reescrever e melhorar, após a escrita (Reuter,
1996).
4.4. Relativas à abordagem didática da leitura, da escrita e da interação leitura-escrita
na área curricular disciplinar de Língua Portuguesa
Em relação às aulas de Língua Portuguesa, concluímos que a maioria das atividades
que os professores inquiridos propuseram para fazer uma abordagem didática que
rentabilizasse a interação leitura-escrita partia da leitura de um texto sobre o qual os
alunos responderiam a questões oralmente e por escrito.
Mas atividades como Ler um texto e fazer perguntas sobre o mesmo, por escrito e
Ler um texto e fazer perguntas sobre o mesmo, oralmente e por escrito servem apenas

para o professor confirmar se o aluno compreendeu o que leu. Logo, estas opções
metodológicas revelam que, se, por um lado, há a consciência da importância de
trabalhar a interação leitura-escrita, por outro, há um certo desconhecimento sobre
como a operacionalizar.
Os docentes inquiridos afirmavam ter o hábito de encorajar os seus alunos a
relerem os textos por si produzidos antes de os entregarem, valorizando o
desenvolvimento de hábitos de autocorreção. Também consideravam importante pedir a
opinião dos alunos sobre textos escritos pelos colegas, como forma de desenvolver uma
atitude reflexiva e o espírito crítico. Valorizavam, igualmente, o trabalho de reescrita de
textos, para que os alunos tomassem consciência dos seus erros e os corrigissem,
havendo mesmo um docente que referiu que este trabalho deveria ser orientado pelo
professor.
No entanto, reduziam a aprendizagem da produção escrita a tarefas centradas na
ortografia (correção do erro ortográfico), na morfossintaxe (construção frásica) e no
sentido das palavras.
Por outro lado, a partir da análise das suas respostas, concluímos que ainda
apresentavam uma conceção da reescrita de textos produzidos enquadrada numa
perspetiva tradicionalista da didática da escrita, segundo a qual reescrever um texto para
o melhorar consistiria em copiar uma versão do mesmo, incluindo as reformulações
introduzidas pelo responsável pela correção (normalmente, o professor). Pensamos que
tinham dificuldade em perspetivar o trabalho de reescrita como uma forma de
desenvolver a consciência metalinguística e metadiscursiva dos alunos, o que implica que
seja levado a cabo de forma sistemática e com base em instrumentos de reformulação
produzidos e aplicados pelo professor e pelos alunos.
Nas suas respostas à última pergunta do questionário, os docentes referiram
estratégias/atividades que, na sua opinião, permitiriam desenvolver a interação leitura e
escrita. Da análise dessas propostas, concluímos que só uma pequena parte dessas
estratégias/atividades se relacionavam efetivamente com a interação leitura-escrita.
Constatamos, igualmente, que todas as atividades que realmente permitiam a interação
leitura-escrita partiam da leitura de um texto para a produção de um outro. Nenhuma
propunha a produção de um texto escrito como uma forma de desenvolver competências
em compreensão na leitura.
Além disso, verificámos que apenas uma das sugestões implicava uma atividade de
“correção com os alunos”, que poderia ter subjacente a ideia de avaliação para reescrita e
melhoria do texto.
Por outro lado, as atividades sugeridas privilegiavam nitidamente o texto narrativo,
já que este era o único tipo de texto referido, por lhe ser atribuída grande importância
pelos docentes do 1º Ciclo. Além disso, encontramos a habitual tendência para o recurso
a textos de natureza literária. Tendo em conta as orientações oficiais para este mesmo
ciclo de ensino, sabemos que as narrativas trabalhadas, normalmente, são oriundas da
literatura infanto-juvenil, clássica ou moderna, ou da literatura popular de tradição oral.
Tal preferência limita o desenvolvimento de competências em compreensão na
leitura e produção/expressão escrita, que requer a abordagem de textos de tipos/géneros
variados, para que os alunos possam compreender que a escrita serve para comunicar
com diversas finalidades e é uma boa estratégia de aprendizagem, não só dos processos

que envolvem o processo de escrita em si, mas também para aceder a outros domínios
do saber (Pereira e Azevedo, 2005: 8).
Em suma, podemos concluir que os nossos inquiridos tinham consciência da
importância, da pertinência e das vantagens da interação leitura-escrita no processo de
ensino-aprendizagem da língua portuguesa, mas manifestavam bastantes dificuldades em
a operacionalizar, de forma sistemática e fundamentada, no âmbito do
ensino/aprendizagem da língua portuguesa no 1º Ciclo do Ensino Básico.
4.5. Sua relação com a operacionalização da transversalidade da língua portuguesa
De acordo com estudos feitos na última década (Neves, 2004; Carvalho, 2006;
Santos, 2007; Pereira, 2009; Barbosa, 2009; Capucho, 2009), os docentes com
responsabilidade no ensino/aprendizagem da língua portuguesa têm consciência da
relevância da transversalidade da língua materna.
A análise e interpretação de dados feitas no âmbito do nosso estudo revelaram que
os nossos inquiridos tinham consciência da influência da língua portuguesa no sucesso
dos alunos nas outras áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, mas também na
sua vida quotidiana (embora valorizassem mais a primeira dimensão).
Os estudos acima referidos revelam que esse caráter transversal da língua
portuguesa nem sempre se reflete nas práticas docentes, já que os professores de vários
níveis de ensino manifestam dificuldades relacionadas com a sua operacionalização,
nomeadamente quando associada ao desenvolvimento de competências em
comunicação escrita.
São várias as causas apontadas para este fenómeno, dentre as quais se destaca a
ausência de trabalho colaborativo entre os docentes. Um desses estudos (Capucho,
2009), em que foram analisados Projetos Curriculares de Turma de uma escola do 1º
Ciclo, permite concluir que a ausência de trabalho colaborativo entre docentes deriva
possivelmente da falta de formação no âmbito do Projeto da Gestão Flexível do Currículo.
5. Sugestões pedagógico-didáticas
As sugestões apresentadas visam a promoção da interação leitura-escrita, no
âmbito de uma abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa.
Em relação à leitura, consideramos que é fundamental reformular o seu ensino,
orientando-o para o desenvolvimento de competências que vão ao encontro das
necessidades da sociedade atual, não esquecendo que a leitura é um processo complexo
que relaciona o leitor, o texto e o contexto. (Sá, 2004: 15).
Ao professor compete implementar estratégias para o desenvolvimento de
competências em compreensão na leitura, que permitam (Sá, 2009): a apreensão das
ideias veiculadas pelo texto, através de atividades centradas nos elementos do texto
(palavras, frases, parágrafos), nas ideias por eles veiculadas e nas ligações entre eles; a
identificação das ideias principais do texto, realizando atividades orientadas para a
identificação do tema e das suas ideias principais e secundárias; a identificação da
estrutura caraterística de um determinado tipo de texto identificando as categorias que
dela fazem parte e as marcas que as anunciam.
Também é sua tarefa motivar os alunos para a leitura de forma planeada,
recorrendo a estratégias didáticas centradas na motivação para a leitura (Sá, 2009): criar

materiais para a leitura, rodear os alunos de um universo de leitura, variar as experiências
de leitura dos alunos e promover a partilha dessas experiências. Em função destas,
poderá realizar atividades com os alunos que, efetivamente, despertem a sua curiosidade
para diferentes tipos de leituras.
Além disso, deverá conhecer e aceitar as leituras extraescolares dos seus alunos,
com o objetivo de as incluir na sua prática pedagógica e, assim, os levar a desenvolver
competências que lhes permitam geri-las de forma mais adequada.
No que diz respeito à escrita, esta é condicionada pela leitura e pelo pensamento do
aluno, mas este não escreve só porque lê ou porque pensa. Aprender a escrever é um
processo complexo de construção de sentidos e de conhecimentos, exige tempo e esforço
(Pereira e Azevedo, 2005: 9), é um processo dinâmico que se vai construindo e não um
produto acabado e completamente estático e inalterável, de acordo com a perspetiva
tradicional, ainda predominante no sistema educativo português.
Assim, o professor não pode posicionar-se como um mero recetor dos textos
escritos produzidos pelos alunos. Deverá antes orientá-los na sua conceção e redação,
motivá-los para a revisão dos textos produzidos e promover a sua reescrita e melhoria
depois da sua análise crítica e formativa feita por si próprio, pelos outros alunos e,
eventualmente, também por elementos externos à sala de aula.
Uma outra ideia importante a ter em conta é a de que as deficiências na produção
escrita são uma das causas do insucesso escolar, já que lhe é atribuído um papel muito
importante, quase único, na avaliação. Tal facto não deixa de ser curioso, se pensarmos
que, na realidade, nas aulas, se trabalha sobretudo a leitura.
De acordo com as conclusões do nosso estudo, os conceitos de leitura e de escrita
devem ser repensados à luz de novas tendências de ensino-aprendizagem, para que
exista uma efetiva interação entre ambos que favoreça o desenvolvimento comunicativo
e cognitivo dos alunos. Na mesma linha de pensamento, é importante diversificar o tipo
de textos a trabalhar com os alunos, para que estes se sintam motivados para leitura,
indo ao encontro dos seus interesses e expetativas, desenvolvam variadas competências
e estratégias associadas à compreensão na leitura e se apropriem de diferentes modelos
de escrita. Neste contexto cabe ao professor questionar-se sobre a escolha dos textos a
trabalhar e a forma como vai orientar a exploração dos mesmos.
O trabalho de reescrita e melhoria dos textos escritos produzidos permite
desenvolver a consciência metalinguística e metadiscursiva dos alunos, o que implica que
seja levado a cabo de forma sistemática e com base em instrumentos de análise crítica e
reflexão, produzidos e usados em conjunto pelo professor e pelos alunos.
6. Limitações do estudo
Acreditamos ter atingido os objetivos que formulámos para este estudo.
Apesar disso, teria sido interessante ter também podido identificar e caraterizar as
representações de alunos em relação à interação leitura-escrita (particularmente os dos
docentes inquiridos, para podermos fazer o cruzamento das respetivas representações e
vermos qual o grau de coerência entre elas).
Gostaríamos também de ter podido entrevistar alguns dos professores inquiridos,
para melhor cingir as suas representações e o seu alcance na prática.

Igualmente sentimos que teria sido enriquecedor, se o estudo tivesse sido alargado
a mais escolas/professores do 1º Ciclo.
Por fim, não podemos deixar de referir a indiferença com que os professores
receberam os exemplares do nosso questionário e o facto de só terem sido preenchidos 8
dos 14 que distribuímos. Em próximos trabalhos desta natureza, teremos de investir na
motivação dos professores para a colaboração com o investigador, mostrando-lhes que
refletir sobre o que fazem pode ser um importante ponto de partida para melhorar as
suas práticas, adequando-as melhor ao seu público.
7. Sugestões para outros estudos no mesmo domínio de investigação
Seria pertinente a realização de um estudo com objetivos idênticos a este, mas que
permitisse uma maior generalização das conclusões obtidas, através da recolha de mais
dados e com uma amostra mais significativa.
Um outro estudo a desenvolver poderia ter como ponto de partida os novos
Programas de Português do Ensino Básico (Reis, 2009) levando a cabo a sua análise, tendo
em conta a referência à transversalidade da língua portuguesa e à interação leituraescrita, particularmente nos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico.
Por último, seria relevante estudar e compreender quais as representações que têm
os alunos do ensino superior (futuros docentes do 1º Ciclo) sobre a interação leituraescrita e a transversalidade da língua portuguesa.
Bibliografia
Amor, E. (2001). Repensar a (Didática da) escrita, in F. Sequeira, J. A. B. Carvalho, A.
Gomes (org.), Ensinar a escrever. Teoria e prática. Atas do Encontro de Reflexão sobre o
Ensino da Escrita. Minho: Universidade do Minho/Instituto de Educação e Psicologia.
Barbosa, M. I. O. (2009). Transversalidade da língua portuguesa. Representações de
alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico. Dissertação de mestrado. Aveiro: Universidade de
Aveiro.
Bartolomeu, R., Sá, C. M. (2008). Operacionalização da transversalidade da língua
portuguesa no âmbito da Gestão Flexível do Currículo. Palavras, 33, 15-25.
Bizarro, R., Sá, C. M. (2011). A transversalidade da língua portuguesa no 1º Ciclo e a
gestão flexível do currículo. Palavras, 39-40, 53-63.
Carvalho, A. R. F. B. (2006). Transversalidade, compreensão na leitura e Gestão Flexível do
Currículo. Dissertação de mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Correia, I. M. M. (2003). Contributo da compreensão na leitura para o desenvolvimento da
competência escrita: representações de professores e alunos do 5º Ano. Dissertação de
mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Capucho, R. M. B. (2009). Transversalidade do Português no 1º Ciclo de gestão flexível do
currículo. Dissertação de mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Gomes, B. O. N. S. C. (2011). Representações sobre a interação leitura-escrita de
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. Dissertação de mestrado. Aveiro: Universidade
de Aveiro.
Jodelet, D. (1997). Représentations sociales : un domaine en expansion. In : Denise
Jodelet (org.), Les représentations sociales (pp.47-78). Paris: Presses Universitaires de
France.

Martins, M. E., Sá, C. M. (2008a). Ser leitor no séc. XXI. Importância da compreensão na
leitura para o exercício de uma cidadania responsável e ativa. Saber&Educar, 13, 235-246.
Martins, M. E., Sá, C. M. (2008b). As crianças e a leitura na pós-modernidade: contributo
dos manuais escolares de Língua Portuguesa do 1º Ciclo, in: Paula Cristina Martins (org.),
Atas do 1º Congresso Internacional de Estudos da Criança: Infâncias possíveis, mundos
reais. Braga: Universidade do Minho/Instituto de Estudos da Criança [publicado em CDRom].
Martins, M. E., Sá, C. M. (2008c). Ler… para ser. A vertente transversal da compreensão
na leitura em língua portuguesa”, in: I. Cardoso, E.a Martins e Z. Paiva (org.), Atas do
Colóquio “Da investigação à prática. Interações e debates.” Aveiro: Universidade de
Aveiro/Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores/
Departamento de Didática e Tecnologia Educativa [publicado em CD-Rom].
MARTINS, Maria da Esperança e SÁ, Cristina Manuela (2009). Que promoção da leitura
esperar do manual de Língua Portuguesa? Comunicação apresentada no Colóquio Os
manuais escolares e a dinâmica da aprendizagem. Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 19 de Junho de 2009.
Menezes, I., Sá, C. M. (2004). Representações de alunos e professores sobre a interação
leitura-escrita, Intercompreensão, 11, 61-70.
Ministério da Educação (2004). Organização Curricular e Programas – 1º Ciclo do Ensino
Básico (4ª ed.). Lisboa: Ministério da Educação/Departamento da Educação Básica.
Neves, R. J. R. (2004). Transversalidade da Língua Materna no 3º Ciclo do Ensino Básico:
representações de supervisores de Língua Portuguesa sobre a sua natureza e formas de
operacionalização nos domínios da leitura e da escrita em aulas de Língua Materna.
Dissertação de mestrado. Braga: Universidade do Minho.
Neves, R., Sá, C. M. (2005). Compreender e operacionalizar a transversalidade da Língua
Materna na prática docente. Palavras, 27, 21-30.
Pereira, M. L. A., Azevedo, F. (2005). Como abordar... a escrita no 1º Ciclo do Ensino
Básico. Porto: Areal Editores.
Pereira, S. I. S. V. (2009). Transversalidade da língua portuguesa. Representações de
alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico. Dissertação de mestrado. Aveiro: Universidade de
Aveiro.
Reis, C. (coord.) (2009). Programas de Português do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da
Educação/Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular.
Reuter, Y. (1994). Les interactions lecture-écriture. Actes du Colloque Théodile-Crel. Berne:
Peter Lang.
Reuter, Y. (1996). Enseigner et apprendre à écrire. Paris: ESF Éditeur.
Sá, C. M. (2004). Leitura e compreensão escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico: algumas
sugestões didáticas. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Sá, C. M. (2006). Novas tendências na formação de professores de Língua Portuguesa. Til.
Fragmentos de Educação, 1, 29-31.
Sá, C. M. (2009). Estratégias didáticas para o ensino explícito da compreensão na leitura.
Aveiro: Universidade de Aveiro/Departamento de Didática e Tecnologia Educativa.

Sim-Sim, I. Duarte, I., Ferraz, M. J. (1997). A Língua Materna na Educação Básica:
competências nucleares e níveis de desempenho. Lisboa: Ministério da
Educação/Departamento da Educação Básica.
Santos, S. M. O. (2007). Representações de professores sobre a transversalidade do
Português. Abordagem da compreensão na leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico.
Dissertação de mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro.

Representações sobre a leitura e sua influência em práticas educativas. Um estudo no
primeiro ciclo de Bolonha.
Dulce Melão
Escola Superior de Educação de Viseu

1. Introdução
Na sociedade atual, os cidadãos são diariamente confrontados com a omnipresença
considerável de informação, exigindo um posicionamento crítico promotor de um
exercício de cidadania ativo e responsável.
Responder a este desafio crescente é uma das responsabilidades dos futuros
profissionais de Educação: i) pelo papel privilegiado que desempenham na mediação da
relação do leitor com os textos (Azevedo, 2006), ii) pela relevância que a compreensão na
leitura assume para os cidadãos na atualidade (Balula, 2007; Martins & Sá, 2008; Sá,
2009a) e iii) pela reconhecida necessidade de (re)investimento constante em práticas
educativas que fomentem a compreensão na leitura e a motivação para a mesma
(European Commission, 2012; OECD, 2011).
Neste sentido, procura-se, no presente estudo, identificar e caraterizar as
representações de futuros profissionais de Educação (neste caso, estudantes a frequentar
um primeiro ciclo de estudos de Bolonha na área da Educação Básica), sobre: i) a sua
motivação para a leitura, ii) o seu desempenho em compreensão na leitura, iii) a forma
como perspetivam o seu futuro público em termos de motivação para a leitura e
compreensão neste domínio e iv) estratégias didáticas orientadas para a motivação do
seu futuro público para a leitura e o desenvolvimento da sua compreensão na leitura.
Pretende-se perceber a influência que estas representações poderão exercer nas
suas futuras práticas educativas, assim como conceber, implementar e avaliar um plano
de formação em Didática do Português, visando a promoção da competência didática dos
estudantes orientada para a motivação do seu futuro público para a leitura e o
desenvolvimento da sua compreensão neste domínio.
2. Enquadramento teórico do estudo
O estudo das representações sociais reveste-se atualmente de grande importância,
abrindo-se a uma pluralidade de áreas científicas (Jodelet, 1993, 2008; Reis & Bellini,
2011). No âmbito da Educação, tem contribuído, por exemplo, para uma melhor
compreensão da relevância da interação individual e coletiva na sociedade (Garnier &
Rouquette, 2000; Jodelet, 1993) e das suas “grelhas de leitura do mundo” (Amado, 2009:
116).
O conceito de representação social contempla sempre uma dupla dimensão –
individual e social (relativa ao sujeito como produto e produtor da realidade social) –, no
âmbito da qual se articulam dimensões afetivas, cognitivas, comunicacionais, etc.
(Jodelet, 1993; Vala, 1993), logo, situa-se no cruzamento de uma série de conceitos
sociológicos e psicológicos (Moscovici, 1976). Estes dizem respeito, por um lado, ao
funcionamento do sistema social, dos grupos e das suas interações e, por outro, ao modo
como os sujeitos constroem o seu conhecimento a partir da sua inscrição cultural, social,
etc. (Arruda, 2009; Jodelet, 2008; Pardal, Gonçalves, Martins, Neto-Mendes & Pedro,
2011).

Assim, a abordagem das representações sociais permite-nos investigar o modo
como as perceções, atitudes e expetativas dos sujeitos são construídas e mantidas,
assentando em sistemas de significação “socialmente enraizados e partilhados que as
orientam e justificam” (Alves-Mazzotti, 2008: 20).
Sendo a leitura e a escrita “sempre vistas como inseparáveis do falar, ouvir,
interagir, pensar e agir no mundo” (Dionísio, 2007: 101) e ocorrendo no âmbito de
práticas sociais mais vastas, que envolvem a realização de objetivos pessoais e coletivos, a
construção e manutenção de representações dos futuros profissionais de Educação sobre
as mesmas pode revestir-se de importância nas suas práticas profissionais.
De facto, na medida em que tais profissionais são mediadores privilegiados na
relação do leitor com os textos, conhecer as suas representações sobre a leitura é
importante, para inferir da possível influência que poderão ter na promoção do gosto
pela mesma, independentemente do público ao qual se dirigem.
Tendo em consideração que “a experiência de leitura não se aprende, mas atinge-se
pela emoção, por contágio e pela prática” (Cerillo, 2006: 33), os profissionais de
Educação, futuramente responsáveis por práticas educativas relacionadas com o ensino e
aprendizagem da língua portuguesa, poderão desempenhar um papel fundamental na
motivação para a leitura. Logo, deverão incluir, nessas práticas educativas, atividades
orientadas para esta finalidade, fundamentadas em estratégias documentadas pela
literatura da especialidade (Sá, 2009b; Silva, Bastos, Duarte & Veloso, 2011).
Ao promover a motivação para a leitura, os profissionais da Educação estão
igualmente a proporcionar ao seu público vivências que vão contribuir para o
desenvolvimento da compreensão neste domínio. Mas esta ação precisa de ser realizada
de forma sistemática e fundamentada, pelo que deverão também incluir nas suas práticas
educativas atividades orientadas para o desenvolvimento da compreensão na leitura
fundamentadas em estratégias mencionadas pela literatura especializada (Martins & Sá,
2008; Sá, 2009b).
Dadas as repercussões que o desenvolvimento de tais atividades poderá vir a ter na
formação leitora do seu público, influenciando, por exemplo, a sua capacidade de ler,
com proficiência, textos de diversos tipos/géneros e de opinar sobre o lido, é essencial
conhecer as suas representações sobre as mesmas.
Parece ainda ser importante perceber a influência de tais representações sobre as
práticas educativas centradas na motivação para a leitura e no desenvolvimento da
compreensão neste domínio.
Assim, tendo em consideração a importância da leitura no ensino/aprendizagem da
língua portuguesa em todos os níveis de ensino e o seu carácter transdisciplinar (Sá, 2004,
2009b), conhecer as representações dos profissionais de Educação futuramente
responsáveis por tal tarefa poderá permitir compreender melhor o modo como se
inscrevem e inscrevem o seu público no contexto social mutuamente partilhado.
A investigação sobre as representações acerca da leitura de professores de
diferentes níveis de ensino permitiu, por exemplo, compreender a sua relevância
relativamente a aspetos relacionados com: i) o processo de ensino-aprendizagem da
língua portuguesa (Gomes, 2011; Menezes & Sá, 2004), ii) as dimensões cognitivas e
afetivas associadas ao ato de ler (Gomes & Pullin, 2010; Pryjma, 2011) e iii) a motivação
para a leitura, no âmbito do ensino da língua portuguesa (Pinto, 2010).

Outros estudos revelam ser importante conhecer as representações de estudantes
futuros professores sobre a leitura, relacionando-as com: i) a sua motivação para a
mesma (Balça, Costa, Pires & Pais, 2009; Silva & Pimenta, 2009), ii) o modo como
valorizam estratégias promotoras do desenvolvimento da compreensão na leitura
(Santos, 2007) e iii) as possíveis repercussões que poderão ter nas suas práticas futuras
(Brito Colaço, 2004; Magalhães, 2005; Stoube, 2009).
A importância crescente da leitura tem dado origem a diversas iniciativas a
concretizar em contexto educativo, tais como: i) a implementação do Plano Nacional de
Leitura (em curso), ii) a dinamização do Plano Nacional de Ensino do Português (PNEP)
(suspenso), iii) o estabelecimento de metas curriculares para o Ensino Básico (Ministério
da Educação, 2012), das quais faz parte a formação leitora, e iv) a entrada em vigor de
novos programas de Português no Ensino Básico (Reis, 2009).
Assim, conhecer as representações sobre a leitura de estudantes futuros
profissionais de Educação a frequentar um primeiro ciclo de estudos de Bolonha e sua
influência em práticas educativas futuras relacionadas com a motivação para a leitura e o
desenvolvimento da compreensão neste domínio poderá ser mais um contributo para a
compreensão da complexidade inerente à formação leitora.
3. O estudo
O nosso estudo, em curso, tem como objetivos de investigação:
- Identificar e caracterizar as representações de estudantes a frequentar um
primeiro ciclo de estudos de Bolonha sobre:
• A sua motivação para a leitura;
• O seu desempenho em compreensão na leitura;
• Fatores que os influenciam;
• As competências em leitura do seu futuro público;
• Estratégias didáticas orientadas para a motivação para a leitura e o
desenvolvimento da compreensão na leitura nos seus futuros alunos;
- Perceber a influência das representações sobre estes aspetos nas suas práticas
educativas futuras relacionadas com a motivação para a leitura e o desenvolvimento de
competências em compreensão na leitura;
- Conceber, implementar e avaliar um plano de formação em Didática do Português,
que vise a promoção da competência didática dos estudantes orientada para a motivação
do seu futuro público para a leitura e o desenvolvimento da compreensão leitora.
Na intervenção didática que constitui o fulcro do nosso projeto1, participaram a
investigadora/professora e os estudantes inscritos na unidade curricular de Iniciação à
Leitura e à Escrita, integrada no 3º Ano do plano de estudos da Licenciatura em Educação
Básica da Escola Superior de Educação de Viseu, no ano letivo de 2012/13.
Dado que a professora/investigadora foi a principal agente de recolha de dados, tal
conferiu-lhe um papel privilegiado na interação com os estudantes e de
adaptabilidade/flexibilidade face a situações diversificadas que pudessem ter lugar,
estando orientado para “formas de pensar, atitudes e percepções dos participantes no
1

Decorreu entre outubro e dezembro de 2012.

processo de ensino e aprendizagem” (Coutinho, 2006: 5).
No início da implementação da intervenção didática, foi aplicado aos estudantes um
questionário (previamente elaborado e testado), tendo como objetivo identificar e
caracterizar as suas representações iniciais no que dizia respeito i) à sua motivação para a
leitura, ii) ao seu desempenho em compreensão na leitura e iii) a fatores que os
influenciam.
De seguida, com base nos conteúdos programáticos referentes à leitura abordados
na unidade curricular acima referida, foram realizadas, ao longo de quatro semanas, em
aulas teóricas (T) e práticas (P), as atividades sumariamente descritas abaixo:

Semanas
Semana 1
Semana 2

Semana 3

Semana 4

Ano letivo de 2012/2013
1.º Semestre
Conteúdos programáticos
Atividades (estudantes)
Conceito de leitura (T)
Preenchimento do questionário (P)
Princípios
didáticos
de Trabalho escrito individual de reflexão sobre o seu futuro
abordagem da iniciação à público e práticas educativas a adotar no domínio da
leitura (T)
leitura (Ficha) (P)
Trabalho em grupo:
Seleção do nível de escolaridade para o qual o grupo
pretende trabalhar (crianças a iniciar a leitura/Educação
Pré-Escolar ou 1º Ano, crianças em aprofundamento de
competências de leitura/restantes anos do 1º CEB e 2º
CEB) (P)
Análise de documentos sobre estratégias didáticas de
motivação para a leitura e de desenvolvimento da
compreensão na leitura (com exemplos de atividades) (P)
Modalidades de leitura (T)
Seleção de um álbum/obra a trabalhar e justificação da
escolha feita (por escrito – texto individual) (P)
Construção de atividades para exploração do texto
selecionado (contemplando as vertentes da motivação
para a leitura e do desenvolvimento da compreensão na
leitura) e sua fundamentação (P)
Motivação para a leitura e Apresentação oral e discussão das atividades construídas
desenvolvimento
da pelos grupos (P)
compreensão na leitura (T)
Quadro 1 – Planificação da intervenção didática

A partir do quadro apresentado, é também possível identificar os instrumentos que
nos permitiram recolher dados para análise.
Assim, a partir das respostas dadas pelos estudantes ao questionário que lhes foi
passado na primeira semana da intervenção didática e da ficha individual que
preencheram na segunda semana, poderemos identificar e caraterizar as suas
representações iniciais sobre: i) a leitura, ii) as competências em leitura do seu futuro
público, iii) estratégias de motivação do seu futuro público para a leitura e iv) estratégias
de desenvolvimento da compreensão na leitura nesse mesmo público.

Ao longo da segunda semana, foram dadas indicações aos estudantes para a
planificação de um trabalho em grupo (a apresentar no final da intervenção didática), no
âmbito do qual deveriam: i) selecionar o nível de escolaridade para o qual o grupo
pretendia trabalhar (Educação Pré-Escolar, 1.º ou 2º. Ciclos do Ensino Básico) e ii) analisar
um conjunto de documentos sobre estratégias/atividades didáticas centradas na
motivação para a leitura e no desenvolvimento de competências em compreensão
leitora.
Os documentos, selecionados previamente pela investigadora/professora,
destinavam-se a auxiliar a construção de atividades para exploração do(s) texto(s)
escolhidos pelos grupos de um álbum/obra a trabalhar (contemplando as vertentes da
motivação para a leitura e do desenvolvimento da compreensão na leitura) e sua
fundamentação.
No âmbito do trabalho em grupo, contemplando a planificação de atividades de
motivação para a leitura e desenvolvimento da compreensão leitora e sua
fundamentação, foram dadas indicações aos estudantes para explicitarem a temática que
tinham decidido abordar, focando os seguintes aspetos: i) estratégias do leitor visadas
pelas atividades propostas, ii) estratégias de ensino da leitura operacionalizadas nas
atividades propostas, iii) papéis dos participantes, iv) modalidades de trabalho adotadas,
v) recursos utilizados, vi) tempo destinado a cada atividade e vii) fundamentação teórica
das opções feitas durante a planificação das atividades.
O relatório escrito deste trabalho, que compreenderá a planificação das atividades
(feita em grupo) e a sua justificação (feita individualmente, devendo cada membro do
grupo contemplar uma das atividades previstas na planificação elaborada) fornecerá
dados relativos ao desempenho (coletivo e individual) dos estudantes.
A escolha do álbum/obra a trabalhar seria justificada individualmente, através de
um depoimento escrito, incluindo: i) a apresentação do percurso que cada elemento do
grupo tinha realizado, indicando as leituras que tinham antecedido a escolha do
álbum/obra, ii) a explicitação das razões que tinham levado cada elemento a escolher o
álbum/obra retido ou a aceitar a decisão do grupo e iii) a apresentação dos álbuns/obras
consultados individualmente durante o processo de seleção do álbum/obra retido. A
partir destes depoimentos individuais, recolhemos dados sobre a motivação para a leitura
que os estudantes manifestaram durante a intervenção didática.
Na última semana da intervenção didática, os estudantes apresentaram oralmente
e discutiram as atividades construídas por cada grupo, o que permitiria consolidar, em
conjunto, o trabalho colaborativo desenvolvido ao longo do percurso realizado.
No final do semestre, os estudantes apresentaram ainda, por escrito, uma reflexão
crítica individual sobre o percurso realizado nesta unidade didática, que forneceria dados
relativos às suas representações finais.
Os dados relativos às representações iniciais dos estudantes (provenientes das
respostas dadas ao questionário e do trabalho escrito individual de reflexão sobre o seu
futuro público e práticas educativas a adotar no domínio da leitura) e às suas
representações finais (recolhidos nas reflexões críticas individuais) serão objeto de análise
de conteúdo, combinada com uma análise estatística descritiva.

A análise de conteúdo, de acordo com a proposta de Bardin (2004), incluirá três
etapas:
i) pré-análise, em que será feita uma “leitura flutuante” que possibilite “estabelecer
contacto com os documentos a analisar e conhecer o texto deixando-se invadir por
impressões e orientações” (Bardin, 2004: 90);
ii) exploração do material, que permitirá a construção de categorias de análise que
serão cruzadas com os objetivos de investigação formulados para este estudo;
iii) tratamento dos dados, inferência e interpretação.
A combinação com uma análise estatística descritiva com recurso ao cálculo de
frequências absolutas (contagem) e relativas (percentagens), possibilitará apresentar uma
síntese do conjunto de dados recolhidos e extrair ilações que contribuam para o
aprofundamento da compreensão das alterações ocorridas entre as representações
inicias e finais dos estudantes.
Os dados relativos à motivação para a leitura dos estudantes, recolhidos a partir dos
depoimentos escritos relativos à seleção do álbum/obra a explorar, serão também
submetidos a este tipo de análise.
O mesmo se aplica aos dados relativos ao seu desempenho, recolhidos em produtos
de atividades didáticas que desenvolverão no decurso da unidade curricular.
Posteriormente, proceder-se-á ao cruzamento das representações iniciais e finais, a
fim de perceber se houve alterações, em que consistiram e o que as poderá ter causado.
Proceder-se-á ainda ao cruzamento dos resultados da análise das representações e
da análise do desempenho, para perceber se há congruência entre estes.
4. Resultados esperados
Numa época em que os cidadãos têm cada vez mais necessidade de vivenciar
exercícios plurais de literacia, promotores de uma participação ativa e crítica na vida em
sociedade, a leitura assume uma relevância cada vez maior, convocando os profissionais
de Educação a intervir ativamente em tal labor.
Neste sentido, espera-se que este estudo contribua para preencher possíveis
lacunas existentes na literatura de especialidade relativamente à identificação e
caracterização das representações sobre a leitura de futuros profissionais de Educação
(neste caso estudantes a frequentar um primeiro ciclo de estudos de Bolonha na área da
Educação Básica) contemplando aspetos como i) a sua motivação para a leitura, ii) o seu
desempenho em compreensão na leitura, iii) a forma como perspetivam o seu futuro
público em termos de motivação para a leitura e compreensão neste domínio e iv)
estratégias didáticas orientadas para a motivação do seu futuro público para a leitura e o
desenvolvimento da sua compreensão na leitura.
Assim, embora existam já estudos centrados especificamente nas representações
sobre a leitura de professores de distintos níveis de ensino (por exemplo Gomes, 2011;
Pryjma, 2011) e nas representações sobre a leitura de estudantes futuros professores
(por exemplo, Balça, Costa, Pires & Pais, 2009; Brito Colaço, 2004), espera-se contribuir
para compreender e aprofundar, de uma forma holística, numa perspetiva integradora de
saberes, o modo como as representações sobre a leitura dos participantes neste estudo
poderão influenciar as suas práticas educativas futuras.

Espera-se igualmente que a conceção, implementação e avaliação da intervenção
didática a realizar no âmbito deste estudo tenha contribuído para i) fornecer elementos
de reflexão que incrementem a compreensão e aprofundamento da investigação do perfil
de leitor destes estudantes e ii) desenvolver a sua competência didática orientada para a
motivação do seu futuro público para a leitura e o desenvolvimento da sua compreensão
na leitura.
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1. Introdução
Este texto relaciona-se com a análise de uma planificação semanal da área
curricular disciplinar de Ciências da Natureza, realizada no âmbito da unidade curricular
de Didática da Língua, integrada no plano de estudos do 1º semestre do 3º ano da
Licenciatura em Educação Básica da Universidade de Aveiro e lecionada por Cristina
Manuela Sá. Incidiu nos aspetos das aulas de Ciências da Natureza que tinham alguma
relação com o domínio da língua portuguesa, tendo em conta a transversalidade que lhe
é inerente. O trabalho decorreu no ano letivo de 2011/12.
Recorremos a uma grelha elaborada pela docente, que contemplava os seguintes
aspetos: competências, objetivos, conteúdos, estratégias/atividades e recursos (cf.
Anexo). Também utilizámos alguns documentos publicados no âmbito da reforma
curricular: o Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001), que, na
altura, ainda não tinha sido revogado, e o programa de Língua Portuguesa para o 2º Ciclo
do Ensino Básico (Reis, 2009).
2. Análise da planificação
A planificação analisada destinava-se uma turma de 5º ano e dizia respeito ao ano
letivo de 2011/12.
Apresentava: competências específicas, que são as capacidades que se pretende
que os alunos desenvolvam; conteúdos, relativos à matéria a abordar; atividades a
realizar, de modo a desenvolver as competências previstas; recursos envolvidos na sua
concretização; uma coluna destinada a observações relativas à avaliação das
competências desenvolvidas pelos alunos.
2.1. Competências
Num primeiro momento, a análise incidiu sobre as competências.
Com base no Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001),
procurámos identificar as competências gerais e específicas que poderiam ser
contempladas na concretização da planificação analisada.
Nela encontrámos referências implícitas às seguintes competências gerais:
- “Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a
realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano”. Associámos a esta
competência as seguintes atividades: exploração de acetatos contendo informação
teórica, visionamento de amostras ao microscópio, identificação do revestimento de cada
amostra e sua importância, realização de uma ficha de trabalho e exploração de textos do
manual da disciplina relativos aos conteúdos abordados na aula. As atividades referidas
também pressupõem a cooperação de todos, permitindo a integração dos alunos e a

troca de ideias, favorável à realização de novas aprendizagens e à aquisição de novos
saberes.
- “Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico
e tecnológico para se expressar” e “Usar corretamente a Língua Portuguesa para
comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento próprio”. A estas duas
competências associámos todas as atividades supracitadas, à exceção do visionamento de
amostras ao microscópio, e acrescentámos a orientação para o trabalho de casa. Através
delas, pretende-se que os alunos utilizem formas de comunicação diversificadas,
adequando linguagens e técnicas aos contextos e às necessidades. Além disto, a
professora deve organizar o ensino valorizando situações de interação e de expressão
oral e escrita, que permitam aos alunos intervenções personalizadas, autónomas e
críticas.
- “Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a
objetivos visados”, que associámos às atividades: visionamento de amostras ao
microscópio, identificação do revestimento de cada amostra e sua importância e
exploração de textos do manual da disciplina relativos aos conteúdos abordados na aula.
- “Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em
conhecimento mobilizável”, que relacionámos com as atividades de realização de uma
ficha de trabalho e exploração de textos do manual da disciplina relativos aos conteúdos
abordados na aula, já que certamente levarão os alunos a pesquisar, selecionar, organizar
e interpretar informação de forma crítica em função das questões formuladas pela
professora e da necessidade de resolver problemas.
- “Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa”, associada às
atividades de visionamento de amostras ao microscópio e realização de uma ficha de
trabalho. A primeira atividade deve ser realizada por iniciativa própria, proporcionando
aprendizagens promotoras da autonomia e responsabilidade. Na segunda atividade, os
alunos devem realizar a ficha de trabalho autonomamente, o que lhes permite avaliar as
aprendizagens feitas.
- “Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns”, que associámos às
atividades de visionamento de amostras ao microscópio e exploração de textos do
manual da disciplina relativos aos conteúdos abordados na aula, já que os alunos as
devem realizar em grupo, respeitando regras de convivência e de trabalho e
manifestando responsabilidade e respeito pelos outros. Podem também comunicar,
discutir e defender descobertas e ideias próprias, dando espaço de intervenção aos seus
colegas.
Procurámos igualmente determinar que competências específicas associadas ao
ensino/aprendizagem da língua portuguesa poderiam ser implicitamente contempladas
nesta planificação.
À compreensão oral e escrita associámos as atividades de exploração de acetatos
contendo informação teórica e de textos do manual da disciplina relativos aos conteúdos
abordados na aula e ainda de orientação para o trabalho de casa. Os alunos devem
compreender a informação contida nos acetatos e nos textos do manual, através da
explicação oral feita pela professora e ainda da informação escrita veiculada por esses
suportes. Devem também compreender o que é pedido para o trabalho de casa,
conseguindo realizá-lo autonomamente.

A atividade de visionamento de amostras ao microscópio é favorável ao
desenvolvimento da expressão oral, já que os alunos têm de dialogar para identificar e
interpretar o que estão a observar.
Já a realização da ficha de trabalho pode conduzir ao desenvolvimento da expressão
escrita, permitindo aos alunos sistematizar por escrito as aprendizagens feitas no decurso
desta aula.
Na planificação analisada, encontrámos ainda referências implícitas às seguintes
competências transversais:
- “Métodos de trabalho e de estudo: Participar em atividades e aprendizagens,
individuais e coletivas, de acordo com regras estabelecidas, Identificar, selecionar e
aplicar métodos de trabalho e de estudo, Exprimir dúvidas ou dificuldades e Analisar a
adequação dos métodos de trabalho e de estudo formulando opiniões, sugestões e
propondo alterações”. As atividades relacionadas com esta competência referem-se ao
visionamento de amostras ao microscópio, à identificação de revestimentos de cada
amostra e sua importância e à exploração de textos do manual da disciplina relativos aos
conteúdos abordados na aula. Ao realizá-las, os alunos têm a oportunidade de trabalhar
em grupo e aplicar novos métodos de trabalho e de estudo e também podem expor
dúvidas e exprimir opiniões e sugestões.
- “Tratamento de informação: Pesquisar, organizar, tratar e produzir a informação
em função das necessidades, problemas a resolver e dos contextos e situações”. Ao
fazerem a exploração de textos do manual da disciplina relativos aos conteúdos
abordados na aula, os alunos podem analisar a informação neles contida e refletir sobre
ela, para resolver possíveis problemas e construir conhecimento.
- “Relacionamento interpessoal e de grupo: Conhecer e atuar de acordo com as
normas, regras e critérios de atuação pertinente, de convivência, trabalho, de
responsabilização e sentido ético das ações definidas pela comunidade escolar nos seus
vários contextos, a começar pela sala de aula”. Ao realizarem a atividade de visionamento
das amostras ao microscópio e identificação dos revestimentos de cada amostra e sua
importância, os alunos podem trabalhar em grupo.
2.2. Objetivos
Para a análise dos objetivos, recorremos aos Programas de Português do Ensino
Básico (Reis, 2009).
Para a área da compreensão oral, identificámos referências implícitas aos objetivos
relacionados com os seguintes descritores de desempenho:
- “Escutar para aprender e construir conhecimento”, “Prestar atenção ao que ouve
de modo a tornar possível cumprir instruções dadas e responder a perguntas acerca do
que ouviu” e “Utilizar procedimentos para reter e alargar a informação recebida. Registar
tópicos, tomar notas e preencher grelhas de registo”. Essas referências estão subjacentes
às atividades de visionamento de amostras ao microscópio, identificação do revestimento
de cada amostra e sua importância, realização de uma ficha de trabalho e orientação para
o trabalho de casa, já que pressupõem que os alunos terão estar atentos às explicações
apresentadas oralmente pela professora, para as poderem levar a cabo com êxito.
- “Falar para construir e expressar conhecimento”, “Usar com precisão um
repertório de termos relevantes para o assunto que está a ser tratado” e “Produzir

enunciados controlando com segurança as estruturas gramaticais correntes e algumas
estruturas gramaticais complexas”, implícitos na realização da ficha de trabalho, dado que
os alunos deverão utilizar corretamente a língua portuguesa, respeitando as regras de
utilização e funcionamento.
- “Participar em situações de interação oral”, “Fornecer um contributo eficaz para o
trabalho coletivo, na turma ou grupo, em situações mais formais: pedir oportunamente a
palavra e esperar pela sua vez; apresentar os seus pontos de vista e fundá-los em
argumentos válidos; facilitar o entendimento entre os participantes e sintetizar o
essencial”. As atividades com as quais podemos relacionar estes descritores são: o
visionamento de amostras ao microscópio, a identificação do revestimento de cada
amostra e sua importância e a realização da ficha de trabalho (grupo), que implicam a
colaboração entre alunos do mesmo grupo, pelo menos.
Na área da leitura, temos referências implícitas aos descritores: “Ler para construir
conhecimento”, “Ler de modo autónomo, em diferentes suportes, as instruções de
atividades ou tarefas”, “Detetar o foco da pergunta ou instrução de modo a concretizar a
tarefa a realizar”, “Localizar a informação a partir de palavra ou expressão chave e avaliar
a sua pertinência”, “Utilizar técnicas adequadas ao tratamento da informação. Sublinhar,
tomar notas, esquematizar, preencher grelhas de registo e sintetizar”, “Definir uma
orientação de leitura e fixar-se nela” e “Fazer uma leitura que possibilite confirmar
hipóteses previstas, identificar o contexto a que o texto se reporta, detetar informação
relevante e explicitar o sentido global de um texto”. Associámos estes descritores de
desempenho a atividades como a realização da ficha de trabalho e a exploração de textos
do manual da disciplina relativos aos conteúdos abordados na aula, que implicam que os
alunos recorram a estratégias de leitura, para poderem compreender a matéria
apresentada e o que é pedido.
Na área da escrita, temos referências implícitas aos seguintes descritores de
desempenho: “Escrever para construir e expressar conhecimento”, “Redigir com correção
enunciados para responder a diferentes propostas de trabalho. Organizar as respostas de
acordo com o foco da pergunta ou pedido, usar com precisão o repertório de termos
relevantes para o assunto que está a ser tratado, controlar as estruturas gramaticais mais
adequadas à resposta a fornecer, combinar os enunciados numa organização textual com
coesão e coerência e cuidar da apresentação final do texto escrito”, “Utilizar técnicas
específicas para selecionar, registar, organizar ou transmitir informação”, “Redigir o texto.
Articular as diferentes partes planificadas, selecionar o vocabulário ajustado ao conteúdo,
dar ao texto a estrutura compositora e o formato adequados, respeitar regras de
utilização da pontuação e adotar as convenções (orto)gráficas estabelecidas”, “Rever o
texto aplicando procedimentos de reformulação como: acrescentar, apagar, substituir e
condensar, reordenar e reconfigurar” e “Produzir textos que obrigam a uma organização
discursiva bem planificada e estruturada com a intenção de reformular, reinterpretar e
resumir”, associados a atividades como a identificação do revestimento de cada amostra
e sua importância e a realização da ficha de trabalho. Nestas atividades, os alunos devem
identificar e interpretar as informações apresentadas, para poderem tomar notas e fazer
registos sobre o que observaram e para responderem a questões formuladas pela
professora e resolverem problemas/exercícios.

2.3. Relação entre competências e objetivos
A análise feita relativamente às competências e aos objetivos revela que estes estão
em concordância uns com os outros, visto que estão igualmente orientados para o
desenvolvimento da comunicação oral e escrita. Paralelamente contribuem para
desenvolver a autonomia e ajudar a estruturar o pensamento reflexivo, lógico e crítico
dos alunos.
2.4. Conteúdos
As atividades que constam da planificação analisada permitem-nos encontrar nela
referências implícitas a conteúdos essenciais relacionados com o ensino/aprendizagem e
o domínio da língua portuguesa.
A comunicação oral (que compreende os domínios do ouvir e do falar) está
presente em atividades como a exploração de acetatos e o visionamento de amostras ao
microscópio. Durante a exploração dos acetatos, os alunos, por via auditiva (ouvir),
captam a informação que a professora transmite acerca do seu conteúdo. No
visionamento de amostras ao microscópio, os alunos captam a informação transmitida
pela professora através da via auditiva (ouvir) e dialogam uns com os outros e com a
professora sobre o que visualizaram (ouvir e falar).
A comunicação oral e a comunicação escrita estão subjacentes a atividades como:
- a identificação do revestimento de cada amostra e sua importância, já que os
alunos devem ouvir as informações que a professora transmite por via oral para a
realização da tarefa, depois leem a informação disponibilizada pela docente sobre esta
temática, registam por escrito o revestimento que identificaram e respetiva importância
e, por fim, releem os seus registos;
- a realização da ficha de trabalho, que pressupõe que leiam os enunciados das
perguntas e escrevam as respetivas respostas;
- a exploração de textos do manual da disciplina relativos aos conteúdos abordados
na aula, já que têm de ler a informação dada e procurar compreendê-la (ler), acompanhar
as explicações dadas oralmente pela professora (ouvir) e debatê-las em conjunto (falar);
- a orientação para o trabalho de casa, já que têm de seguir as explicações dadas
oralmente pela professora (ouvir), tirar dúvidas (ouvir e falar) e tomar nota das indicações
dadas (escrever).
2.5. Estratégias/atividades
Na planificação analisada, encontrámos atividades orientadas para o
desenvolvimento de competências em compreensão na leitura: a exploração dos acetatos
e de textos do manual da disciplina relativos aos conteúdos abordados na aula
permitiriam trabalhar a apreensão das ideias veiculadas pelos textos lidos e a
identificação das ideias principais, já que os alunos teriam de analisar a informação neles
apresentada e refletir sobre ela, para apreenderem as ideias mais importantes.
Encontrámos também atividades que poderiam conduzir ao desenvolvimento de
competências em produção escrita, como é o caso da realização da ficha de trabalho, que
poderia levar os alunos a escrever, preparando o texto a produzir, a sua redação, a sua
revisão e a sua reescrita e melhoria.

Podemos, igualmente, referir atividades promotoras da comunicação oral: a
exploração de acetatos, já que os alunos devem seguir atentamente as explicações dadas
oralmente pela professora (ouvir) e o visionamento de amostras ao microscópio, que os
levaria, não só a ouvir e captar a informação transmitida pela professora oralmente, mas
também a dialogar uns com os outros e com a professora sobre o que teriam visualizado
(ouvir e falar).
3. Conclusões
Em suma, a análise da planificação selecionada pelo grupo centrou-se
essencialmente nas atividades propostas, que foram relacionadas com competências,
objetivos, conteúdos e estratégias/atividades relevantes para promover um melhor
domínio da língua portuguesa por parte dos alunos, apesar de se tratar de aulas de
Ciências da Natureza.
Pudemos, assim, reconhecer que a língua materna funciona como elemento
mediador, que permite a comunicação com os outros e a descoberta e compreensão do
mundo que nos rodeia.
Desta forma, considera-se essencial que, na aprendizagem da comunicação oral e
escrita, se mobilize situações de diálogo, de cooperação e de confronto de opiniões, se
fomente a curiosidade de aprender, se descubra e desenvolva, nas dimensões cultural,
lúdica e estética da língua, o gosto de ouvir, falar, ler e escrever. Através do ensino, devese possibilitar que o aluno construa a sua identidade e a sua relação com o mundo e se
afirme como ser afetivo e interveniente, autónomo e solidário, facilitando a sua interação
com o meio social e consequente integração neste.
A realização deste trabalho tornou-se importante, tanto para a nossa vida
académica, como para o nosso futuro desempenho como educadoras/professoras, pois
desenvolvemos competências para planificar, avaliar e analisar atividades. Permitiu
também o contacto com documentos que nos disponibilizam orientações e sugestões
indispensáveis para a conceção, implementação e avaliação das nossas práticas
educativas.
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Anexo – Grelha de análise das planificações
1. Título do material selecionado
2. Duração das atividades previstas
3. Competências selecionadas:
- Gerais
- Específicas
- Transversais
4. Objetivos:
- Identificação dos objetivos referidos
- Relação entre os objetivos formulados e as competências a desenvolver no
domínio da língua portuguesa
- Sua justificação
5. Conteúdos abordados:
- Ouvir/Falar
- Ler
- Escrever
- Funcionamento da língua/Conhecimento explícito da língua
- Outros domínios
6. Estratégias/Atividades
6.1. Domínio
- Ouvir/Falar
- Ler:
• Centradas na motivação para a leitura:
a. Criar materiais para a leitura
b. Rodear os alunos de um universo de leitura
c. Variar as experiências de leitura dos alunos
d. Promover a partilha de experiências de leitura
• Centradas no desenvolvimento de competências em compreensão na
leitura:
a. Trabalhar a apreensão das ideias veiculadas pelos textos lidos
b. Trabalhar a identificação das ideias principais dos textos lidos
c. Trabalhar a identificação da estrutura característica de um dado
tipo de texto em textos lidos
- Escrever:
• Centradas na análise de diferentes tipos de discurso escrito
• Centradas na produção de textos escritos:
a. Preparação do texto
b. Sua redação

c. Sua revisão
d. Sua reescrita e melhoria
- Funcionamento da língua/Conhecimento explícito da língua
- Outros domínios
6.2. Papéis dos participantes:
- Professor/educador
- Crianças
- Outros intervenientes
6.3. Modalidades de trabalho adotadas:
- Coletivo
- Em pequeno grupo
- Em pares
- Individual
6.4. Recursos utilizados
6.5. Tempo destinado a cada atividade
7. Outros aspetos
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1. Introdução
A sociedade atual caracteriza-se pelo desenvolvimento rápido da tecnologia, que se
traduz em mudanças significativas na vida dos cidadãos, exigindo um esforço permanente
de adaptação a novas situações e exigências. Deste modo, a formação de cada pessoa
deve assentar na aquisição de competências que lhe permitam enfrentar os novos
desafios e adaptar-se aos diferentes contextos.
As novas exigências e condições da sociedade da informação deitam por terra a
escola clássica e os seus modos de entender o conhecimento e exigem que esta seja
reinventada, para que seja capaz de estimular a aquisição de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores, que podem conduzir ao desenvolvimento das competências requeridas
pelos contextos sociais heterogéneos, cambiantes, incertos, saturados de informação, em
que vivemos atualmente.
Assim, a Escola enfrenta dois grandes desafios: por um lado, contribuir ao máximo
para o desenvolvimento das capacidades de cada pessoa, respeitando a diversidade,
assegurando a igualdade de acesso à educação e compensando as desigualdades; por
outro, favorecer a formação de cidadãos capazes de participar de maneira autónoma e
informada na vida profissional e social.
A Sociedade da Informação e do Conhecimento dirige à educação demandas
distintas das tradicionais, claramente relacionadas com o desenvolvimento da capacidade
de aprender ao longo da vida. O problema não é a quantidade de informação que os
alunos recebem, mas a qualidade da mesma e, sobretudo, a capacidade que estes
desenvolvem para a processar, selecionar, organizar e transformar em conhecimento, ou
seja, compreendê-la. Igualmente importante é a capacidade de aplicar a informação às
diferentes situações e contextos em virtude dos valores e intenções dos próprios projetos
pessoais, profissionais ou sociais.
Uma educação encarada segundo esta perspetiva exige dos atores educativos uma
visão diferente sobre o conhecimento. A Escola deixa de ser responsável pela transmissão
de conhecimentos, para passar a assumir-se como facilitadora de aprendizagens e
promotora do desenvolvimento de competências, que, logicamente, pressupõem a
aquisição de conhecimentos.
Os novos desafios requerem dos agentes educativos uma reflexão alargada,
pluridisciplinar e transversal, sobre os grandes problemas que hoje se colocam ao ensino
da língua portuguesa e à sua aprendizagem em contexto escolar, sem esquecer
naturalmente o lastro de enquadramentos pedagógicos e de orientações políticas que
desde há algumas décadas o determinam.
A área curricular disciplinar de Língua Portuguesa tem um papel muito importante
no sucesso dos alunos, uma vez que procura dotá-los de competências que são
transversais ao currículo. Aprendendo a interagir verbalmente em diferentes contextos,
sendo leitores fluentes e críticos, usando a escrita multifuncionalmente, os alunos

tornam-se competentes para realizar muitas das tarefas que a escola e a sociedade lhes
propõem.
Para além disso, os programas foram concebidos, desenhados e explanados à luz da
clara consciência de que a área curricular disciplinar a que se reportam ocupa um lugar de
capital importância na economia curricular em que se integram. Por outras palavras: o
ensino e a aprendizagem da língua portuguesa determinam irrevogavelmente a formação
das crianças e dos jovens, condicionando de forma insofismável a sua relação com o
mundo e com os outros.
Sendo a língua de escolarização no nosso sistema educativo, o português afirma-se
como um elemento de capital importância em todo o processo de aprendizagem, muito
para além das suas fronteiras disciplinares. O princípio da transversalidade manifesta aqui
toda a sua relevância, o que significa que o português e a sua aprendizagem estão
diretamente relacionados com a questão do sucesso escolar, em todo o cenário curricular
do Ensino Básico e mesmo, naturalmente, antes e para além dele.
O fracasso no domínio da língua portuguesa traz consigo outras consequências que
não se confinam às implicações a nível escolar, dado que se relacionam com a
autoconfiança no desempenho profissional e social.
Está também relacionado com o gosto pela leitura (ou a sua ausência). O insucesso
em língua materna é campo privilegiado de recrutamento de maus leitores e de adultos
não consumidores de livros, identificados nos estudos de literacia. E ser mau leitor é
perpetuar um ciclo que ultrapassa o próprio indivíduo adulto, pois produz efeitos diretos
na geração seguinte, na medida em que, quando se lê mal, lê-se pouco, por isso, não se
fomenta um ambiente de leitura para as crianças, algumas das quais concretizam a sua
socialização primária no seio de uma família não leitora.
Centramo-nos mais em particular na leitura por esta assumir grande importância,
uma vez que o seu domínio é essencial para permitir o acesso ao conhecimento em
muitas situações da vida quotidiana. Sabendo como descodificar uma multiplicidade de
textos escritos, os jovens têm acesso às informações e conteúdos escolares ou
extraescolares, tornando-se cidadãos competentes, interventivos e críticos.
Em Portugal, como noutros países, tem-se procurado encontrar soluções para os
graves problemas suscitados pelos elevados níveis de iliteracia da população em geral e
dos estudantes em particular.
2. Papel da compreensão na leitura na formação de cidadãos ativos interventivos e
críticos
Ler é adentrar outros mundos possíveis. É questionar a realidade para compreendêla melhor. É distanciar-se do texto e assumir uma postura crítica frente ao que de facto se
diz e ao que se quer dizer. É assumir a cidadania no mundo da cultura escrita.
A leitura pressupõe uma aprendizagem de destrezas na sua utilização, que vem
variando ao longo dos tempos. É uma forma de gestualidade, percetível no corpo do
leitor. É uma forma de sabedoria, uma via para o conhecimento, um modelo de
organização mental e de desenvolvimento da inteligência crítica. Deve ser uma atividade
voluntária, dependendo de cada sujeito leitor e da sua vontade. Pode ser um instrumento
privilegiado do poder, mas também pode ser uma arma ao serviço da discriminação
social.

Como se pode constatar, definir leitura é uma tarefa difícil, pois a forma de encarar
o ato de ler varia de acordo com o olhar de quem lê, ensina a ler ou tem a leitura como
objeto de estudo. Apesar disso, pode-se concluir que a leitura é omnipresente na vida em
sociedade e se caracteriza pelo facto de dar acesso ao mundo da escrita, onde a
experiência de vida do leitor se cruza com uma infinidade de outras experiências,
permitindo o estabelecimento de um diálogo produtivo que, enriquecendo o leitor,
enriquece também a sociedade de que faz parte.
O desenvolvimento de competências em compreensão na leitura continua a ser um
dos grandes desafios dos processos de ensino e de aprendizagem. A baixa proficiência
neste domínio é, recorrentemente, apontada como uma das variáveis determinantes do
insucesso escolar e do exercício deficitário da cidadania.
Formar um leitor competente, um cidadão interventivo e crítico e um leitor pela
vida fora requer muito mais do que localizar e reproduzir informação. É preciso formar
leitores que saibam ir além da literalidade dos textos e interpretá-los, relacionando-os
com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade social.
Ler é discutir com os textos, contestando e avaliando posições e ideologias que
constituem os seus sentidos. As práticas de leitura dependem, assim, grandemente dos
conhecimentos dos alunos, das suas vivências, dos contextos em que são realizadas e das
finalidades que as motivam. Desta forma, as competências e as estratégias leitoras
requeridas não são sempre as mesmas, o que nos faz valorizar a leitura enquanto
processo que se desenvolve por meio de atividades diversificadas e alargadas, de maneira
a preparar os nossos jovens para uma leitura cidadã, a partir da própria escola.
De facto, o ato de ler, longe de ser mecânico, é uma operação que implica a pessoa
no seu todo: inteligência e vontade, fantasia e sentimentos, passado e presente. A leitura
converte-se assim numa das mais importantes atividades humanas, porque contribui
para, e reforça, o processo de maturidade através da autonomia intelectual, sendo
garantia também da liberdade pessoal do leitor.
Se acrescentarmos a isto que o hábito de ler se fortalece com a prática, podemos
dizer que estamos, em definitivo, diante da possibilidade de um enriquecimento pessoal
constante, já que a leitura é uma das atividades que mais contribuem para o
desenvolvimento das diferentes facetas da personalidade.
A escola revela-se frequentemente incapaz de formar leitores e produtores de
textos proficientes. Em boa verdade, as práticas didáticas de leitura não desenvolvem
senão uma pequena parcela das capacidades envolvidas nas práticas leitoras exigidas
socialmente. Na área curricular disciplinar de Língua Portuguesa (tal como nas restantes
áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares), o ato de ler está associado a práticas
de leitura lineares e literais, essencialmente centradas na localização de informação em
textos escolarizados e na sua reprodução em respostas a questionários, orais ou escritos.
São poucas e básicas as capacidades leitoras que têm sido ensinadas e avaliadas pela
Escola e os resultados estão à vista nas avaliações do desempenho em literacia, nacionais
e internacionais, que situam Portugal na cauda dos países da OCDE. Em estudos como o
PISA e o PIRLS, entre outros, os resultados de leitura dos nossos alunos são tidos como
insuficientes para a leitura cidadã numa sociedade urbana e globalizada, altamente
letrada, como a atual.

Para esclarecer quais as condições didáticas que devem ser criadas, é preciso
examinar, antes de tudo, as atuais dificuldades para a formação de leitores.
Há discrepâncias flagrantes entre a versão social e a versão escolar da leitura. Esta
é, antes de mais, uma consequência imediata da ausência de objetivos, porque a
diversidade de modalidades de leitura só se pode fazer presente em função dos diversos
objetivos do leitor e dos diversos textos que utiliza para alcançá-los. Quando o objetivo
que a instituição estabelece é um só – aprender a ler ou, no máximo, ser avaliado –, a
modalidade que se utiliza é também única.
Por que razão a leitura – tão útil na vida real, para cumprir diversos propósitos –
aparece na escola como uma atividade gratuita, cujo único objetivo é aprender a ler? Por
que se ensina uma única maneira de ler – linearmente, palavra por palavra, desde a
primeira até a última –, se os leitores usam diferentes modalidades de leitura em função
do objetivo que têm? Às vezes leem exaustivamente, outras vezes exploram apenas
certas partes do texto, ignorando o que não lhes interessa. Em alguns casos, leem muito
rápido e, noutros, lentamente. Em certas situações, controlam cuidadosamente o que
estão a compreender, noutras entregam-se completamente ao prazer de ler.
Por que se usa textos específicos, particularmente literários e dentro destes, os
narrativos, para ensinar, diferentes dos que são lidos fora da escola?
Por que se enfatiza tanto a leitura oral – que não é muito frequente em outros
contextos – e tão pouco a leitura silenciosa?
Por que se espera que a leitura reproduza literalmente o que está escrito, se os
leitores que se preocupam com a construção de sentido para o texto evitam perder
tempo a identificar cada uma das palavras e apenas as substituem por expressões
sinónimas?
Por que razão, na escola, se pressupõe que existe uma só interpretação correta
para cada texto e se avalia a compreensão na leitura em função deste princípio, quando a
experiência nos mostra tantas discussões resultantes das diversas interpretações
possíveis de um texto?
As competências de leitura são essenciais, pois a compreensão de múltiplas formas
de textos é exigida na vida pessoal e profissional de cada pessoa, pelo que é importante
saber que conceções de leitura e leitor possuem as entidades oficiais e os professores de
Português e que estratégias se usam na escola no ensino explícito da compreensão na
leitura. Tendo em conta o papel da Escola na integração social dos cidadãos e
pressupondo-se que lhe cabe primordialmente a tarefa de formar leitores, será
importante identificar que modelos de ensino da compreensão da leitura nela existem e
que consequências têm na vida escolar e social dos alunos/leitores.
A aquisição de competências de leitura ocorre duma forma progressiva,
processando-se ao longo de todo o percurso escolar e mesmo após o seu término, uma
vez que as exigências que a vida em sociedade coloca assumem continuamente novas
formas, obrigando os alunos/cidadãos a reformular constantemente as suas práticas de
leitura.
Se a tarefa de formar leitores competentes exige primordialmente uma vontade de
aprender por parte dos alunos/leitores, é, contudo, aos professores que compete
desenvolver práticas pedagógicas que lhes possibilitem a aquisição de competências de
leitura adequadas e que os tornem capazes de corresponder às solicitações que a

sociedade atual lhes coloca.
3. O sentido da leitura na escola
Os benefícios derivados da leitura e os prazeres a ela associados são igualmente
plurais e indispensáveis: lemos para saber e estar informados; lemos para conhecer e
dominar a língua, solidificando as competências linguística e literária; lemos para
compreender e para refletir; lemos para interpretar e sentir emoção estética; lemos para
comunicar e para partilhar; lemos para ajuizar e para argumentar; lemos para nos
comovermos e para sonharmos; lemos para sermos cidadãos mais habilitados a exercer
direitos e deveres; lemos para aumentar o nosso capital simbólico tão necessário na
interação social; lemos para conhecer o mundo, os outros e a nós próprios; lemos, porque
só assim o texto alcança uma existência comunicante e significativa.
Ora, na escola, como já temos dito, a leitura é antes de tudo um objeto de ensino.
Para que se constitua também em objeto de aprendizagem, é necessário que tenha
sentido do ponto de vista do aluno, o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir
uma função para a realização do propósito que ele conhece e valoriza. Para que a leitura,
como objeto de ensino, não se separe demais da prática social que se quer comunicar, é
imprescindível representar ou reapresentar, na escola, os diversos usos que ela tem na
vida social.
Auxiliados por diversos recursos, os professores devem procurar alcançar alguns (ou
vários) dos propósitos sociais da leitura: ler para resolver um problema prático
(confecionar um prato, utilizar um artefacto, construir um móvel); ler para se informar
sobre um assunto de interesse (científico, cultural, de política atual, etc…); ler para
escrever (por exemplo, para aprofundar o conhecimento que se tem sobre o tema do
artigo que se está a escrever ou da monografia que se precisa de entregar); ler para
procurar determinadas informações necessárias por algum motivo (o endereço de
alguém, o significado de uma palavra etc.); ler pelo prazer de ingressar noutro mundo
possível.
Diversidade de propósitos, diversidade de modalidades de leitura, diversidade de
textos e diversidade de combinações entre eles… A inclusão dessas diversidades – assim
como a sua articulação com as exigências escolares – é um dos componentes da
complexidade didática necessária, quando se opta por apresentar a leitura na escola sem
simplificações, procurando respeitar a sua natureza e, portanto, revelar a sua
complexidade como prática social.
4. Que textos se leem no âmbito do ensino/aprendizagem da língua portuguesa?
No âmbito da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa, há uma
especialização no que toca aos textos que são objeto de leitura, embora haja cada vez
mais espaço para a presença de textos com que os alunos se deparam nas situações mais
correntes do quotidiano e que estão ligadas à leitura ambiental, leitura para informação e
estudo, leitura recreativa e mesmo leitura ocupacional. Assim, se o texto literário ocupa
um lugar de destaque na aula de Português, ele não é, contudo, o único tipo de texto nela
presente, pois a aquisição de competências de leitura implica a abordagem de outro tipo
de textos.
Os textos cujo estudo é sugerido nos atuais programas de Português representam

uma evolução no que concerne às opções dos textos programáticos anteriores relativas
ao corpus textual que deve servir de base para as práticas pedagógicas em torno da língua
materna. Com efeito, o texto literário tem sido tradicionalmente visto “como texto
exclusivo para o ensino da leitura”, em contraponto com outras conceções, que
consideram que é “apenas uma de entre as várias possibilidades de materialização escrita
da língua pelo que, por um lado, nem o desenvolvimento de capacidades nem a
promoção de hábitos leitores encontram nele o seu objecto exclusivo” (Dionísio, 2000:
60). O texto literário continua a ser preponderante nos textos programáticos, mudando
apenas as motivações que sustentam a sua presença.
Contudo, há uma abertura da aula de Português a uma variedade de outros
tipos/géneros textuais, que não são literários. Esta coexistência possibilitará ao
aluno/leitor a aquisição de competências comunicativas, que lhe permitam realizar os
atos verbais quotidianos e, simultaneamente, aceder aos textos escritos mais elaborados
que fazem parte do cânone literário.
Se encararmos o texto como um produto já construído solicitando uma mera
descodificação, estamos certamente a atribuir ao leitor uma atitude passiva,
considerando que este se limita a identificar os sentidos aceitáveis e previsíveis.
Esta perspetiva da leitura está um pouco generalizada, o que certamente nada de
bom traz à escola como formadora de leitores, ou seja, de jovens que tenham gosto pela
leitura. Não conseguiremos fomentar o gosto pela leitura, nem pretender que jovens que
não leem o passem a fazer, dando-lhes, como exemplo do que é a leitura, o mero
levantamento de factos diegéticos, comentários estereotipados, leituras em voz alta
sistematicamente corrigidas, exigindo-lhes a identificação de categorias textuais como
verdades absolutas e omnipresentes, isto é, impondo-lhes leituras normalizadas, levandoos a olhar para os textos como objetos para serem só dissecados nas suas componentes
formais em vez de serem, também, e sobretudo, entendidos e vividos como expressões
do humano a que se deve primeiramente reagir (Dionísio, 2000).
Se o texto for visto como um objeto que se constrói à medida que é descodificado,
ou seja, cujos sentidos são “descobertos” e criados pelo trabalho do leitor, que transporta
para ele o seu próprio mundo, impregnando-o com a sua vida real, as suas expetativas,
sonhos, medos, certamente teremos implicitamente uma visão de leitor e de leitura
muito mais rica. Assim, o trabalho em torno da leitura levado a cabo na sala de aula dará
origem a momentos de partilha entre leitores, que dialogarão sobre e com o texto,
procurando recriá-lo através da sua atualização pessoal e transmissível, tecendo um
manto de sentidos imprevisíveis e variados.
Produzindo e trabalhando textos diversificados, comparando-os com outros mais
elaborados, os alunos compreendem, progressivamente, que uma história não tem a
mesma estrutura de um relatório de uma experiência, de uma carta ou de uma ata, que o
tipo de texto, o conteúdo, a forma e o nível de linguagem têm de se adequar ao
destinatário.
Encarar o texto apenas como um objeto de trabalho, cuja interpretação adquire um
valor secundário, servindo essencialmente como ponto de partida para abordar
conteúdos gramaticais e aspetos formais, certamente desenvolverá práticas pedagógicas
propícias a criar leitores passivos, acríticos, desmotivados e incompetentes no que toca à
efetiva compreensão dos significados. Por outro lado, centrarmo-nos no processo de

descoberta dos significados dos textos, colocando o aluno no centro do trabalho
interpretativo, envolvendo-o afetivamente na descoberta dos sentidos, seguramente terá
como meta a criação de leitores competentes, que vejam na leitura uma atividade
simultaneamente útil e proporcionadora de prazer.
Também poderemos associar uma forma peculiar de ver a leitura à seleção dos
textos que são objeto de trabalho. Um docente que escolha apenas textos literários como
ponto de partida para o ensino da compreensão da leitura terá forçosamente uma forma
de conceber o ato de ler distinta de um professor que envolva o aluno na descoberta de
textos literários e não literários, proporcionando-lhe o contacto com uma diversidade
enriquecedora de objetos textuais com tipologias e linguagens variadas.
5. Como é trabalhada a compreensão de textos? Que níveis de compreensão são
ensinados? Que capacidades de compreensão são desenvolvidas e treinadas?
Como o revelam os resultados dos vários estudos de literacia, os alunos
portugueses especializam-se num tipo de leitura, em certas tarefas de compreensão e
fracassam noutras fora do contexto da aula de Português.
A leitura dos textos exige um envolvimento íntimo do leitor, que se apropria deles à
sua maneira, moldando-lhes o sentido com a sua experiência de vida única e inimitável.
Quando tal não se verifica, quando não existe esta interação constante entre a
informação textual e os seus conhecimentos prévios, o leitor coloca-se numa situação
passiva.
Cabe ao professor proporcionar aos alunos práticas de escrita e de leitura, que
dinamizem, alarguem e otimizem os recursos de que já dispõem e aqueles que,
progressivamente, vão construindo.
As práticas de leitura inerentes a estas visões de leitor e texto terão muito a ver
com algumas das propostas tendentes a fomentar o gosto pela leitura e a desenvolver as
capacidades leitoras:
- escolher obras que propiciem pelo imaginário a aprendizagem e a abertura a
outras vivências, a outros mundos, a outras formas de usar a língua;
- encorajar os alunos a estabelecerem relações entre os textos que leem e exploram
e as suas vivências pessoais;
- permitir uma constante construção e reconstrução de imagens mentais;
- incentivar a argumentação em favor das hipóteses que formularem relativamente
aos sentidos dos textos;
- fomentar o hábito de uma leitura em que se confronte o que se está a ler num
texto com o que foi já lido;
- promover a reflexão sobre os “não ditos” dos textos;
- encorajar uma reflexão sobre os próprios processos de leitura, de forma a que o
leitor se aperceba das estratégias que deve ativar, tornando-se competente.
Esta perspetiva sobre o ensino da leitura considera o leitor como um elemento
ativo, detentor de um estatuto privilegiado de construtor do significado do texto, ao
incorporar nele as suas vivências e perceções sobre o mundo.
Julgamos que será, então, a partir do texto, passando pelas sensações e
sentimentos que este desperta nele e pelo seu trabalho intelectual, que o leitor poderá

encontrar sentidos textuais e viver, de uma forma estética, experiências novas ou não
verbalizadas.
No que respeita à compreensão na leitura, muitas são as mais-valias a adquirir pelos
alunos. Damos especial destaque: à aquisição de conhecimento que desenvolva a
capacidade de reconhecer traços linguísticos, modelos organizacionais da informação,
estilos característicos de diferentes tipos de textos e que, portanto, permita ler e
compreender uma panóplia de tipos de textos; à capacidade de atuar em função da
informação obtida através da leitura de vários tipos de textos; à leitura voluntária; à
liberdade na escolha e avaliação de fontes de informação; ao controlo consciente sobre
cada tarefa de leitura, sobre o processamento online, sobre o tipo de estratégias a utilizar
(Costa, 1998).
Sendo a leitura um dos objetos privilegiados da área curricular disciplinar de
Português, importa perceber como, na escola, se ensina a ler e através de que
instrumentos.
6. Contributos do manual escolar de Língua Portuguesa para o desenvolvimento de
competências transversais em compreensão na leitura
Neste contexto, os manuais escolares são materiais de apoio pedagógico
relevantes, dadas as suas características que apresentam, que fazem deles o objeto
central nos processos de ensino e de aprendizagem, nomeadamente no que diz respeito à
compreensão na leitura. No caso específico da área curricular disciplinar de Língua
Portuguesa, o manual escolar tem como uma das suas finalidades essenciais ajudar a
formar leitores competentes, nos termos acima referidos.
Dada a importância dos manuais escolares de Língua Portuguesa, a sua elaboração,
adoção e utilização dentro e fora da escola devem assentar na consciência da
transversalidade da língua materna e do contributo das competências adquiridas através
do seu ensino e aprendizagem para o sucesso do aluno a nível escolar e social e na
necessidade de promover um ensino e aprendizagem da língua que conduza
efetivamente ao desenvolvimento de competências transversais em compreensão na
leitura.
As competências de leitura que se espera desenvolver através da consecução de
diversos objetivos de leitura não devem ser específicas da área curricular disciplinar de
Língua Portuguesa. Antes devem ter um carácter integrador, transversal. Não se pretende
a formação de um aluno para ser bem sucedido nos momentos de avaliação de Língua
Portuguesa, mas incapaz de processar a informação que o cerca e de agir em função dela
para corresponder às exigências literácitas no contexto das outras disciplinas ou fora da
escola.
Enquanto instrumento pedagógico e cultural, o manual escolar circunscreve um
corpo de saberes que, não constituindo, só por si, os saberes que são transmitidos e/ou
adquiridos na escola, é um fator decisivo de estruturação do universo de referência da
comunicação pedagógica.
Assim, no que respeita à proveniência dos conteúdos, o manual deve ser aberto e
pautar-se pela flexibilidade e diversidade de informação que disponibiliza. As fontes que
refere devem ser diversificadas e apresentadas de forma explícita, para que o aluno/leitor
possa alargar os seus horizontes, se assim o entender. A seleção de conteúdos que

contempla não deve estar exclusivamente associada aos saberes disciplinares,
contemplando também aspetos culturais de carácter transversal e relevantes na
sociedade em questão, nomeadamente os que podemos relacionar com a educação para
a cidadania, que atravessa todo o currículo. Para além de se adequar ao nível dos alunos,
a apresentação dos conteúdos deve organizar-se de forma espiralada, complexificando
progressivamente as mensagens culturais.
As atividades que o manual propõe, a fim de concretizar estratégias didáticas
relevantes, devem ser diversificadas e apresentar níveis de complexidade distintos.
Deverão ser desenvolvidas, ora em grupo, ora individualmente, com recurso à consulta
do próprio manual, mas também a outras fontes relevantes para a formação do aluno.
Igualmente importante é possibilitar que os alunos se envolvam em atividades que
impliquem a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de atitudes, hábitos,
normas e valores, que possibilitem a realização individual e a integração social. Desta
forma, para além da obtenção de conhecimento, possibilita-se a aquisição e
desenvolvimento de competências e valores que fazem com que o aluno vá mais além da
resolução técnica de atividades académicas.
O manual deve ainda estimular o diálogo com as experiências de aprendizagem
concretizadas fora da escola.
As atividades destinadas a favorecer a aquisição e desenvolvimento de
competências em compreensão na leitura devem visar a resolução de problemas e
mobilizar a experiência dos alunos a que se destinam e os seus interesses. Devem dirigirse essencialmente à compreensão e à análise em detrimento da identificação, repetição e
memorização de informação. Deverão também sugerir caminhos para a abordagem da
leitura como um ato sociocultural, o que implica a capacidade de adaptar as suas
estratégias de leitura aos contornos específicos de cada situação desta natureza.
Neste contexto e tendo presente as potencialidade de uma abordagem transversal
do ensino e da aprendizagem da língua portuguesa, o domínio da leitura deve ser
trabalhado em interação com os restantes domínios previstos nas diretrizes do Ministério
da Educação, em especial com a oralidade e a escrita.
Os recursos didáticos disponibilizados e outros sugeridos devem ser diversificados e
permitir a adaptação ao nível, possibilidades e interesses dos alunos a que se destinam.
Por tudo isto, somos de opinião de que o manual precisa de enfatizar uma visão
integradora das competências em compreensão na leitura, dos objetivos a ela associados,
dos conteúdos relevantes para a formação de leitores competentes, das estratégias
didáticas e atividades de leitura e dos recursos didáticos, para ser um instrumento de
promoção da compreensão leitora. Dada a sua multiplicidade, o manual deve apresentar
um formato flexível e permitir a adaptação, complemento e melhoria. Os alunos e
professores a quem se destina são muito heterogéneos e as exigências ao nível da
competência leitora refletem também essa heterogeneidade.
Para que se trabalhe efetivamente a transversalidade da língua portuguesa e tendo
presente a função social da Escola, os manuais da área curricular disciplinar de Língua
Portuguesa devem incutir no aluno compromissos, crenças e interesses, isto é, suscitar
uma função transformadora em detrimento de uma função reprodutora. Devem também
perseguir as grandes finalidades educativas e ir além dos objetivos da área curricular. É

ainda importante que os manuais se mobilizem para ajudar a escola a despertar no aluno
o gosto pela leitura e a desenvolver hábitos a ela associados.
Embora os manuais escolares assumam claramente a maior relevância entre os
recursos didáticos e pedagógicos que apoiam a ação dos professores e a aprendizagem
dos alunos, eles desempenham também uma função fortemente reguladora das práticas
instrucionais e sociais em sala de aula. Não podemos esquecer que o manual não é uma
cópia do programa e nunca o poderá substituir. Antes reflete a apropriação que o autor
ou os autores fizeram dele, que se traduz nos conteúdos privilegiados, nas indicações
metodológicas dadas, nas atividades propostas, nos suportes científicos e culturais
selecionados, no respeito pelos objetivos definidos em relação com as finalidades do
sistema educativo. Em suma, os manuais são projetos pessoais ao serviço do ensino e da
aprendizagem e devem ser usados criteriosamente.
7. Alguns problemas que urge ultrapassar
A partir de uma leitura atenta da literatura da especialidade e do estudo Os manuais
e a transversalidade da língua portuguesa na compreensão na leitura. Um estudo no
Ensino Básico, que levamos a cabo (Martins, 2012), podemos afirmar que o manual de
Língua Portuguesa continua a não privilegiar práticas de compreensão na leitura capazes
de formar cidadãos leitores e não conduz a leituras plurais dos textos propostos, nem à
participação ativa do leitor na construção dos sentidos desses mesmos textos.
Ainda que o manual escolar seja frequentemente apresentado como um objeto
pedagógico pretensamente neutro e natural, a seleção de textos e de autores que
representa, assim como as práticas de língua que, por via dessa seleção e das formas de
interrogar o texto, explicitamente convalida, fazem dele um objeto capaz de condicionar,
de forma decisiva, os seus leitores.
De facto, formatando atividades e validando práticas, os textos e as formas de os
interrogar configuram-se como uma espécie de currículo oculto, contribuindo para a
legitimação de determinados modos de ler e para a valorização de determinados tipos de
leitor.
Partimos do pressuposto de que a leitura deve escrever-se sempre no plural, tal é a
diversidade de usos e contextos a que ela se encontra ligada. Assim, o que com
frequência chega aos professores e aos alunos, sob a forma de manuais, são imagens
simplificadas, resultantes de interpretações subjetivas dos princípios e das opções
curriculares e didáticas determinantes do processo de ensino e de aprendizagem, feitas
por professores isolados ou pequenos grupos de professores.
Frequentemente, os manuais de Língua Portuguesa reduzem a leitura a uma busca
de respostas previstas para os textos, em vez de fazerem dela um momento de procura
de significados nos e com os textos. Portanto, urge combater as conceções de leitura e
leitor formatados, possibilitando um diálogo do aluno/leitor e dos seus conhecimentos
com a informação contida nos textos. Só desta forma se poderá falar das atividades de
leitura como práticas de compreensão dos textos conducentes a leituras plurais. Na
realidade, muitas vezes, o manual de Língua Portuguesa reduz o ato de ler à identificação
e reprodução da leitura dos seus autores, porque só esta última é considerada válida.
Um leitor experiente vai além dos significados das palavras e das frases, revela o
que está encoberto no texto e constrói o seu significado próprio. No entanto, os manuais

contribuem muito pouco para a formação de um leitor com estas caraterísticas. Ao
proporem atividades de leitura que se situam essencialmente no nível da descodificação,
marcadas pela recorrência de operações de identificação e confirmação, centram o
processamento fundamentalmente nos níveis superficiais ou microestruturais do texto. É
de esperar que contemplem mais atividades que impliquem a apreensão da mensagem
dos textos propostos para leitura e a compreensão profunda dos seus significados,
atingindo os níveis da macroestrutura e da superestrutura. Para isso, é necessário que os
processos de inferência, generalização, construção e integração sejam trabalhados
recorrentemente, mediante o recurso ao conhecimento prévio (Vieira, 2005).
Devem ainda promover o desenvolvimento de competências associadas à leitura e à
escrita, mobilizando conhecimentos científicos acerca dos processos de compreensão e
produção de textos escritos e das relações que mantêm com a comunicação oral, e
estimular o gosto pela leitura, incentivando os alunos a utilizar diversas estratégias de
aprendizagem e de desenvolvimento da leitura em variados tipos de textos e com
diferentes finalidades.
Se, como sublinhou Umberto Eco (1979), o texto constitui uma “máquina de gerar
interpretações”, verifica-se que a sua compreensão é, em larga medida, condicionada
pelos dispositivos metatextuais e pelos questionários de interpretação que medeiam a
relação texto-aluno. Produzidos pelos autores dos manuais, estes enquadradores
discursivos instituem determinadas formas de interrogar os textos, sancionando leituras
que adquirem, por essa via, o estatuto de legitimamente válidas.
Geralmente, os questionários propostos para a análise e interpretação de textos em
manuais privilegiam competências de leitura que se situam fundamentalmente ao nível
do reconhecimento e da compreensão literal, treinando os alunos primordialmente para
aquilo que é dito no texto de forma linear e explícita, não estimulando a inquirição de
outros sentidos: as situações para supor, deduzir e relacionar os mundos do texto e o
mundo do leitor, assim como as oportunidades para posicionamentos críticos e zonas de
projeção do leitor são quase inexistentes. Verifica-se ainda que muitos dos questionários
de interpretação procuram eliminar a polissemia e a plurisotopia inerente aos textos,
reduzindo aquilo que intrinsecamente é opaco a algo transparente. Por outro lado, os
questionários de interpretação raramente são elaborados de forma a levarem o leitor a
construir uma visão global do texto. Ainda que as perguntas se preocupem em percorrer
o texto do princípio até ao fim, o leitor apenas obtém uma visão linear e fragmentada do
mesmo (Dionísio, 2000; Vieira, 2005; Martins, 2012).
Um outro aspeto que, infelizmente, também parece caracterizar os manuais
escolares reside na elevada presença de adaptações de textos, as quais, todavia,
raramente são assinaladas, contribuindo, com frequência, para adulterações várias da
leitura do texto, seja pela intromissão de elementos estranhos ao original, seja por
impediram uma leitura coerente e global do texto.
A relação do cânone com a didática do texto é tanto mais relevante quanto o
manual escolar é, hoje em dia, um objeto pedagógico de que não é possível prescindir.
Se, para o professor, ele é, com frequência, o mais importante – senão mesmo o único –
referente das práticas pedagógicas, para o aluno, ele é também, muitas vezes, o primeiro
livro com que o qual contacta e que o incitará a descobrir outros.

O conjunto de textos que um manual apresenta é um instrumento privilegiado – às
vezes, único – de acesso do aluno ao mundo da escrita. Portanto, é imprescindível que a
coletânea de textos do livro, respeitando o nível de ensino a que se destina, ofereça ao
estudante uma amostra o mais variada e representativa possível desse universo letrado.
Os manuais tendem a não assegurar o desenvolvimento de habilidades de leitura
dos diferentes textos, porque propõem para todos eles abordagens muito semelhantes,
sem terem em conta os seus diferentes objetivos e as diversas situações de leitura em
que se inscrevem. É necessário que passem a contemplar também a diversidade das
práticas de leitura. A este nível, a questão vai para além da necessidade de contemplar a
diversidade dos textos do domínio social, implicando também que se contemplem
diferentes modos de ler os vários textos.
Constata-se ainda a predominância dos textos literários, em detrimento dos textos
não literários, que, pelas suas características, são também importantes para o
envolvimento do aluno/leitor no conhecimento e no processo de interrogação do mundo.
Uma verdadeira didática da leitura exige o contacto com a maior variedade de textos
possível, aconselha a uma deslocação da tónica de uma pretensa leitura/interpretação de
textos quase exclusivamente literários e narrativos, para uma pedagogia de diferentes
discursos.
Relativamente às estratégias didáticas e às atividades a elas associadas,
constatamos que a leitura apresenta um carácter instrumental e está ao serviço de outros
fins. É necessário que o manual assente numa conceção da leitura como processo de
construção de conhecimento e crie na escola tempo e espaço para ler através da
realização de atividades motivadoras. Só assim será possível criar e reforçar hábitos de
leitura nos alunos.
A compreensão na leitura implica ainda atividades que ponham o sujeito em relação
dialógica com os textos que lê, o que faz dele um coconstrutor ativo de sentidos. Impende
sobre o manual a função de apoiar o professor na escolha ou criação de estratégias que
orientem o aluno na utilização dos diferentes modelos de compreensão, a fim de o
preparar para a mobilização dos seus conhecimentos prévios importantes para a
aquisição de novas informações, função esta da qual o manual frequentemente se
demite.
Para concluir, são ainda atuais as afirmações de Rafael Tormenta (1999: 187)
quando diz que “os manuais proporcionam o desenvolvimento de um trabalho de índole
essencialmente tradicional enquanto propostas de metodologias a utilizar na sala de aula.
O manual escolar contribui essencialmente para um tipo de trabalho estático, circunscrito
a um mundo que não é real. O manual, concebido à partida para que os alunos pudessem
‘dominar o mundo’, inflecte a sua vocação e conduz os jovens à subjugação a um mundo
que, não sendo real e estando somente entre parâmetros da abstracção, é a ‘realidade’
da escola.”
8. Considerações finais
A compreensão leitora é um processo complexo que requer do leitor um
processamento cognitivo de distintos níveis (lexical, gramatical, semântico,
representativo) sob a superfície e a base textual. Deste modo, o grande desafio da escola
reside na promoção da leitura como um bem essencial ao desenvolvimento global do

aluno. Uma melhor utilização dos manuais pelos alunos e pelos professores contribuirá
inequivocamente para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
A aula de Língua Portuguesa não é meramente uma aula de ensino e aprendizagem
da língua. Trata-se antes de um cruzamento ao qual afluem competências, objetivos e
conteúdos de diferentes áreas, que devem ser trabalhados de forma integradora, a fim de
possibilitar a aquisição e desenvolvimento de competências essenciais que possibilitem a
interação com o património cultural de uma comunidade local e nacional, sem descurar o
património cultural global e a integração nessas comunidades.
O manual de Língua Portuguesa, enquanto portador de grande potencial cultural,
pedagógico e didático, não deve divorciar-se das suas funções neste contexto, como
muitas vezes tem acontecido.
O nosso principal objetivo é procurar saber que conceções de leitura e perfis de
leitor os manuais escolares de Língua Portuguesa veiculam e qual é o seu contributo
efetivo para a promoção e desenvolvimento de competências no domínio da
compreensão leitora em todos os alunos de todos os anos de escolaridade.
Pretendemos que este texto despolete nos nossos leitores reflexões sobre o papel
dos manuais escolares de Língua Portuguesa do Ensino Básico na aquisição e
desenvolvimento da compreensão leitora, para que a formação do aluno/leitor faça
frente aos constantes desafios que a participação ativa na sociedade requer.
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EIXO 3
PRÁTICAS: A TRANSVERSALIDADE DA LÍNGUA PORTUGUESA EM AÇÃO

Ludicidade e desenvolvimento da compreensão na leitura
Sara Marques
Universidade de Aveiro

1. Introdução
Escolhemos este tema para o nosso projeto, porque, ao longo da nossa carreira de
professora de Português, nos fomos confrontando com o desinteresse de muitos alunos
do 2º Ciclo do Ensino Básico relativamente à leitura.
Paralelamente, também nos fomos apercebendo da tendência que muitos
professores têm para recorrer quase sempre às mesmas atividades a fim de trabalhar a
compreensão leitora: leitura do texto em voz alta (feita pelo docente ou por um ou vários
alunos), seguida de formulação oral de questões e/ou de resposta a fichas de leitura, em
que as mesmas questões são apresentadas por escrito, com o objetivo de avaliar a
compreensão do texto estudado. Tal “esquema” conduz à desmotivação dos alunos e
limita o desenvolvimento de competências em compreensão na leitura pela repetição.
Por outro lado, tal prática centra-se excessivamente na figura do professor, reduzindo
muito a participação dos alunos.
Assim, o estudo que levámos a cabo tinha por objetivo determinar a possibilidade
de desenvolver competências em compreensão na leitura em alunos do 2º Ciclo do
Ensino Básico, através da conceção e implementação de atividades de carácter lúdico.
2. Fundamentação teórica
A lecionação da área curricular disciplinar de Língua Portuguesa no 2º Ciclo do
Ensino Básico fez-nos tomar consciência do facto de que ler não é apenas descodificar o
que está escrito.
Na perspetiva de Sá (2004: 14), “Ler é decifrar palavras num texto, identificar
palavras, situar as palavras no contexto em que estas aparecem e atribuir-lhes um sentido
nesse contexto específico. (…) Ler implica também ser capaz de compreender e, para isso,
é necessário não só ser capaz de extrair sentido do texto, mas também ser capaz de
‘emprestar’ sentido ao texto lido, invocando, a propósito do tema deste, os
conhecimentos que a nossa experiência de vida e as nossas leituras precedentes nos
permitiram adquirir.”
Segundo Sim-Sim (2007: 9), é fulcral a “atribuição de significado ao que se lê, quer
se trate de palavras, de frases ou de um texto”.
No 2º Ciclo do Ensino Básico, há que prosseguir o trabalho de ensino explícito da
compreensão na leitura (iniciado no ciclo anterior e preparado durante a frequência da
Educação Pré-Escolar), para levar os alunos ao aprofundamento das competências
adquiridas neste domínio.
O lúdico deve fazer parte do processo de ensino/aprendizagem. Não só contribui
para tornar as aulas mais dinâmicas, como leva os alunos a assumirem um papel mais
ativo e a envolverem-se mais nas atividades em curso.
Segundo Konder (2006), o lúdico tem potencialidade para despertar o interesse do
aluno, fazendo com que este sinta satisfação em aprender. Esta maior motivação e
predisposição para a aprendizagem promovem o desenvolvimento de competências,
podendo contribuir para a melhoria do desempenho.

3. A intervenção didática
Assim, levámos a cabo uma intervenção didática com uma turma do 5º Ano de
escolaridade de uma Escola Básica 2/3 do distrito de Coimbra, compreendendo 25 alunos.
As atividades, centradas no estudo de uma obra recomendada para leitura integral,
foram desenvolvidas nos espaços e tempos consagrados à lecionação das áreas
curriculares não disciplinares de Projeto e Estudo Acompanhado.
A intervenção didática (cuja conceção já teve em conta os resultados da análise do
diagnóstico do desempenho dos alunos em compreensão na leitura e das sua
representações iniciais) consistiu no estudo de uma obra de índole narrativa,
recomendada para leitura integral: “A trisavó de pistolas à cinta”, de Alice Vieira. Ocupou
oito sessões de 90 minutos e incluiu atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura (cf.
Anexo 1).
Estas estavam focadas em diversos aspetos da compreensão na leitura:
- apreensão das ideias veiculadas pelo texto
• diálogo com os alunos sobre as suas expetativas em relação ao conto a
estudar,
• diálogo com os alunos sobre os excertos da obra apresentados em cada
sessão, recorrendo a diversas formas de expressão;
- identificação das ideias principais do texto
• diálogo com os alunos sobre as suas expetativas em relação ao conto a
estudar,
• diálogo com os alunos sobre os excertos da obra apresentados em cada
sessão, recorrendo a diversas formas de expressão,
• elaboração de um esquema alusivo à ação de uma das personagens,
• elaboração de bandas desenhadas relativas às diferentes fases da narrativa;
- identificação da estrutura característica do texto narrativo
• elaboração de figuras alusivas às personagens da narrativa com balões
relativos às suas características,
• elaboração de bandas desenhadas relativas às diferentes fases da narrativa.
Simultaneamente, estas atividades permitiram trabalhar a compreensão literal,
recuperando informação explícita no texto (descrição do espaço onde decorre a ação
principal), e a compreensão inferencial, com recurso à construção de inferências lógicas
(elaboração de uma banda desenhada comparando a história real com a história
fantasiada) e pragmáticas (caracterização da personagem central da narrativa).
4. Análise dos dados
4.1. Natureza dos dados recolhidos
Recolhemos dados relativos ao desempenho dos alunos, a partir de duas fichas de
leitura, incluindo questões relativas a um texto narrativo nelas apresentados e
implicando:
i) a apreensão das ideias veiculadas pelos textos;
ii) a identificação das suas ideias principais do texto;
iii) a identificação da estrutura característica do texto narrativo,
iv) a compreensão literal;

v) a compreensão de sentidos implícitos através da construção de inferências
(sobretudo lógicas, mas também pragmáticas).
Uma das fichas foi aplicada antes do início da intervenção didática (cf. Anexos 2 e 3)
e a outra, depois da sua conclusão (cf. Anexos 4 e 5).
Recolhemos também dados relativos às representações dos alunos sobre os seus
hábitos de leitura e o seu desempenho em compreensão na leitura através de um
questionário que lhes foi passado antes do início da intervenção didática (cf. Anexo 6) e
novamente sobre o seu desempenho, mediante a aplicação de novo questionário, após a
conclusão da intervenção didática (cf. Anexo 7).
A análise de conteúdo dos dados recolhidos permitiu-nos: identificar e caracterizar
alterações no desempenho e nas representações dos alunos, determinar a sua evolução e
procurar causas para os fenómenos observados e ainda, pelo cruzamento dos resultados
da análise de dados relativos ao desempenho e às representações, verificar quão
conscientes estavam os alunos do que faziam.
4.2. Comparação das representações finais com as representações iniciais
A análise das respostas dadas pelos alunos ao questionário inicial revelou-nos que
estes viam como promotoras de um bom desempenho em compreensão na leitura
práticas como a leitura atenta do texto, o acompanhamento das explicações dadas pelo
docente, a tomada de notas e a formulação de questões sobre o mesmo. Valorizavam,
sobretudo, a releitura do texto, a sua exploração oral e a resposta por escrito a uma ficha
de trabalho sobre o mesmo.
A partir da análise das respostas dadas ao questionário passado após a intervenção
didática, pudemos constatar que as razões apontadas para o bom desempenho em
compreensão na leitura eram um pouco diferentes. Nesta etapa, os alunos deram relevo,
essencialmente a três fatores: facilidade do texto, gosto sentido na sua leitura e estudo e
realização de atividades lúdicas durante esse processo.
As respostas dadas ao questionário inicial revelaram que estes alunos eram da
opinião de que a realização de atividades lúdicas poderia ajudar a compreender melhor o
que liam. Paralelamente, apostavam no recurso a certas modalidades de leitura, tais
como a leitura expressiva (em voz alta) e a leitura silenciosa.
A partir da análise das respostas dadas ao questionário final, concluímos que os
alunos perspetivaram as atividades lúdicas desenvolvidas em torno da obra estudada
como motivadoras e, simultaneamente, favoráveis à sua compreensão.
A maioria dos alunos demonstrou ter vontade de realizar jogos didáticos e
atividades associadas à expressão dramática, nomeadamente recorrendo a fantoches, já
que, segundo estes, estas atividades poderiam ajudá-los a compreender melhor os textos
em estudo.
4.3. Comparação do desempenho inicial e do desempenho final
Os resultados desta parte da análise de dados feita permitiram-nos concluir que os
alunos que participaram no nosso estudo revelavam relativa facilidade:
- na apreensão das ideias veiculadas pelo texto, quando a informação era
apresentada de forma explícita; as dificuldades prendiam-se com a construção de
inferências;

- na identificação das ideias principais do texto, quando a informação era
apresentada de forma explícita; também neste caso as dificuldades se prendiam com a
construção de inferências;
- na identificação da estrutura característica do texto narrativo, tendo mostrado
sempre mais dificuldades no que se referia à Resolução, que assinala o desfecho da
narrativa.
Constatámos também que o desempenho relativo a estes aspetos melhorou após a
intervenção didática.
No que se refere à compreensão inferencial, revelaram relativa facilidade na
construção de inferências lógicas, baseadas no texto.
O mesmo não aconteceu relativamente às inferências pragmáticas, que implicam o
recurso a conhecimento prévio que possa ser relacionado com o texto em estudo.
Durante a intervenção didática foram realizadas algumas atividades em que os alunos
teriam de recorrer a inferências pragmáticas: por exemplo, quando foi pedido para
fazerem a caracterização de algumas personagens ou para explicarem algumas
afirmações do texto como a frase A herança das Beneditas terminara em mim. Mais uma
vez, os alunos revelaram algumas dificuldades. Logo, este aspeto terá de ser mais
trabalhado, de modo a que as possam ultrapassar.
4.4. Cruzamento dos resultados da análise das representações e da análise do
desempenho
Refletindo sobre a informação reunida a partir da análise dos dados relativos às
representações e ao desempenho, podemos fazer algumas observações interessantes e
esclarecedoras.
A partir da análise das representações iniciais, verificámos que, na opinião dos
alunos, havia três fatores que condicionavam a sua capacidade de compreender textos
escritos: a facilidade do texto, o gosto sentido na sua leitura e a realização de atividades
lúdicas durante esse processo.
Quando passámos à implementação didática, constatámos que, efetivamente, os
alunos aderiam com entusiasmo às atividades de índole lúdica que lhes fomos propondo.
O cruzamento da análise dos dados relativos ao desempenho inicial e final permitiu
constatar que, após a intervenção didática, os alunos apresentavam melhor desempenho
na apreensão das ideias veiculadas pelo texto e também na identificação das ideias
principais do mesmo e da sua estrutura característica.
Mas continuavam a registar dificuldades, que se relacionavam essencialmente com
alguns aspetos da identificação da estrutura característica do texto (particularmente a
Resolução, relativa ao desfecho da narrativa) e ainda com a compreensão inferencial
(sobretudo quando estava em causa a construção de inferências pragmáticas, que se
apoia na mobilização de conhecimentos prévios).
5. Conclusões
5.1. Relativas às representações
A partir da análise das representações iniciais, verificámos que, na opinião dos
alunos, havia três fatores que condicionavam a sua capacidade de compreender textos

escritos: o grau de complexidade do texto, o gosto sentido na sua leitura e a realização de
atividades lúdicas durante o seu estudo.
A partir da análise das representações finais, concluímos que os alunos tinham
efetivamente sentido que as atividades lúdicas desenvolvidas em torno da obra estudada
eram motivadoras e, simultaneamente, favoráveis ao desenvolvimento de competências
em compreensão na leitura.
Nas respostas ao questionário final, os alunos mostraram particular interesse pela
realização de atividades lúdicas associadas à expressão dramática, nomeadamente
recorrendo a fantoches.
5.2. Relativas ao desempenho
A análise dos dados relativos ao desempenho inicial e ao desempenho final e a
comparação dos resultados obtidos permitiram constatar que, após a intervenção
didática, os alunos se sentiam mais à vontade no que dizia respeito à apreensão das
ideias veiculadas pelo texto.
No que diz respeito à identificação das ideias principais do texto, os alunos
revelaram relativa facilidade, quando a informação era apresentada de forma explícita, o
mesmo não aconteceu quando era necessário recorrer à construção de inferências.
Os alunos continuavam a manifestar dificuldade na identificação das categorias da
estrutura característica do texto narrativo, com particular destaque para a Resolução
(relativa ao desfecho da narrativa).
Paralelamente, constatámos que, de um modo geral, não tinham dificuldades em
compreensão literal, mas que o mesmo não acontecia relativamente à compreensão
inferencial, associada à explicitação de sentidos implícitos no texto.
De facto, todas as atividades que requeriam a construção de inferências lógicas e
ainda mais as que exigiam inferências pragmáticas (fazendo apelo aos conhecimentos
anteriores dos alunos) suscitaram dificuldades visíveis.
6. Sugestões pedagógico-didáticas
Como podemos verificar a partir da análise e interpretação dos dados recolhidos, a
nossa intervenção contribuiu para uma melhoria no desempenho dos alunos em
compreensão na leitura.
Constatámos que o desenvolvimento de competências em compreensão na leitura
deve ter em conta alguns aspetos que passamos a referir de seguida.
Parece-nos necessária uma renovação das práticas, por parte dos docentes, de
forma a promoverem efetivamente o desenvolvimento de competências em
compreensão na leitura por parte dos alunos.
Por conseguinte, os professores deverão propor aos alunos a realização de
atividades:
- de índole lúdica (mais motivadoras para estes e requerendo deles uma
participação mais ativa e uma maior responsabilização pela sua própria aprendizagem);
- que contemplem os diferentes níveis de compreensão (apreensão das ideias
veiculadas pelo texto escrito e identificação das suas ideias principais e da sua estrutura
característica);

- que exijam a compreensão literal, mas também mobilizem a compreensão dos
sentidos implícitos do texto (mediante a construção de inferências lógicas e pragmáticas).
No início do ano letivo, seria importante realizar uma avaliação diagnóstica
centrada na compreensão na leitura, para avaliar as competências que os alunos já
possuem e a partir daí planificar atividades para as consolidar e desenvolver. É,
igualmente, importante ir fazendo várias avaliações – nomeadamente de índole formativa
–, para se poder responder de modo mais eficaz às necessidades dos alunos.
Isto significa que a avaliação do desempenho deverá ser feita não só antes ou
depois de uma intervenção, mas também durante a realização das atividades. Tal como a
conceção da intervenção didática, a sua avaliação também deverá ter em conta os vários
níveis da compreensão na leitura e ainda a compreensão literal e a construção de
inferências de diversos tipos.
Será igualmente importante que os professores encontrem instrumentos que levem
os alunos a refletir sobre o seu desempenho em compreensão na leitura (como, por
exemplo, questionários ou listas de verificação). É essencial que os alunos façam uma
reflexão sobre o trabalho que realizaram e que eles próprios tirem conclusões relativas à
qualidade do seu desempenho, tomando consciência dos seus pontos fortes e fracos,
para, juntamente com o professor, poderem encontrar estratégias destinadas a reforçar
os aspetos positivos e a ultrapassar as dificuldades.
7. Limitações do estudo
Qualquer projeto de investigação tem inevitavelmente algumas limitações e este
não constitui exceção a esta regra.
No nosso projeto, a limitação mais evidente prendeu-se com o tempo de duração,
visto que o contrato com a escola terminou inesperadamente, o que impediu que fosse
dada continuidade à intervenção didática nele integrada.
8. Sugestões para outros estudos
A realização deste estudo levou-nos a idealizar algumas possibilidades de lhe dar
continuidade.
Neste sentido, pensamos que seria interessante avaliar o impacto de atividades de
índole lúdica no desenvolvimento de competências em compreensão na leitura noutros
níveis de ensino e noutras áreas curriculares disciplinares.
Seria, igualmente, interessante estudar a motivação dos alunos durante as
aprendizagens realizadas através das atividades lúdicas.
Bibliografia
Almeida, A. (2009). Ludicidade como instrumento pedagógico. Disponível em:
http://www.cdof.com.br/recrea22.htm. Acesso no dia 20 de Maio de 2011.
Carreira, J. S. & Sá, C. M. (2004). O papel do conhecimento prévio na compreensão em
leitura: estratégias de activação e desenvolvimento. In M. H. Araújo e Sá, M. H. Ançã & A.
Moreira (coord). Transversalidades em Didáctica das Línguas. (pp. 73-82). Aveiro:
Universidade de Aveiro.
Giasson, J. (1993). A compreensão na leitura. Lisboa: Edições ASA (trad.).

Konder, L. (2006) A ludicidade como fator libertador. In: Nós da Escola. Rio de Janeiro:
Prefeitura/Educação.
Lopes, M. C. O. (1998). Comunicação e ludicidade. Tese de Doutoramento. Aveiro:
Universidade de Aveiro/Departamento de Comunicação e Arte.
Marques, S. M. C. (2011). Ludicidade de desenvolvimento de competências em
compreensão na leitura. Dissertação de mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Martins, M. E. & Sá, C. M. (2008). Ser leitor no séc. XXI. Importância da compreensão na
leitura para o exercício de uma cidadania responsável e activa. Saber&Educar, 13, 235246.
Menezes, I., Sá & C. M. (2004). Representações de alunos e professores sobre a
interacção leitura-escrita. Intercompreensão, 11, pp. 61-70.
Pereira, S. I. V. (2008). A transversalidade da língua portuguesa: representações de alunos
do 2º ciclo do ensino básico. In C. M. Sá & M. E. Martins (orgs). Actas do Seminário
“Transversalidade da língua portuguesa: representações, instrumentos e práticas.” (pp.
37-57). Aveiro: Universidade de Aveiro/Centro de Investigação Didáctica e Tecnologia na
Formação de Formadores/Laboratório de Investigação em Educação em Português
[publicado em CD-Rom].
Rizzi, L. & Haydt, R. C. (1987). Atividades lúdicas na educação da criança. São Paulo: Ática.
Sá, C. M. (2004). Leitura e compreensão escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico: algumas
sugestões didácticas. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Sá, C. M. (2009). Estratégias didáticas para o ensino explícito da compreensão na leitura.
Aveiro: Universidade de Aveiro/Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa
[Documento policopiado].
Sim-Sim, Inês (coord.) (2006). Ler e ensinar a ler. Porto: Edições ASA.
Sim-Sim, Inês (com colaboração de C. Duarte e M. Micaela) (2007). O ensino da leitura:
Compreensão de textos. Lisboa: Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento
Curricular.
Valadares, L. M. (2003). Transversalidade da Língua Portuguesa. Porto: Edições ASA.

ANEXO 1 – PLANO DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA

Fase 1 – Pré-leitura
Sessão 1
i) Apresentação de uma imagem alusiva ao conto a estudar.
ii) Brainstorming a partir da imagem.
iii) Diálogo com os alunos sobre as suas expetativas em relação ao conto a estudar.
iv) Registo das previsões usando uma forma de expressão escolhida por cada grupo.
v) Apresentação do projeto a desenvolver em torno da história e constituição dos grupos
de trabalho.
Fase 2 – Leitura
Sessão 2
i) Apresentação da Parte 1 da narrativa (a partir da gravação da leitura em voz alta feita
por uma aluna do Grupo 1).
ii) Diálogo com os alunos sobre o excerto lido:
• Breve referência à situação inicial da história;
• Categorização das personagens (da atualidade, da história antiga ou apenas
referidas).
iii) Figuras alusivas às personagens com balões relativos às suas características.
Sessão 3
i) Apresentação da Parte II da narrativa (feita pelo Grupo 3, ao seu gosto, com o apoio da
professora).
ii) Diálogo com os alunos sobre o excerto lido:
Acontecimentos deste momento da história;
• Identificação do plano da história a que ele pertence.
iii) Reflexão sobre o trabalho a fazer no projecto em curso.
Sessão 4
i) Apresentação da Parte III da narrativa (feita por um aluno, ao seu gosto, com o apoio da
professora).
ii) Diálogo com os alunos sobre o excerto lido (centrado na personagem Tio Gonçalo).
iii) Figura alusiva ao Tio Gonçalo (com balões a representar toda a informação que lhe diz
respeito).
Sessão 5
i) Apresentação das Partes IV e V da narrativa (feita pelo Grupo 4, ao seu gosto, com o
apoio da professora).
ii) Diálogo com os alunos sobre o excerto lido centrado:
• Nos acontecimentos;
• Na identificação do plano da história a que estas partes pertencem.
iii) Esquema alusivo à investigação do Tio Gonçalo

Sessão 6
i) Apresentação da Parte VI da narrativa (feita pelo Grupo 2, ao seu gosto, com o apoio da
professora).
ii) Diálogo com os alunos sobre o excerto lido centrado:
• Na versão real da história da trisavó;
• Na identificação do plano da história a que esta parte pertence;
• Na comparação com a verdadeira história.
Sessão 7
i) Apresentação da Parte VII da narrativa (feita pelo Grupo 5, ao seu gosto, com o apoio
da professora).
ii) Diálogo com os alunos sobre o excerto lido centrado no desfecho da história da família.
Fase 3 – Pós-leitura
Sessão 8
Apresentação do trabalho realizado na Área de Projeto – bandas desenhadas alusivas aos
vários aspectos da história, elaboradas pelos alunos com o apoio da professora:
Grupo 1 – História antiga fantasiada
Grupo 2 – História antiga real
Grupo 3 – História da atualidade (1º momento)
Grupo 4 – História da atualidade (2º momento)
Grupo 5 – Fim alternativo

ANEXO 2 – FICHA DE DIAGNÓSTICO

1. Esta é a história de um macaco que desejava ser gente. Mas não uma pessoa qualquer.
1.1. Que tipo de pessoa queria ele ser?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2. Na sua opinião, que atividades melhor lhe permitiriam alcançar o seu objetivo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3. Este sonho revela um traço do seu carácter. Indica-o.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. O macaco desprezava algumas profissões. Indica-as.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. “O que ele queria era um cargo elevado, donde pudesse olhar para os outros como se
estivesse empoleirado.” (linhas 12-13)
Nesta frase, a palavra elevado significado:
- importante;
- alto;
- levantado.
4. “Para conseguir o que pretendia não olhava a meios. Saltava por cima de tudo e todos
(…)” (linhas 15-16)
Quando se diz que uma pessoa “não olha a meios” para obter algo, isso significa:
- que a pessoa fica cega;
- que gasta muito dinheiro
- que faz toda a espécie de tropelias para alcançar o que quer.
5. Faz o retrato psicológico do macaco, considerando todas as respostas que deste
anteriormente.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. No final, D. Georgino conseguiu concretizar, em parte, o seu sonho. Diz como.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXO 3 – ESTRUTURA DA FICHA DE DIAGNÓSTICO
Nível de compreensão
Tipo de atividade
Apreensão
das
ideias Compreensão
de
veiculadas pelo texto
informação explícita no
texto (compreensão literal)
Construção de inferências

Identificação das
principais do texto

ideias Compreensão
de
informação explícita no
texto (compreensão literal)
Construção de inferências

Identificação da estrutura Situação inicial
característica do texto
(caracterização
personagem principal
Complicação
Resolução

da

Questões
1.1.
1.2.
2.
6.
1.3.
3.
4.
5.
1.1.
1.2.
6.
3.
4.
5.
1.3.
5.
1.1.
1.2.
6.

ANEXO 4 – FICHA FORMATIVA
UMA BRUXINHA DIFERENTE

Uma vez no reino das bruxas deu-se um acontecimento extraordinário: nasceu uma
bruxinha, radiosa, como o sol – o que foi considerado de muito mau agoiro. Que fazia
aquele sorriso emoldurado por cachos de caracóis, entre vapores peçonhentos?! perguntavam, desconfiadas, as bruxas velhas, fungando maus pressentimentos à
distância. E as suspeitas confirmaram-se. A bruxinha não mostrava nenhuma das aptidões
requeridas por aquele mundo de trevas, árvores mortas e aves agoirentas.
Volta não vira, escapulia-se na sua vassourinha, faltava às aulas de bruxaria e ria
do mau-humor das mestres – a quem as suas gargalhadas, tilintantes, arrepiavam como
guinchos de portas ferrugentas. Pior. Libertava os sapos e as cobras destinadas aos
caldeirões dos malefícios. E como se isso não bastasse para acender remoques e
achaques das bruxas todo o dia dançava e cantava como se um pássaro – borboleta ali
tivesse, magicamente, surgido. Não, o seu reino não era aquele. E numa noite em que
uma revoada de bruxas ia sair para o mundo dos homens a semear maldades, a bruxinha
decidiu abandonar aqueles lugares insalubres e atreitos a constipações. Cautelosa e à
distância, seguiu-as para aprender o caminho. Mas não foi fácil. As bruxas por onde
passavam deixavam tudo num breu de tempestade, porque apagavam a luz das estrelas
só com o fraldejar das suas capas, sinistras. E a bruxinha tinha que esperar que elas se
afastassem enfronhadas nas suas maldades, para voltar a acender-lhes o lume com a
rama da sua vassourinha. E tanto se atrasou nesse trabalho que a determinada altura as
perdeu de vista. Deixá-lo! Não tinha importância. O importante era ter saído, de uma vez
para sempre, daquele mundo charquento. Cansada – a aventura e as emoções também
cansam – resolveu dormir um sono e depois se veria.
Luísa Dacosta, Histórias com Recadinho, Figueirinha Ed., s/data
1. A ação decorre “no reino das bruxas”. Procura, ao longo do texto, as expressões que
caracterizam este reino e transcreve-as.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Indica o que aconteceu de tão extraordinário neste reino.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Explica os sentimentos que esse acontecimento provocou nas bruxas velhas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.1. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. A bruxinha era vista como diferente.
4.1. O que tinha ela de diferente?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.2. Utiliza expressões do texto para justificar as diferenças que encontraste.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Que decisão tomou a bruxinha?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Conta, por palavras tuas, como a pôs em prática.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXO 5 – ESTRUTURA DA FICHA FORMATIVA

Nível de compreensão

Tipo de atividade

Apreensão
das
ideias Compreensão
de
veiculadas pelo texto
informação explícita no
texto (compreensão literal)
Construção de inferências
Identificação das ideias Compreensão
de
principais do texto
informação explícita no
texto (compreensão literal)
Identificação da estrutura Situação inicial
característica do texto
(caracterização do espaço)
(caracterização
da
personagem)
Complicação
Resolução

Questões
1, 2, 5, 6

3, 3.1, 4.1, 4.2
1, 2, 4.1, 4.2, 5, 6

1
4.1, 4.2
2, 3, 3.1
5, 6

ANEXO 6 – QUESTIONÁRIO INICIAL

Questionário
Este questionário destina-se a alunos do 5º Ano de Escolaridade.
Com este questionário, pretende-se conhecer os teus hábitos de leitura e as dificuldades
que sentes na compreensão dos textos que lês. Deseja-se também saber que atividades
te motivam mais para a leitura na aula de Língua Portuguesa.
Responde com clareza e escreve com letra legível.
Ao longo do questionário, serão dadas todas as instruções de que necessitas para
responderes às perguntas que dele fazem parte. Por isso, antes de responderes às
perguntas, lê cuidadosamente as instruções que te são dadas.
Este questionário é anónimo. Por isso, não deves escrever o teu nome em lado nenhum.

Parte I – A tua identificação
1. Sexo:
Masculino

Feminino

2. Idade: _____ anos
3. Nacionalidade: ________________________
4. Já viveste em algum país estrangeiro?
Sim
Não
4.1. Se sim, qual o país e por quanto tempo viveste lá?
_________________________________________________________________________
5. Indica o grau de instrução do teu pai, assinalando com uma cruz a opção adequada.
4º Ano
6º Ano
9º Ano
12º Ano
Licenciatura
Outras situações
Quais? ___________________________________________________________________

6. Indica o grau de instrução da tua mãe, assinalando com uma cruz a opção adequada.
4º Ano
6º Ano
9º Ano
12º Ano
Licenciatura
Outras situações
Quais? ___________________________________________________________________
7. Qual a profissão do teu pai?
________________________________________________________________________
8. Qual a profissão da tua mãe?
________________________________________________________________________
Parte 2 – Eu e a leitura
9. Gostas de ler?
Sim

Não

9.1. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Costumas ler?
Sim

Não

10.1. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Que género de livros gostas de ler?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Quando é que costumas ler?
De manhã
Durante a tarde
À noite

13. Assinala com um X a frequência com que lês.
Todos os dias
Várias vezes por semana
Uma vez por semana
Uma vez por mês
Raramente
14. Onde é que tu costumas ler?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. O que te pode motivar para a leitura de um livro?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Parte 3 – Eu e a leitura na escola
16. Costumas perceber os textos que lês?
Sim
Não
16.1. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Indica o que te ajuda a compreender melhor um texto.
[Assinala com X todas as opções que se aplicarem ao teu caso.]
☺ Ler o texto com muita atenção
☺ Reler o texto sempre que necessário
☺ Sublinhar as passagens mais importantes do texto
☺ Tomar notas sobre o texto
☺ Resumir o texto para ti mesmo
☺ Fazer perguntas a ti próprio sobre o texto lido
18. Indica as atividades de leitura realizadas na escola que te ajudam a compreender
melhor os textos escritos.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

19. Propõe outras atividades que, na tua opinião, te podem ajudar a compreender melhor
o que lês.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Obrigada pela tua colaboração!

ANEXO 7 – QUESTIONÁRIO FINAL

Questionário

Com este questionário, queremos conhecer a tua opinião sobre o trabalho que realizaste
durante o estudo da obra “Trisavó de pistola à cinta”.
Ao longo do questionário, serão dadas todas as instruções de que necessitas para
responderes às perguntas que dele fazem parte. Por isso, antes de responderes, lê
cuidadosamente essas instruções.
Este questionário é anónimo. Por isso, não deves escrever o teu nome em lado nenhum.

1. Compreendeste a obra “Trisavó de pistola à cinta”?
Sim
Não
1.1. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Das atividades realizadas durante o estudo desta obra, quais te ajudaram mais a
compreendê-la?
[Assinala com X todas as opções que se aplicarem ao teu caso.]
☺ Ler o texto com muita atenção
☺ Reler o texto sempre que necessário
☺ Sublinhar as passagens mais importantes do texto
☺ Tomar notas sobre o texto
☺ Resumir o texto para ti mesmo
☺ Fazer perguntas a ti próprio sobre o texto lido
☺ Outros
Quais?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.1. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Das atividades realizadas durante o estudo desta obra, quais as que não fazes
habitualmente quando estudas uma obra?
[Assinala com X todas as opções que se aplicarem ao teu caso.]
☺ Ler o texto com muita atenção
☺ Reler o texto sempre que necessário
☺ Sublinhar as passagens mais importantes do texto
☺ Tomar notas sobre o texto
☺ Resumir o texto para ti mesmo
☺ Fazer perguntas a ti próprio sobre o texto lido
☺ Outros
Quais?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Das atividades realizadas durante o estudo desta obra, quais te agradaram mais?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.1. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.2. Pensas que essas atividades também te ajudaram a compreender melhor a obra?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.3. Justifica a tua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Propõe outras atividades divertidas que, na tua opinião, te podem ajudar a
compreender melhor o que lês.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Obrigada pela tua colaboração

Estratégias transversais de compreensão na leitura
Maria do Céu Rodrigues
Agrupamento de Escolas de Ovar

1. Introdução
O nosso projeto intitula-se Estratégias transversais de compreensão na leitura: um
estudo no 1º Ciclo do Ensino Básico.
O tema que trabalhámos relacionava-se com o recurso a estratégias didáticas para
desenvolver em alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico competências em compreensão na
leitura que eles revelam na realização de atividades desta natureza na sala de aula.
Como sentimos que as competências em compreensão na leitura influenciam o
desempenho dos alunos noutras áreas curriculares, propusemo-nos recorrer a essas
estratégias nas áreas curriculares disciplinares de Língua Portuguesa e Estudo do Meio.
Este projeto surgiu na sequência da observação de dificuldades de compreensão na
leitura em alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, nível em que lecionamos. De facto, ao
longo de mais de uma década de exercício da atividade docente, temos constatado que
os alunos manifestam dificuldade em extrair as ideias dos textos lidos na área curricular
disciplinar de Língua Portuguesa e que, consequentemente, não conseguem explicitar a
informação que deles podem retirar, nem fazer uso dela.
Obviamente, estas dificuldades também afetam a compreensão de textos escritos
estudados noutras áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, e, se não forem
atempadamente ultrapassadas, irão certamente prejudicar o desempenho em atividades
que envolvam a compreensão na leitura, pela vida fora.
Tendo estas constatações como pano de fundo, incluímos, no estudo que constitui
o centro deste projeto, uma intervenção didática que visava envolver os nossos alunos
numa série de atividades focadas na compreensão de textos escritos, que os levariam a
recorrer a certas estratégias de leitura.
2. Enquadramento teórico
O estudo que realizámos incidiu sobre a transversalidade da língua portuguesa e a
sua operacionalização associada ao desenvolvimento de competências em compreensão
na leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico.
A fim de o fundamentar teoricamente, focámo-nos essencialmente em dois tópicos:
i) transversalidade da língua portuguesa e desenvolvimento de competências em
compreensão na leitura e ainda ii) finalidades do ensino explícito da compreensão na
leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico.
No que se refere ao primeiro tópico acima mencionado, é de referir que a
Reorganização do Currículo do Ensino Básico promove a abordagem transversal de todas
as áreas curriculares (disciplinares e não disciplinares).
Neste contexto, a área curricular de Língua Portuguesa é privilegiada. O lugar
especial que lhe é atribuído deriva do facto de ser a principal responsável pelo
ensino/aprendizagem da língua materna da maior parte da população do país e, assim,
conduzir ao desenvolvimento de competências comunicativas fundamentais para o
sucesso em todas as outras curriculares, disciplinares e não disciplinares, e ainda na vida

extraescolar, nomeadamente no contexto profissional.
Já há algum tempo que Emília Amor (1993: 9) alerta para o caráter de
transversalidade do saber linguístico, na sua condição de suporte, funcional e
estruturalmente integrado nos restantes saberes, defendendo que “com efeito se, em
princípio a aprendizagem da língua materna é a intenção que orienta toda a organização
das atividades desenvolvidas na aula da respetiva disciplina, é um facto que o aluno é, a
todo o momento, exposto e confrontado, nas diversas áreas/disciplinas do currículo, com
situações de comunicação que, embora não de modo sistemático, lhe proporcionam
diversificadas aquisições e aprendizagens de índole linguística.”
Segundo Sim-Sim, Duarte e Ferraz (1997: 40), “Vários estudos têm demonstrado um
elevado nível de correlação entre o desempenho atingido nas competências de leitura e
de expressão escrita em Língua Materna e o sucesso noutras disciplinas curriculares;
inversamente, tem sido igualmente demonstrado que, quanto maior atenção for dada
nestas à leitura e à escrita, tanto melhores serão os resultados obtidos pelos alunos na
disciplina de Língua Materna.”
Esta citação revela o papel que a língua portuguesa tem na promoção do sucesso
escolar em todas as áreas curriculares (disciplinares e não disciplinares), mas também o
papel que as restantes áreas curriculares podem desempenhar no desenvolvimento de
competências que garantam um melhor domínio da língua portuguesa.
Daqui advém a importância de trabalhar a língua portuguesa de forma transversal,
pois a transversalidade é essencial para a compreensão da língua, enquanto elemento
fundamental do desenvolvimento do ser humano e da sua integração na sociedade.
Por todos estes motivos, a reorganização curricular fez da área curricular disciplinar
de Língua Portuguesa o eixo central do currículo, veículo de transmissão de
conhecimentos e recetora de aprendizagens significativas para as outras áreas
curriculares (disciplinares e não disciplinares), contribuindo também estas para um
melhor domínio da língua portuguesa. Daqui advém ainda a convicção de que o insucesso
escolar decorre, em boa parte, do mau desempenho na comunicação – oral ou escritaem língua portuguesa.
Um dos grandes objetivos da escola é desenvolver nos alunos competências no
domínio da compreensão na leitura, essenciais para a sua realização em termos
profissionais, sociais e culturais, ou seja, para o adequado exercício da cidadania.
Logo, é necessário que os alunos se sintam bem no universo escolar e adiram às
atividades que lhes são propostas. Compete aos profissionais da educação,
nomeadamente aos professores, ajudá-los a gostar da escola e esse esforço passa pela
planificação de atividades que sejam formativas, mas também lúdicas, ao mesmo tempo
que tiram proveito do seu dinamismo.
No que se refere especificamente à compreensão na leitura, é necessário relacionar
as atividades propostas aos alunos na escola com as suas vivências extraescolares. Não
podemos continuar a cingir-nos apenas a atividades e textos que nada têm a ver com as
suas experiências. Assim, ao mesmo tempo que se lhes proporciona novas experiências
em compreensão na leitura, estamos a ajudá-los a fazer uma análise crítica das suas
experiências de leitura habituais.
No que se refere às finalidades do ensino explícito da compreensão na leitura no 1º
Ciclo do Ensino Básico, há que reconhecer que, na sociedade atual, o acesso ao

conhecimento é fácil e rápido. Mas, devido à grande quantidade de informação a que
temos acesso continuamente, cada vez é mais importante saber selecioná-la, organizá-la
e tratá-la, para a adaptar às nossas necessidades.
Paradoxalmente, nesta sociedade, que se pretende cada vez mais funcional,
deparamo-nos com grandes dificuldades no domínio da literacia, particularmente no que
diz respeito à compreensão na leitura e Portugal não constitui exceção à regra. Apesar
das medidas tomadas para tentar resolver ou minorar o problema, o país tem ainda um
longo caminho a percorrer neste domínio.
É necessário termos consciência de que não basta saber ler, é necessário ler
compreendendo e utilizando a informação lida noutras situações, de uma forma eficaz. A
este propósito, Inês Sim-Sim (2004: 17) escreve: “Não se trata já só de ler, mas de aceder
criticamente ao conhecimento. E o acesso ao conhecimento e à sua transformação são
‘pedras de toque’ nas mudanças significativas da vida pessoal e coletiva."
Esta preocupação com os resultados em torno da compreensão na leitura levou à
realização de provas de aferição nacionais, que, até 2012, tinham como objetivo fornecer
indicadores sobre o desenvolvimento das competências definidas no Currículo Nacional
do Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001). No caso do 1º Ciclo do Ensino Básico,
estas provas são aplicadas aos alunos do 4º Ano.
Os resultados das provas de aferição de 2009 revelaram que os alunos do 1º Ciclo
do Ensino Básico apresentavam um bom nível no que se referia à compreensão literal.
Mas os resultados relativos a outras capacidades – como “identificar factos e opiniões” ou
“apreender o sentido global do texto” – eram muito menos animadores.
No levantamento de dados sobre estas provas, feito pelo Gabinete de Avaliação
Educacional (GAVE, 2010: 6), salienta-se que “os alunos evidenciam um bom desempenho
ao nível do conhecimento explícito da língua e da expressão escrita, mas que
permanecem um pouco aquém do que se respeita à compreensão da leitura”.
Consequentemente, este departamento do Ministério da Educação (GAVE, 2010:
16) recomenda, para o domínio da compreensão na leitura, “a implementação de
atividades que favoreçam a identificação de ideias explícitas num texto, nomeadamente
através da localização e extração de informação relevante”.
De acordo com a reflexão feita sobre estes resultados, uma parte do problema
decorre do facto de os alunos não estarem a ser familiarizados com determinadas
estratégias de leitura. Logo, conseguem ter bom desempenho nos aspetos que são
trabalhados em sala de aula, mas falham nos que são sistematicamente postos de parte.
É imprescindível reverter esta situação anómala.
Partindo do princípio de que estes resultados preocupam qualquer professor,
também o corpo docente tem de intervir ativamente na conceção, implementação e
avaliação de soluções para este problema, que passam certamente pelo recurso a
estratégias didáticas mais adequadas.
Para uma melhor compreensão do texto escrito, o aluno deve estar em interação
com ele. Jocelyne Giasson (2000: 21) considera a leitura como um processo interativo, em
que existem três variáveis fundamentais para que exista compreensão: texto, leitor e
contexto. Quanto mais estas variáveis estiverem imbricadas umas nas outras, “melhor”
será a compreensão.

Assim, o professor deve mobilizar-se para desenvolver nos seus alunos
competências em compreensão na leitura, recorrendo a determinadas estratégias
didáticas que tenham em conta a importância destas três componentes e da relação
existente entre elas.
Além disso, para compreender um texto – oral ou escrito –, é necessário não só
apreender as ideias por ele veiculadas, como também identificar as suas ideias principais
e a sua estrutura caraterística.
Para que a compreensão de testos escritos atinja este nível, é necessário que o
trabalho em torno da leitura tenha em conta as três fases do processo:
- a pré-leitura, em que o leitor pode formular hipóteses sobre o texto que vai ler,
criando expetativas em relação a este, que vão orientar a sua compreensão do mesmo;
- a leitura, fase em que o leitor recolhe informação no texto, que lhe permite
confirmar ou infirmar as hipóteses previamente formuladas;
- a pós-leitura, fase em que o leitor pode sistematizar a informação obtida a partir
da leitura do texto, incluindo a confirmação/infirmação de hipóteses.
Além disso, a compreensão na leitura implica que o leitor se aproprie de informação
recolhida nos textos lidos e seja capaz de a usar para finalidades específicas.
3. O estudo
O nosso estudo tinha por objetivo desenvolver, em alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, competências em compreensão na leitura que lhes permitissem:
- formular hipóteses sobre os textos a ler,
- confirmar/infirmar essas hipóteses a partir da leitura dos mesmos,
- fazer uso da informação retirada dos textos para diversas finalidades em áreas
curriculares disciplinares com caraterísticas diferentes.
Assim, levámos a cabo uma intervenção didática com uma turma do 3º Ano de
Escolaridade de uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do distrito de Aveiro,
compreendendo 25 alunos.
As atividades, centradas no estudo de três textos, foram desenvolvidas nos espaços
e tempos consagrados à lecionação das áreas curriculares disciplinares de Língua
Portuguesa e Estudo do Meio.
Recolhemos dados relativos ao desempenho dos alunos, a partir de dois cadernos
de atividades incluindo tarefas relacionadas com os textos e implicando: i) a formulação
de hipóteses, ii) a obtenção de informação e confirmação/infirmação das hipóteses
formuladas, iii) também o uso da informação obtida para uma finalidade específica.
3.1. Formulação de hipóteses
Assim, todas as fases da intervenção didática começavam por uma tarefa que
levava os alunos a formularem hipóteses sobre o texto proposto para estudo, a partir de
elementos associados a este. Pretendia-se que ativassem estratégias de previsão e de
construção de uma interpretação, sendo isso fundamental para uma eficaz compreensão
da leitura.
Para a Língua Portuguesa, foi distribuído a cada aluno um desenho alusivo ao conto
“A revolta das partes do corpo”, em relação ao qual foi formulada uma pergunta: “Ao
olhar para o desenho, que ideias penso que o texto conterá?”. Os alunos deviam observar

o desenho e, noutra folha, registar as hipóteses por si formuladas e os detalhes da
imagem em que se tinham apoiado para as formular. Foi necessário explicar várias vezes
a atividade aos alunos, pois foram surgindo muitas dúvidas. Este exercício era uma
novidade e eles sentiam-se um pouco desconfortáveis por terem de escrever sobre um
texto que desconheciam. Foi necessário repetir e pô-los à vontade, dizendo-lhes que
todas as hipóteses formuladas sobre o texto seriam aceites.
Para o Estudo do Meio, foi proposto aos alunos que, num primeiro momento,
formulassem e registassem hipóteses sobre o tema Sistema digestivo e, num segundo
momento, sobre o tema Alimentação saudável. Para a realização destas atividades, foi
distribuída a cada aluno uma folha com uma pergunta. Para o Bloco Sistema digestivo,
propusemos a pergunta: “O que eu sei/penso sobre o sistema digestivo?” Para o bloco
Alimentação saudável, a pergunta era: “O que eu sei/penso sobre uma alimentação
saudável?” Os alunos teriam de justificar as hipóteses formuladas.
3.2. Obtenção de informação a partir do texto e confirmação/infirmação das hipóteses
formuladas
Seguiam-se atividades que tinham por objetivo levar os alunos a tomar
conhecimento das ideias veiculadas pelos textos em estudo: estes seriam lidos e
proceder-se-ia ao registo das ideias identificadas.
No caso da Língua Portuguesa, foi distribuído a cada aluno um conto cujo título era
A revolta das partes do corpo. Estes fizeram a leitura silenciosa do conto, seguida por uma
leitura em voz alta, para uma melhor compreensão e também para procurar, no
dicionário, sinónimos para algumas palavras que desconheciam: por exemplo, usufruir e
definhar.
Depois, um aluno fez o reconto, enquanto os outros verificavam se este estava em
conformidade com o texto. Foi neste momento que se explicou que cada um deles iria
registar as ideias retiradas da leitura e depois compará-las com as hipóteses por si
formuladas, para as confirmar ou infirmar.
Para a realização desta atividade, entregou-se a cada aluno uma ficha, onde este
deveria registar as hipóteses que tinha formulado antes da leitura e as ideias retiradas da
leitura do texto em estudo. Em seguida, deveria comparar as suas hipóteses com as ideias
efetivamente expressas no texto, a fim de as confirmar/infirmar, procedendo ainda à sua
justificação.
Para o Estudo do Meio, pediu-se aos alunos que, após a audição do reconto do
texto lido, feito por um colega, e com base nas suas notas relativas às ideias identificadas,
procedessem individualmente ao preenchimento de uma ficha, onde deveriam registar a
sua versão das ideias veiculadas pelo texto. Cada aluno recebeu uma cópia do texto em
questão, para poder relê-la quando quisesse.
De seguida, deveriam comparar as hipóteses por si formuladas antes da leitura do
texto com as ideias efetivamente expressas neste, apreendidas durante a sua leitura.
Assim, poderiam confirmar as suas hipóteses ou, pelo contrário, infirmá-las.
Este procedimento foi adotado para os dois textos, versando os temas Sistema
digestivo humano e Alimentação saudável.

3.3. Uso da informação recolhida no texto para uma finalidade específica
Por último, os alunos deveriam realizar uma tarefa, em que usariam a informação
recolhida nos textos estudados para uma finalidade específica.
No caso da Língua Portuguesa, deveriam organizar-se em grupos de cinco
elementos e construir uma banda desenhada que exprimisse as ideias principais do conto
estudado.
Para o Estudo do Meio, na abordagem do Bloco Alimentação saudável, foi pedido
aos alunos para fazerem um desenho do sistema digestivo, o legendarem e depois
redigirem um pequeno texto sobre as suas funções. Na abordagem do Bloco Alimentação
saudável, foi proposto aos alunos, organizados em grupos, que analisassem uma ementa,
determinando se era saudável ou não, a alterassem em função da sua análise e depois
justificassem as opções tomadas. De seguida, voltariam a escrever a ementa,
devidamente reformulada.
4. Principais resultados obtidos a partir da análise de dados feita
A análise de conteúdo dos dados recolhidos permitiu-nos: identificar e caracterizar
alterações no desempenho dos alunos, determinar a sua evolução e procurar causas para
os fenómenos observados.
4. 1. Formulação de hipóteses
4.1.1. Em Língua Portuguesa
Na formulação de hipóteses sobre o texto a partir de uma imagem, a grande
maioria das ocorrências relacionava-se com o tema central do texto (o corpo humano). As
justificações dadas pelos alunos para as hipóteses formuladas eram maioritariamente
adequadas e estavam relacionadas com a imagem que ilustrava o texto.
4.1.2. Em Estudo do Meio
A maioria das hipóteses formuladas pelos alunos relativamente aos textos
propostos era plausível e as justificações por eles apresentadas, adequadas e diretamente
relacionadas com o tema referido.
4.2. Obtenção de informação a partir do texto e confirmação/infirmação das hipóteses
formuladas
4.2.1. Em Língua Portuguesa
No que se referia à obtenção de informação durante a leitura do texto, verificámos
que a maioria dos alunos identificou duas ideias principais do texto, correspondendo cada
uma delas a um parágrafo do mesmo. Mesmo assim, constatámos que foi difícil para eles
distinguir o essencial do secundário (já que esta tarefa implicava a identificação das ideias
principais do texto) e depois localizar as ideias no texto.
Para além disso, depois da exploração do conto, observámos que o aluno que tinha
formulado uma hipótese que coincidia com o tema central do texto estudado foi capaz de
a confirmar e que os restantes alunos, que tinham formulado hipóteses plausíveis, foram

capazes de reconhecer que, embora relacionadas com o tema do texto estudado, eram
diferentes deste, pelo que não foram confirmadas durante nem após a sua leitura.
4.2.2. Em Estudo do Meio
Na sua maioria, os alunos conseguiram identificar as ideias principais dos textos
lidos e estudados.
Quase todos os alunos compreenderam os textos propostos suficientemente bem,
para serem capazes de confirmar ou infirmar as hipóteses por si formuladas para cada um
deles.
4.3. Uso da informação recolhida no texto para uma finalidade específica
4.3.1. Em Língua Portuguesa
Na tarefa relativa à utilização das ideias do texto para uma finalidade específica,
todos os grupos produziram bandas desenhadas, cujas ideias principais estavam
adequadas às ideias expressas no texto, apesar de um grupo ter repetido uma ideia
principal e outro grupo ter trocado a ordem de uma ideia.
Julgamos que este desempenho positivo se deve ao trabalho realizado durante toda
a intervenção didática e ao facto de os alunos terem trabalhado em grupo, neste último
momento, o que lhes permitiu debaterem e esclarecerem ideias.
A realização desta atividade exigiu que os alunos compreendessem o texto e
selecionassem o que julgavam ser mais importante ou relevante no conto.
4.3.2. Em Estudo do Meio
Também aqui a maioria dos alunos foi capaz de mobilizar a informação obtida
através do estudo dos textos propostos e aplicá-la a novas situações, nas tarefas que
tinham esta finalidade.
5. Conclusões
Em suma, no final da intervenção didática, pudemos constatar que, na globalidade,
os alunos:
- foram bem sucedidos nas tarefas que implicavam a formulação de hipóteses,
tanto para Língua Portuguesa como para Estudo do Meio;
- em Língua Portuguesa, sentiram dificuldade em discriminar o essencial do
secundário e em localizar as ideias essenciais no texto; o mesmo não aconteceu para
Estudo do Meio, tendo os alunos, na sua maioria, conseguido identificar as ideias
principais dos textos lidos e estudados;
- na sua maioria, conseguiram proceder à confirmação/infirmação de hipóteses
formuladas, tanto para Língua Portuguesa como para Estudo do Meio, porque tinham
compreendido suficientemente bem os textos propostos;
- conseguiram usar adequadamente a informação recolhida nos textos estudados
para uma finalidade específica, já que, nas duas áreas curriculares, a maioria foi capaz de
mobilizar os seus conhecimentos e aplicá-los a novas situações.
Fazendo o balanço final de toda a intervenção didática, realçamos a evolução
positiva detetada e justificámo-la pelo facto dos alunos terem desenvolvido determinadas

competências a nível da compreensão na leitura e conseguido utilizar as competências
desenvolvidas em textos relacionados com outras áreas do saber. Como Solé (1998: 72)
refere, “Formar leitores autónomos também significa formar leitores capazes de
aprender a partir dos textos. Para isso quem lê deve ser capaz de (…) questionar o seu
conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir o que
foi aprendido para outros contextos diferentes.”
Neste contexto, pensamos que existiu, ainda, um outro elemento que foi de crucial
importância para a obtenção destes resultados: o facto de termos recorrido a uma
conjugação delineada e premeditada de várias atividades, centradas no recurso a
estratégias relacionadas com a formulação de hipóteses antes da leitura, a obtenção de
informação durante a leitura e a confirmação/infirmação de hipóteses formuladas após a
leitura e ainda propostas que implicavam o uso da informação recolhida com diversas
finalidades. O uso destas estratégias permitiu que os alunos desenvolvessem o seu
conhecimento e a sua capacidade de reutilização do mesmo em tarefas centradas na
compreensão da leitura.
A análise dos dados relativos ao desempenho inicial e ao desempenho final e a
comparação dos resultados obtidos permitiram constatar que, após a intervenção
didática, os alunos se sentiam mais à vontade no que dizia respeito à compreensão na
leitura, em diversos níveis, mas continuavam a revelar dificuldades na identificação das
ideias principais dos textos lidos.
Paralelamente, constatou-se que a existência de conhecimentos prévios que é
possível mobilizar influencia bastante o sucesso no recurso a estas estratégias de leitura,
pois verificámos uma evolução muita positiva ao longo da intervenção didática, o que nos
leva a pensar que este resultado se deve à construção e desenvolvimento de novas
aprendizagens, que ocorre à medida que os alunos se vão envolvendo em atividades que
os levam a mobilizar diferentes estratégias de leitura.
Sentimos também que o facto de os textos utilizados na parte da intervenção
didática consagrada à área curricular disciplinar de Estudo do Meio tratarem temas que já
tinham sido estudados no ano letivo anterior pode ter tido algum peso neste sucesso. Os
alunos terão podido rentabilizar conhecimentos prévios.
6. Sugestões pedagógico-didáticas
Ao longo de toda a análise de dados que fizemos e com base na revisão de
literatura por nós realizada, fomos refletindo e questionando-nos sobre o porquê da
evolução dos nossos alunos. Foi gratificante perceber que as opções por nós assumidas,
aquando da planificação da intervenção didática, surtiram efeito e contribuíram para uma
melhoria do seu desempenho em compreensão na leitura.
Constatámos que o desenvolvimento de competências em compreensão na leitura
deve ter em conta alguns aspetos, que passamos a referir de seguida.
Parece-nos necessária uma renovação das práticas, por parte dos docentes, de
forma a promoverem efetivamente o desenvolvimento de competências em
compreensão na leitura por parte dos alunos.
Ao escolher um texto para estudo, é importante que o professor tenha em conta
alguns aspetos, tais como o modo como este será trabalhado com recurso a estratégias
de compreensão na leitura.

Por conseguinte, os professores deverão propor aos alunos a realização de
atividades:
- de formulação de hipóteses antes da leitura, para uma melhor compreensão na
texto, pois, ao tentarem prever o tema do texto, estão a facilitar a sua interação com o
mesmo;
- contemplando os diferentes níveis de compreensão (com destaque para a
apreensão das ideias veiculadas pelo texto escrito e a identificação das suas ideias
principais);
- que valorizam a confirmação/infirmação de hipóteses formuladas, após a leitura;
- que implicam o uso da informação recolhida nos textos estudados para diversas
finalidades.
Seria importante, durante o ano letivo, ir avaliando as competências que os alunos
já possuem e, a partir daí, planificar atividades para as consolidar e desenvolver e, desta
forma, responder de modo mais eficaz às suas necessidades.
7. Limitações do estudo levado a cabo
A principal limitação do nosso estudo prende-se com o facto de ter sido realizado
somente numa turma.
No entanto, pensamos ter ficado demonstrado que com estes alunos existiu um
efetivo desenvolvimento de competências em compreensão na leitura.
Um outro constrangimento que pode ser imputado a este estudo é que se poderia
ter realizado, posteriormente, uma segunda experiência ligada a outra área do saber e, a
partir da análise dos dados recolhidos, chegar a conclusões mais seguras.
Contudo, dado que dispúnhamos de um tempo bastante limitado para desenvolver
o nosso projeto, tivemos de optar por trabalhar com uma só turma e fazer uma só
intervenção didática.
8. Sugestões para outros estudos no mesmo domínio
A realização deste estudo levou-nos a perspetivar alguns desenvolvimentos
investigativos.
Uma outra direção poderia passar pela abordagem de outros aspetos do domínio
da leitura: por exemplo, a elaboração de inferências de diversos tipos.
Poder-se-ia ainda contemplar a transversalidade da Língua Portuguesa com outra
área curricular disciplinar (por exemplo, a Matemática).
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Desenvolvimento da expressão/produção escrita em adultos inscritos no Sistema
Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
Eugénia Tavares
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré

1. Introdução
Atualmente, uma das principais preocupações educativas centra-se na adaptação
do ensino às características da sociedade moderna, em constante mutação, que requer o
desenvolvimento de competências, entre as quais a capacidade de aprender ao longo da
vida (Comunidades Europeias, 2007). Esta mudança de enfoque traduz-se na valorização
das competências adquiridas em contextos de aprendizagem não formais e informais.
É o que sucede com o Sistema Nacional RVCC (Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências), a funcionar nos Centros Novas Oportunidades, para
adultos com níveis de escolaridade incompletos, mas com adquiridos experienciais que
devem ser valorizados.
A experiência tem revelado que algumas das principais dificuldades dos adultos que
o frequentam decorrem de lacunas graves em diversos domínios, entre os quais a
expressão/produção escrita, que desempenha um papel relevante neste dispositivo.
Desta constatação decorreu um projeto, visando caraterizar o desempenho em
expressão/produção escrita de adultos inscritos no Sistema Nacional RVCC de Nível
Secundário e as suas representações relativamente à escrita e suas competências neste
domínio, a fim de desenhar estratégias e instrumentos ligados a um dispositivo de
avaliação formativa, que permitiriam ultrapassar lacunas detetadas.
2. Enquadramento teórico
2.1. A Educação de adultos e o paradigma de Aprendizagem ao Longo da Vida
No atual sistema educativo, a educação de adultos passa em grande parte pelo
paradigma de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV).
O conceito de ALV, consagrado no Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da
Vida (Comissão Europeia, 2000: 3), define-se como “toda a atividade de aprendizagem em
qualquer momento da vida, com o objetivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e
competências, no quadro de uma perspetiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com
o emprego”.
A ALV valoriza, assim, as aprendizagens não formais e informais que têm sido
sistematicamente desvalorizadas pelos sistemas de ensino oficiais. Canário (2001: 86)
considera que a educação tem vindo a mostrar-se “refém da escola” e o ensino escolar
tem-se apresentado desfasado das experiências que os sujeitos detêm (ibid.: 88).
2.2. O Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
Com base nesta lógica e nas políticas que lhe estão subjacentes, foi implementado
em Portugal o Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (RVCC), de Nível Básico e Secundário, que radica no conceito de ALV
(Comissão Europeia, 2000), valorizando todas as aprendizagens, incluindo as não formais
e as informais (ibid.: 9), com base em Referenciais.

O Sistema opera a três níveis:
- numa primeira fase, são reconhecidas as competências do adulto;
- numa segunda fase, as competências que o adulto detém – ou considera deter –
são confrontadas com um modelo de referência; no Nível Secundário, usa-se o
Referencial de Competências-Chave para a Educação de Adultos – Nível Secundário
(Gomes et al.: 2006); nesta fase, poderá ocorrer a validação das competências adquiridas
pelo adulto, vista como “um procedimento e pode ser entendida como uma estratégia
administrativa e formal” (ibid.);
- numa terceira fase, pode ser concedida ao adulto a certificação das competências
efetivamente validadas, obtendo equivalência ao Ensino Básico (B1 – 1º Ciclo, B2 – 2º
Ciclo ou B3 – 3º Ciclo) ou ao Ensino Secundário (12º Ano).
Sendo uma realidade recente no contexto educativo português, há poucos estudos
nacionais consagrados a este dispositivo. De entre eles, destacamos a análise crítica
destes sistemas por parte de Pires (2005). Já Ávila (2008) debruçou-se sobre alguns
estudos relativos ao nível de literacia da população portuguesa, que apresentam
resultados pouco satisfatórios, e analisou o Sistema RVCC do Nível Básico.
2.3. Balanço de Competências, História de Vida, Portefólio Reflexivo de Aprendizagens
Atualmente, aposta-se sobretudo no Sistema RVCC de Nível Secundário, com o
objetivo de melhorar a qualificação da população adulta portuguesa.
Este processo requer que o adulto inscrito proceda a um Balanço de Competências,
com base no Referencial de Competências-Chave para a Educação de Adultos – Nível
Secundário (Gomes et al., 2006).
Esse balanço estará na base da construção de um Portefólio Reflexivo de
Aprendizagem (Sá-Chaves, 2000: 16), que constitui um documento comprovativo dos
adquiridos experienciais que o formador deverá avaliar, na sua dupla feição de processo
(de desenvolvimento, de consolidação de aprendizagens) e de produto. Como nos diz SáChaves (ibid.), os portefólios são “instrumentos de estimulação”, “fatores de ativação do
pensamento reflexivo, providenciando oportunidades para documentar, registar e
estruturar os procedimentos e a própria aprendizagem”. Portanto, trata-se de um
repositório de documentos e de registos que despoletam a reflexividade e,
simultaneamente, fornecem uma estrutura que ajuda o sujeito a ordenar as
aprendizagens realizadas.
No Sistema RVCC, o portefólio dá conta da história de vida do sujeito, reconstruindo
a trajetória pessoal do formando e incluindo reflexão sobre as aprendizagens realizadas.
Essa reconstrução é feita por escrito, pelo que o sucesso dos adultos no processo
depende em boa parte das suas competências em expressão/produção escrita.
2.4. As competências de expressão/produção escrita em Língua Materna no Sistema
Nacional RVCC
Segundo a Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key
Competences for Lifelong Learning (Commission of the European Communities, 2005), a
primeira das oito competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida é a
comunicação em língua materna.

Esta competência-chave é transversal, dado que, sem o seu domínio, as restantes
dificilmente se desenvolvem. De facto, não é possível aceder ao conhecimento sem um
bom domínio da língua materna. Esta é também veículo para o domínio de outras línguas
e fundamental para adquirir e desenvolver competências de natureza não linguística em
todo o tipo de contextos: pessoal, profissional, social.
Tal como em qualquer outro processo educativo/formativo, a língua materna tem
um papel preponderante no Sistema RVCC. Neste, a língua (materna e estrangeira) está
integrada na Área de Competências-Chave de Cultura, Língua e Comunicação (ACC de
CLC), como objeto de reflexão crítica e como domínio no qual o aprendente tem que
revelar proficiência, de forma a orientar a construção do portefólio, na qual a
expressão/produção escrita assume especial relevo.
A importância dada à demonstração de competências no domínio da escrita não é
alheia à relevância crescente destes registos nas sociedades contemporâneas, muito por
causa das novas tecnologias de informação e comunicação.
Neste contexto, a avaliação formativa assume um papel de destaque. Pode ser
concretizada através de uma autoavaliação – que podemos associar à revisão dos textos
escritos durante a sua produção – e de uma heteroavaliação – quando a revisão é feita
por outrem. Deverá conduzir à reescrita e melhoria do texto inicialmente produzido e à
sistematização e consolidação das competências adquiridas.
3. A intervenção didática
Numa primeira etapa, procedemos à elaboração/validação/aplicação de um
questionário para identificação e caracterização das representações dos adultos
envolvidos no estudo. Tratava-se de um grupo de oito adultos inscritos num Centro Novas
Oportunidades no Sistema de RVCC de Nível Secundário. Contudo, à medida que as
sessões decorriam, muitos foram desistindo, por diversos motivos, e, no final, apenas
restavam três elementos.
O questionário era constituído por quatro partes: Dados pessoais, Escrita
(competências e dificuldades), Relação leitura/escrita e Contributo do programa de
formação.
A primeira parte abrangia questões que se destinavam ao apuramento de alguns
dados pessoais destinados à caracterização dos adultos envolvidos no estudo, tais como:
o sexo, a idade, a residência, a situação laboral (passada e presente), as habilitações
literárias (obtidas em contextos formais de educação ou ao longo da vida, em contextos
de aprendizagem informal e formal).
A segunda parte deste documento incluía questões diretamente relacionadas com a
escrita, relativas aos hábitos dos adultos neste domínio, às suas preferências, às
experiências efetivas de uso da escrita (em contexto privado e profissional) e à
importância que atribuíam à correção neste uso da língua. Também continha perguntas
através das quais se pedia que o adulto avaliasse as suas competências neste domínio,
identificasse algumas falhas que sentisse e apontasse medidas tendentes a potenciar o
desenvolvimento das competências em falta. Finalmente, pedia-se ao adulto uma opinião
relativamente à importância da escrita no âmbito do Sistema RVCC.
Numa terceira parte, o enfoque situava-se na relação entre a leitura e a escrita.
Pretendíamos saber se estes adultos tinham hábitos de leitura, que hábitos eram esses,

se consideravam a existência de uma relação direta entre a leitura e a escrita e de que
modo essa relação se estabelecia.
Finalmente, na quarta e última parte do questionário inicial, quisemos indagar
sobre o conhecimento prévio por parte destes adultos dos diversos programas de
formação que estavam ao seu dispor e o seu interesse por eles.
Os dados recolhidos foram sujeitos a análise qualitativa.
Em seguida, aproveitando tarefas integradas na elaboração do Portefólio Reflexivo
de Aprendizagens, que implicavam a produção de textos escritos, realizadas em sessões
presenciais e a distância no Centro de Novas Oportunidades, procedemos:
- à avaliação inicial (de diagnóstico) das competências dos adultos em
expressão/produção escrita, ainda antes de darmos início à intervenção didática;
- à avaliação intermédia do desempenho dos adultos neste domínio, no decurso da
mesma;
- à avaliação final do desempenho, após a intervenção.
No final da intervenção didática, aplicou-se um novo questionário, para
identificação e caraterização das representações finais dos adultos sobre as suas
competências em expressão/produção escrita. Este foi elaborado com base no
questionário inicial: eliminámos as perguntas relativas aos dados pessoais e
reformulámos as que estavam diretamente relacionadas com as competências em
expressão/produção escrita (Partes II e III), centrando-as mais na intervenção didática,
para poder determinar de que forma os adultos viam o seu contributo para a alteração do
seu desempenho neste domínio. Foi, ainda, reformulada a Parte IV, que dizia respeito ao
programa de formação, para abarcar não apenas a avaliação do processo terminado, mas
ainda as perspetivas para o futuro neste âmbito.
Foi assim que, a partir da recolha dos dados referentes ao desempenho e às
representações destes três adultos, elaborámos os três perfis que figuram no nosso
estudo.
Todo este processo decorreu entre Outubro de 2009 e Julho de 2010.
O quadro que apresentamos de seguida sintetiza as diversas fases do nosso estudo,
incluindo a intervenção didática levada a cabo:

1ª Fase

2ª Fase
Diagnóst
ico
3ª Fase

Fases do estudo empírico
Recolha das representações iniciais
Elaboração e testagem do questionário.
Aplicação da sua versão definitiva ao grupo que constituía o público-alvo da intervenção
didática.
- Recolha de dados referentes a quatro tópicos:
. Dados pessoais.
. Escrita.
. Relação leitura/escrita.
. Contributo do programa de formação.
Identificação e caracterização do desempenho inicial
Produção individual de um texto escrito, em sessão presencial.
Análise dos textos produzidos pelos adultos.
Discussão dos resultados apurados a partir da análise do desempenho inicial
Avaliação das competências iniciais:

1ª
sessão
de
interven
ção
4ª Fase
2ª
sessão
de
Interven
ção
5ª Fase
3ª
sessão
de
Interven
ção
6ª Fase
4ª
sessão
de
Interven
ção
7ª Fase

- entrega de um documento referindo os pontos fortes e fracos
. do grupo;
. de cada adulto considerado individualmente.
Análise e discussão do perfil do grupo e de cada participante.
Produção do segundo texto, em sessão presencial, com apoio dos formadores.
Identificação e caracterização do desempenho intermédio
Continuação da produção do texto para avaliação intermédia.
Entrega de uma lista de verificação.

Discussão dos resultados apurados a partir da análise do desempenho intermédio
Avaliação das competências intermédias:
- discussão do perfil intermédio, do grupo e de cada elemento individualmente considerado.
Reforço da informação relativa a possíveis soluções para os problemas detetados. Entrega da
lista de verificação reformulada. Entrega de materiais de apoio (fichas informativas).

Identificação e caracterização do desempenho final
Produção de um texto escrito a distância, em conformidade com sugestões de trabalho
fornecidas numa sessão presencial.
Análise dos textos escritos.
Elaboração de um perfil final.

Recolha das representações finais
Elaboração de um segundo questionário com base no inicial.
Aplicação no final da intervenção didática.
- Recolha de dados referentes a três tópicos:
. Escrita
. Relação leitura-escrita
. Perspetivas em relação a percursos formativos futuros.
Quadro 1 – Síntese das várias fases do estudo empírico

A análise do desempenho dos adultos foi feita a partir de uma grelha por nós
construída (grelha de registo descritivo das competências observadas), que foi sendo
melhorada à medida que a intervenção didática se concretizava (cf. Anexo).
Para conceber este instrumento de avaliação formativa, selecionámos as categorias
a contemplar no nosso estudo, tendo em conta as competências-chave referidas no RCC
para a área de CLC. Destas apenas retivemos duas – coerência e coesão - por serem as
mais relevantes e tendo em conta o tempo disponível para o nosso estudo.
Relativamente à primeira categoria (coerência), tivemos em atenção os princípios
de relevância, continuidade temática, progressão semântica, não contradição, não
tautologia e não redundância. No caso da coesão, atendemos aos mecanismos de coesão
referencial, lexical, frásica, interfrásica e temporal.
A análise dos textos produzidos com base na lista de verificação permitiu-nos
identificar e caracterizar as competências evidenciadas pelos adultos, bem como as
lacunas observadas.

Como já afirmámos, devido às desistências, só pudemos recolher dados relativos a
três adultos, para os quais elaborámos os três perfis que figuram no nosso estudo.
4. Análise e interpretação dos dados
4.1. As representações dos adultos
No Quadro 2, sintetizámos alguns dos aspetos mais relevantes das suas
representações, iniciais e finais:
Representações iniciais
Consenso em torno da perceção da importância
da expressão/produção escrita na vida pessoal e
profissional.
Não reconhecimento das referidas competências
como um fator determinante para a obtenção de
uma certificação.
Consciência
de
dificuldades
na
expressão/produção escrita.
Consciência da importância da leitura para o
desenvolvimento
de
competências
em
expressão/produção escrita.

Representações finais
Consciência de uma mudança na motivação para a
escrita, despoletada pela frequência deste
processo (associado à intervenção didática).
Alteração da perceção da relevância das atividades
da escrita e da leitura nos contextos pessoal e
profissional associada à frequência deste processo.
Reconhecimento da importância da intervenção
didática
para
o
desenvolvimento
das
competências em expressão/produção escrita (à
exceção do Adulto 3).
Consciência de que o sucesso no Sistema RVCC
também depende da qualidade dos trabalhos
produzidos.
Quadro 2 – Resultados da análise das representações dos adultos

Aparentemente, de um modo geral, as expetativas iniciais dos adultos não foram
defraudadas e, por conseguinte, o balanço que fizeram no final das sessões presenciais foi
predominantemente positivo. Os adultos salientaram o apoio por parte da equipa como
um fator determinante, quer pela positiva (porque sentiram que foi benéfico), quer pela
negativa (por ter sido insuficiente ou intermitente ao longo do processo).
Houve consenso quanto à relação entre a experiência dos adultos envolvidos na
intervenção didática e o desenvolvimento da motivação para a escrita. Sabendo como a
motivação é fundamental para qualquer processo de aprendizagem, não podemos deixar
de realçar a relevância deste dado. Verificou-se a valorização desta prática, com a
concomitante tomada de consciência da sua importância no contexto pessoal e
profissional.
Em relação à importância da escrita para o sucesso no Sistema RVCC, houve uma
evolução. De acordo com as respostas dadas ao questionário inicial, os adultos pensavam
que a escrita ocorria associada a competências a validar no âmbito do Sistema RVCC, mas
que as lacunas neste domínio não seriam impeditivas do êxito no processo. Já nas
respostas ao questionário final, os adultos revelaram uma mudança na perceção da
importância das suas competências em expressão/produção escrita, reconhecendo que o
instrumento de avaliação (o Portefólio Reflexivo de Aprendizagens) assumia a forma
escrita e que as competências se tornariam mais facilmente identificáveis, se a escrita
apresentasse correção e adequação.
Não houve alterações quanto à interação leitura-escrita: mesmo antes da
intervenção didática, todos encaravam a leitura como uma atividade que permitiria
desenvolver competências em expressão/produção escrita.

4.2. O desempenho dos adultos
O Quadro 3 mostra, de um modo bastante esquemático, como a evolução do
desempenho dos adultos se nos apresentou:
Adulto 1
Domínio
razoável
dos
mecanismos
de
coerência
textual.
Dificuldades na produção de
informação relevante e na
continuidade temática.
Uso de mecanismos de coesão
referencial,
lexical,
frásica,
interfrásica, temporal.
Limitações
no
uso
de
conectores.

Adulto 2
Domínio dos mecanismos mais
elementares
de
coerência
textual.
Dificuldades na produção de
informação
relevante,
na
continuidade temática e na
progressão semântica.
Uso de alguns mecanismos de
coesão
referencial,
lexical,
frásica, interfrásica, temporal.
Limitações
no
uso
de
conectores.

Adulto 3
Domínio
razoável
dos
mecanismos
de
coerência
textual.
Algumas
dificuldades
na
produção
de
informação
relevante e na progressão
temática.
Uso de diversos mecanismos de
coesão
referencial,
lexical,
frásica, interfrásica, temporal.

Quadro 3 – Resultados da análise do desempenho dos adultos

No Quadro 4, apresentamos detalhes sobre os fatores que afetaram a qualidade
dos textos dos adultos:
Tipo/género Os resultados foram melhores nos relatos autobiográficos.
textual
Pioraram no texto argumentativo.
Tema
Os temas familiares resultaram em textos mais coerentes e coesos.
Temas que exigiam argumentação fundamentada resultaram em textos menos coerentes e
coesos.
Atitude Uma atitude de cuidado e cautela resultou em textos mais corretos do ponto de vista formal.
perante a Uma atitude displicente resultou em textos com maior número de erros e falhas.
escrita
Extensão dos Em geral, textos mais extensos apresentavam mais incorreções no uso de mecanismos de
textos
coerência e coesão textuais.
produzidos Aumentavam as ocorrências de erros de pontuação.
Quadro 4 – Fatores condicionantes da qualidade da produção textual

Os resultados resumidamente apresentados apontam para fatores que condicionam
fortemente o desempenho dos adultos.
Dentre eles, avultam os tipos/géneros textuais e os temas a abordar. Certos tipos
de texto e temas menos familiares exigem a mobilização de mais recursos – não apenas
cognitivos, em sentido lato, mas também outros, como a consulta de fontes para reforçar
argumentos apresentados ou procurar exemplos elucidativos, a explicitação de
referências contextuais (temporais, espaciais), para que a leitura tenha validade,
independentemente do momento em que ocorra. Essa afetação de recursos
compromete, frequentemente, tanto os aspetos superficiais da escrita, como os mais
profundos, que foram aqueles a que dedicámos especial atenção.
Sentimos que um apoio mais sistemático por parte da equipa pedagógica
(nomeadamente dos formadores de CLC) teria permitido ultrapassar mais lacunas.
Também teria evitado uma revisão de texto concentrada numa fase muito adiantada do

processo de produção, que depois exige do adulto reformulações muito extensas e, por
vezes, profundas. Se é verdade que, por um lado, essa extensão não perturba a correção
de aspetos locais, como a ortografia ou a pontuação (em sentido restrito), por outro lado,
dificulta sobremaneira a correção de aspetos relacionados com a coerência e a coesão
textuais.
É de referir que o apoio dado pela equipa pedagógica foi insuficiente, não por falta
de disponibilidade dos elementos que a dela faziam parte, mas pela natureza do próprio
processo e pela sua operacionalização nos Centros de Novas Oportunidades.
Curiosamente, esta falha foi mencionada por apenas um adulto.
A atitude perante a escrita também se revelou um fator importante. A preocupação
em apresentar um trabalho cuidado conduziu a resultados mais positivos do ponto de
vista formal (uma caligrafia mais legível, parágrafos bem definidos, correção no recurso a
mecanismos de coesão textual).
Finalmente, a extensão do texto também afetava em particular o número de
ocorrências de incorreções de todo o tipo. Uma certa economia de linguagem evita
incorreções nos mecanismos de coerência e coesão, como as redundâncias que
frequentemente ocorrem em textos mais extensos, ou os erros relacionados com a
coesão interfrásica e a pontuação.
5. Conclusões
Para tirar conclusões, cruzámos os resultados da análise dos dados relativos ao
desempenho e às representações.
Concluímos que a evolução das representações dos adultos aponta no sentido da
perceção de que houve melhorias no desempenho.
Contudo, o desenvolvimento percecionado pelos adultos não se traduziu na
evolução do seu desempenho, essencialmente por causa de dois fatores determinantes: o
tipo/género dos textos produzidos e os temas abordados.
Ainda na opinião dos adultos, dois aspetos importantes a reter foram o da tomada
de consciência da importância da escrita e a motivação para esta prática, ambos
potenciados pela frequência deste Sistema.
Esta consciencialização terá sido responsável pela constatação de que o sucesso no
Sistema RVCC também dependia da qualidade dos trabalhos produzidos.
Paralelamente, tornou-se evidente a necessidade de um apoio mais constante,
implicando uma gestão diferente do Sistema e dos recursos de que dispõe. Este é um
problema que se coloca, em primeiro lugar, ao nível das políticas públicas para a
Educação de Adultos, aspeto que está completamente fora do nosso campo de ação.
De todas as etapas previstas no Sistema Nacional RVCC, destacamos as sessões
individuais e a Formação Complementar como aquelas que mais poderão contribuir
desenvolvimento de competências em expressão/produção escrita nos adultos inscritos
neste processo.
Na Formação Complementar, é possível abordar questões que estejam
concretamente relacionadas com as competências de escrita, com recurso à
apresentação de exemplos e a exercícios de aperfeiçoamento.

Já nas sessões individuais, o processo de revisão é inteiramente personalizado, pelo
que estas surgem como espaços privilegiados para a consciencialização do adulto em
relação à importância da escrita.
6. Limitações do estudo
Num estudo desta natureza, são inevitáveis as limitações.
Os resultados obtidos dizem respeito apenas a três adultos, para os quais
elaborámos um duplo perfil – relativo às representações e ao desempenho – e não
podem, de modo algum, ser generalizados a toda ou mesmo a parte da população que,
em Portugal, frequenta o Sistema RVCC de Nível Secundário.
Outra limitação relaciona-se com o modo como operacionalizámos a intervenção
didática. Optámos por seguir de perto as atividades do grupo calendarizadas pelo Centro
Novas Oportunidades no qual trabalhávamos e, por isso, solicitámos aos adultos que
participaram no nosso estudo a produção escrita de textos diferentes em três etapas
distintas do processo (inicial, intermédia e final). Esta opção implicou a análise de textos
sobre temáticas diferentes, de tipos/géneros textuais diversos, correspondendo a níveis
de desempenho variáveis condicionados por esses fatores. Por outro lado, devido à
calendarização oficial do processo, não pudemos acompanhar o aperfeiçoamento de cada
texto produzido pelos adultos que participaram no nosso estudo.
No entanto, é de referir que a intervenção didática permitiu identificar os temas e
as tipologias textuais em que estes adultos evidenciavam mais dificuldades, o que
apontaria para os pontos de incidência mais prementes da formação.
Por outro lado, a intervenção foi bastante curta, tendo durado apenas cerca de
quatro meses.
7. Sugestões para outros estudos
Tendo em conta as limitações que identificámos, atrevemo-nos a sugerir outros
estudos suscetíveis de confirmar ou refutar os nossos resultados.
Assim, propomos a conceção e implementação de estudos mais amplos,
certamente a partir de uma análise de desempenho menos aprofundada, mas com
amostras mais significativas. Se os aspetos a testar para aferir o desempenho forem mais
limitados à partida, será possível conciliar uma análise mais detalhada com uma amostra
com representatividade estatística.
Também seria interessante a análise do desempenho dos adultos num escopo
temporal mais dilatado, com destaque para os efeitos das sessões individuais no
desenvolvimento das suas competências em expressão/produção escrita.
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ANEXO
GRELHA DE REGISTO DESCRITIVO DE COMPETÊNCIAS OBSERVADAS
REGISTO DESCRITIVO DE LACUNAS OBSERVADAS

Adulto ___ –– Competências evidenciadas
3ª tarefa – Contexto Institucional – STC/CLC e CP
Media e Informação/Opinião Pública e Reflexão Crítica – 30.06.2010

(com base no Referencial de Competências-Chave – Nível Secundário)
Organização do discurso
ADULT
Coerência
O

Lógico-conceptual
Princípio da não contradição, da não tautologia e da relevância Coesão referencial (correferê
(seleção de informação pertinente) e da continuidade elipse, etc.)
temática (produção de informação pertinente)

Coesão lexical (sinonímia, an
Coesão frásica
discursivos, etc.)

e

interf

Parágrafo

Coesão temporal (processos q
localização temporal e a orde
textualmente representadas)

Uso do léxico

Ortografia/Acentuação

Léxico técnico:

Variedade lexical:
Adequação lexical:

Citação de texto

Pontuação

EIXO 4
PRÁTICAS: FORMAÇÃO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSVERSALIDADE DA
LÍNGUA PORTUGUESA

Supervisão e motivação para a leitura no 1º Ciclo do Ensino Básico
Paula Pinto
Escola Básica da Cambeia
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré

1. Introdução
Ao longo da nossa atividade profissional como docente do 1º Ciclo do Ensino Básico,
deparámo-nos com alguns problemas na aprendizagem da língua portuguesa associados
ao desenvolvimento de hábitos de leitura por parte dos alunos. De facto, para muitos
deles, a leitura é um sinal de aborrecimento, uma vez que a sociedade lhes oferece uma
variedade infinita de formas de ocupar o tempo e de adquirir informação, sem
precisarem de recorrer a esta.
A sociedade espera que escola desenvolva nos alunos competências indispensáveis
a uma boa qualidade de vida pessoal e social. Tal implica a aquisição e desenvolvimento
de hábitos de leitura por parte dos mais jovens.
A escola não é o único lugar de formação de leitores, mas espera-se que esta
concretize uma grande parte das expetativas sociais relativas às competências e às
práticas de leitura dos cidadãos, porque é neste contexto que a criança aprende a ler e
esta é um espaço de socialização privilegiado.
Por conseguinte, todos os agentes envolvidos no processo de ensino/aprendizagem,
com particular relevo para os professores, devem apostar na motivação dos alunos para a
leitura, adotando estratégias diversificadas nela centradas, desenvolvendo atividades (na
sala de aula e fora desta) que visem a sua promoção, em suma, criando ambientes que
proporcionem e promovam o gosto pela leitura, sem que esta seja vista como uma
imposição.
Através do nosso estudo, pretendíamos proporcionar um encontro entre
professores, uma interação entre formador e formandos, com uma intenção de mudança
desenvolvida num contexto organizado e institucional mais ou menos delimitado (cf.
Garcia, 1999: 22). O supervisor deveria ser encarado como um colega que trabalhava em
conjunto com os supervisionados, para juntos irem superando as dificuldades sentidas.
Por conseguinte, no âmbito do Mestrado em Supervisão, levámos a cabo um
projeto de formação/investigação/ação, envolvendo um grupo de professores do 1º Ciclo
do Ensino Básico, com o objetivo de determinar de que forma um processo supervisivo
com as características acima referidas poderia contribuir para a renovação das suas
práticas em termos de motivação dos alunos para a leitura.
Nesta perspetiva, os professores deveriam alterar as suas práticas de sala de aula,
mediante a adoção e adaptação de estratégias inovadoras orientadas para a motivação
dos seus alunos para a leitura.
É ainda de referir que, para o nosso estudo, formulámos os seguintes objetivos:
- Estudar o impacto de um programa de formação/investigação/ação na construção
de práticas renovadas centradas na motivação para a leitura de alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico;
- Definir as linhas de orientação de uma formação continuada de professores
direcionada para o desenvolvimento de competências que lhes permitam coconstruir,

numa perspetiva reflexiva e crítica, práticas inovadoras de motivação dos seus alunos
para a leitura.
2. Enquadramento teórico
Na fundamentação teórica do nosso projeto, pareceu-nos essencial sublinhar o
papel desempenhado pela supervisão na formação de professores, por estarmos
consciente da sua importância para a construção do conhecimento pessoal e profissional,
no contexto da formação continuada.
Na nossa intervenção, tivemos como referência os três estilos de supervisão
identificados por Glickman (citado em Alarcão e Tavares, 2003: 75): i) diretivo, quando o
supervisor se foca em orientar, estabelecer critérios e condicionar; ii) não diretivo, que
implica prestar atenção, clarificar, encorajar e servir de espelho; iii) colaborativo, que
pressupõe que o supervisor sirva de espelho, dê a sua opinião e esteja sempre pronto a
negociar com os supervisandos, a fim de se encontrar soluções para os problemas
detetados. Como é óbvio, apostámos essencialmente nos estilos não diretivo e
colaborativo. De facto, os comportamentos e as atitudes adotados não são exclusivos de
um ou outro estilo e o supervisor deve adaptar o seu estilo ao longo da formação.
Foi ainda necessário termos em linha de conta os diferentes cenários de supervisão
apresentados por Alarcão e Tavares (2003). Tal como acontece para os estilos de
supervisão, também estes podem coexistir, até certo ponto. Tendo em conta as
circunstâncias em que a nossa intervenção iria desenvolver-se, privilegiámos o cenário
integrador, por permitir: i) criar uma relação de cooperação; ii) partilhar dificuldades,
conhecimentos e experiências; iii) valorizar a dimensão humana dos participantes, a par
da sua dimensão profissional; iv) estimular o seu desenvolvimento. Relembramos que
este cenário supervisivo é associado a um conceito de supervisão não standard (cf. SáChaves, 2007a).
Por outro lado, sendo igualmente nosso objetivo estudar o impacto de um
programa de formação/investigação/ação na construção de práticas renovadas centradas
na motivação para a leitura de alunos, por parte de professores do 1º Ciclo do Ensino
Básico, sentimos a necessidade de refletir sobre estratégias didáticas ao serviço dessa
finalidade.
Tendo em conta o facto de que a leitura educa a sensibilidade, promove a reflexão
e cultiva a inteligência (cf. Sobrino, 2000), nunca será demais insistir no desenvolvimento
de hábitos com ela relacionados, sobretudo em crianças a frequentar o 1º Ciclo do Ensino
Básico.
Ao serviço deste propósito, encontramos estratégias didáticas formuladas por Sá
(2009): i) criar materiais de leitura, contribuindo igualmente para a motivação para a
escrita; ii) rodear os alunos de um universo de leitura; iii) variar as experiências de leitura
dos alunos, quer em termos de modalidades de leitura adotadas, quer no que se refere
aos tipos/géneros de textos lidos; iv) levar as crianças a partilhar as suas experiências de
leitura.

3. A intervenção didática
O programa de formação que desenvolvemos foi levado a cabo numa escola
agrupada do distrito de Aveiro (onde a investigadora também lecionava), no ano letivo de
2008/2009, e nele participaram duas professoras do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Nessa altura, a escola era frequentada por 156 alunos, repartidos por sete turmas, e
nela exerciam funções nove professores, incluindo uma professora do ensino especial e
outra de apoio pedagógico, ambas sem turmas atribuídas.
A escola em questão possui uma biblioteca integrada no Plano Nacional de Leitura,
dispondo de uma grande diversidade de livros e de alguns recursos doutra natureza, que
dão aos professores a possibilidade de diversificar as suas estratégias didáticas de
abordagem da leitura.
Quase todas as salas estão equipadas com um computador e a escola dispõe ainda
de um leitor de CDs, um retroprojetor, uma televisão, um leitor de DVD e uma
fotocopiadora, entre outros recursos.
Além das atividades letivas, que decorriam entre as 9h e as 15h30m, eram
oferecidas Actividades de Enriquecimento Curricular, até às 17h30m, incluindo: música,
desporto, artes, inglês e apoio ao estudo.
A Professora A era responsável por uma turma do 4º ano de escolaridade,
constituída por 21 alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos. Esta turma
não revelava grandes dificuldades e mostrava-se muito motivada. Apenas dois alunos já
tinham sido retidos no 1º Ciclo. É de salientar que dois desses alunos usufruíam do Ensino
Especial e, por conseguinte, faziam um trabalho diferenciado do resto da turma.
A Professora B não pôde desenvolver o seu trabalho no âmbito deste projecto
numa turma própria, já que exercia funções de apoio. Portanto, levou a cabo as suas
actividades numa turma atribuída a outra professora da escola, constituída por 24 alunos
a frequentar o 4º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 9 e os 11
anos.
O percurso formativo desenvolveu-se em cinco etapas, que apelidámos de fases e
cuja calendarização apresentamos no Quadro 1:
Fases
0
1
2
3

4

De setembro de 2008
a janeiro de 2009
Preparação
formação

Fevereiro de 2009

De fevereiro a março de
2009

da
Realização das sessões
teórico-práticas
Conceção dos projetos de
investigação-ação
Implementação
dos
projetos de investigaçãoação

Avaliação do programa
de
formação/investigação/
ação
Quadro 1 – Calendarização do percurso formativo

No decurso da Fase 0, foram criadas as condições necessárias para implementar o
programa de formação continuada por nós supervisionado.
Na Fase 1, que ocorreu logo após o primeiro ciclo de observação de aulas,
realizámos duas sessões de formação, em que, conjuntamente com as formandas
refletimos sobre: i) o papel da supervisão, da reflexão e do trabalho colaborativo no
desenvolvimento dos professores, ii) o lugar da escola na formação de leitores e iii)
estratégias didáticas de motivação para a leitura.
Na Fase 2, conjuntamente com as duas formandas, definimos o plano de trabalho a
desenvolver, que pressupunha a conceção, implementação e avaliação de projetos de
investigação-ação centrados na motivação dos alunos para a leitura.
Na Fase 3, as formandas implementaram os respetivos projetos, que
acompanhámos mediante a observação das aulas por elas lecionadas.
Na Fase 4, procedeu-se à avaliação conjunta dos projetos desenvolvidos pelas
formandas e, paralelamente, à avaliação do próprio programa de formação através de
entrevistas semiestruturadas a que as duas responderam.
Recolhemos dados relativos:
- às representações das duas formandas envolvidas neste plano de formação
continuada, a partir da análise das respostas por elas dadas às entrevistas e ainda às
reflexões escritas por elas produzidas durante o processo de formação;
- ao seu desempenho em motivação para a leitura, através da análise dos
protocolos de observação da aulas por elas lecionadas no âmbito dos respetivos projetos
e às notas de campo que fomos tomando ao longo do processo.
Foi-nos ainda possível:
- comparar as suas representações iniciais (identificadas a partir das respostas
dadas à primeira entrevista, feita antes de se dar início ao programa de formação) com as
suas representações finais (obtidas a partir das segundas entrevistas, realizadas na última
fase do plano de formação), para determinar se tinha havido evolução e quais as possíveis
causas das alterações detetadas;
- comparar o seu desempenho inicial (caraterizado a partir da observação de aulas
lecionadas antes de se ter dado início ao programa de formação) com o seu desempenho
final (caraterizado a partir da observação de aulas lecionadas durante o programa de
formação), para determinar se tinha havido evolução e quais as possíveis causas das
alterações detetadas;
- cruzar os resultados da análise das representações com os da análise do
desempenho, a fim de determinar qual tinha sido o impacto do plano de
formação/investigação/ação por nós desenvolvido sobre as suas práticas de motivação
dos alunos para a leitura.
4. Conclusões
Nesta secção do nosso texto, propomo-nos explicitar qual foi o contributo do nosso
estudo para a investigação em Supervisão, com especial incidência na formação
continuada de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo em conta o
desenvolvimento profissional e pessoal de todos os intervenientes no estudo: formandas
e investigadora/formadora.

Não podemos esquecer a vertente didática do estudo, pelo que também
apresentamos conclusões relativas à evolução dos participantes no que se refere à
motivação dos seus alunos para a leitura e a estratégias/materiais a que os professores
poderão recorrer para concretizar esse desígnio.
As nossas conclusões contemplam três dimensões:
- o papel da supervisão no desenvolvimento pessoal dos professores;
- o papel do trabalho colaborativo como suporte de inovação e eficácia em práticas
pedagógicas contextualizadas;
- a valorização da motivação para a leitura no âmbito do ensino da língua
portuguesa e a diversificação de estratégias para a motivação dos alunos para a leitura.
A análise de dados feita – tendo em conta as representações das duas formandas
envolvidas neste plano de formação continuada e o seu desempenho em motivação para
a leitura – permitiu-nos concluir que uma formação com estas características – reflexiva e
crítica – permite efetivamente contribuir para o desenvolvimento profissional de
professores.
Para este desenvolvimento profissional ocorra, consideramos importante uma
reflexão um pouco distanciada da ação, que permite dar uma significação às próprias
práticas, isto é, medir as dimensões e as consequências dos próprios atos.
O plano de formação continuada por nós supervisionado permitiu ainda a reflexão
sobre alguns outros aspetos relacionados com a compreensão na leitura e o
desenvolvimento de competências neste domínio em alunos a frequentar o 1º Ciclo do
Ensino Básico, a partir do ensino/aprendizagem da língua materna: i) a importância da
leitura na sociedade atual; ii) os hábitos de leitura das crianças e jovens; iii) a
desmotivação das crianças e jovens para a leitura em comparação com outras atividades
recreativas; iv) a importância da escola e do professor em particular para desenvolver
hábitos de leitura nas crianças; v) o papel do professor do 1º Ciclo no desenvolvimento de
competências de leitura nos alunos e, ainda, na aplicação de estratégias didáticas que
possam conduzir à motivação para a leitura.
Deste modo, consideramos ter contribuído para uma construção e/ou
(re)construção dos conhecimentos das duas professoras que participaram no programa
de formação continuada por nós supervisionado.
Não podemos afirmar, de uma forma conclusiva, que todo o percurso evolutivo
verificado nas professoras, quer a nível de representações, quer a nível de desempenho,
se deveu exclusivamente à estratégia de formação adotada, mas verificámos, através da
análise dos dados recolhidos, que o nosso percurso de formação teve impacto na forma
como estas analisavam as suas práticas pedagógicas e as alteravam para ir ao encontro
dos interesses dos alunos.
Em relação às estratégias de motivação utilizadas pelas duas professoras com quem
trabalhámos, constatámos que, antes da formação, estas surgiam de uma forma pontual,
no início da aula, e que lhes era dedicado pouco tempo. No final do processo formativo,
verificámos um aumento significativo do tempo dedicado à motivação dos alunos para a
leitura e uma maior preocupação em diversificar as estratégias e os recursos didáticos a
que recorriam.
Após a nossa formação, as professoras sentiram interesse em diversificar as
estratégias, porque, no seu decurso, contactaram com estratégias/atividades que não

conheciam ou nas quais nunca tinham pensado. Pensamos que a nossa formação as
ajudou a valorizarem mais as estratégias utilizadas para motivarem os alunos para a
leitura.
No início da formação, as professoras tinham dificuldade em distinguir estratégias
centradas na motivação para a leitura de estratégias centradas no desenvolvimento de
competências em compreensão na leitura. No final, sentiam menos dificuldade em fazer
essa distinção.
5. Sugestões pedagógicas-didáticas
Este projeto de formação/investigação/ação contribuiu para algumas
aprendizagens, que passamos a partilhar, sob a forma de sugestões para a formação
continuada de professores.
Face aos resultados obtidos neste estudo, parece-nos necessária uma renovação
concetual das práticas supervisivas, atribuindo à supervisão um papel privilegiado no
âmbito da formação de professores, o que implica:
- apostar numa formação continuada de professores (particularmente do 1º Ciclo
do Ensino Básico), que favoreça o desenvolvimento pessoal e profissional na construção
do seu conhecimento;
- promover uma formação que combine o saber e o saber-fazer, interligando-os de
forma profícua, com vista ao desenvolvimento de uma prática sustentada pela teoria em
constante construção, que é apanágio de um profissional reflexivo;
- desenvolver estratégias supervisivas não standard, de modo a ajudar cada
professor a tomar consciência dos diferentes tipos de conhecimento e de reflexão (Sá Chaves, 2007a);
- apostar no desenvolvimento de trabalho colaborativo; tendo em conta o atual
contexto educativo, parece-nos importante desenvolver programas de formação que
envolvam os professores em situações de trabalho colaborativo, orientado para a
construção de estratégias e recursos de ensino/aprendizagem, o que, segundo Little
(citado em Lima, 2002: 41), conduzirá a uma melhor coordenação do trabalho docente, a
uma maior capacidade para lidar com as inovações pedagógicas e organizacionais e a uma
maior facilidade em gerir os efeitos negativos da mobilidade do corpo docente,
fornecendo aos novos professores assistência e apoio e socializando-os nos valores e
tradições da escola em que têm de se integrar.
A nossa análise de dados alertou-nos, igualmente, para a importância de
estratégias/atividades de partilha de ideias e experiências propostas no âmbito do
programa de formação continuada por nós supervisionado para desenvolver a
competência colaborativa das duas professoras em formação, alargando a sua capacidade
de trabalho em conjunto. De facto, o trabalho desenvolvido no decurso da
conceção/preparação das atividades a desenvolver nas aulas, bem como as reflexões
levadas a cabo logo a seguir à observação das aulas e durante as sessões de formação,
contribuíram para promover nas professoras o trabalho colaborativo e o espírito
reflexivo.
Este estudo veio também confirmar a importância de se abordar a motivação dos
alunos para a leitura, no âmbito da formação de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Pretendia-se levar as professoras em formação a serem mais eficientes na motivação dos

seus alunos para a leitura, contribuindo para que estes desenvolvessem hábitos de
leitura.
Eskey & Grabe (citados por Cabral, 2004: 53-54) referem três fatores
imprescindíveis à conceção de qualquer formação relacionada com a motivação para a
leitura, com os quais nos identificamos:
- a quantidade de leitura, já que só se aprende a ler lendo e que quanto mais se lê,
melhor se lê; então, só podemos conseguir leitores eficazes, se estes tiverem tempo
suficiente para se dedicarem às tarefas de leitura;
- a qualidade dos materiais de leitura, que devem estar adequados aos interesses
dos alunos e ao seu nível de conhecimentos e satisfazer as suas necessidades enquanto
leitores;
- o professor, dado ser ele a pessoa que toma as decisões relativas aos dois aspetos
acima referidos, pelo que pode estimular o interesse do aluno pela leitura, ajudando-o a
compreender a sua funcionalidade.
Do nosso ponto de vista, qualquer programa de formação de professores que
pretenda contribuir para os ajudar a melhor motivar os seus alunos para a leitura deve
estimular estes profissionais a:
- criar oportunidades para os alunos lerem de uma forma autónoma e livre e darlhes tempo para o fazerem;
- analisar os textos antes de os darem aos alunos, para verificar se estão ou não de
acordo com as suas necessidades e interesses;
- orientar os alunos na escolha das suas leituras;
- recorrer a estratégias e materiais que promovam a motivação dos seus alunos
para a leitura.
Tendo como pano de fundo o nosso estudo, parece-nos importante elaborar
projetos formativos nesta área com maior duração, promovendo um acompanhamento
dos professores que neles participem, de modo a verificar, no seu percurso profissional,
um continuum da sua evolução, através das suas práticas, da reflexão sobre elas e, quiçá,
da sua influência nas conceções e práticas de outros docentes.
Na nossa opinião, há outros fatores que são relevantes, tais como os perfis
individuais de cada um dos participantes, incluindo aspetos como o seu percurso
profissional, a experiência adquirida ao longo dos anos e a motivação/empenho com que
se envolveram na formação.
No entanto, cremos poder afirmar que existem indícios de que a evolução verificada
nos participantes no nosso estudo resultou, em alguma medida, da sua participação no
programa de formação continuada por nós supervisionado.
De qualquer modo, parece-nos pertinente levantar algumas questões:
- será que os mesmos resultados não seriam atingidos com outras estratégias de
formação?
- será que as competências investigativas, colaborativas e de abertura à mudança se
mantiveram, após o término desta experiência de formação?
6. Limitações do estudo
Pretendemos salientar algumas das limitações que sentimos no desenvolvimento
do nosso estudo.

O primeiro fator relaciona-se com limitações da própria formadora/investigadora.
Algumas estavam relacionadas com a nossa própria inexperiência nos campos da
supervisão e da investigação. O facto de nunca termos desempenhado funções de
supervisão num processo de formação com colegas provocou-nos alguma inibição. Assim,
fomos construindo o nosso conhecimento nestas áreas, à medida que íamos concebendo
e desenvolvendo o plano de formação e de investigação. Por outro lado, tivemos de
combater a nossa própria ansiedade, que nos levava a recear constantemente que algo
corresse mal.
Um segundo fator a mencionar é a falta de tempo. Aliás, este problema é muitas
vezes referido pelos autores da especialidade. Por exemplo, Alarcão (1982) indica-o como
uma das dificuldades da supervisão clínica. Pensamos que teria sido importante ter tido
mais tempo para desenvolver o projeto.
Consideramos que teríamos obtido resultados mais fiáveis e conclusivos, se
tivéssemos feito um ciclo de três observações, compreendendo duas aulas antes do plano
de formação, duas aulas durante o ciclo de formação e ainda duas aulas depois do ciclo
de formação ter terminado. Desta forma, poderíamos dispor de mais elementos para
avaliar os progressos das duas professoras.
Outro fator que afetou o nosso estudo relaciona-se com “as ideias pré-concebidas
das formandas”. Apesar de se terem mostrado muito recetivas a novas experiências e
formas de construir o conhecimento e muito participativas, seria importante terem tido
mais tempo para se libertarem de ideias pré-concebidas e desenvolverem uma atitude
mais reflexiva em relação ao seu desempenho. As duas professoras não tinham hábitos
de reflexão crítica sobre as suas práticas e sentimos alguma dificuldade em lhos incutir,
porque, apesar de fazerem uma reflexão escrita após cada sessão, apostavam mais na
descrição do que na reflexão propriamente dita.
Através do recurso ao questionário escrito, poderíamos ter proposto às duas
professoras “um conjunto de perguntas relativas às suas opiniões, às suas expectativas,
ao seu nível de conhecimento ou de consciência” (ibidem) sobre o papel da supervisão
nas representações e desempenho dos professores em relação ao desenvolvimento de
estratégias de motivação para a leitura.
7. Sugestões para futuros estudos
Quando terminamos um trabalho desta natureza, há sempre algo que gostaríamos
de ter feito de forma diferente.
Não podemos ignorar o facto de que este trabalho nos trouxe algumas insatisfações
provocadas pelas limitações acima referidas e, assim, pretendemos apresentar algumas
sugestões para futuros estudos.
As limitações atrás referidas levam-nos a referir a necessidade de se desenvolverem
mais estudos relacionados com esta mesma temática, a fim de se verificar se:
- as competências desenvolvidas nos formandos se mantêm para além da sua
participação numa experiência de formação continuada desta natureza;
- a implementação de projetos de investigação-ação durante um maior período de
tempo promoveria o desenvolvimento de um percurso reflexivo mais sistemático;
- as professoras teriam feito o mesmo percurso com outro tipo de estratégia de
formação;

- as práticas de supervisão e de trabalho colaborativo desenvolvido entre estas duas
professoras durante o processo de formação continuariam a ter lugar depois da formação
terminar e até com outros colegas;
- este programa de formação continuada teria tido mais impacto, no caso de as
duas professoras já terem realizado experiências anteriores em pequenos grupos de
investigação-ação.
Consideramos que as respostas a muitas destas nossas dúvidas poderão ser
determinantes para uma (re)concetualização da formação de professores, seja ela inicial,
contínua ou continuada.
Segundo Fullan (citado em Garcia, 1999: 27): “O desenvolvimento profissional é um
projeto ao longo da carreira desde a formação inicial, ao desenvolvimento profissional
contínuo através da própria carreira… O desenvolvimento profissional é uma
aprendizagem contínua, interativa, acumulativa, que combina uma variedade de
formatos de aprendizagem.”
Um processo de mudança é forçosamente lento e nem sempre bem acolhido pelos
intervenientes.
No caso concreto do nosso estudo, poderíamos ter obtido mais algumas respostas,
se tivéssemos podido desenvolver:
- um estudo comparativo e mais alargado, direcionado para professores já com
experiência de trabalho colaborativo e abertos à mudança e outros menos predispostos a
essa mudança; a nossa experiência profissional diz-nos que, muitas vezes, os professores,
enquanto estão num processo de formação, se esforçam por ir ao encontro do que
pensam ser o “que esperam deles” e que, terminada a formação, retomam “as suas
rotinas”;
- um estudo longitudinal de acompanhamento do percurso destas professoras no
ano a seguir à realização desta formação, para melhor testarmos o impacto da mesma no
seu desempenho;
- um projeto mais longo, o que nos permitiria verificar se as dificuldades sentidas na
capacidade de refletir sobre as suas práticas tinham diminuído; seria importante poder
dar continuidade a este projeto por mais tempo, para verificar se os professores sentiam
necessidade de fazerem uma reflexão mais crítica e sistemática sobre o seu desempenho.
É fundamental que o professor reflita sobre a sua prática. Como afirma Nóvoa
(1992), as novas tendências e mudanças apontam para a necessidade de formação de um
professor reflexivo, que repense constantemente a sua prática.
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1. Introdução
A compreensão da leitura é uma competência em que a maioria dos alunos, quer do
Ensino Básico, quer do Ensino Secundário, apresenta dificuldades, que se acentuam
quando está em causa a apreensão dos sentidos implícitos dos textos.
Por conseguinte, a compreensão inferencial dos textos é uma tarefa árdua para os
alunos, que, em atividades de leitura, tendem a direcionar a sua atenção para uma
abordagem literal, centrada nos sentidos explícitos. Por este motivo, quando
confrontados com textos que requerem uma compreensão dos seus sentidos implícitos,
mostram-se incapazes de a fazerem de forma autónoma e segura.
É que ler não é só decifrar o texto. Como diz Paulo Freire (1993: 29), “Ler é
procurar, buscar, criar a compreensão do lido. Daí, entre outros pontos fundamentais, a
importância do ensino correto da leitura e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se
numa experiência criativa em torno da compreensão. Da compreensão e da comunicação.
Um exercício crítico sempre exigido pela leitura e necessariamente pela escuta é o de
como nos darmos facilmente à passagem da experiência sensorial que caracteriza a
cotidianidade à generalização que se opera na linguagem escolar e desta ao concreto
tangível. Uma das formas de realizarmos este exercício consiste na prática que me venho
referindo como "leitura da leitura anterior do mundo.” Logo, quanto mais ricos forem os
conhecimentos/vivências dos alunos, mais facilidade terão na compreensão na leitura.
Face a esta constatação, podemos perguntar o que leva os alunos a terem tais
dificuldades na compreensão inferencial dos textos?
Uma das respostas a esta pergunta parece residir no facto de não terem sido
habituados a direcionar a leitura para a compreensão dos seus sentidos implícitos. A
abordagem dos textos em sala de aula pauta-se, em muitos casos, pela superficialidade e,
deste modo, os alunos não são estimulados a ativarem estratégias de compreensão da
leitura, que lhes possibilitem um acesso fácil aos seus sentidos mais velados. Assim,
muitos alunos podem perder o gosto pela leitura, uma vez que a compreensão se centra
no sentido literal, perdendo-se o acesso à riqueza dos textos, que motiva o leitor.
Mas por que motivo os professores não fazem, em sala de aula, com os seus alunos,
uma abordagem didática da compreensão na leitura direcionada para o sentido
inferencial dos textos? Será que eles próprios, enquanto leitores, fazem uma leitura
baseada na construção de inferências e foram orientados para a necessidade de o
fazerem?
Foram interrogações desta natureza que nos levaram a empreender um estudo
ligado à formação de futuros professores de Português do Ensino Secundário para a
construção de inferências aquando da leitura de um texto e o desenvolvimento deste tipo
de competências nos seus alunos.

2. Enquadramento teórico
2.1. Papel da construção de inferências na compreensão na leitura
A importância da construção de inferências para uma compreensão adequada dos
textos é indiscutível. Sem ela, os sentidos implícitos dos textos perdem-se e a apreensão
da informação veiculada é deficitária. Segundo Ezequiel Theodoro da Silva (1991: 44), “O
compreender deve ser visto como uma forma de ser, emergindo através das atitudes do
leitor diante do texto, assim como através do seu conteúdo, ou seja, o texto como uma
perceção ou panorama dentro do qual os significados são atribuídos. Nesse sentido não
basta decodificar as representações indicadas por sinais e signos; o leitor (que assume o
modo de compreensão) porta-se diante do texto transformando-o e transformando-se.”
É, por isso, necessário que os alunos adquiram e desenvolvam competências em
compreensão na leitura, entre as quais se conta a capacidade de recorrer à construção de
inferências para apreender os sentidos implícitos no texto em estudo, a partir do mesmo
e/ou com base em conhecimentos prévios ligados ao seu “conhecimento do mundo”, à
sua experiência de vida. Deste modo, o leitor terá de ativar, perante o texto, estratégias
de vária índole, que lhe permitam compreender não só a mensagem, como estabelecer
relações entre essa mensagem e o mundo e entre o mundo e o texto. A perceção dos
sentidos explícitos é fundamental, mas o acesso aos sentidos implícitos possibilita a
compreensão do texto no seu todo. A este respeito, Isabel Solé (1998: 24) refere:
“Quando o leitor se situa perante o texto, os elementos que o compõem geram nele
expetativas em diferentes níveis (o das letras, das palavras…), de maneira que a
informação que se processa em cada um deles funciona como input para o nível seguinte;
assim, através de um processo ascendente, a informação se propaga para níveis mais
elevados. Mas, simultaneamente, visto que o texto também gera expetativas em nível
semântico, tais expetativas guiam a leitura e buscam sua verificação em indicadores de
nível inferior (léxico, sintático, grafo-tônico) através de um processo descendente. Assim,
o leitor utiliza simultaneamente o seu conhecimento do mundo e seu conhecimento do
texto para construir uma interpretação sobre ele.”
Os programas de Português e os manuais escolares consideram, atualmente, três
etapas fundamentais inerentes ao ato de ler: a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura.
Na pré-leitura (ou antecipação à leitura), o leitor define objetivos ou intenções da
leitura. Esta etapa funciona, igualmente, como uma motivação para o que se vai ler, e
pressupõe a ativação de alguns conhecimentos prévios necessários à compreensão do
texto. A este respeito, Isabel Solé (1998: 43) afirma que “uma atividade de leitura será
motivadora para alguém se o conteúdo estiver ligado aos interesses da pessoa que tem
que ler e, naturalmente, se a tarefa em si corresponde a um objetivo.” É nesta etapa que
o professor deve procurar motivar/criar interesse pelo objeto da leitura, pois “o interesse
também se cria, se suscita e se educa”.
Na leitura, para compreender um texto, o leitor parte do que já conhece,
estabelecendo relações com a informação nova transmitida por este: “Durante uma
leitura, o leitor hábil relaciona a informação contida no texto com os seus
conhecimentos.” (Giasson, 1993: 195). Mas, nesta interação com o texto, o leitor terá de
recorrer a estratégias/habilidades diversas (estratégias de produção de sentidos) para o
compreender. Durante todo o processo de compreensão, o leitor “utiliza tanto o seu

conhecimento prévio como os elementos do próprio texto, passa a leitura a ter um
carácter de verificação de hipóteses, para confirmação ou refutação e revisão, que
envolve uma atividade consciente, autocontrolada pelo leitor, bem como uma série de
estratégias necessárias à compreensão.” (Cabral, 2003: 163).
Após a leitura, cabe ao leitor selecionar e sistematizar a informação recolhida,
avaliar a compreensão feita e, eventualmente, alargar os seus horizontes de
interpretação, recorrendo a processos mais elaborativos: “Após a leitura, o leitor constrói,
categorizando e integrando, a representação da informação como um todo, resume as
ideias principais e as suas relações, emprega estratégias para avaliar, rever ou verificar o
seu desempenho face à finalidade da leitura e confirma previsões, identifica falhas de
informação e procura colmatá-las.” (Cabral, 2003: 79)
Muito se tem escrito sobre estratégias de leitura, com vista a ajudar o leitor a uma
melhor compreensão do texto. Isabel Solé (1998: 73-74) faz referência a: i) estratégias
prévias à leitura, que permitem identificar os objetivos de leitura e ativar os
conhecimentos prévios necessários à compreensão do texto; ii) estratégias a usar
durante a leitura, que possibilitam construir inferências sobre os sentidos implícitos do
texto e fazer o levantamento de possíveis falhas de compreensão; iii) estratégias de pósleitura, que permitem sistematizar, resumir, recapitular o que se compreendeu, ou, por
outro lado, ampliar a informação sobre o que se leu.
Sendo assim, no decorrer do processo de compreensão do texto, para aceder aos
sentidos implícitos, o leitor terá de recorrer à construção de inferências.
Tendo por base o modelo de Cunningham, Giasson apresenta duas grandes
categorias de inferências: i) as inferências lógicas (baseadas no texto) e ii) as inferências
pragmáticas (baseadas nos conhecimentos ou esquemas do leitor). Refere ainda um
outro tipo de inferências, só próprias de alguns leitores, sobretudo daqueles que
possuem conhecimentos prévios alargados, que designa por inferências criativas. A este
respeito, sintetiza (Giasson, 1993: 95): “Há inferências lógicas, que decorrem do texto e
que são necessariamente verdadeiras, assim como as inferências pragmáticas, que são
possivelmente verdadeiras e comuns ao conjunto dos leitores, existem igualmente
inferências criativas, que são possivelmente verdadeiras, não indispensáveis à
compreensão e próprias de alguns leitores.”
Ao construir inferências lógicas, o leitor centra a sua atenção no texto e procura
aceder aos sentidos escondidos através de informação fornecida pelo próprio texto. É o
texto que dá ao leitor “pistas”, indícios, para ele ativar um raciocínio lógico-dedutivo que
lhe permita inferir sobre o mesmo. O leitor apoia-se em elementos como as relações
anafóricas, as relações entre proposições ou frases ou ainda aspetos relacionados com a
coerência e coesão do texto.
Para construir inferências pragmáticas, o leitor já precisa de mais informação do
que aquela que é fornecida pelo texto, ou seja, necessita de recorrer aos seus
conhecimentos prévios, que foi adquirindo e armazenando ao longo do tempo, para
compreender os sentidos implícitos do texto. Para além disso, precisa, igualmente, de
saber relacionar o conhecimento prévio que possui com a informação transmitida pelo
texto, avaliando a sua pertinência e aplicabilidade.
No caso das inferências criativas ou elaborativas, o leitor já possui competências de
leitura que lhe permitem aceder a sentidos implícitos situados ao nível de processos de

compreensão mais elaborativos. Estas inferências são as menos frequentes e são
realizadas apenas por alguns leitores.
Esta classificação pareceu-nos pertinente, pelo que a utilizámos para desenvolver a
compreensão inferencial, no estudo que levamos a cabo no âmbito do Mestrado em
Supervisão da Universidade de Aveiro. Estava centrado na conceção, implementação e
avaliação de um programa para professores de Português em formação inicial por nós
supervisionado, que teve como principal tópico a abordagem didática da construção de
inferências no âmbito da compreensão na leitura no Ensino Secundário.
2.2. Supervisão e desenvolvimento profissional docente
Com este estudo, pretendíamos também refletir sobre algumas destas questões e
procurar novos caminhos que levassem a atitudes de mudança e de renovação das
práticas dos professores de Português.
Neste sentido, tornou-se importante fazer uma reflexão sobre o papel da
supervisão nas práticas atuais de formação docente, apontando as novas tendências
supervisivas em ação, quer na formação inicial de professores, quer na sua formação
contínua.
É, então, ponto assente que o processo supervisivo deverá conduzir a uma melhoria
do desempenho docente e contribuir para a implementação de boas práticas, conduzindo
a uma melhoria da qualidade do ensino. A este respeito, Alarcão e Tavares (2003: 144)
referem: “O objeto da supervisão (…) aponta assim para o desenvolvimento qualitativo da
instituição escolar e dos que nela realizam o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a
função educativa por intermédio de aprendizagens individuais e coletivas, incluindo a
formação dos novos agentes. A sua ação pode desenrolar-se quer ao nível da integração
dos novos professores, incluindo os professores estagiários, quer ao nível da
profissionalização dos professores vinculados e da formação contínua numa comunidade
de profissionais em desenvolvimento e em aprendizagem, quer ainda ao nível da escola
como coletivo.”
Por conseguinte, o trabalho supervisivo é fundamental para o desenvolvimento
profissional. Centrado no acompanhamento dos formandos assente numa conceção
dialogante, impulsiona o questionamento e o autoquestionamento, a reflexão analítica e
crítica relativa a saberes e a práticas letivas. Paralelamente promove a construção do
conhecimento, através do incremento dos saberes e da problematização e pesquisa. É
neste sentido que o trabalho colaborativo, em que o supervisor ajuda o supervisando a
enfrentar os problemas com que se depara no quotidiano e o orienta na sua atividade, se
torna primordial.
Contudo, é necessário repensar a importância da prática profissional (inicial e
contínua), o significado da reflexão sobre as aprendizagens e o papel da supervisão no
desenvolvimento profissional. Relativamente a este último aspeto, Isabel Alarcão e Maria
do Céu Roldão (2008: 73-74) consideram que é “urgente repensar o papel dos
supervisores do ensino superior que, em conjunto com os professores orientadores na
escola, devem ser capazes de desenvolver estratégias de supervisão e de avaliação de
competências, a partir dos discursos dos formandos, revelador do processo evolutivo de
construção identitária, assim como é fundamental prosseguir esforços de criação de

comunidades formativas numa articulação entre instituições do ensino superior e
escolas…”.
Neste contexto, assumem especial relevo a figura do supervisor e a observação de
aulas como estratégia privilegiada no desenvolvimento profissional dos professores,
cabendo ao supervisor apoiar o supervisando no questionamento das suas práticas e na
respetiva reformulação ou mesmo na implementação de práticas alternativas.
O programa de formação por nós supervisionado, que esteve no centro do nosso
estudo, foi orientado para um público-alvo específico: dois professores em formação
inicial. Assentou num cenário supervisivo integrador, defendido por Alarcão e Tavares
(2003: 41-43), que resulta da conjugação de vários cenários e se alicerça na ideia de que
“o professor é uma pessoa, um adulto em desenvolvimento”, encontrando-se em
situação de aprendizagem. O supervisor também está em desenvolvimento, apesar de ter
mais experiência. A sua função é ajudar o supervisando a aprender, a desenvolver-se, de
modo a que essa aprendizagem e desenvolvimento se reflitam positivamente na
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Assim, este cenário preconiza uma
conjugação da experiência com o saber e o saber-fazer, em que a reflexão na e sobre a
ação se revestem de grande importância e a formação pela investigação também
contribui para o desenvolvimento profissional. O ato de ensino surge contextualizado,
colocando-se “o enfoque nos saberes, a valorização da experiência tornada significativa
pela prática da reflexão e apoiada no diálogo interpretativo, a consciência dos
professores como membros de um coletivo responsável e detentor de saberes
específicos.” (Alarcão e Tavares, 2003: 43-44)
Esta procura de um saber em ação, que corresponde a uma teoria-prática, é
fundamental para qualquer professor e para a formação dos alunos. Cada vez mais os
nossos alunos exigem que sejamos bons profissionais, não só porque devemos possuir
bons conhecimentos científicos e competências pedagógico-didáticas, mas também
porque devemos acompanhar a constante evolução social.
De facto, professores e alunos estão inseridos numa comunidade escolar que tem
sofrido muitas transformações nestes últimos anos. Temos escolas cada vez mais ativas,
onde se trabalha muito e o empenhamento é contagiante, mas também temos escolas
cada vez maiores, inseridas em grandes agrupamentos e onde o trabalho em equipa se
torna mais difícil de pôr em prática. Daí a importância da supervisão institucional, para
tentar compreender “a complexa alquimia da escola” e “concluir que a natureza desta
alquimia, na sua complexidade (…) traduz e constitui um indicador poderoso da qualidade
da escola.” (Sá-Chaves, 2007: 28).
Consequentemente, entendemos que se deve apostar em programas de formação,
direcionados para as práticas nos seus contextos, que promovam o trabalho colaborativo
em prol do desenvolvimento das instituições, pois elas são os alicerces para a
sustentabilidade do sucesso dos alunos.

3. O estudo empírico
3.1. Problemática a abordar
Tendo em conta este enquadramento teórico, decidimos direcionar o nosso estudo
para a conceção e implementação de um programa de formação, focado na abordagem
didática da compreensão da leitura com recurso à construção de inferências.
Pretendíamos, igualmente, promover a realização de um trabalho colaborativo,
reflexivo e crítico, com vista a melhorar a forma como os nossos supervisandos
abordavam a construção de inferências em compreensão na leitura, nas suas aulas.
3.2. Questões e objetivos de investigação
Através deste estudo, pretendíamos obter as respostas possíveis para as seguintes
questões de investigação:
- Enquanto leitores, que dificuldades manifestam professores de Português do
Ensino Secundário no recurso à construção de inferências em atividades de compreensão
na leitura?
- Que estratégias didáticas utilizam esses professores para abordar a construção de
inferências no âmbito do ensino da compreensão na leitura?
- Que contributo poderá ter um programa de formação de professores de Português
do Ensino Secundário – centrado na coconstrução, reflexiva e crítica, de estratégias de
ensino da compreensão na leitura orientadas para a apreensão de informação implícita,
mediante o recurso à construção de inferências – para a renovação das suas práticas?
Com este estudo, pretendíamos:
- identificar e caracterizar dificuldades manifestadas por professores de Português
do Ensino Secundário – enquanto leitores – no recurso à construção de inferências em
atividades de compreensão na leitura e quais as estratégias por eles utilizadas para
abordar a construção de inferências no âmbito do ensino da compreensão na leitura;
- coconstruir – de forma reflexiva e crítica – com professores em formação,
estratégias de ensino da compreensão na leitura, orientadas para a apreensão de
informação implícita, mediante o recurso à construção de inferências;
- avaliar as implicações da participação dos professores nesse programa de
formação na renovação das suas práticas.
3.3. Aspetos metodológicos
No estudo que nos propusemos realizar, decidimos utilizar sobretudo uma
abordagem qualitativa, por ser a que melhor se coadunava com a sua natureza.
Dadas as limitações a que o desenvolvimento do projeto estava sujeito, em termos
de tempo e de recursos, optámos por fazer um estudo de caso, de natureza descritivointerpretativa. Este centrou-se na conceção, implementação e avaliação de um programa
de formação: i) por nós supervisionado, ii) envolvendo dois estagiários de Português, iii)
focado no Ensino Secundário e iv) visando o desenvolvimento de competências em
compreensão na leitura associadas à construção de inferências e ao uso de estratégias
didáticas para a abordagem desta problemática na formação inicial.
Assim sendo, o programa de formação pretendia identificar necessidades de
formação nos estagiários por nós supervisionados, desenvolver neles competências

reflexivas sobre as suas práticas e refletir, conjuntamente, sobre a importância, quer da
reflexão sobre as práticas e da supervisão para a construção do conhecimento
profissional dos professores, quer sobre a importância da investigação-ação e do trabalho
colaborativo para a melhoria das práticas.
A modalidade de observação utilizada nas sessões de trabalho com os dois
estagiários (E1 e E2) foi a observação participante, pois pretendia-se promover um
processo de investigação onde a partilha de experiências, a reflexão e a coconstrução de
conhecimento fossem uma realidade.
Por outro lado, recorremos à investigação-ação, na nossa atuação junto dos
professores cuja formação supervisionámos, como forma de: i) conhecer estudos levados
a cabo por outros investigadores e estratégias por eles utilizadas na abordagem da
compreensão na leitura, ii) responder a eventuais questões/dificuldades colocadas pelos
professores em formação, iii) planificar, orientar e supervisionar o plano de formação a
implementar e iv) avaliar os resultados do programa de formação levado a cabo.
Tendo em conta as questões e os objetivos de investigação formulados para o
projeto, precisamos de recolher dados relativos às representações dos estagiários que
supervisionámos e também ao seu desempenho.
Tal implicou o recurso a fontes diversificadas e técnicas e instrumentos variados:
- entrevistas individuais (realizadas antes e depois do programa de formação), para
caracterizar as representações dos dois estagiários sobre o recurso à inferência que
faziam em atividades de compreensão na leitura e as estratégias didáticas de que se
socorriam para promover um ensino da compreensão na leitura que implicasse a
apreensão de informação implícita mediante o recurso à construção de inferências;
- notas de campo (de índole descritiva e reflexiva) por nós elaboradas durante as
sessões de formação;
- textos de reflexão por elaborados pelos dois estagiários no decurso do programa
de formação por nós supervisionado;
- planificações elaboradas pelos estagiários e recursos didáticos a elas associados;
- observação de aulas por eles lecionadas no âmbito da formação.
Foi elaborado um guião para cada entrevista, optando-se pela modalidade de
entrevista semiestruturada, para permitir flexibilidade e alguma abertura nas respostas
dos sujeitos, de modo a não condicionar a exposição das suas representações. A partir da
transcrição das entrevistas, foi feita a sua análise de conteúdo, de acordo com os
objetivos e as categorias predefinidas.
A análise das planificações elaboradas pelos professores em formação e dos
materiais didáticos utilizados no decurso das suas aulas permitiu-nos identificar e
caraterizar as estratégias didáticas por eles utilizadas, para abordar a construção de
inferências no âmbito do ensino da compreensão na leitura.
Também foram feitos registos áudio das aulas lecionadas pelos estagiários no
âmbito do programa de formação, posteriormente transcritos.
Recorremos igualmente a grelhas de registo de dados de observação, relativamente
ao trabalho feito em torno do recurso à construção de inferências na compreensão em
leitura, que incluíam as seguintes categorias: i) grau e frequência com que se observavam
situações de inferência na compreensão em leitura no decurso das aulas lecionadas, ii)
grau de dificuldade com que essas inferências ocorriam aquando da leitura dos textos em

estudo, iii) estratégias utilizadas pelos professores para aumentar a construção de
inferências por parte dos seus alunos e iv) sucesso dessas estratégias.
A fim de fundamentar melhor a nossa argumentação, analisamos os textos de
reflexão produzidos pelos dois estagiários, durante as sessões de formação, uma vez que,
como diz Sá-Chaves (2000: 9), “ao estimular os níveis de reflexão e de consciencialização
desses mesmos participantes e ao potenciar a possibilidade de diversificação,
aprofundamento e aferição de perspetivas, esta estratégia não apenas contribui para a
estruturação intrapessoal do conhecimento como facilita, se desenvolvida ao longo de
um período de tempo, a compreensão dos processos que traduzem o seu fluir.”
3.4. Alguns resultados e conclusões
3.4.1. Supervisão e formação de professores
Após a análise e interpretação dos dados recolhidos, pudemos constatar que, de
facto, a supervisão desempenha um papel importante no desenvolvimento profissional
dos professores.
Podemos afirmá-lo, tendo em conta a evolução das representações dos estagiários.
No que se refere às representações relativas ao papel da supervisão no
desenvolvimento profissional dos professores, nas entrevistas iniciais, os dois estagiários
atribuíam-lhe uma grande importância, devido a possibilitar o “aprender fazendo”, graças
ao contacto com a experiência e perspetiva do supervisor. Entendiam ainda que o
trabalho colaborativo, contribuiria para o seu enriquecimento profissional, devido à
reflexão partilhada, e orientaria o supervisando no seu percurso de formação.
Na entrevista final, consideraram que este programa de formação tinha dado
origem a momentos de reflexão pessoal e partilhada sobre as práticas, contribuindo
efetivamente para o seu enriquecimento profissional. Em suma, confirmaram as
expetativas que tinham inicialmente. Referiram-se, também, ao contributo da supervisão,
da investigação-ação e do trabalho colaborativo desenvolvido nas sessões com a
supervisora, afirmando que este programa de formação se tinha repercutido nos alunos,
uma vez que estes tinham passado a construir inferências com mais facilidade.
No que diz respeito ao papel da inferência na compreensão em leitura, na
entrevista inicial, ambos os estagiários lhe atribuíam um papel importante.
Após a sua passagem pelo programa de formação, passaram a atribuir-lhe uma
importância ainda maior, vendo a sua construção como uma estratégia essencial da
compreensão na leitura e destacando ainda o lugar que cabe à ativação dos
conhecimentos prévios do leitor neste processo.
Relativamente à abordagem da inferência na compreensão na leitura no
ensino/aprendizagem da língua portuguesa, na entrevista inicial, os estagiários
consideravam que o professor tinha um papel importante na melhoria do desempenho
dos alunos, na medida em que lhe competia despertar neles a necessidade de procurar
outros sentidos escondidos no texto e lhe cabia a tarefa de os conduzir para uma
compreensão mais aprofundada dos textos explorados.
Através da análise das respostas dadas na entrevista final, constatamos que viam a
construção de inferências como essencial para a compreensão do texto e consideravam
que o professor pode desempenhar um papel importante na melhoria do desempenho

dos alunos nessa construção, sobretudo como mediador e orientador no processo de
descoberta dos sentidos ocultos do texto.
Também na entrevista final, afirmaram que o plano de formação tinha tido impacto
positivo nas suas práticas, contribuído para o seu desenvolvimento profissional e ainda
para a melhoria do seu próprio desempenho em compreensão na leitura. Assim, tinham
passado a ser mais cuidadosos na formulação e reformulação das questões orientadas
para a construção de inferências, o que se tinha refletido nas aulas por eles lecionadas e,
consequentemente, conduzido à melhoria do desempenho dos alunos neste domínio.
Tendo em conta as repercussões da supervisão no desempenho dos estagiários em
sala de aula, concluímos que, apesar da sua curta duração, o programa de formação
possibilitou o desenvolvimento de competências nestes estagiários, enquanto leitores e
professores de língua portuguesa. De facto, a conceção e discussão de estratégias
direcionadas para a prática, que teve lugar durante as sessões de formação, permitiu
desenvolver nos formandos competências em compreensão na leitura, em termos da
construção de inferências para elucidação de sentidos implícitos nos textos em estudo,
despertando neles a necessidade de recorrerem com maior frequência à compreensão
inferencial, enquanto leitores. Paralelamente, levou-os a mobilizar estratégias orientadas
para o desenvolvimento desta capacidade nos seus alunos. Sentiram-se também mais
motivados para a lecionação dos textos e tentaram motivar melhor os alunos, através do
processo de descoberta conjunta. Deste modo, os estagiários que, numa primeira fase de
observação de aulas, faziam uma abordagem superficial dos textos em sala de aula, após
a implementação do programa de formação, passaram a fazer uma abordagem com
recurso mais frequente à construção de inferências.
Sentimos que este estudo também levou à melhoria do desempenho dos seus
alunos, uma vez que, após a implementação do plano de formação, estes passaram a
aceder com mais facilidade aos sentidos implícitos dos textos, através da construção de
inferências. Obviamente, construíam mais inferências lógicas, mas também aumentou o
número de inferências pragmáticas e até chegaram a esboçar algumas respostas
criativas/elaborativas.
Este estudo permitiu ainda identificar necessidades de formação imediatas dos
estagiários e perspetivar necessidades futuras.
Uma outra mais-valia do programa de formação por nós supervisionado foi, sem
dúvida, a possibilidade de conceber e implementar projetos de investigação-ação
centrados na construção de inferências, no âmbito da abordagem didática da
compreensão na leitura, a implementar nas aulas por eles lecionadas e, sobretudo,
avaliar a sua operacionalização e a sua eficácia, com vista a uma eventual reformulação.
Este aspeto da nossa intervenção revelou-nos quão importante pode ser a investigaçãoação, quer como estratégia de formação de professores (levando à reflexão crítica sobre
as suas práticas), quer como metodologia de trabalho do próprio professor (tendo em
vista a melhoria do desempenho dos seus alunos), quer ainda como metodologia de
investigação em Educação pura e simplesmente.
Para além disso, é imprescindível que os professores se habituem a refletir
continuadamente sobre as suas práticas, com vista a assumirem atitudes de mudança e
de renovação, e que encarem o trabalho de investigação-ação como algo importante para

a sustentabilidade do processo de ensino-aprendizagem, na medida em que articula
teoria e prática.
O nosso estudo permitiu igualmente confirmar que o trabalho colaborativo deverá
fazer parte do quotidiano profissional dos professores, pois é nele que assenta uma parte
da sustentabilidade do desenvolvimento profissional. A figura do supervisor é essencial
para a dinamização e coordenação desse trabalho, pois em todos os grupos tem de haver
alguém que oriente, que coordene, mas que também se encontra numa situação de
aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional.
3.4.2. Compreensão na leitura e construção de inferências
Aliada à importância do recurso à inferência para uma compreensão mais
aprofundada dos textos, surgiu a necessidade de ativar/mobilizar conhecimentos prévios
do professor e dos alunos como estratégia para apreender determinados sentidos
implícitos nos textos em estudo. Sendo assim, o desenvolvimento da compreensão
inferencial possibilitou desenvolver outras competências, inerentes a aspetos
pedagógico-didáticos em geral e à compreensão na leitura em particular.
Face ao exposto, apresentamos, nos quadros seguintes, alguns resultados obtidos a
partir da análise de dados feita.
O Quadro 1, que a seguir apresentamos, diz respeito às perguntas, de vários tipos,
formuladas pelos Estagiários A e B nas três fases de observação de aulas:
Perguntas
literais

Perguntas
lógicas

Perguntas
pragmáticas

Perguntas
criativas/
elaborativas
EA
EB
1
0
(2,9%)
(0%)

Total de
perguntas
inferenciais
EA
EB
20
20
(57,2%) (66,6%)

EA
EB
EA
EB
EA
EB
Fase 1
15
5
14
18 (60%)
5
2 (6,6%)
(1ª e
(42,8%) (16,6%) (40%)
(14,3%)
2ª
aulas)
Fase 2
5
17
32
54 (60%)
33
19
0
0
65
73
(3ª
(7,2%)
(18,9) (45,6%)
(47,2%) (21,1%)
(0%)
(0%)
(92,8%) (81,1%)
aula)
Fase 3
4
8
45
65
25
9
0
0
70
74
(4ª
(5,4%)
(9,7%) (60,8%) (79,3%) (33,8%) (11%)
(0%)
(0%)
(94,6%) (90,3%)
aula)
Quadro 1 – Categorização da percentagem de perguntas formuladas pelo EA e EB nas três fases de
observação de aulas tendo em conta a construção de inferências

No Quadro 2, apresentamos as respostas dadas pelos alunos às perguntas
formuladas pelos Estagiários A e B, nas três fases de observação de aulas:
Respostas literais Respostas lógicas

Fase 1
(1ª e
2ª
aulas)

EA
11
(32,3%)

EB
9
(20,9%)

EA
14
(41,2%)

EB
22
(51,2%)

Respostas
pragmáticas

Respostas
Total de respostas
criativas/elaborat
inferenciais
ivas
EA
EB
EA
EB
EA
EB
7
1 (2,3%)
0
0
21
23
(20,6%)
(0%)
(0%)
(61,8%) (53,5%)

Fase 2
11
26
35
54
32
33
0
1 (0,8%)
67
88
(3ª
(12,6%) (21,1%) (40,2%) (43,9%) (36,8%) (26,8%)
(0%)
(77%) (71,5%)
aula)
Fase 3 6 (6,6%)
20
57
45
26
36
0
4 (3,6%)
83
85
(4ª
(18,2%) (62,6%) (40,1%) (28,6%) (32,7%)
(0%)
(81,2%) (76,4%)
aula)
Quadro 2 – Categorização da percentagem de respostas dadas pelos alunos às perguntas formuladas pelo
EA e B nas três fases de observação de aulas tendo em conta a construção e inferências

Como podemos observar através da leitura dos quadros, após a implementação do
plano de formação, os dois professores estagiários revelaram maior preocupação com a
construção de inferências formulando mais perguntas promotoras do recurso a esta
estratégia de leitura, logo recorrendo menos a questões orientadas para a apreensão do
sentido literal do texto. Além disso, formularam as perguntas com mais rigor.
Por sua vez, os alunos compreenderam melhor as perguntas formuladas pelos
professores, pelo que aumentou o número de inferências construídas. Logo, construíram
sentidos com base no texto, mas, simultaneamente, apostaram mais na construção de
sentidos recorrendo aos seus conhecimentos prévios.
Assim, consideramos que é fundamental que os professores motivem os alunos
para a construção de inferências e os ajudem na mobilização de estratégias eficazes. Para
tal, é imprescindível que reflitam sobre as suas práticas e trabalhem colaborativamente,
no sentido de encontrar estratégias diversificadas que possibilitem aos alunos e a si
mesmos, enquanto leitores, o desenvolvimento de competências em compreensão na
leitura. Neste sentido, é igualmente necessário que os professores mostrem aos alunos,
em sala de aula, quais as estratégias de que se socorrem para compreenderem os
sentidos implícitos nos textos, de modo a que estes as adotem também e se tornem
progressivamente leitores mais autónomos.
Através do estudo que fizemos, tomámos consciência da importância de que se
reveste a formação dos professores no âmbito da abordagem da compreensão na leitura,
implicando que sejam contemplados domínios como o da interação verbal em sala de
aula, nomeadamente no que se refere à formulação de perguntas direcionadas para a
construção de inferências e à mobilização de conhecimentos prévios fundamentais para a
compreensão dos textos.
4. Limitações do estudo
Consideramos que o nosso estudo teve algumas limitações, tendo sido uma delas o
tempo limitado de que dispúnhamos, que condicionou o processo de formação, pois o
programa de formação teve uma duração curta, o que foi sentido, quer pelos estagiários,
quer por nós.
Outra das limitações do nosso estudo prendeu-se, sem dúvida, com o número
reduzido de formandos (dois estagiários), que não permitiu que este tivesse uma maior
abrangência.
Vemos também como uma limitação do nosso estudo o facto de o programa de
formação ter sido implementado unicamente na formação inicial de professores. Não
termos conseguido estendê-lo à formação contínua restringiu as potencialidades deste
projeto.

5. Sugestões para outros estudos
Por conseguinte, parece-nos pertinente apresentar algumas sugestões para estudos
futuros.
A mais relevante tem a ver com a necessidade de se apostar em programas de
formação de professores desta natureza de maior duração, que os ajudem a refletir sobre
as suas práticas e, a partir daí, a reformular a sua atuação, com vista ao seu
desenvolvimento pessoal e profissional, mas pensando sobretudo nas repercussões dessa
atuação na aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Obviamente, estes programas
de formação devem surgir, quer na formação inicial, quer na formação contínua de
professores.
Por outro lado, estudo por nós realizado exigiu um trabalho reflexivo, que deixa
antever a importância da criação de espaços de discussão e reflexão partilhada, onde haja
lugar para a troca de conhecimentos, de ideias, de experiências e onde a entreajuda e o
trabalho colaborativo sejam uma realidade, tendo como finalidade última o sucesso
escolar e educativo de todos os alunos.
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1. Introdução
A apologia ao trabalho colaborativo docente tem sido uma realidade na área da
Educação, por contribuir para a melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem.
Contudo, os docentes resistem à ideia de adotar esta modalidade de trabalho, por razões
que se prendem com a falta de tempo e de hábitos de colaboração ou ainda com a
dificuldade em reconhecer a sua importância.
A formação inicial poderá ter um papel importante na inversão desta tendência,
nomeadamente se se valorizarem ferramentas e instrumentos da web social, que os
estudantes (futuros profissionais de Educação) já utilizem noutros contextos para
sociabilizar e colaborar.
Esta realidade assume também relevância na operacionalização da transversalidade
da língua portuguesa. É importante que os professores das diversas áreas curriculares,
disciplinares e não disciplinares, trabalhem colaborativamente, promovendo uma
verdadeira abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua portuguesa.
Foi neste quadro que se concebeu um estudo, em que participaram dois grupos de
estudantes de um segundo ciclo de Bolonha (um com 4 elementos e outro com 3), a
frequentar a unidade curricular de Didática da Língua Portuguesa, do Mestrado em
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico da Universidade de Aveiro,
durante um semestre. Promoveu-se trabalho colaborativo com recurso a um fórum de
discussão online, para a construção de estratégias didáticas de desenvolvimento da
competência ortográfica.
Verificou-se que os estudantes também resistem à ideia de trabalhar
colaborativamente, mostrando-se mais preocupados em revelar qualidade na sua
prestação individual e preferindo adotar a cooperação como modalidade de trabalho em
grupo. Tal revela a dificuldade em mudar representações socialmente partilhadas, no
âmbito das quais o trabalho colaborativo não é considerado como importante. Assim, é
necessário mais tempo para fomentar a colaboração junto destes estudantes, alargando
estas experiências a outras unidades curriculares, para que se habituem a valorizar esta
modalidade de trabalho e a recorrer a ela, quando são chamados a colaborar, no espaço
académico, e, futuramente, no exercício da sua profissão.
Neste artigo, começaremos por apresentar os dois eixos temáticos que sustentam o
estudo: desenvolvimento de trabalho colaborativo em fóruns de discussão e conceção de
estratégias promotoras do desenvolvimento da competência ortográfica.
Posteriormente, apresentaremos o projeto em que se enquadra o estudo aqui
tratado, seguindo-se a descrição da intervenção didática organizada em torno do fórum
de discussão. Terminaremos com a apresentação e discussão dos resultados.

2. Enquadramento teórico
2.1. Desenvolvimento de trabalho colaborativo em fóruns de discussão
Os avanços da tecnologia e as consequentes mudanças no acesso à informação e na
sua gestão têm trazido ao Ensino Superior renovados paradigmas educacionais (Moreira,
2008; Siemens, 2006), em que o trabalhado colaborativo tem vindo a ganhar um lugar
preponderante.
Em Portugal, concretamente na Universidade de Aveiro, no domínio da formação
inicial de profissionais da Educação, tem havido uma preocupação crescente em os
preparar para desenvolver trabalho colaborativo (Sá, 2010), de modo a reconhecerem
nesta modalidade uma oportunidade de desenvolvimento profissional, assente na
possibilidade de, com os pares, refletir, partilhar, construir e fundamentar estratégias e
atividades didáticas, que facilitam a adaptação do currículo ao contexto e às necessidades
dos alunos, melhorando a qualidade da Educação (Shulman, 2004; Westheimer, 2008).
No entanto, se os professores no terreno resistem à necessidade de reconhecer no
trabalho colaborativo uma oportunidade de desenvolvimento profissional (Hernández,
2007; Westheimer, 2008), não é de surpreender que os futuros professores mostrem
alguma relutância em adotar esta modalidade de trabalho (Martins, 2006).
Neste contexto, fomentar o trabalho colaborativo desde a formação inicial é
essencial, para que os futuros profissionais da Educação venham a considerá-lo
indispensável ao seu desempenho profissional. Trata-se de promover uma modalidade de
trabalho, em que a interação dinâmica de vários saberes específicos e processos
cognitivos tem lugar para alcançar melhores resultados (Fullan & Hargreaves, 1996;
Roldão, 2007).
Essa promoção poderá ser pensada através da utilização de ferramentas da web
social, que os estudantes já utilizem noutros contextos e valorizem pelo seu caráter
colaborativo. Têm aqui uma oportunidade para aumentar a sua motivação para aprender,
ao mesmo tempo que poderão reconhecer que o trabalho colaborativo é essencial no
exercício da sua futura profissão e que pode ser desenvolvido sem dificuldades acrescidas
(de tempo, de espaço, de ferramentas de apoio…). Aliás, em Portugal, como noutros
países, a adoção destas ferramentas no Ensino Superior é uma realidade em crescimento
(Loureiro, Pombo & Moreira, 2008).
Também a adoção dos fóruns de discussão online no Ensino Superior está a
acompanhar essa tendência, por proporcionarem a possibilidade de viver experiências
colaborativas de sucesso (Dennen & Paulus, 2005; Fåhræus, 2001; Thomas, 2002; Wang &
Woo, 2007). Trata-se de uma ferramenta em que as interações são geográfica e
temporalmente distantes. Os encontros virtuais permitem que os alunos disponham de
tempo para pensar, para procurar informação, para traçar ideias, para as explicar e para
refletir sobre as contribuições dos colegas, elaborando, assim, comentários estruturados
e construtivos (Henri & Lundgren-Cayrol, 2001). Pelas suas potencialidades, podem ser
utilizados no âmbito da formação inicial de profissionais da Educação, com o objetivo de
promover o desenvolvimento de trabalho colaborativo para a construção de
conhecimento didático.
Porém, nem sempre é fácil evitar que: i) as atividades se desviem para situações de
trabalho cooperativo, em que cada estudante realiza individualmente uma tarefa

proposta no fórum, para juntar o seu resultado com outras partes elaboradas pelos
colegas, num produto final geralmente incongruente, ii) ou ainda que os estudantes se
preocupem mais com a quantidade do que com a qualidade das suas respostas, para
mostrar ao docente responsável pela unidade curricular que estão a participar
ativamente (Dennen & Paulus, 2005).
Para analisar o processo de construção de conhecimento num fórum de discussão
online, Garrison & Cleveland-Innes (2005) propuseram algumas categorias, que
apresentamos de seguida:
Categorias
Desencadeamento
da discussão
(1ª fase)
Exploração
(2ª fase)

Integração
(3ª fase)
Resolução
(4ª fase)

Descrição
Um dilema, ou problema que emerge da experiência é identificado,
reconhecido. O professor comunica os desafios de aprendizagem ou as
tarefas que originam o desencadeamento da discussão.
Nesta fase, inicialmente, pede-se aos estudantes que compreendam a
natureza do problema, seguindo-se uma exploração aprofundada da
informação relevante.
Na fase final, os alunos começam a ser seletivos em relação ao que é
relevante no assunto ou problema em discussão.
Os estudantes começam a avaliar a aplicabilidade/relevância/relação das
ideias que foram surgindo para solucionar o problema.
Trata-se da fase de consenso construído em comunidade. A progressão
para esta fase requer expectativas claras e oportunidades para aplicar o
conhecimento criado.
Quadro 1 – Categorias de análise de um fórum de discussão online
(adaptado de Garrison & Cleveland-Innes, 2005)

A possibilidade de, num fórum de discussão online, se construir conhecimento
socialmente partilhado, em que o trabalho colaborativo tem lugar, poderá ser também
muito útil para promover uma abordagem transversal do ensino/aprendizagem da língua
portuguesa. O profissional da Educação deve sair da formação inicial preparado para
trabalhar com os seus pares, a fim de construir estratégias e atividades de abordagem da
língua portuguesa, nas diversas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares.
O domínio da expressão/produção escrita reveste-se de grande importância neste
contexto, a par de outros domínios da língua, para que o aluno se possa expressar
adequadamente nas diferentes áreas do saber com as quais toma contacto ao longo do
seu percurso escolar. Nessa medida, é importante conceber estratégias promotoras do
desenvolvimento de competências de escrita.
2.2. Conceção de estratégias promotoras do desenvolvimento da competência
ortográfica
Sendo o ato de escrita muito complexo, por envolver diversos processos cognitivos,
é importante preparar o ensino de modo a facilitar a sua aprendizagem por parte dos
alunos.
Neste contexto, é importante, entre outros aspetos, adquirir e consolidar a
competência ortográfica, logo no 1º Ciclo do Ensino Básico. A progressiva automatização
dos aspetos gráficos e ortográficos neste nível de ensino é essencial, para que o aluno
passe a dedicar os seus recursos de processamento cognitivo às tarefas ligadas à

competência compositiva. Esta é a competência que exige a maior utilização de recursos
da memória de trabalho no ato de escrita, pelo que quanto mais automatizadas
estiverem as restantes competências menos probabilidade haverá de sobrecarga
cognitiva (Barbeiro & Pereira, 2007; Carvalho, 1999; Cassany, 2003).
Sendo a competência ortográfica um aspeto que pode ser automatizado desde
cedo, é importante que o professor do 1º Ciclo do Ensino Básico adote estratégias de
ensino e conceba atividades que permitam ao aluno apropriar-se efetivamente dessa
competência, que, obviamente, não deixará de desenvolver ao longo da sua vida.
As estratégias de ensino da ortografia podem ter uma orientação corretiva e uma
orientação preventiva (Barbeiro, 2007).
No caso da orientação corretiva, recorre-se essencialmente ao método dedutivo,
que consiste na apresentação das regras ortográficas para serem memorizadas, o que
pode gerar alguns problemas, pois estas nem sempre são claras e absolutas. A mera
memorização impede o aluno de tomar consciência da complexidade do sistema
ortográfico, pelo que não se envolve efetivamente na sua aprendizagem. Atividades que
envolvam copiar e construir frases de forma avulsa, utilizando muitas vezes palavras que
não constituem dificuldades para o aluno, traduzem-se numa perda de tempo e o aluno
perde a oportunidade de identificar as suas dificuldades e o modo como pode ultrapassálas (Barbeiro, 2007).
Através do recurso ao método indutivo – caraterístico da orientação preventiva –, o
aluno é convidado a construir a regra ortográfica a partir da observação da estrutura
semelhante de conjuntos de palavras.
A formação inicial constitui-se como um momento em que o futuro professor pode
refletir sobre estas questões com os seus pares e coconstruir conhecimento didático
neste domínio. Além disso, considerando que o trabalho colaborativo contribui para a
melhoria das práticas de ensino, é premente promovê-lo desde a formação inicial, para
que o futuro professor adote esta modalidade de trabalho no exercício da sua profissão.
3. O projeto
Partindo das reflexões anteriormente apresentadas, desenvolveu-se um projeto no
âmbito da unidade curricular de Didática da Língua Portuguesa, integrada no plano de
estudos do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1º Ciclo do Ensino Básico da
Universidade de Aveiro. A intervenção didática decorreu no 1º semestre do ano letivo de
2010/11.
Pretendia-se que os alunos percorressem um módulo de formação a distância,
alojado num fórum de discussão, através da participação num grupo de trabalho.
A intervenção desenvolveu-se de acordo com as seguintes fases:
- Fase I – disponibilização de um questionário online, para recolha das
representações iniciais sobre trabalho colaborativo dos participantes na intervenção
didática;
- Fase II – participação dos grupos de trabalho num de três fóruns de discussão, em
que foram alojados três módulos de formação (um sobre leitura, outro sobre escrita e um
terceiro sobre ortografia);

- Fase III – coconstrução de uma planificação de um conjunto de aulas, com base
nas aprendizagens decorrentes da discussão levada a cabo em torno do módulo de
formação disponibilizado no fórum que o grupo tinha escolhido;
- Fase IV – redação individual de uma reflexão final, que, entre outras finalidades,
permitiria recolher as representações finais dos participantes sobre trabalho colaborativo.
Tinha por objetivos:
i) determinar o contributo da utilização de um fórum de discussão para o
desenvolvimento de competências de trabalho colaborativo de alunos-futurosprofessores do 1º Ciclo do Ensino Básico;
ii) caraterizar o contributo do trabalho colaborativo para a coconstrução de
estratégias didáticas de abordagem da escrita centradas em aspetos ortográficos.
A realização desta intervenção didática permitiu-nos recolher dados relativos a dois
grupos de trabalho, que escolheram o fórum Ortografias para trabalhar
colaborativamente: o GTA, com 3 elementos, e o GTB, com 4 elementos.
Neste artigo, pretendemos genericamente responder ao segundo objetivo aqui
enunciado.
4. A intervenção didática
As atividades do Ortografias duraram 3 semanas e, neste fórum, foi alojado o
módulo de formação correspondente ao desenvolvimento da competência ortográfica
em alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Não se tratava de uma plataforma para os
estudantes documentarem ou relatarem temas/conteúdos abordados nas aulas teóricas
presenciais. O fórum foi desenhado para que estes trabalhassem colaborativamente a
distância, de forma a construírem conhecimento em didática da ortografia, que iriam
utilizar, com os pares, numa atividade colaborativa de planificação de aulas.
O Ortografias era constituído por três partes, a que correspondiam três temas de
discussão:
- Parte I – Sistema Ortográfico do Português;
- Parte II – Processo de ensino/aprendizagem e desenvolvimento da competência
ortográfica;
- Parte III – Estratégias/atividades didáticas centradas no desenvolvimento da
competência ortográfica em alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Como se pode depreender dos respetivos títulos, as duas primeiras partes
abordavam temas teóricos, que sustentavam e fundamentavam a Parte III, inteiramente
prática, sobre a qual nos debruçaremos neste artigo.
Em cada uma destas três partes, eram propostos temas de discussão. A cada tema
correspondiam quatro tópicos (disponibilizados pelo investigador em articulação com a
docente responsável pela unidade curricular, também orientadora desta tese de
doutoramento em curso), organizados da seguinte forma:
- Primeiro tópico – apresentação de uma afirmação, relativa a um dilema ou
problema reconhecido por didatas de referência; reflexão individual sobre esse
dilema/problema, traduzida na redação de comentários a incluir no fórum; esta atividade
remetia para a fase de desencadeamento da discussão, que nos permitiu apurar as
representações iniciais dos participantes sobre os temas em discussão (Sistema
Ortográfico do Português, na Parte I; Processo de ensino/aprendizagem e

desenvolvimento da competência ortográfica, na Parte II; Estratégias/atividades didáticas
centradas no desenvolvimento da competência ortográfica em alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico, na Parte III);
- Segundo tópico – reflexão em grupo, para construção de uma resposta consensual
relativa ao assunto discutido, seguindo-se a redação de um texto coletivo, que deveria
espelhar o consenso atingido, e a sua anexação ao fórum; estava associado a uma fase de
exploração, que nos permitiu apurar as representações intermédias dos participantes;
- Terceiro tópico – disponibilização de um documento contendo informação sobre a
reflexão de especialistas acerca dos assuntos em debate, cuja leitura deveria desencadear
uma nova reflexão por parte dos estudantes, levando ao confronto das conceções do
grupo com as desses didatas de referência; estávamos perante uma fase de integração da
informação;
- Quarto tópico – reconstrução e reescrita do documento do grupo, com base no
confronto das suas conceções com as de investigadores de renome, seguindo-se a
anexação do novo texto ao fórum; tratava-se de uma fase de resolução, que nos
permitiria recolher dados indispensáveis ao apuramento das representações finais dos
participantes.
No Quadro 2, sintetiza-se a organização deste fórum:
Ortografias
Parte I

Parte II

Subtema 1

Subtema 2

Subtema 3

Subtema 1

Desencadeamento
(1º tópico)
Exploração
(2º tópico)
Integração
(3º tópico)
Resolução
(4º tópico)

Desencadeamento
Desencadeamento
Desencadeamento
(1º tópico)
(1º tópico)
(1º tópico)
Exploração
Exploração
Exploração
(2º tópico)
(2º tópico)
(2º tópico)
Integração
Integração
Integração
(3º tópico)
(3º tópico)
(3º tópico)
Resolução
Resolução
Resolução
(4º tópico)
(4º tópico)
(4º tópico)
Quadro 2 – Organização do fórum Ortografias

Parte III
Subtema 1
Desencadeamento
(1º tópico)
Exploração
(2º tópico)
Integração
(3º tópico)
Resolução
(4º tópico)

Todas as contribuições escritas dos estudantes produzidas no âmbito do fórum
(comentários individuais e textos anexados) foram analisadas. Estabeleceram-se
categorias a priori, às quais se associaram segmentos dos comentários dos estudantes no
fórum e dos documentos do grupo, procedendo-se depois a uma análise de conteúdo.
5. Análise e interpretação dos dados
Para identificar e caraterizar a evolução das representações (iniciais, intermédias e
finais) dos dois grupos, que participaram no Ortografias, analisámos dados recolhidos a
partir de todas as partes do fórum.
A análise dos dados recolhidos a partir das Partes I e II permitiu-nos concluir que:
i) no primeiro tópico (em que tinham de comentar uma afirmação), os estudantes
se preocuparam essencialmente em deixar respostas individuais longas, que mostravam

investigação e reflexão sobre a informação a que tinham acedido; ao contrário do que era
pedido, não comentaram as respostas dos colegas de grupo;
ii) no segundo tópico (em que tinham de anexar um documento representativo das
conceções do grupo sobre o tópico anterior), optaram por selecionar uma resposta de um
dos membros do grupo (ou parte de uma resposta individual), transcrevendo-a para o
documento do grupo; assim, perderam-se aspetos importantes que outros colegas
tinham mencionado nos seus comentários;
iii) no terceiro tópico (em que entravam em contacto com um documento
apresentando os resultados de investigação de especialistas, que deviam discutir), não
encontrámos interações no fórum;
iv) no quarto tópico (em que tinham de reformular o texto do grupo, com base na
discussão sobre o documento relativo à reflexão dos especialistas), verificámos que
conseguiram identificar os aspetos que não mencionavam no seu texto e integrá-los nele,
sem procederem a uma verdadeira reformulação do mesmo.
Na Parte III, o procedimento dos estudantes foi semelhante ao adotado na
abordagem das partes anteriores, mas tal só se verificou para o GTA, já que o GTB
abandonou as atividades do fórum logo após a Parte I.
Os dados recolhidos a partir dos textos individuais ou coletivos produzidos pelos
estudantes durante a abordagem dos quatro tópicos foram analisados com recurso a
categorias criadas a priori, a partir do documento que continha registos da investigação
de autores de referência (fornecido no terceiro tópico). Esse procedimento permitiu-nos
estabelecer uma comparação entre as representações iniciais (primeiro tópico),
intermédias (segundo tópico) e finais (quarto tópico), utilizando as mesmas categorias e
respetivas subcategorias, que eram as seguintes:
i) Estratégias didáticas para desenvolver a competência ortográfica:
- de orientação corretiva,
- de orientação preventiva;
ii) Atividades didáticas para desenvolver a competência ortográfica:
- de orientação corretiva,
- de orientação preventiva.
Verificámos que, no primeiro tópico da Parte III, não houve quaisquer interações,
logo os estudantes não comentaram as respostas dos colegas do grupo. Limitaram-se a
apresentar respostas individuais, em que referiram maioritariamente estratégias de
orientação preventiva, como se pode deduzir do enunciado a seguir apresentado:
“Dangel incidiu a sua atenção em duas estratégias para a ortografia: plano dirigido aos
alunos e auto-instrução pelos alunos.” (Ana, GTA). Apesar de a referência bibliográfica
estar incompleta, o facto de a estudante se ter apoiado num autor para enunciar as
estratégias mostra que terá havido pesquisa, seleção e tratamento de informação, o que
resultou num tipo de resposta que se afasta de um “concordo” ou “discordo”,
apresentando já algum nível de estruturação.
Também apresentaram maioritariamente atividades de orientação preventiva,
como podemos deduzir do seguinte enunciado: “- a mesma sílaba inicial: dizer palavras
começadas pela sílaba indicada pelo professor; - detecção do intruso: indicar qual das
palavras não começa por determinada sílaba (as palavras poderão corresponder a figuras
apresentadas em cartões)” (Ana, GTA). Mas também enunciaram algumas de orientação

corretiva, como se verifica pelo seguinte enunciado: “Algumas estratégias que podem ser
utilizadas com os alunos para uma melhor aprendizagem da ortografia e escrita são os
ditados, o preenchimento de lacunas de um texto […]” (Sofia, GTA).
Porém, não se verificou a designação de um e de outro tipo de
estratégias/atividades, o que revela que os estudantes não tomaram consciência da
distinção entre uma e outra orientação. Tal só aconteceu mais tarde, quando entraram
em contacto com o documento em que era apresentada a reflexão dos didatas de
referência. Nessa etapa, os estudantes já demonstraram compreender a distinção entre a
orientação preventiva e a orientação corretiva.
Relativamente ao segundo tópico, em que era necessário anexar o texto redigido
pelo grupo sobre o tema em discussão (que, nesta Parte III, correspondia às estratégias e
atividades para o desenvolvimento da competência ortográfica), verificámos que o
documento anexado correspondia a um excerto de uma resposta de um dos elementos
do grupo ao primeiro tópico e não continha referências a estratégias didáticas. Como
mencionado acima, em algumas respostas individuais ao primeiro tópico, encontrámos
enunciação de estratégias didáticas. Seria expectável que, na fase de exploração
(segundo tópico), depois da reflexão conjunta, os estudantes apresentassem uma
evolução nas representações do grupo. Nessa medida, deveriam anexar um texto que
incluísse o melhor das respostas individuais ao primeiro tópico e, eventualmente,
apresentasse novas ideias. Tal seria resultado da colaboração. Porém, ao escolherem
aleatoriamente uma das respostas individuais, perderam um aspeto muito relevante (o
das estratégias didáticas), revelando retrocesso em relação às representações iniciais.
Os estudantes adotaram o mesmo procedimento relativamente às atividades, ou
seja, reutilizaram um excerto da resposta de um dos elementos do grupo ao primeiro
tópico. Não referiram atividades de orientação corretiva, focando-se apenas nas de
orientação preventiva.
No terceiro tópico, em que contactaram com o documento relativo à reflexão dos
autores de referência sobre estratégias e atividades didáticas para o desenvolvimento da
competência ortográfica, que deveriam discutir, não encontrámos registo de interações
no fórum.
No quarto tópico, pedia-se que reformulassem o texto elaborado pelo grupo, com
base na leitura do documento fornecido no terceiro tópico. Nesta fase, voltámos a
encontrar referência às estratégias, que tinham abandonado no texto produzido durante
a abordagem do segundo tópico. Tal deverá ter ficado a dever-se ao facto de, no
documento em que era apresentada a reflexão dos autores de referência, estar incluído
este aspeto. Assim, os estudantes incluíram no texto do grupo referências às estratégias
de orientação preventiva, mencionando também as de orientação corretiva, por oposição
àquelas, tal como o tinham feito os especialistas referidos no documento apresentado no
terceiro tópico.
Em relação às atividades, apenas mencionaram as de orientação preventiva,
mantendo parte do texto do grupo e acrescentando excertos do texto dos especialistas.
No Quadro 3, resume-se a evolução das representações deste grupo de trabalho
sobre estratégias e atividades didáticas que podem contribuir para o desenvolvimento da
competência ortográfica.

Representações
Iniciais
Intermédias
Finais

Estratégias para desenvolver
a competência ortográfica
- de orientação preventiva
- de orientação corretiva

Atividades para desenvolver a competência
ortográfica
- de orientação preventiva
- de orientação corretiva
- de orientação preventiva
- de orientação preventiva

- de orientação preventiva
- de orientação corretiva
Quadro 3 – Evolução das representações sobre estratégias e atividades didáticas para o desenvolvimento
da competência ortográfica

Em suma, na fase inicial, os estudantes referiram estratégias e atividades
maioritariamente de orientação preventiva, o que denota alguma preocupação com um
ensino que promova a construção de conhecimento por parte do aluno.
Na fase seguinte, não mencionaram estratégias, centrando-se apenas em atividades
de orientação preventiva.
Já na fase final, recuperaram as estratégias de uma e de outra orientação, embora
se tivessem focado mais nas de orientação preventiva. Em relação às atividades,
mantiveram apenas as de orientação preventiva.
Em qualquer uma destas fases, não se terá verificado trabalho colaborativo, quer
dentro, quer fora do fórum. Na fase inicial, os estudantes ter-se-ão organizado
individualmente para pesquisar e selecionar informação e redigir um texto em que a
veiculavam. Nas fases seguintes, muito provavelmente um elemento do grupo ficou
responsável por selecionar uma resposta de um dos seus elementos que representaria a
opinião do grupo e outro elemento por selecionar a informação em falta no texto do
grupo, com base no documento relativo ao pensamento dos autores de referência a que
tiveram acesso.
6. Discussão dos resultados
Partindo do objetivo que pretendíamos atingir neste artigo – caraterizar o
contributo do trabalho colaborativo para a coconstrução de estratégias didáticas de
abordagem da escrita centradas em aspetos ortográficos –, nesta secção do nosso texto,
teremos em conta, por um lado, o trabalho colaborativo desenvolvido e, por outro, a
evolução das representações sobre as estratégias apresentadas nas várias fases do
percurso no fórum.
Relativamente ao trabalho colaborativo, constatámos que os participantes não
perspetivaram o fórum como uma plataforma em que a colaboração teria lugar para
benefício individual e do grupo de trabalho. Logo, preocuparam-se mais em mostrar uma
prestação individual de qualidade, procedendo a uma investigação e seleção de
informação relevante, que referiram na resposta dada ao primeiro tópico. Apesar de
reconhecermos a utilidade deste trabalho, lamentamos que os estudantes não tivessem
passado à fase seguinte: comentar as respostas dos colegas, procurando encontrar um
consenso que fosse representativo do grupo, como era pedido no segundo tópico, ou
seja, na fase de exploração (Garrison & Cleveland-Innes, 2005).
Os estudantes terão trabalhado em cooperação (divisão de tarefas), o que resultou
na construção de documentos desfasados (Dennen & Paulus, 2005). Optavam pela

resposta de um dos membros do grupo ao primeiro tópico e convertiam-na no texto
representativo das conceções do grupo (segundo tópico). O documento que
apresentavam era incompleto e não continha indícios de negociação, pela falta de um
texto que apresentasse, quer pontos de vista diversificados, quer pontos de vista
concertados.
O mesmo aconteceu quando tiveram de integrar informação nova proveniente dos
autores de referência (terceiro e quarto tópicos) ou de validar a informação de que já
dispunham, através desse documento em que eram referidas as posições dos
especialistas.
De facto, à semelhança do grupo profissional docente, os futuros professores
também resistem em colaborar (Martins, 2006), preferindo reunir o produto de esforços
desenvolvido individualmente, em detrimento de interações que poderiam levar à
melhoria das suas competências e do seu conhecimento, com implicações, obviamente,
nas competências e conhecimentos do grupo de trabalho de que fazem parte.
Em relação às representações sobre estratégias e atividades didáticas referidas,
verificámos que, no primeiro tópico, as respostas eram elaboradas e bem estruturadas,
referindo os dois tipos de estratégias e atividades, ainda que não os distinguissem
claramente.
De facto, os fóruns de discussão dão ao estudante tempo para refletir, organizar e
estruturar ideias (Henri & Lundgren-Cayrol, 2001), como sucedeu com os grupos que
trabalharam neste fórum.
Nas fases seguintes, o facto de terem deixado de referir estratégias que já tinham
abordado no primeiro tópico decorre da ausência de trabalho colaborativo. Uma vez que
resistiram em adotar esta modalidade de trabalho, cremos que o conhecimento
construído se deveu ao contacto individual com o texto dos especialistas e não à
interação com os colegas de grupo.
Na fase final, foram capazes de verificar qual era a informação em falta e qual a que
deviam manter no texto do grupo, distinguindo a orientação preventiva da orientação
corretiva (Barbeiro, 2007).
Partindo das categorias de Garrison & Cleveland-Innes (2005), a ausência de
trabalho colaborativo ao longo do fórum determinou também a ausência de uma
verdadeira fase de resolução (quarto tópico), na medida em que o grupo de trabalho não
explorou as respostas dos vários elementos do grupo (segundo tópico), nem integrou
verdadeiramente no seu texto informação nova proveniente dos autores de referência
(terceiro tópico). Limitou-se continuadamente a colocar e a retirar excertos de respostas
(dos membros, dos especialistas), sem efetivamente refletir sobre elas, o que resultou
num documento final sem indícios de consenso, sem uma distinção clara entre os dois
tipos de orientação, bem como de tomada de decisão sobre aquelas que
verdadeiramente podem contribuir para o sucesso dos alunos.
Em suma, consideramos que a ausência de trabalho colaborativo determinou a
construção de estratégias e atividades didáticas centradas em aspetos ortográficos, em
que não se assume claramente a adoção de um ou de outro tipo de orientação
(preventiva ou corretiva). Tal mostra que o GTA (o único que percorreu a Parte III) não
refletiu colaborativamente, pelo que não se apropriou verdadeiramente desta questão
que influencia a abordagem da ortografia no ensino formal.

7. Considerações finais
Face a estes resultados, consideramos que, de facto, é muito difícil promover o
trabalho colaborativo, quando as representações dos estudantes tendem a não lhe
atribuir valor. Por mais que o fórum tivesse sido desenhado de forma que a colaboração
tivesse lugar, estes restringiram a sua participação a trabalho individual ou cooperativo.
Tal constatação não diminui a importância do propósito que esteve na base do
nosso projeto. Antes nos leva a reconhecer que é essencial promover trabalho
colaborativo entre os alunos-futuros-professores, que resistem em desenvolvê-lo. Caso
não o considerem útil, através de experiências significativas na formação inicial,
dificilmente irão adotar esta modalidade de trabalho na sua profissão futura.
Os fóruns de discussão online poderão desempenhar um papel importante na
promoção do trabalho colaborativo, mas terão de ser desenhados partindo do
pressuposto de que os estudantes resistem em colaborar, quando lhes é solicitado que
construam conhecimento didático em comunidade.
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1. Introdução
Desde o início do séc. XXI, a promoção de uma Educação orientada para o
desenvolvimento de competências tem sido uma das principais preocupações das
políticas educativas internacionais. Por conseguinte, associações internacionais – com
particular destaque para as relacionadas com a União Europeia – têm produzido
documentos conferindo grande importância à educação para todos especificamente
centrada no desenvolvimento de competências adaptadas à vida numa sociedade em
constante mutação (Sá, Cardoso, Alarcão, 2008).
Um destes documentos (Comissão Europeia, 2007) propõe oito competênciaschave relacionadas com diferentes aspetos do exercício da cidadania. Algumas delas
relacionam-se com áreas científicas mais tradicionais: Comunicação em língua materna,
Comunicação em línguas estrangeiras, Competência matemática e competências básicas
em ciências e tecnologia e Competência digital. Outras referem-se a domínios menos
tradicionais, mas fundamentais na sociedade atual: Aprender a aprender, Competências
sociais e cívicas, Espírito de iniciativa e espírito empresarial e Sensibilidade e expressões
culturais.
O desenvolvimento de tais competências através de um modelo de educação
democrático é também uma das grandes metas do sistema educativo português. Logo no
início do séc. XXI, o extinto Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação,
2001) definiu as competências essenciais a desenvolver nos alunos durante a frequência
da educação obrigatória, lançando os fundamentos para outros documentos importantes
que iriam alicerçar a política educativa portuguesa.
As competências essenciais definidas no CNEB diziam respeito: i) ao conhecimento
(científico, tecnológico e cultural), ii) à língua (materna e estrangeiras), iii) a métodos e
técnicas de resolução de problemas (procura e organização de informação, seleção de
estratégias adequadas à consecução de um dado objetivo, tomada de decisões,
capacidade de trabalho em equipa e autonomia) e iv) a capacidade para encarar a vida a
partir de uma perspetiva ecológica.
2. Mudanças recentes no sistema educativo português
Mas a Educação precisa de algo mais do que legislação para funcionar. Por
conseguinte, têm sido envidados outros esforços no sentido de promover este modelo
educacional.
Assim, o CNEB deu origem a outros documentos mais diretamente relacionados
com a ação educativa desenvolvida nas escolas, tendo em conta estudos promovidos por
especialistas em Educação. É o caso dos novos Programas de Português do Ensino Básico
(Reis, 2009).

Dentre os investigadores em Educação cujos ensinamentos têm sido considerados,
destaca-se Philippe Perrenoud (1999), que propôs competências essenciais que os
professores deveriam procurar desenvolver nos seus alunos: i) a capacidade para gerir a
heterogeneidade, ii) o espírito de equipa e iii) a motivação para o exercício de uma
cidadania ativa e crítica.
Uma análise recente da situação da Educação em Portugal (cf. Roldão, 2008) trouxe
a lume problemas graves relacionados com: i) a necessidade de ter em conta a cultura e
as vivências dos alunos, ii) a importância de os habituar a fazer apreciações críticas e a
argumentar com base em factos e iii) a necessidade de ser capaz de gerir contextos
heterogéneos nas escolas.
Estes resultados apontam para a necessidade de dar aos profissionais da Educação
uma formação mais adequada, tarefa que é da responsabilidade das universidades e das
Escolas Superiores de Educação.
3. O Ensino Superior e o Processo de Bolonha
A implementação do Processo de Bolonha, responsável pela reforma do Ensino
Superior a decorrer, levou à criação de novos cursos focados no desenvolvimento de
competências, independentemente da sua área científica.
Deverão promover a aprendizagem ao longo da vida e levar os alunos a adaptaremse mais facilmente a uma sociedade em constante mutação, nomeadamente no que se
refere ao mercado de trabalho.
Por conseguinte, atualmente, também o Ensino Superior exige um novo modelo de
Educação, centrado no aluno e focado no desenvolvimento de competências essenciais
adaptadas ao mundo atual.
A avaliação formativa é um elemento-chave neste contexto.
4. O Processo de Bolonha e a formação de profissionais da Educação na Universidade de
Aveiro
No âmbito da implementação do Processo de Bolonha, o Departamento de
Educação da Universidade de Aveiro tem vindo a seguir estas diretrizes há vários anos,
respeitando as grandes metas da política educativa portuguesa.
Desde 2007, estão a ser implementados novos cursos, visando a formação inicial e a
formação contínua de profissionais da Educação.
5. Um estudo de caso neste contexto
Um desses cursos é a Licenciatura em Educação Básica.
No âmbito deste curso, está a decorrer uma experiência que procura estabelecer
uma relação mais coerente entre a formação de profissionais da Educação para o
ensino/aprendizagem da língua portuguesa e o desenvolvimento de projetos de
intervenção educacional, que os alunos levam a cabo em instituições ligadas à Educação
Pré-Escolar e ao 1º Ciclo do Ensino Básico.
Para nós, é mais do que evidente que a avaliação formativa desempenha um papel
de relevo neste contexto.

5.1. Objetivos e questões de investigação
Os princípios subjacentes a esta intervenção contemplam a necessidade de i)
abordar o ensino/aprendizagem da língua materna de uma forma transversal, tendo em
conta o papel de relevo que desempenha no sucesso académico e na integração
socioprofissional (Sá, 2009a; Sá & Martins, 2008) e de ii) desenvolver nos alunos
competências que lhes permitam adaptar-se rapidamente a uma grande variedade de
contextos.
O ensino/aprendizagem de língua portuguesa envolve todos os professores da
escola, não apenas aqueles que foram especificamente formados para esta finalidade.
De facto, aprender línguas – e, particularmente, a língua materna – desenvolve
competências – de natureza comunicativa, cognitiva e afetiva – essenciais ao sucesso do
indivíduo, em termos escolares e sociais. Mas o ensino/aprendizagem subjacente a outras
áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, também contribui para o
desenvolvimento de competências desta índole, incluindo o domínio de línguas.
Para este estudo, foram formuladas duas questões de investigação: i) será possível,
no Ensino Superior, definir estratégias didáticas que conduzam efetivamente ao
desenvolvimento de competências promotoras da adaptação dos alunos a uma maior
variedade de contextos educativos? ii) será que estas estratégias permitem levá-los a
tomar consciência da necessidade de abordar o ensino/aprendizagem da língua
portuguesa de uma forma transversal, tendo em conta a sua importância para o sucesso
escolar e a integração socioprofissional? iii) que papel cabe à avaliação formativa, neste
contexto de investigação/formação/ação?
Neste artigo, referimo-nos particularmente à terceira questão de investigação
acima apresentada.
5.2. O primeiro caso
Demos início a este estudo com um grupo de 75 alunos do 3º (e último) ano da
Licenciatura em Educação Básica a frequentar a unidade curricular de Didática da Língua
no 1º semestre do ano letivo de 2009/10 (tendo as aulas decorrido entre setembro e
dezembro de 2009).
Os alunos deveriam desenvolver, entre outras, as seguintes competências:
- Mobilizar conceitos e processos relevantes para a promoção da educação
linguística;
- Analisar e avaliar percursos de desenvolvimento linguístico-comunicativo;
- Desenvolver a capacidade de trabalho autónomo e em equipa, reconhecendo a
importância do seu contributo para as situações de linguagem.
Os conceitos e princípios essenciais eram apresentados em momentos de exposição
teórica, inseridos nas atividades práticas desenvolvidas nas aulas e fora destas.
Correspondiam mais ou menos aos conteúdos do programa da unidade curricular (Sá,
2009b):
- Importância de um ensino centrado na aquisição e desenvolvimento de
competências;
- Transversalidade da língua portuguesa e sua operacionalização associada à
aquisição e desenvolvimento de competências;

- Processos sociocognitivos implicados na aquisição e desenvolvimento da
linguagem escrita;
- Planificação de atividades promotoras de um processo de ensino/aprendizagem
orientado para a operacionalização da transversalidade da língua portuguesa associada à
aquisição e desenvolvimento de competências.
A lecionação desta unidade curricular e a implementação do estudo de caso a ela
associada implicavam:
- a conceção e implementação de um programa de ensino conferindo aos alunos
um papel mais ativo,
• cujo elemento central era a construção de um portefólio incluindo
documentos elaborados individualmente e em grupo, apresentados
oralmente e por escrito, decorrentes de tarefas de natureza reflexiva e
crítica,
• baseada na seleção de uma planificação de atividades para a Educação PréEscolar ou o 1º ou 2º Ciclos do Ensino Básico, que o grupo deveria
apresentar e analisar criticamente recorrendo a uma grelha elaborada para
este efeito (cf. Anexo 1),
• e exigindo a supervisão do docente;
- um sistema de avaliação contínua, baseado no portefólio elaborado pelos alunos e
incluindo
• um documento em PowerPoint relativo à apresentação – oral e coletiva – da
planificação que cada grupo de trabalho tinha selecionado para analisar
(valendo 10% da classificação final da unidade curricular),
• um relatório escrito, elaborado em grupo, relativo à análise crítica da
planificação selecionada pelo grupo (com um peso de 50%),
• um documento em PowerPoint relativo à apresentação oral e individual da
análise crítica da planificação selecionada (20%),
• uma reflexão crítica individual sobre a trajetória do aluno na unidade
curricular, apresentada por escrito (20%).
Os critérios usados para fazer a avaliação constam dos Anexos 2, 3 e 4.
5.2.1. Análise e discussão dos dados
Analisámos dados relativos i) ao desempenho dos alunos (tomando como base as
suas classificações finais) e ii) às suas representações (partindo das reflexões críticas
individuais relativas ao seu percurso na unidade curricular e apresentadas por escrito).
Para analisar estes dados, recorremos à estatística descritiva e à análise de
conteúdo.
5.2.1.1. Relativos ao desempenho
Os dados analisados correspondiam às classificações finais obtidas pelos alunos na
primeira época de avaliação (dita “época normal”), que foram publicadas em janeiro de
2010.
Estas classificações foram agrupadas segundo três intervalos: i) abaixo de 10, grupo
de que faziam parte os alunos reprovados) ii) entre 10 e 14 (grupo que incluía os alunos

de aproveitamento médio) e iii) acima 14 (grupo englobando os alunos que tinham obtido
as melhores classificações).
Os resultados são apresentados no Quadro 1:
Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
4
5,8
10 a 14 valores
53
76,8
Acima de 14 valores
12
17,4
Total
69
100
Quadro 1 – Desempenho dos alunos no primeiro momento de avaliação (primeiro caso)

A leitura do quadro revela que:
- foram muito poucos os alunos que reprovaram; adicionalmente, é de referir
que todos obtiveram uma classificação de 9 valores;
- também foram muito poucos os que obtiveram classificações superiores a 14
valores (concretamente, 15 ou 16 valores).
Por conseguinte, a grande maioria dos alunos obteve “classificações médias” (ou
seja, entre 10 e 14 valores), o que corresponde à situação habitual, em cenários de
avaliação.
A segunda análise foi feita a partir das classificações obtidas pelos alunos no
segundo momento de avaliação (designado por “época de recurso/melhoria”), que
teve lugar em fevereiro de 2010.
No Quadro 2, apresentamos o resultado desta análise de dados:
Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
4
13,3
10 a 14 valores
20
66,7
Acima de 14 valores
6
20
Total
30
100
Quadro 2 – Desempenho dos alunos no segundo momento de avaliação (primeiro caso)

Mais uma vez, deparamo-nos com uma situação normal, dado que a maioria dos
alunos obteve classificações situadas entre os 10 e os 14 valores. No entanto, aumentou o
número de alunos que obtiveram classificações acima dos 14 valores. É de referir que o
número de alunos reprovados foi o mesmo da avaliação anterior e que eram os mesmos
alunos.
Infelizmente, a evolução dos alunos entre os dois momentos de avaliação – apesar
de positiva – não foi tão boa como seria de esperar devido a vários fatores:
- não tiveram muito tempo, entre o primeiro e o segundo momentos de avaliação,
para melhorar o seu portefólio; de acordo com o calendário estabelecido pelo Conselho
Pedagógico da universidade, a avaliação normal tem lugar em janeiro e a de recurso, no
início de fevereiro;
- por outro lado, alguns não compreenderam a lógica deste sistema de avaliação;
por conseguinte, não deram a devida atenção aos comentários críticos feitos ao seu
trabalho, nem às sugestões destinadas a ajudá-los a reformulá-lo.

No que diz respeito ao papel da avaliação formativa neste contexto, concluímos que
esta é um elemento importante do processo de ensino/aprendizagem; de facto, alguns
alunos obtiveram melhores resultados no segundo momento de avaliação, porque
tiveram o cuidado de vir discutir os comentários feitos ao seu trabalho com a docente e
os releram com atenção, quando estavam a proceder à reformulação do respetivo
portefólio. No entanto, o efeito que produz depende muito da consciência que os alunos
têm da sua importância: alguns não valorizaram os comentários feitos ao seu trabalho e,
por conseguinte, não puderam contar com esse apoio para ultrapassarem as suas
dificuldades.
5.2.1.2. Relativos às representações
Para identificar e caraterizar as representações dos alunos, procedemos à análise de
conteúdo das suas reflexões críticas individuais. Focámo-nos na informação por eles
produzida que dizia respeito à avaliação formativa feita na unidade curricular.
Recolhemos 67 textos, mas só 16 (23,8%) continham referências à avaliação. Cada
um deles apresentava um único enunciado sobre este tópico.
Na análise que se segue, os enunciados são designados pela maiúscula E e um
número.
Os resultados da análise de conteúdo feita figuram no Quadro 3:
Representações sobre a
Número de ocorrências
%
avaliação
Centradas na classificação
9
53
Centradas no valor formativo
8
47
Total
17
100
Quadro 3 – Representações dos alunos sobre a avaliação (primeiro caso)

É de referir que um dos enunciados foi incluído nas duas categorias que constam do
quadro acima apresentado. Por esse motivo, há 16 textos com um só enunciado cada um,
mas, no quadro acima, foram contabilizadas 17 ocorrências.
Antes de mais, é evidente que as representações dos alunos relativas à avaliação e
ao papel por ela desempenhado na sua formação variavam muito. Trata-se de uma
constatação importante, porque, como estes alunos estavam a ser formados para serem
profissionais de Educação, atuando em diversos contextos educativos, era essencial que
compreendessem de que forma a avaliação pode afetar o processo de
ensino/aprendizagem.
Os resultados desta análise revelaram que estes alunos estavam essencialmente
focados nas classificações obtidas. Por exemplo, no E10, pode-se ler o seguinte: “Quanto
à avaliação desta UC, na minha opinião, é vantajosa, visto ser contínua, o que permite à
docente acompanhar os alunos desde o primeiro dia de aulas até ao final do semestre,
fazendo uma avaliação da evolução de cada um. Para além disso, é importante existirem
na avaliação parâmetros de trabalho de grupo e individuais, pois, com os trabalhos
individuais, é possível diferenciar os elementos de cada grupo.”
No entanto, havia enunciados que se referiam ao lado formativo do sistema de
avaliação utilizado nesta unidade curricular.

Alguns sublinhavam a relação entre as tarefas propostas no âmbito da avaliação e a
formação que estes alunos estavam a receber: “Simultaneamente a avaliação desta
disciplina assentou sobretudo na análise de planificações, assumindo, deste modo, grande
valor formativo, visto que, através da análise e reformulação das planificações, desenvolvi
competências que devo contemplar, quando, no futuro, elaborar os meus próprios
documentos.” (E4).
Outros refletiam sobre a importância da autoavaliação: “O relatório individual final
permite-nos fazer uma síntese da nossa prestação na unidade curricular ao longo do
semestre, identificando o que achámos de mais positivo.” (E5).
Outros ainda mencionavam a importância de desenvolver competências
relacionadas com a autonomia e o trabalho em equipa: “Em relação à avaliação proposta,
posso afirmar que a considero pertinente, dado que a realização de trabalhos autónomos
e em grupo permitiu-nos comunicar, confrontar ideias, decisões e problemas, sobre
tarefas que iremos realizar futuramente.” (E8).
Havia ainda duas referências ao lado formativo deste sistema de avaliação, ambas
inseridas em enunciados em que se associava a avaliação às notas. No primeiro, podia-se
ler: “Acredito que aprendemos muito mais com a elaboração de trabalhos do que
simplesmente tentando absorver toda a informação dada para a realização de um teste.”
(E14). O outro dizia: “A avaliação proposta tem um grande valor formativo, na medida em
que o aluno é cotado pelo trabalho que foi fazendo ao longo do semestre (em vez de o ser
apenas para um exame para o qual só tem de estudar ‘na véspera’).” (E2).
5.3. O segundo caso
No ano letivo seguinte (2010/11), prosseguimos o estudo com um novo grupo
constituído por 75 alunos, tendo as aulas sido lecionadas entre setembro e dezembro de
2010).
Foram usadas as mesmas estratégias de ensino, embora tivessem sido introduzidas
algumas alterações pontuais no programa de formação, para resolver problemas
detetados.
A principal alteração dizia respeito, precisamente, ao sistema de avaliação contínua.
Mantivemos os elementos previstos que no ano letivo anterior: i) uma apresentação oral
coletiva da planificação selecionada para análise (10%); ii) um relatório escrito coletivo,
centrado na análise crítica da referida (40%); iii) uma apresentação oral individual,
contemplando um dos aspetos da análise crítica da planificação (20%); iv) uma reflexão
crítica individual, apresentada por escrito e relativa à trajetória do aluno na unidade
curricular (20%). Foi acrescentado um quinto elemento de avaliação: uma apresentação
oral coletiva relativa à primeira parte da análise crítica da planificação, que contemplava
as competências a desenvolver e os objetivos a atingir (10%). Com esta alteração,
pretendíamos dar a todos os envolvidos no processo uma oportunidade de tomar
consciência da forma como este estava a decorrer, sensivelmente a meio do semestre (no
início de novembro de 2010).
Os critérios de avaliação usados eram os que tinham sido adotados no ano letivo
anterior (cf. Anexos 2, 3 e 4).

5.3.1. Análise e discussão dos dados
Mais uma vez, recolhemos dados relativos: i) ao desempenho dos alunos,
consistindo nas classificações finais que lhes tinham sido atribuídas; ii) às suas
representações, correspondendo a enunciados recolhidos nas suas reflexões críticas
individuais apresentadas por escrito.
5.3.1.1. Relativos ao desempenho
Os resultados relativos à época normal, publicados em janeiro de 2011, são
apresentados no Quadro 4:
Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
0
0
10 a 14 valores
27
44,3
Acima de 14 valores
34
55,7
Total
61
100
Quadro 4 – Desempenho dos alunos no primeiro momento de avaliação (segundo caso)

Este quadro revela-nos que:
- todos os alunos que se submeteram a esta primeira avaliação foram aprovados
(embora 3 tenham obtido a classificação final de 10 valores);
- o número de alunos que tinham obtido as classificações mais elevadas (neste caso,
situadas entre 15 e 17 valores) era superior ao dos alunos que tinham obtido
classificações médias (entre os 10 e os 14 valores).
Por conseguinte, a situação relativa a este ano letivo fugia ao padrão habitual.
É de referir que 13 dos alunos inscritos na unidade curricular não foram
classificados neste primeiro momento, porque não tinham apresentado todos os
elementos requeridos para a avaliação ou estes não iam ao encontro dos requisites
estabelecidos pela docente. Por conseguinte, candidataram-se à avaliação de
recurso/melhoria, que teve lugar em fevereiro de 2011, e, a 12 de janeiro, reuniram com
a docente para receberem a apreciação sobre o trabalho que tinham realizado e
sugestões para reformularem e melhorarem os seus portefólios.
Tal como para o primeiro caso considerado neste estudo, a segunda análise foi feita
a partir das classificações obtidas pelos alunos no segundo momento de avaliação, que
teve lugar em fevereiro de 2011.
No Quadro 5, apresentamos o resultado desta análise de dados:
Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
4
12,5
10 a 14 valores
21
65,6
Acima de 14 valores
7
21,9
Total
32
100
Quadro 5 – Desempenho dos alunos no segundo momento de avaliação (segundo caso)

A evolução dos alunos entre os dois momentos de avaliação foi bastante positiva:
dos 32 alunos que se inscreveram na avaliação de recurso/melhoria, 16 (50%) obtiveram
efetivamente melhores classificações.
Mais uma vez, deparamo-nos com uma situação normal, dado que a maioria dos
alunos obteve classificações situadas entre os 10 e os 14 valores. Também neste caso,
aumentou o número de alunos que obtiveram classificações acima dos 14 valores.
Nenhum dos alunos reprovados nesta avaliação tinha sido avaliado anteriormente,
por não terem cumprido as regras estipuladas para um dos elementos de avaliação
escrita a apresentar (individual ou coletivo). Dos três grupos que não tinham sido
avaliados na época normal, um reprovou e os restantes foram aprovados, embora com
classificações geralmente baixas.
Parece-nos que os alunos que faziam parte deste segundo caso compreenderam
melhor a lógica do sistema de avaliação proposto na unidade curricular e valorizaram
bastante os comentários críticos feitos ao trabalho apresentado na época de avaliação
normal.
Tal permitiu que tivessem sido menos prejudicados pelo escasso tempo que decorre
entre o primeiro e o segundo momentos de avaliação.
É provável que a troca de impressões com os colegas que tinham frequentado a
unidade curricular no ano letivo anterior tenha tido alguma influência nesta situação.
5.3.1.2. Relativos às representações
Neste segundo caso, analisámos 74 reflexões críticas individuais, mas só 20
(correspondendo a 27%) continham enunciados relativos à avaliação.
Cada uma destas reflexões apresentava apenas um enunciado sobre este tópico.
Como 3 deles eram incompreensíveis, o nosso corpus era constituído por 17 enunciados.
Foram designados por códigos compreendidos entre E17 e E33, para os distinguir dos
produzidos pelos alunos avaliados no ano anterior.
A análise de conteúdo feita conduziu aos resultados apresentados no Quadro 6:
Representações sobre a
avaliação
Centradas nas classificações

Número de ocorrências

%

12

54,5

Centradas no valor formativo
10
45,5
Total
22
100
Quadro 6 – Representações dos alunos sobre a avaliação (segundo caso)

É de referir que alguns dos enunciados foram associados às duas categorias
mencionadas no quadro.
De qualquer modo, constata-se que as representações dos alunos relativas à
avaliação e ao papel que esta pode desempenhar na sua avaliação não variam muito em
relação às apuradas no ano letivo anterior.
Os resultados da análise de dados feita revelam que, apesar das alterações
introduzidas na metodologia de avaliação, os alunos continuam essencialmente centrados
nas classificações obtidas. Por exemplo, em E31, podemos ler o seguinte: “No que diz
respeito à avaliação proposta, penso que esta foi determinada de uma forma correcta e

justa, pois permite uma avaliação de grupo, o que se tornou fundamental, uma vez que a
componente prática foi realizada sempre em equipa, e uma avaliação individual que
possibilitou uma apreciação exacta do trabalho que cada elemento realizou.”
Contudo, ainda surgiram alguns enunciados que focam a vertente formativa da
metodologia de avaliação utilizada nesta unidade curricular.
Um deles sublinha a relação entre as tarefas propostas aos alunos nos vários
momentos de avaliação e a respetiva formação: “Desta forma, fomos aplicando algumas
aprendizagens e conhecimentos em algo prático, e só assim é que é possível perceber e
adquirir os conteúdos e a informação.” (E22).
Os restantes referem a importância de desenvolver competências em autonomia e
trabalho em equipa. Em E19, lê-se o seguinte: “tornou-se importante trabalhar também a
capacidade de trabalhar autonomamente e em equipa, reconhecendo a importância do
seu contributo para o nosso futuro, tanto a nível profissional como pessoal.”
Ninguém refletiu sobre a importância da autoavaliação.
Curiosamente, um dos alunos considerou que a metodologia de avaliação proposta
contribuía para melhorar a relação entre a docente e os alunos: “Para além de que, a
relação professor/aluno, neste tipo de avaliação, se torna mais directa, consolidada e
mais forte, partindo do principio de que o professor começa a conhecer o desempenho, as
competências, o carácter do aluno e vice-versa.” (E30).
Encontrámos mais quatro referências à vertente formativa desta metodologia de
avaliação, todas elas inseridas em enunciados essencialmente focados nas classificações.
No primeiro, lê-se o seguinte: “O facto de termos três apresentações orais onde
analisamos diferentes aspectos da planificação permitiu que a aprendizagem fosse
gradual.” (E18). A segunda referência diz o seguinte: “Em relação à avaliação proposta,
posso afirmar que a considero pertinente, dado que a realização de trabalhos de grupo
permitiu-nos comunicar, confrontar ideias, decisões e problemas, sobre tarefas que
iremos realizar imensas vezes futuramente.” (E23). A terceira comenta: “foi importante
que também as classificações tenham sido colocadas atempadamente, o que possibilita a
análise e reflexão do trabalho desenvolvido.” (E25). Esta é a primeira referência à
importância do feedback na avaliação, ideia que também está presente na quarta
referência: “Além disso, a análise da planificação foi dividida em três momentos o que nos
facilitou a ‘vida’ no que diz respeito à nossa própria gerência do tempo e nos permitiu
concentrarmo-nos mais em cada conceito abordado. Teria sido menos proveitoso se a
análise da planificação se resumisse a apenas um momento de avaliação não só porque
correríamos o risco de acumular trabalho, como também não teríamos a possibilidade de
ir corrigindo erros da apresentação nem conhecer o trabalho/planificação das colegas
antes do fim do semestre.” (E28).
5.4. Terceiro caso
Debruça-se sobre o trabalho desenvolvido com um grupo ligeiramente mais
pequeno (66 alunos), a frequentar a unidade curricular de Didática da Língua, no ano
letivo de 2011/12 (entre setembro e dezembro de 2011).

5.4.1. Análise e discussão dos dados
5.4.1.1. Relativos ao desempenho
Tal como fizemos para os casos anteriores, baseámos a análise do desempenho dos
alunos nas classificações finais por estes obtidas na época normal e na época de
recurso/melhoria.
Os resultados relativos à época normal, publicados em janeiro de 2012, são
apresentados no Quadro 7:
Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
0
0
10 a 14 valores
54
90
Acima de 14 valores
6
10
Total
60
100
Quadro 7 – Desempenho dos alunos no primeiro momento de avaliação (terceiro caso)

Este quadro revela-nos que:
- todos os alunos avaliados foram aprovados (embora 3 tenham obtido a
classificação final de 10 valores); no entanto, é de referir que 6 alunos inscritos na
unidade curricular nesse ano letivo não foram avaliados, por não terem respeitado as
regras estipuladas na apresentação de um dos trabalhos escritos;
- a grande maioria dos alunos avaliados obteve “classificações médias” (entre os 10
e os 14 valores).
Por conseguinte, a situação relativa a este ano letivo assumiu novamente o padrão
habitual.
Como vem sendo habitual, vários alunos candidataram-se à avaliação de
recurso/melhoria, que teve lugar em fevereiro de 2012, e, a 19 de janeiro, reuniram com
a docente para receberem a apreciação sobre o trabalho que tinham realizado e
sugestões para reformularem e melhorarem os seus portefólios.
No Quadro 8, apresentamos o resultado desta análise de dados:
Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
2
8,7
10 a 14 valores
21
91,3
Acima de 14 valores
0
0
Total
23
100
Quadro 8 – Desempenho dos alunos no segundo momento de avaliação (terceiro caso)

A evolução dos alunos entre os dois momentos de avaliação foi positiva, mas
inferior à do ano letivo anterior: dos 23 alunos que se inscreveram na avaliação de
recurso, apenas 8 (24,7%) obtiveram efetivamente melhores classificações.
Desta vez, o padrão obtido não é o habitual, porque nenhum aluno foi incluído no
grupo dos melhores.
Também neste caso, aumentou o número de alunos que obtiveram classificações
acima dos 14 valores. Mas tal aconteceu apenas para 3 alunos.

Nenhum dos alunos reprovados nesta avaliação tinha sido avaliado anteriormente.
Dos alunos que não tinham sido avaliados na época normal, dois nem sequer se
inscreveram na avaliação de recurso/melhoria e os restantes foram aprovados, embora
com classificações geralmente baixas.
Parece-nos que os alunos que faziam parte deste terceiro caso tiveram dificuldade
em compreender a lógica do sistema de avaliação proposto na unidade curricular e
valorizaram pouco os comentários críticos feitos ao trabalho apresentado na época de
avaliação normal. Aliás, muitos nem compareceram à sessão de esclarecimento, embora
tivessem posteriormente contactado a docente para se candidatarem à época de recurso.
Mais uma vez, constatámos que a atitude dos alunos perante a vertente formativa
da avaliação parece condicionar fortemente a sua eficácia.
De seguida, vamos apresentar os resultados da análise das representações destes
alunos sobre esta questão.
5.4.1.2. Relativos às representações
No terceiro caso, analisámos 63 reflexões críticas individuais, mas só 33
(correspondendo a 52,4%) continham enunciados relativos à avaliação.
Algumas das reflexões apresentavam mais do que um enunciado sobre este
tópico. O nosso corpus era constituído por 38 enunciados. Foram designados por códigos
compreendidos entre E34 e E72, para os distinguir dos produzidos pelos alunos avaliados
nos anos anteriores.
A análise de conteúdo feita conduziu aos resultados apresentados no Quadro 9:
Representações sobre a
avaliação
Centradas nas classificações

Número de ocorrências

%

15

34,9

Centradas no valor formativo
28
65,1
Total
43
100
Quadro 9 – Representações dos alunos sobre a avaliação (terceiro caso)

Há mais ocorrências que enunciados, porque alguns continham afirmações que
contemplavam as duas vertentes da avaliação consideradas neste estudo.
A leitura do quadro revela-nos que a maioria das ocorrências está relacionada com
o valor formativo da avaliação.
Indo ao pormenor, verificámos que as referências centradas na classificação
enfatizam os seguintes aspetos:
- possibilidade de ir tendo alguma segurança relativamente ao sucesso na unidade
curricular: “Relativamente à avaliação, penso que este método foi bem escolhido, pois
permitiu-me que tivesse sempre uma noção do sucesso do processo.” (E36);
- ligação muito íntima entre a ênfase dada à classificação pelo sistema de avaliação
proposto pela unidade curricular e o interesse que lhe era atribuído (traduzido em horas
de estudo): “O facto de não existir uma frequência, no final do semestre, também fazia
com que o estudo, posterior às aulas, fosse reduzido.” (E37);
- influência da repartição dos momentos de avaliação ao longo do semestre sobre a
organização dos alunos para o trabalho (subentendendo-se que tal lhes permitiria obter
melhores classificações): “A avaliação feita ao longo do semestre, por partes, também é

um fator muito bem conseguido. Desta forma, foi possível que o trabalho fosse gerido de
forma contínua, não havendo assim maior carga para o final das aulas.” (E38);
- combinação de momentos de avaliação em grupo com momentos de avaliação
individual, permitindo equilibrar as classificações atribuídas: “Relativamente, ao método
de avaliação da UC, este parece-me ser muito justo, pois, para além do trabalho que é
desenvolvido em grupo, também existem momentos onde a avaliação recai sobre o
trabalho individual dos alunos, podendo assim fazer-se a distinção entre as competências
adquiridas pelos diferentes alunos.” (E40);
- relação entre a repartição dos momentos de avaliação ao longo do semestre e a
possibilidade de obter melhores classificações nesta unidade curricular: “A nossa
avaliação está dividida e isso é muito bom, pois facilita bastante a nossa nota, não se
baseando apenas numa frequência e/ou num trabalho.” (E43);
- discordância em relação à valorização atribuída aos diversos itens que deviam
constar do portefólio a ser avaliado: “No que diz respeito à avaliação de uma forma geral
está bem organizada, mas eu daria um peso maior as apresentações orais.” (E53).
Os enunciados (ou partes de enunciados) relativos à vertente formativa da
avaliação também consideravam diversos tópicos:
- promoção da reflexão do próprio aluno sobre o trabalho desenvolvido: “Isto
ajuda-nos também a perceber melhor e interiorizar todas as competências a atingir.”
(E50); “Além disso, é importante reconhecermos os pontos positivos e negativos do nosso
trabalho, no que diz respeito a esta unidade curricular, para que possamos tirar proveito
do que foi bom e melhorar ou mudar o que correu menos bem.” (E68);
- acesso aos resultados do trabalho dos colegas e possibilidade de construção de um
juízo crítico sobre este, através da aposta em apresentações orais, dando a todos os
presentes a possibilidade de dialogar com quem tinha realizado o trabalho: “No final, de
cada fase, existia sempre uma avaliação oral e em grupo, à exceção da última
apresentação que foi individual, que permitia dar a conhecer à turma, o trabalho que
cada grupo estava a desenvolver.” (E37); “No final, de cada exposição oral, a docente
fazia vários comentários acerca do trabalho, com o principal objetivo de o grupo melhorar
esses aspetos, para que não se voltassem a verificar no trabalho escrito.” (E39); “También
hemos expuesto los trabajos delante de clase, por lo que hemos intentado explicar y dar a
conocer nuestro análisis lo mejor posible.” (E71);
- desenvolvimento de competências, evitando uma aprendizagem demasiado
centrada na memorização dos conteúdos/conhecimentos: “Penso que, em termos
formativos, foi uma mais-valia, uma vez que nesta disciplina temos que perceber a
matéria, em vez de decorá-la, para depois pô-la em prática na elaboração do trabalho
proposto.” (E41); “[….] tendo uma componente teórica, não fomos obrigados a decorar a
matéria, mas sim a percebê-la, para que depois a pudéssemos ligar com o nosso
trabalho.” (E45);
- desenvolvimento de competências essenciais em termos académicos e
profissionais: “Além disto todas as apresentações orais foram um grande contributo para
futuramente nos sentirmos capazes de nos apresentarmos enfrente a uma turma de
alunos e conseguirmos comunicar com os mesmos de forma natural. O que nos leva a
adquirir competências no âmbito da comunicação e de expressão oral, bem como
competências ao nível da escrita para proveito pessoal e para uma melhor integração na

sociedade atual que está cada vez mais exigente.” (E55); “A forma de avaliação proposta
é um dos pontos fortes desta unidade curricular, visto que a avaliação encontrava-se
dividida em vários momentos, envolvendo uma componente individual e uma outra
coletiva, permitindo desenvolver a autonomia, desenvolver a capacidade do trabalho em
equipa e desenvolver a capacidade de comunicação.” (E57); “Quanto à avaliação penso
que foi adequada, uma vez que não envolvia apenas uma modalidade de trabalho, mas
duas, nomeadamente a individual e a coletiva, dado que realizamos apresentações, não
só em grupo como também individualmente. Isto desenvolveu a autonomia, mas, ao
mesmo tempo, o trabalho em equipa, implicando o respeito pelas opiniões dos outros e a
comunicação de ideias. Neste sentido, esta avaliação tem presentes dois domínios muito
importantes: a expressão oral e a expressão escrita.” (E58); “O facto de a análise da
planificação ser um trabalho coletivo, ajudou a que se desenvolvesse competências de
comunicação e de entreajuda. Em relação a este ponto, estão presentes as apresentações
feitas em grupo, bem como, a redação do relatório de grupo e da reflexão individual. Uma
vez que é importante trabalhar a capacidade de trabalhar quer individualmente quer em
grupo.” (E61); “Posso dizer que a avaliação proposta pela docente é, de facto, uma
avaliação positiva, que leva o aluno a explorar independentemente, argumentar
criticamente, a subjugar um fio condutor da matéria oferecida nas aulas, para que, deste
modo, possa usufruir de um nível elevado da língua portuguesa e compreender
estratégias pedagógicas que devem constituir a aprendizagem de competências
secundárias, como são a leitura e a expressão escrita.” (E65); “Por aqui, posso evidenciar
que a avaliação proposta pela docente é de facto uma avaliação positiva que leva o aluno
a: explorar independentemente, argumentar criticamente, a conquistar um fio condutor
da matéria oferecida nas aulas, para que deste modo possa usufruir de um nível elevado
da língua portuguesa e compreender estratégias pedagógicas que devem enformar a
aprendizagem de competências secundárias, como são a leitura e a expressão escrita.”
(E66).
Curiosamente, também estes alunos referiram a importância da distribuição dos
momentos de avaliação ao longo do semestre para uma melhor organização dos seus
esforços e do seu trabalho: “O facto de a avaliação ser feita todas as aulas e com a
obrigação de irmos intercalando os momentos de avaliação com trabalhos de
apresentação oral fez com que fossemos absorvendo toda a informação lecionada aos
poucos e de uma forma mais apelativa. Se tivéssemos um exame final, metade da matéria
não seria aprendida, porque uma das realidades, na maioria, académicas é que os alunos
estudam tudo nas vésperas dos exames e a informação só serve para o momento do
exame, enquanto com as apresentações orais a matéria vai ficando no cérebro.” (E51); “A
elaboração e a apresentação divididas em três partes permitiram aos alunos uma melhor
gestão do tempo, não deixando acumular a matéria, deste modo pudemos prestar mais
atenção a cada assunto retratado no trabalho, conseguindo retirar uma maior
aprendizagem visto que tivemos mais tempo para dedicar a cada ponto.” (E54).
O grupo incluía duas alunas espanholas (no âmbito do Programa ERASMUS). Apenas
uma delas referiu a avaliação, no texto da sua reflexão crítica individual. Um dos
enunciados (E71) foi integrado numa das categorias acima apresentadas.
O segundo menciona um aspeto original: “Mediante las presentaciones [de las
compañeras] hemos conocido qué es lo que el curriculum portugués exige que enseñen a

las escuelas, y hemos podido ver las diferencias que hay entre los dos países, lo cual nos
ha parecido interesante.” (E72).
De facto, estas alunas foram autorizadas a usar os textos reguladores espanhóis,
tendo recorrido a legislação de aplicação nacional e a legislação regional, associada ao
País Basco, de onde eram naturais.
5.5. Quarto caso
Debruça-se sobre o trabalho desenvolvido com um grupo maior (78 alunos), a
frequentar a unidade curricular de Didática da Língua, no ano letivo de 2012/13 (entre
setembro e dezembro de 2012).
5.5.1. Análise e discussão dos dados
5.5.1.1. Relativos ao desempenho
Tal como fizemos para os casos anteriores, baseámos a análise do desempenho dos
alunos nas classificações finais por estes obtidas na época normal e na época de
recurso/melhoria.
Os resultados relativos à época normal, publicados em janeiro de 2013, são
apresentados no Quadro 10:
Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
3
3,9
10 a 14 valores
60
76,9
Acima de 14 valores
15
19,2
Total
78
100
Quadro 10 – Desempenho dos alunos no primeiro momento de avaliação (quarto caso)

Este quadro revela-nos que:
- o número de alunos reprovados na época normal é residual; é de referir que um
desses alunos não se pôde candidatar à avaliação de recurso/melhoria por ter reprovado
por faltas e um outro não foi avaliado por não ter respeitado as regras estipuladas na
apresentação de um dos trabalhos escritos;
- mais uma vez, a grande maioria dos alunos avaliados obteve “classificações
médias” (entre os 10 e os 14 valores);
- as classificações mais elevadas variaram entre os 15 e os 16 valores.
Por conseguinte, a situação relativa a este ano letivo assumiu novamente o padrão
habitual.
Como vem sendo habitual, vários alunos candidataram-se à avaliação de
recurso/melhoria, que teve lugar também em janeiro de 2013, e, a 9 de janeiro, reuniram
com a docente para receberem a apreciação sobre o trabalho que tinham realizado e
sugestões para reformularem e melhorarem os seus portefólios.
No Quadro 11, apresentamos o resultado da análise destes dados:

Classificações
Número de alunos
%
Abaixo de 10 valores
0
0
10 a 14 valores
7
77,8
Acima de 14 valores
2
22,2
Total
9
100
Quadro 11 – Desempenho dos alunos no segundo momento de avaliação (quarto caso)

A evolução dos alunos entre os dois momentos de avaliação foi muito positiva: dos
9 alunos que se inscreveram na avaliação de recurso/melhoria, apenas 1 (11,1%) manteve
a classificação obtida na época normal.
Também neste caso, aumentou o número de alunos que obtiveram classificações
acima dos 14 valores.
O aluno que não tinha sido avaliado na época normal e o que reprovou por não ter
atingido a classificação final de 10 valores obtiveram a classificação mínima necessária
para serem aprovados.
Parece-nos que os alunos que faziam parte deste quarto caso compreenderam
melhor a lógica do sistema de avaliação proposto na unidade curricular e valorizaram
mais os comentários críticos feitos ao trabalho apresentado na época de avaliação
normal. Bastantes alunos compareceram à sessão de esclarecimento, que lhes permitia
prepararem-se para a avaliação de recurso/melhoria.
Mais uma vez, constatámos que a atitude dos alunos perante a vertente formativa
da avaliação parece condicionar fortemente a sua eficácia.
De seguida, vamos apresentar os resultados da análise das representações destes
alunos sobre esta questão.
5.5.1.2. Relativos às representações
No quarto caso, analisámos 79 reflexões críticas individuais, mas só 29
(correspondendo a 36,7%) continham enunciados relativos à avaliação.
Cada uma destas reflexões apresentava apenas um enunciado sobre este tópico. O
nosso corpus era, portanto, constituído por 29 enunciados, que foram designados por
códigos compreendidos entre E73 e E101, para os distinguir dos produzidos pelos alunos
avaliados nos anos anteriores.
A análise de conteúdo feita conduziu aos resultados apresentados no Quadro 12:
Representações sobre a
avaliação
Centradas na classificação

Número de ocorrências

%

12

41,4

Centradas no valor formativo da
12
41,4
avaliação
Enunciados nulos
5
17,2
Total
29
100
Quadro 12 – Representações dos alunos sobre a avaliação (quarto caso)

A leitura do quadro revela-nos que houve uma repartição equitativa entre a
vertente da avaliação identificada com a classificação e a vertente que valoriza a sua
dimensão formativa.

É de salientar que, desta vez, foram identificados enunciados que, embora fizessem
referência à avaliação, não veiculavam informação pertinente, pelo que foram
considerados como nulos.
A análise de conteúdo feita revelou-nos que os enunciados centrados na
classificação apenas contemplavam dois aspetos:
- medição justa do desempenho de cada aluno: “(…) Também as percentagens de
avaliação dos trabalhos (incluindo as apresentações) estão bem distribuídas, pelo que me
parece justa a cotação atribuída a cada um.” (E79); “Si hablamos de evaluar y de la forma
de calificar, me parece correcta, pues nos han dejado hacer los trabajos y presentaciones
en español. Los porcentajes de cada nota me parecen bien también.” (E96);
- natureza do tipo de avaliação associado a cada componente da mesma e sua
influência na classificação final: “(…) É ainda de salientar e referir que na minha opinião
não deveríamos ter sido só avaliadas individualmente neste último trabalho, também
deveríamos ter sido avaliadas na primeira apresentação, pois, como o tempo de cada
apresentação era muito curto e esse tempo era dividido, neste caso pelos 4 elementos do
grupo dava a cada uma uns breves minutos de apresentação.” (E75); “Quanto ao método
de avaliação só devo referir que foi muito equilibrado, com quatro momentos de
avaliação dos quais apresentações orais individuais e coletivas, e ainda um relatório de
grupo e uma reflexão individual, implicando ainda para aprovação da cadeira a presença
nas aulas. Por ser repartido, este método de avaliação é tão legítimo. “ (E80).
Curiosamente, havia vários enunciados que se referiam a estas duas
componentes, como se pode ver no Quadro 13:
Natureza dos enunciados
confundindo avaliação e
classificação
Focados na medição

Número de ocorrências

%

5

41,7

Focados nos componentes da
4
33,3
avaliação
Mistos
3
25
Total
12
100
Quadro 13 – Natureza dos enunciados confundindo avaliação e classificação (quarto caso)

De seguida, apresentamos alguns exemplos de “enunciados mistos”.
Temos o E73, em que a primeira parte (“Ainda em relação aos trabalhos, penso que
a forma de avaliação poderia ter uma alteração. Creio que a distribuição das
percentagens pelos trabalhos está bem definida…”) se refere à medição e a segunda
(“…mas o facto de só o último ser avaliado individualmente é que me parece menos
correto. Penso que, pelo menos, o segundo trabalho também deveria ter uma avaliação
individual, isto porque algo pode correr menos bem e, nesse caso, não terão outra
oportunidade. Quanto ao resto, para mim, está tudo bem delineado.”) se foca nas
componentes da avaliação.
O mesmo acontece no E78, em que é evidente uma componente de medição (“A
avaliação está calculada de forma justa…”) e outra de interesse pelas componentes da
avaliação (“Sugeria apenas que todos os elementos de cada grupo passassem a fazer uma

auto e heteroavaliação quantitativa, no final do semestre, para que sejam reduzidas as
hipóteses de injustiças.”)
A leitura do quadro permite-nos constatar que o aspeto mais valorizado era a
medição.
Os enunciados relativos à vertente formativa da avaliação também consideravam
diversos tópicos ligados ao desempenho dos alunos:
- Promoção do trabalho colaborativo nos grupos: “Não posso deixar de salientar a
avaliação proposta pela professora. Uma avaliação mista em que tem avaliação em grupo
e avaliação individual que no meu ver é uma mais-valia, pois somos avaliados pelo
trabalho feito por todos elementos do grupo e por apresentações e uma reflexão que vão
ser o reflexo daquilo que fizemos ao longo das aulas. Um grupo que trabalhe unido vai
saber apresentar qualquer parte do seu trabalho e isso aconteceu no nosso grupo.” (E74);
“Para finalizar, faço apenas uma referência ao valor formativo da avaliação da UC que
penso ser justa e diferenciadora, por esta ter uma componente de avaliação individual e
outra grupal, à semelhança do trabalho de um professor que não deverá ser uma
atividade meramente individual.” (E88);
- Desenvolvimento de competências nos alunos: “O tipo de avaliação proposta
permite-nos treinar a nossa capacidade de expressão oral em diferentes conteúdos, fator
que irá ser muito útil no futuro na nossa profissão, dado que a capacidade de nos
expressarmos bem oralmente é bastante importante, para podermos comunicar
corretamente com as crianças e passarmos um bom exemplo para estas.” (E87); “O tipo
de avaliação é bastante positivo, uma vez que, para atingir um parâmetro de avaliação, é
necessário realizar uma série de tarefas que levam ao aperfeiçoamento da análise da
planificação. No final dos momentos de avaliação, sem qualquer exame final, os alunos
saberão olhar para uma planificação e identificar os seus elementos, quais os documentos
necessários para a avaliar e como explorar os documentos confrontando-os com a
planificação.” (E91); “En cuanto al sistema de evaluación utilizado este me parece muy
adecuado a la asignatura y objetivo de la misma, ya que se ha tratado de un método de
trabajo totalmente práctico y reflexivo. La evaluación ha sido continua, ya que se nos ha
ido evaluando en base a lo trabajado, y de manera muy practica, viendo y haciendo
trabajos que nos servirán en nuestro futuro como docentes.” (E98); “Quanto à avaliação
permitiu-nos contactar com diversos momentos que foram desde a realização de um
trabalho escrito em grupo, uma reflexão crítica individual e duas apresentações orais
avaliadas de diferentes formas (uma em grupo e outro individualmente). Considero que
esta heterogenidade no que concerne à avaliação foi útil no sentido de nos preparar para
as diferentes situações que um educador/professor enfrenta enquanto profissional de
educação. É de extrema importância saber articular e estruturar um texto. onde estão
presentes variadas ideias e conceitos, e a realização do trabalho escrito e da reflexão
crítica permitiu-nos ter esse treino. O mesmo se aplica às apresentações orais, onde é
essencial saber gerir o tempo, ter à vontade perante um público e ser coerente. Para além
disso, a cotação determinada para cada um dos diferentes momentos de avaliação foi, na
minha opinião, bem distribuída.” (E100).
Um enunciado apenas relacionava o tipo de avaliação adotado com a metodologia
de trabalho da docente: “Quanto aos métodos de ensino, que passou pela exposição de
conceitos e princípios didáticos, e posterior avaliação, através da realização de um

trabalho prático, em grupo e individual, considero terem sido um bom método de ensino e
de avaliação. No entanto, penso que, apesar de haver um momento prático em que a
avaliação é individual, se deveria proceder no final à heteroavaliação, sendo que, no
processo de construção e preparação material da apresentação, neste caso oral
individual, existe todo um trabalho de equipa nem sempre realizado de forma equitativa
por todos os elementos, ainda assim e como aspeto muito positivo, apresento o facto de
termos tido bastante tempo para realizar e esclarecer diversas questões no período de
aula, onde os trabalhos poderiam ser produzidos com o acompanhamento da docente.”
(E76).
No Quadro 14, podemos observar a distribuição dos enunciados dos alunos pelas
diferentes categorias usadas na respetiva análise de conteúdo:
Natureza dos enunciados
Número de ocorrências
%
focados no valor formativo da
avaliação
Promoção do trabalho
4
33,3
colaborativo nos grupos
Desenvolvimento de
7
58,4
competências nos alunos
Relação com a metodologia de
1
8,33
ensino adotada pela docente
Total
12
100
Quadro 14 – Natureza dos enunciados focados no valor formativo da avaliação (quarto caso)

A sua leitura permite-nos compreender que os alunos que sublinharam o valor
formativo da avaliação adotada na UC a viram sobretudo como um instrumento ao
serviço do desenvolvimento de competências que poderiam contribuir para a sua
valorização profissional e pessoal (incluindo a capacidade de trabalhar em moldes
colaborativos).
5.6. Conclusões e sugestões
5.6.1. Sobre o desempenho
De acordo com a análise de dados feita, a introdução de um momento extra de
avaliação deu alguns frutos:
- no primeiro ano letivo considerado neste estudo, a distribuição de notas era a
habitual, tendo a maior parte dos alunos obtido classificações entre 10 e 14 valores;
- no seguinte, todos os alunos avaliados obtiveram aprovação (embora 3 tivessem
obtido a classificação mínima possível, que correspondia a 10 valores) e o número de
alunos com as melhores classificações (situadas entre 15 e 17 valores) superou o dos que
tinham obtido classificações médias (de 10 a 14 valores);
- no ano letivo de 2011/12, voltámos a encontrar a situação habitual, já que, no
primeiro momento de avaliação, 90% dos alunos tiveram classificações situadas entre os
10 e os 14 valores e, no segundo momento, a percentagem subiu ligeiramente, passando
para 91,3%;
- no último ano letivo considerado neste estudo, a distribuição de notas para o
primeiro momento de avaliação era a habitual (havendo apenas 3 alunos reprovados) e

passou a um cenário em que a grande maioria dos alunos obteve aprovação à unidade
curricular com classificações situadas entre os 10 e os 14 valores, tendo alguns passado
para o patamar seguinte; apenas 1 aluno reprovou por faltas, o que o impediu de se
candidatar à avaliação e melhoria/recurso.
Em suma, nos quadros relativos ao desempenho predominam as distribuições de
notas que pressupõem que a maior parte dos alunos obteve “classificações médias”
(situadas entre os 10 e os 14 valores).
Podemos concluir que o feedback dado pelo docente é realmente um elemento
importante da metodologia de avaliação, dado que, apesar do elevado número de alunos
a avaliar, as reprovações são raras e predominam as classificações de nível intermédio.
Esta última observação lança uma sombra neste panorama aparentemente
brilhante, já que o número de alunos que obtêm classificações acima da média
permanece bastante reduzido.
Por conseguinte, reconhecemos que a eficácia desta metodologia de avaliação é
muito condicionada pelo grau de consciência que os alunos têm da sua utilidade e da sua
importância. Parece ser este o fator que justifica que estes consigam obter aprovação,
mas tenham dificuldade em obter classificações acima da média, que situámos entre os
10 e os 14 valores.
5.6.2. Sobre as representações
De um modo geral, foram recolhidos muito poucos enunciados relativos à avaliação,
nas reflexões críticas individuais apresentadas por escrito, nos quatro grupos tidos em
conta neste estudo.
Constatamos que a percentagem de enunciados que contemplam esse tópico varia
de caso para caso:
- entre o primeiro e o segundo ano letivos considerados neste estudo, passou de
23,8% para 27%;
- no terceiro ano letivo, chegou aos 52,4%;
- no último ano letivo, baixou para 36,7%.
Também se constatou que as representações dos alunos relativas ao papel da
avaliação na sua formação variavam muito.
Nos dois primeiros anos letivos considerados neste estudo, mais ou menos metade
deles estava focada nas classificações e a outra metade mais centrada no valor formativo
da avaliação. No terceiro ano letivo, a maioria dos alunos que refere a avaliação nas suas
reflexões críticas individuais privilegia a vertente formativa, de modo mais ou menos
direto. No último ano letivo considerado, a distribuição dos enunciados analisados por
estas duas vertentes é equitativa (41,4%), mas, curiosamente, tivemos de considerar
como nulos alguns dos enunciados recolhidos por não apresentarem informação
pertinente sobre a temática em questão.
Dado que se trata de futuros profissionais da Educação, esta constatação é muito
importante. Precisam de compreender o papel de destaque que cabe à avaliação
formativa em qualquer contexto educativo. Pensamos que divulgar este estudo junto
deles será uma boa forma de contribuir para esta finalidade.
As referências ao valor formativo da avaliação prendem-se, de um modo geral, com:

i) a relação entre as tarefas que lhes são propostas no âmbito da avaliação e a
natureza da formação que lhes é dispensada;
ii) a importância do desenvolvimento de competências em autonomia e trabalho
em equipa;
iii) o seu contributo para o desenvolvimento de várias competências, que poderão
contribuir para a valorização dos alunos em termos profissionais e até pessoais.
É de referir que um aluno produziu um enunciado em que salientava a importância
desta metodologia de avaliação para melhorar as relações entre professores e alunos e
outro (no ano letivo de 2011/12), um enunciado que relacionava o tipo de avaliação
adotado com a metodologia de ensino da docente da unidade curricular.
São poucas as referências diretas à importância do feedback no contexto da
avaliação. No entanto, encontrámos sempre alguns enunciados em que se refere que um
feedback regular no âmbito da avaliação torna os alunos mais críticos em relação ao seu
próprio trabalho e mais atentos ao trabalho dos seus pares, melhora a sua aprendizagem
e leva-os a desenvolverem mais competências.
Curiosamente, a importância da autoavaliação foi focada apenas por um aluno,
aquando da avaliação normal feita em janeiro de 2010, a primeira tida em conta neste
estudo. Daqui podemos concluir que estes alunos não acreditam que podem
desempenhar um papel importante na sua avaliação. Assim, focam-se nas classificações
obtidas, considerando que a tarefa principal do docente é “dar notas”. Mais uma vez,
sentimos que divulgar este estudo junto deles poderia contribuir para que mudem de
ideias.
Estas são razões de sobra para continuarmos a apostar na produção escrita de
reflexões críticas individuais por parte dos alunos, levando-os a analisar criticamente o
processo de ensino/aprendizagem em que estiveram envolvidos e o papel que nele
desempenharam. Tencionamos insistir mais na explicação dos fundamentos desta
avaliação aos nossos alunos.
Acima de tudo, é necessário espalhar a boa nova e fazer deste tipo de trabalho uma
regra e não uma exceção. Tal acarreta uma mudança significativa dos métodos de ensino
e de avaliação no Ensino Superior, mas também algumas modificações nas condições de
trabalho oferecidas a alunos e professores.
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ANEXO 1 – GRELHA DE ANÁLISE DAS PLANIFICAÇÕES
1. Título do material selecionado
2. Duração das atividades previstas
3. Competências selecionadas
- Gerais
- Específicas
- Transversais
4. Objetivos
- Identificação dos objetivos referidos
- Relação entre os objetivos formulados e as competências a desenvolver no
domínio da língua portuguesa
- Sua justificação
5. Conteúdos abordados
- Ouvir/Falar
- Ler
- Escrever
- Outros domínios
6. Estratégias/Atividades
6.1. Domínio
- Ouvir/Falar
- Ler
• Centradas na motivação para a leitura
a. Criar materiais para a leitura
b. Rodear os alunos de um universo de leitura
c. Variar as experiências de leitura dos alunos
d. Promover a partilha de experiências de leitura
• Centradas no desenvolvimento de competências em compreensão na leitura
a. Trabalhar a apreensão das ideias veiculadas pelos textos lidos
b. Trabalhar a identificação das ideias principais dos textos lidos
c. Trabalhar a identificação da estrutura característica de um dado tipo de
texto em textos lidos
- Escrever
• Centradas na análise de diferentes tipos de discurso escrito
• Centradas na produção de textos escritos
a. Preparação do texto
b. Sua redação
c. Sua revisão
d. Sua reescrita e melhoria

- Outros domínios
6.2. Papéis dos participantes
- Professor/educador
- Crianças
- Outros intervenientes
6.3. Modalidades de trabalho adotadas
- Coletivo
- Em pequeno grupo
- Em pares
- Individual
6.4. Recursos utilizados
6.5. Tempo destinado a cada atividade
7. Outros aspetos

ANEXO 2 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL (INDIVIDUAL OU
COLETIVA)
- Recurso a uma terminologia clara e precisa
- Apresentação organizada e motivante
- Exploração adequada dos meios auxiliares
- Gestão correta do tempo disponibilizado para a sua exposição
- Resposta precisa às perguntas formuladas pelo público
- Argumentação inteligente, elaborada em função das críticas apresentadas pelo público
- Capacidade para reconhecer as qualidades e as limitações do seu trabalho
Todos os parâmetros são avaliados com recurso a uma escala (1 a 5).

ANEXO 3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO ESCRITO
- Competências [6 valores]
• Correta categorização
• Associação adequada
- Objetivos [2 valores]
• Correta categorização
• Associação adequada
- Associação competências/objetivos [1 valor]
- Conteúdos [2 valores]
• Correta categorização
• Associação adequada
- Estratégias/atividades [8 valores]
• Correta categorização (em função do domínio e da natureza)
• Correta identificação dos participantes e seus papéis
• Correta caracterização das modalidades de trabalho utilizadas
• Correta identificação dos recursos didáticos
• Correta apreciação do tempo dedicado a cada atividade realizada
- Pertinência das observações incluídas na rubrica Outros aspetos [1 valor]
[Total: 20 valores]

ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA REFLEXÃO ESCRITA INDIVIDUAL
- Conteúdo
• Referência aos tópicos indicados no guião para a elaboração do texto
(competências desenvolvidas/aprendizagens realizadas, elementos significativos
no percurso, relações entre esta UC e outras do curso, expetativas de futuro com
ela relacionadas, outros aspetos)
• Recurso a terminologia adequada à unidade curricular
• Argumentação apoiada em conhecimentos adquiridos no âmbito da unidade
curricular
- Forma
• Adequada estruturação do texto elaborado (planificação e coerência)
• Correção na expressão escrita (coesão, correção gramatical, pontuação,
ortografia)
- Outros aspetos
Todos os parâmetros são avaliados com recurso a uma escala (1 a 5).

