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Resumo 

 

O nosso trabalho de investigação assenta num conjunto de propostas de trabalho que 

visa a criação de uma comunidade de leitores, que terá como objectivo principal, a 

promoção de hábitos de leitura nos alunos e o envolvimento na(s) dinâmica(s) das relações 

entre escola e a família, assim como, a importância de uma educação intercultural.  

A proposta que nós apresentamos tem como suporte a obra “O Veado Florido” de 

António Torrado, com um conjunto de actividades promotoras da leitura de obras 

denominadas de Literatura Infantil e a interiorização do direito à diferença e à liberdade de 

escolha. 

Com uma estrutura elaborada para o efeito, cada actividade obedeceu à justificação da 

mesma, ao desenvolvimento e à avaliação que assumiu processos diferentes consoante o 

seu perfil. 

Na senda de uma visão multifacetada e polissémica, procurámos desbravar caminhos 

que fossem para além da habitual exploração estruturalista, incluindo toda a comunidade 

educativa. 

O cerne desta dissertação é também, alargar conhecimentos numa perspectiva 

reflexiva, colaborativa e interpessoal, tendo a leitura como ligação fundamental, na 

promoção do sucesso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

Our investigation is based in a series of work proposals that aim the creation of a 

readers community, whose main goal will be the promotion of lecture habits in the students 

and the involvement in the dynamic relationship between the school and the family as well 

as the importance of an intercultural education. 

The proposat that we presented is supported by the book “O Veado Florido” from 

António Torrado, with several activities designed to promote the reading of Children’s 

Literature, as well as the internalization of the freedom of choice or even the entitlement of 

being different. 

Built with a structure designed for the effect, each activity complied to its own 

justification, development and evaluation which assumed different procedures according to 

the profile. 

In the pathway of a multifaceted and polysemic point of view, we tried to grub paths 

that could lead us beyond the usual structuralist exploration, including all the educational 

community. 

The heartwood of this essay is also, to enlarge our knowledge in a reflective 

perspective, collaborative and interpersonal, having the reading as a principal connection 

in the promotion of an educative success. 
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Introdução 

Durante muito tempo, aprender era receber informação e foi assim com os nossos 

avós, com os nossos pais e até connosco. Mas, cremos que será diferente com os nossos 

filhos, pois hoje a informação está disponível a um simples clique, chegando a uma 

velocidade e volume espantosos. Esta facilidade de acesso à informação tornou-se 

indiscutivelmente  uma conquista da escola do século XXI. 

Segundo Ahlert (2007), hoje, o grande desafio da educação, mais do que em qualquer 

outra época, é o diálogo e o desenvolvimento da capacidade argumentativa, pois a escola 

tem como maior desafio o ensinar a pensar, porque o mundo só vai mudar se a nossa forma 

de pensar também mudar.  

O mesmo autor refere ainda que, para a Organização das Nações Unidas Para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),  

o século XXI precisa ser o século da educação e que o paradigma desta educação deve ser o 
ensino da capacidade de pensar; desenvolver o pensamento auto-estimulador que evolui pela 
sua própria força, na medida em que se confronta com o existente enquanto conhecimento 
múltiplo milenarmente construído. Não basta uma boa formação técnico-científica. Uma das 
coisas mais preciosas que o/a professor/a pode dar ao/a aluno/a é a capacidade de pensar de 
forma independente. (Alvori Ahlert 2007: s/p) 

Assim, segundo a UNESCO (relatório de Jacques Delors, referenciado por Ahlert 

2007) as estratégias adoptadas devem entroncar nas seguintes competências:  

• Aprender a ser – significa ajudar o aluno a aumentar a auto-estima, a auto-confiança, 

auto-conceito, a desenvolver a identidade; 

• Aprender a conviver – significa ajudar o aluno a desenvolver relações inter-pessoais, 

relações de cidadania, solidariedade, construção colectiva e de acção comunicativa; 

• Aprender a fazer – significa possibilitar ao aluno adquirir competências básicas e 

específicas de gestão e empregabilidade, de se tornar capaz para encarar o mercado de 

trabalho de bens e serviços; 

• Aprender a aprender – significa possibilitar o aprender a andar atrás do conhecimento. 

Aprender a aceder a informações de todas as formas (na biblioteca, na enciclopédia, 

no dicionário, nos jornais, na rede de computadores …), segundo Ahlert (2007). 
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É também fundamental para a escola desenvolver nos alunos a capacidade de trabalhar 

em grupo, o que significa possibilitar um processo de interacção entre pares para a 

construção de novos conhecimentos, estimulando o desenvolvimento de opções diferentes 

e soluções alternativas.  

 Acreditamos que o verdadeiro papel da escola não é transmitir conhecimentos, mas 

sim formar pessoas para viver em sociedade, seja qual for a sua origem, a sua 

capacidade/limitação, a sua cor ou a sua cultura. O grande desafio da escola do século XXI 

é formar cidadãos capazes de interagir com os outros, de uma forma activa e cooperante. 

Para isso, a educação precisa ser realizada numa parceria entre escola, família e sociedade. 

A escola dos nossos dias tem de saber adaptar-se ao perfil dos alunos, tem de aprender a 

educar todos na diferença. 

Desde os anos 60 que se tem vindo a assistir às grandes migrações para a Europa mas, 

nas nossas escolas, continuámos com um sistema de ensino elitista, reprodutor que não 

proporcionava o desenvolvimento. Foi a partir da década de 70, mais precisamente depois 

do 25 de Abril, que se sentiu o esgotamento desse modelo e nos voltámos para as ditas 

práticas da Liberdade, as campanhas da alfabetização, emergindo uma escola paralela com 

a descoberta da cidadania, o trabalho de grupo, o voluntariado e as leituras de autores 

marcantes como, Paulo Freire e Marx entre outros, criando-se outros espaços culturais e 

sociais. Uma nova Filosofia surgiu, promotora de prática de valores significativos, como os 

Direitos do Homem (respeito pela vida, pela diferença e sua identidade). 

A vinda de estrangeiros, a sua inserção, a par dos conflitos com os que já cá estavam 

obrigaram-nos a reflectir sobre as dificuldades em aprender a conviver com a diferença.  

Mas, como diz o ditado popular “mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, pois 

há processos e experiências vividas que abrem caminhos para a mudança de mentalidade e 

atitudes em relação à integração da diversidade na escola e na sociedade. 

É imperioso desenvolver uma nova concepção de escola e de professor que promova 

escolas democráticas e interculturais.   

… as escolas democráticas e interculturais são aquelas que combatem as desigualdades 
socioculturais e promovem o respeito pela diversidade cultural, questionando os discursos 
monoculturais e desenvolvendo práticas de justiça curricular, social e inclusão de todos os 
parceiros do processo educativo. (Peres, 2000: 89)  
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O mesmo autor define professores interculturais como aqueles que participam na 

construção de um sistema educativo que proporciona a igualdade para viver 

(educação/formação) e a diversidade para conviver (direito à diferença, tolerância, 

convivência…), isto é, proporciona o encontro, o diálogo e a negociação permanente de 

conflitos entre pessoas e culturas diferente (maiorias e minorias). Por outras palavras, são 

aqueles que caminham em direcção a uma “boa educação” – educação intercultural 

(Parekh, 1986).  

Nesta perspectiva, o sistema educativo, a escola e a comunidade criam alternativas de 

tipo pedagógico e social, reforçando um desenvolvimento democrático, justo, ético e 

solidário. 

Mediante o exposto, o nosso trabalho apresenta uma grande pertinência, porque não 

basta falar de multiculturalismo, é preciso, isso sim, desenvolver práticas que promovam a 

interculturalidade. 

Organização do Estudo 

O estudo está organizado em duas partes distintas. 

 A primeira parte assenta numa componente teórica seguida de uma proposta didáctica 

para o estudo da obra “O Veado Florido” de António Torrado. 

A segunda parte apresenta o projecto “Vamos Representar”, uma experiência de 

dramatização da mesma obra. Embora fosse realizada no ano lectivo de 2008/2009, veio 

dar sustento à nossa escolha e serve, em nosso entender, de finalização à proposta 

apresentada. Com efeito, o facto de já termos trabalhado a obra supracitada, trouxe-nos um 

gosto especial pelos textos de potencial recepção infantil que podem, indiscutivelmente, 

desenvolver o gosto pela leitura tanto dos alunos, como das suas famílias. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Parte – Componente Teórica 
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1 - Multiculturalismo no âmbito da literacia 

      1.1 - A Multiculturalidade 

Quando se fala em multiculturalismo pensa-se, de imediato, em diversas culturas, 

etnias, raças e origens. 

Falar em multiculturalidade é reconhecer que não vivemos num mundo homogéneo, 

nem igualitário, é admitir que existem diferentes culturas e que nem todas têm o mesmo 

reconhecimento e poder. O conceito de multiculturalidade surge assim, associado a 

questões de ordem cultural ou mesmo racial. Hoje em dia poderemos considerar este 

conceito de uma forma mais abrangente, e ligar não só a aspectos culturais e raciais, mas 

também a outros de ordem sexual, linguística, religiosa e social. 

De acordo com a Wikipédia1, Multiculturalismo é definido como “um termo que 

descreve a existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem que uma 

delas predomine, porém separadas geograficamente e até convivialmente no que se 

convencionou chamar de mosaico cultural”.  

No E-Dicionário de Termos Literários encontrámos um artigo de Maria Morgado o 

qual diz que “o multiculturalismo implica basicamente a transição de uma cultura comum 

ou homogénea para culturas, visando a inclusão dos racial e sexualmente excluídos, e das 

vozes daqueles que têm sobrevivido nas franjas do poder central ou nas margens dos 

cânones literários e culturais”. 

O multiculturalismo está associado às ideias de reivindicação, protestos dos grupos 

minoritários que se sentem discriminados e lutam pelos seus direitos, que devem ser 

respeitados e protegidos pela lei.  

Se por um lado este conceito pode despoletar xenofobia, racismo, indiferença e 

desprezo, por outro, pode ser factor de mudança e enriquecimento, demonstrando que o 

hibridismo e a maleabilidade das culturas são aspectos bastante importantes.  

Assim, o multiculturalismo, em contexto educativo, associa-se à ideia de ensino 

aprendizagem longe de preconceitos raciais, culturais e sociais, respeitando cada grupo 

                                                        
1
 Wikipédia  a enciclopédia livre 
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com base na tolerância e na promoção da diversidade cultural, que, por vezes, atravessa 

currículos e mesmo manuais que abanam estruturas e instituições.  

Em Cardoso (1996) o importante é promover a igualdade e terminar com a opressão e 

descriminação, tendo como meta a igualdade de oportunidades educativas para todas as 

crianças, independentemente da sua origem étnica e social. Assim, a escola multicultural 

aceita o pluralismo das crianças, famílias e comunidades. Para isso, terá de ajustar o 

currículo ao nível dos conteúdos, repensar estratégias, estabelecer relações com os alunos e 

escolher metodologias que melhor se enquadrem nesta realidade escolar. Portanto, uma 

educação multicultural  

deve proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências e atitudes, a aquisição de 
conhecimentos e a promoção de valores universais, que lhes possibilitem participar 
plenamente numa sociedade plural, democrática e livre, onde os direitos humanos são uma 
realidade. Na verdade, uma educação multicultural promove e prepara as crianças para um 
exercício total e completo da cidadania. (Balça, 2006:232)  

Conforme Cotrim et. al. (1995),  o multiculturalismo deve ser introduzido nas escolas, 

uma vez que vivemos numa sociedade cada vez mais diversificada. Existem diversas 

culturas e todas elas têm de superar o medo de perder a própria identidade. A escola tem de 

responder às carências de todos os grupos sociais e preparar os futuros cidadãos para uma 

gestão de variedades e de diferença na sociedade.  

Uma boa educação multicultural deve seguir, segundo Peres (2000), alguns alicerces 

insubstituíveis. Em primeiro lugar, deve ser analisado o teor da aceitação de grupos 

minoritários. A língua materna deve ser ensinada, devendo haver um respeito pelo 

desenvolvimento pessoal do aluno. Os pais devem interferir nos programas escolares e os 

materiais didácticos não devem ser culturalmente facciosos. Por fim, devem ser evitadas as 

interpretações culturais erradas ou partidárias e devem evitar-se manifestações de racismo.  

Os professores, ao serem actores essenciais na transmissão dos valores multiculturais, 

têm de implementar nas suas turmas um ambiente de igualdade e de oportunidade para 

todos os alunos. É importante também, incluir nas suas orientações curriculares, todos os 

grupos minoritários que não estão representados nas escolas, como refere Bizarro & Braga 

(2004). No entanto, para além do professor, a escola tem de estar atenta a todos os outros 

sujeitos que se relacionam com os alunos nesse estabelecimento. A escola tem de criar, em 

todos os níveis, um ambiente de tolerância e de respeito mútuo. 
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Deste modo, o estabelecimento de ensino não se deve limitar às aulas de formação 

cívica para transmitir o respeito particular das pessoas. Concordamos com Almeida & 

Silva (2007) quando diz que a sensibilização dos alunos para o multiculturalismo tem de 

ser feita através de toda a comunidade educativa. É também importante na transmissão de 

valores culturais a relação social e afectiva entre os alunos e os professores, pois, se essa 

relação não for de confiança mútua, os alunos podem ter mais dificuldade em interiorizar 

os conteúdos que são transmitidos ao longo da aula.  

Cabe à escola a transmissão de valores multiculturais inseridos no âmbito de um 

programa pedagógico. Esses valores têm de ser integrados nas aprendizagens contendo a 

multidisciplinaridade. 

Assim, como diz Alain Touraine (1996) citado por Peres (2000:103)  

No fundo, a melhor escola, tal como a melhor cidade, é aquela que sabe pôr em contacto os 
indivíduos mais diversos. Quanto menos homogénea for a escola, social e culturalmente, 
melhor conseguirá desempenhar o seu papel de despertar das personalidades que se 
formam através da comunicação e não através da repetição de códigos geradores de 
distância e de hierarquia. Aproveitemos a oportunidade representada por tantos alunos de 
origens culturais diversas nas escolas para atingirmos aquilo que, já actualmente, as escolas 
vêm fazendo, melhor do que se pensa: a comunicação entre heranças, projectos e 
individualidades diferentes. 

     

  1.2 - A Interculturalidade 

O interculturalismo2 refere-se à interacção entre culturas de forma recíproca, 

favorecendo o convívio e integração assente numa relação baseada no respeito pela 

diversidade e no enriquecimento mútuo.  

Peres (2000: 50 citando Leurin 1987: 360) refere que o termo   

intercultural não se limita a descrever uma situação particular, mas define um enfoque, 
procedimento, processo dinâmico de natureza social em que os participantes são positivamente 
levados a ser conscientes de uma interdependência e, é também, uma filosofia, uma politica e 
um pensamento que sistematiza tal enfoque. 

 Segundo o mesmo autor a UNESCO em 1984 menciona duas orientações em relação 

à investigação do intercultural: 

                                                        
2
 Wikipédia  a enciclopédia livre 
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i) estuda o comportamento humano nas diferentes sociedades, estejam elas ou não em 

contacto directo; 

ii) debruça-se sobre fenómenos de contacto, de interacção entre indivíduos ou grupos e 

de fenómenos, habitualmente, estudados pela psicologia social (crenças, 

formação de atitudes, estereótipos, racismo, xenofobia, etc. 

Para Micheline Rey Von Allmen responsável pelo grupo do Conselho da Europa sobre 

a educação intercultural, (citado por Peres 2000: 51) sublinha que é importante precisar os 

seguintes significados: 

Intercultural significa ao mesmo tempo: 

- reconhecimento da diversidade de representações, referências e valores; 

- diálogo de intercâmbio e interacção entre estas diversas representações e referências; 

- sobretudo de diálogo e intercâmbio entre as pessos e os grupos cujas as referências são 
diversas, múltiplas e muitas vezes partilhadas; 

- descentração de questionamento (eis aqui outro inter: interrogação) na reciprocidade, em 
relação às nossas visões egocêntricas (ou sócio-, etno-, culturo-, euro-, etc. cêntricas) do 
mundo e das relações humanas; 

- de uma dinâmica e de uma relação dialéctica, de mudanças reais e potencias, no espaço e no 
tempo. Com a comunicação, as culturas e as identidades se transformam, e cada uma participa 
de várias. Projecta-se muitas vezes sobre a realidade uma norma “mono” e um pensamento 
maniqueístas que excluiu a pluralidade. 

Munoz (citado por Sallan, 1992) refere que o interculturalismo está configurado, não 

só pelos símbolos e valores, mas também pelas estruturas e formas de organização social 

que, naturalmente, possibilitam determinadas atitudes relacionais entre os diferentes 

grupos. O mesmo autor considera que o interculturalismo deve atender às seguintes 

condições: 

- reconhecimento explicito do direito à diferença; 

- reconhecimento de diversas culturas; 

- relações e intercâmbios entre indivíduos, grupos e instituições de várias culturas; 

- construção de linguagens comuns e normas compartilhadas que permitam intercâmbios; 

- estabelecimento de fronteiras entre códigos, e normas comuns e especificas, mediante 
negociação; 
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- necessidade para os grupos minoritários de adquirirem meios técnicos próprios de 
comunicação e negociação (língua escrita, meios de difusão, associações, direitos, 
manifestações…) para poderem afirmar-se e resistir à assimilação.” Munoz citado por 
Sallan (1992: 284) 

Apesar de algumas semelhanças, o interculturalismo diferencia-se do 

multiculturalismo por alguns aspectos de interpretação como esclarece a OCDE3 (1989: 

34) 

é por sua vez mais axiomático – o diálogo entre culturas é possível, a abertura a diferentes 
culturas é, por princípio, a melhor perspectiva política moral e pedagogicamente – é mais 
ideológico, pois situa-se sobre o terreno da ética e das convicções. O interculturalismo aparece 
como uma projecto, um desejo, uma hipótese, um perspectiva, um trabalho de longo alcance a 
retomar sem cessar, um engajamento ético, um ideal. Apresenta um avanço em relação ao 
multiculturalismo, vai mais além da simples coexistência entre culturas diferentes, sem para 
tanto empreender a sua fusão num modelo comum (“melting – pot”) impregnado de um novo 
contrato social.  

Aceitar a multiculturalidade não é difícil, como já dissemos anteriormente, pois basta 

olhar à nossa volta para nos apercebermos que vivemos numa sociedade multicultural. No 

entanto, a interacção das diversas culturas não se consegue apenas pela aproximação e pelo 

contacto das pessoas pertencentes a essas culturas, mas por políticas e estratégias de 

educação, para que todos se sintam socialmente integrados e culturalmente identificados. 

O processo de integração deve ser entendido numa perspectiva intercultural. Assim, 

concordamos com Peres (2000: 161) quando cita (Perotti cit. Por Clanet, 1990: 64) quando 

diz: “O conceito de integração opõe-se à noção de assimilação e indica a capacidade de 

confrontar e de mudar – numa posição de igualdade e de participação – valores, normas, 

modelos de comportamento, tanto da parte do imigrante como da sociedade de 

acolhimento.” Nesta perspectiva, Peres (2000: 161) entende integração, “como um 

processo dinâmico em que indivíduos ou grupos minoritários e maioritários, se incorporam 

e compartilham a mesma estrutura social, promovendo o respeito mútuo pelas identidades 

sociais e culturais de cada um.” 

Assim, apresentamos um diagrama, identificando de uma forma lógica os 

interveniente no processo, de onde diferençam os grupos maioritários e minoritário e os 

diferentes rostos da integração. 

                                                        
3 Organisation for Economic Co-operation and Development   
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Quadro 1 – Os diferentes rostos da integração. (Adaptado Peres, 2000: 162 elaborado pelo próprio, 
1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, Peres (2000: 162), afirma: 

a integração nunca poderá ser vista numa perspectiva unidireccional, mas bidireccional, em 
que as partes constituem um todo, ou dito de uma forma mais simples: a integração não coisa 
de um só em que um outro se integra, mas um processo conjunto. E mais ainda: a integração 
não pode ser vista numa perspectiva unidimensional, mas atravessando diferentes perspectivas 
– normativa, escolar, social, cultural, etc. -, assente em modelos abertos e plurais, acolhedores 
da diversidade, com projectos concretos que possibilitem caminhar em direcção à pedagogia 
da diversidade.  

Neste contexto, é necessário investir em todas as modalidades de educação numa 

perspectiva multi-intercultural para que os alunos não sejam excluídos por motivos de raça, 

sexo, classe social, cultura ou outras formas de descriminação e sejam cidadãos de plenos 

direitos. 
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1.3. - O conceito de literacia 

Notari, O´Connor, Vadasy (2001 citados por Fernandes 2007: 19), entende a literacia 

como:  

Por literacia entenderemos o domínio da leitura, escrita, entre um conjunto de outros actos 
criativos ou analíticos associados ao conhecimento e competência numa particular área de 
desempenho. Desde os anos 80 que educadores e investigadores têm revisto as suas 
perspectivas sobre como e quando inicia a sua aprendizagem literácita. Segundo a perspectiva 
de literacia emergente, esta aprendizagem é complexa quer do ponto de vista sociológico e 
psicológico, quer do ponto de vista linguístico.  

O desenvolvimento da literacia adquire-se através de experiências linguísticas ao 

longo da infância, assim estas competências começam a acumular-se muito antes do 

processo formal da aprendizagem se iniciar. Segundo Burns et al. (1999 citados por 

Fernandes 2007: 20),  

para a emergência de uma competência literácita é necessário assegurar que se reúnem 
oportunidades de desenvolver uma linguagem oral competente, incluindo o conhecimento 
fonológico da língua, o conhecimento de princípios sobre o impresso, e reconhecimento de 
letras, as consciência de regras de escrita e, motivação para a leitura.  

Podemos então dizer, que para se atingir uma competência literácita temos que incluir, 

desde muito cedo na criança, um conjunto de experiências e conhecimentos até à entrada 

para a escola básica. Por tudo isto, já no jardim-de-infância se devem incluir actividades 

estimuladoras para a prática da literacia.  

Entende-se, então, por literacia a capacidade de processamento, na vida diária (social, 

profissional e pessoal), de informação escrita de uso corrente contida em materiais 

impressos (textos, documentos, gráficos). Este conceito contempla a capacidade efectiva 

de utilização na vida quotidiana das competências de leitura, escrita e cálculo. 

Esta definição salienta o uso das competências referidas em prejuízo da posse de 

determinadas recomendações escolares, por não ser possível estabelecer uma 

correspondência simples entre os níveis de instrução formal de uma população e o seu 

perfil de literacia. Constatamos que literacia está fortemente relacionada com o actual 

conceito de leitura. Cada indivíduo apresenta o seu próprio nível de literacia consoante a 

forma como lê e vê o mundo. 

Segundo Benavente (1996), se o conceito de alfabetização traduz o acto de ensinar e 

de aprender, a literacia traduz a capacidade de usar as competências de leitura, de escrita e 
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de cálculo. Esta capacidade escapa, assim, a categorizações dicotómicas, como 

“analfabeto” e “alfabetizado”. 

No conceito de literacia temos de considerar os seguintes aspectos: o perfil de literacia 

de uma população não é algo que possa ser considerado constante, o perfil de literacia de 

uma população não é algo que possa ser deduzido a partir, simplesmente, dos níveis de 

escolaridade atingidos, a literacia não pode ser encarada como algo que se obtém num 

determinado momento e que se mantém constante, a literacia não é algo estático, porque as 

competências das pessoas sofrem evoluções ao longo da sua vida.  

Os níveis de literacia têm de ser vistos no quadro dos níveis de exigência das 

sociedades num determinado momento e, nessa medida, avaliadas as capacidades de uso 

para o desempenho de funções sociais diversificadas. Este conceito ajuda a caracterizar a 

posição de cada pessoa num processo contínuo de competências que passa pelas exigências 

sociais, profissionais e pessoais com que cada um se confronta ao longo da sua vida. 

... [na literacia] não se trata de saber o que é que as pessoas aprenderam ou não, mas sim de 
saber o que é que, em situações da vida, as pessoas são capazes de usar. A literacia aparece, 
assim, definida como a capacidade de processamento da informação escrita na vida 
quotidiana. (Ana Benavente, 1996:23) 

A literacia, no ponto de vista de Benavente (1996), é entendida de uma forma 

dinâmica, ou seja, considera-se que as competências de um indivíduo neste domínio 

tendem a alterar-se, quer por via da evolução (positiva ou negativa) das capacidades 

individuais, quer por via da transformação permanente da própria sociedade. 

Para se conseguir viver nas sociedades contemporâneas e perceber os seus complexos 

mecanismos de funcionamento torna-se necessário gerir uma gama variada de informações 

que nos chegam de várias formas (Benavente et al., 1996). Daí, que não se possa dizer que 

um indivíduo tem um elevado nível de literacia se não for capaz de utilizar os vários 

suportes de informação, bem como os diversos tipos de literacia. 

O conceito de literacia pode também ser definido como: 

a capacidade de utilizar informação escrita e impressa para responder às necessidades da vida 
em sociedade, para alcançar objectivos pessoais e para desenvolver os conhecimentos e os 
potenciais próprios. (Tuijnman, 1995:13). 

A literacia, como capacidade de aprender e interpretar a realidade, condiciona todo o 

nosso dia-a-dia. Mas esta é por sua vez condicionada pelos nossos conhecimentos, valores 
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e situações vividas na nossa sociedade e, antes de mais, pelo sistema de ensino. Importa 

conhecer o mundo em que vivemos e compreender a sua lógica de mudança. 

1.3.1 - Conceito de Leitura  

 “Se nos questionarmos sobre o significado da palavra leitura, encontraremos uma 

diversidade de respostas que vão da mais simples «É saber decifrar» até às que fazem 

referência à neurologia, biologia, psicologia e sociologia” (G. Mialaret, 1997:13).  

Podemos então referir que, devido à sua complexidade não é fácil encontrarmos uma 

definição para leitura. 

Dada a complexidade que envolve o processo de leitura, vários autores têm estudado 

esta temática, contribuindo para uma alteração significativa no conceito de leitura.  

O acto de ler tem sido, ao longo deste século, objecto de uma investigação mais ou menos 
profunda, onde se têm cruzado influências da psicologia, linguística, antropologia, 
sociologia, informática, cibernética, modelos de aprendizagem e prática pedagógica (M. F. 
Sequeira, 1988: 73). 

Os recentes estudos mudaram substancialmente a concepção tradicional de leitura, que 

era “vista como a capacidade de pronunciar convenientemente o texto” (J. P. Vaz, 1998: 

99). 

Hoje em dia, com a ajuda da psicologia cognitiva e da psicolinguística, destaca-se uma 

concepção de leitura que vai para além da simples decifração de um código gráfico ou um 

código verbal (R. Grau, 1997). 

Começou, assim, a considerar-se a leitura como um processo cognitivista-

construtivista: 

            A leitura é um processo activo, auto-dirigido por um leitor que extrai do texto (considerado 
aqui não só como página escrita, mas também como combinações de imagens, diagramas, 
gráficos,etc.) um significado que foi previamente codificado por um emissor (M. F. 
Sequeira, 1989: 54).  

Segundo Rodríguez o acto de ler já “no es sólo decodificar y oralizar, sino que es 

incorporar la información que el escritor quiere comunicar a la estructura cognoscitiva del 

lector” (Rodríguez, 1997: 28).  

        Resumindo, “effective reading is making sense of print, not accurate word 

identification” (K. Goodman, 1994: 1094). 
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Concordamos com Belmonte, quando nos diz que a leitura é um processo bastante 

complexo que visa subprocessos: 

Implica dos subprocesos: 1) decodificación, es decir, la conversión de las formas del 
lenguaje impreso al código de lenguaje; 2) y comprensión, es decir, la organización de esas 
formas en un significado conceptual total que pueda recordarse fácilmente (L. Belmonte, 
1997: 275). 

Podemos então falar de dois códigos de leitura que, embora distintos, se relacionam: o 

código grafofonético (que leva à decodificação de grafemas) ou leitura elementar e o 

código ideográfico (relacionado com a decodificação de sentidos) ou leitura de 

compreensão (J. A. S. Rebelo, 1993; L. M. Silva, 2002). 

A decodificação gráfica é necessária à compreensão do texto, já que visa apetrechar o 

aluno de meios que o façam decodificar sentidos, ou seja, compreender, aquilo em que 

verdadeiramente consiste ler (Idem). Desta forma se entende que, enquanto o primeiro se 

desenvolve durante os primeiros anos de vida da criança, o segundo, mesmo que 

introduzido a par da aprendizagem da decodificação dos grafemas, prolonga-se pela vida 

fora, e vai-se melhorando, sem nunca se concluir totalmente a sua aprendizagem (L. M. 

Silva, 2002). Nesta linha de investigação, podemos dizer que “a aprendizagem da leitura é 

inseparável da formação do pensamento e do desenvolvimento do espírito crítico” (G. 

Mialaret, 1997: 18), pelo que, saber ler surge como o resultado de uma aprendizagem que 

se prolonga pela vida fora. 

Seguindo esta linha de pensamento, Sardinha (2005) diz-nos que a leitura é uma 

capacidade que se aprende e que requer um treino constante ao longo da vida., devendo 

constituir-se como um projecto de vida.  

Aprende-se a ler à medida que se vive. O mundo da leitura e a leitura do mundo são 

trajectos circulares e infinitos (Lajolo, 1997).   

A leitura não é nem uma actividade natural, nem de aquisição espontânea e universal. O seu 
domínio exige um ensino directo que não se esgota na aprendizagem, ainda que 
imprescindível, da tradução da letra - som, mas que se prolonga e aprofunda ao longo da 
vida do sujeito. (Sim-Sim, Duarte e Ferraz, 1997:27, cit. Sardinha, 2005) 

Esta noção de continuidade e de sistematização referida por Sim-Sim, Duarte e Ferraz 

é corroborada por Smith (1986) e citada por Sardinha (2005): 
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L`enfant ne franchit pas um beau jour, d`un coup de baguette magique, une frontière  supposée 
entre le stade d`apprenant et celui de «lecteur». Chacun doit lire pour apprendre à lire et 
chaque fois que nos lisons, nous enrichissons notre connaissance de la lecture. À aucun 
moment, un lecteur n`est «parfait». La vrai difference entre lecture debutante et lecture 
courante est que les débuts sont beaucoup plus difficils. D`ailleurs un lecteur competent 
éprouve de grandes difficultés à lire certains textes, bien qu`il puísse encore progresser avec 
plus d`expérience (Smith, 1986:17). 

A leitura surge, assim, como uma construção de significados, em que a decodificação 

de grafemas se apresenta apenas como um meio de acesso ao texto. É importante e 

fundamental, mas não o suficiente para ler (R. Grau, 1997). A decodificação gráfica 

desempenha um papel importante para que se possa decodificar o significado de um texto. 

Assim, a fluidez leitora é facilitadora da compreensão (J. Quintanal Díaz, 1997; M. 

Reina, 1997), pois exerce um papel importante na compreensão de um texto, já que, 

quando se lê de forma fluida, o ritmo de leitura cria no leitor uma sensação de 

descontracção que se traduz em segurança e facilidade.  

 Si se adquiere el hábito de leer con rapidez también se aumentará el nivel de comprensión. 
Y esto sucede, entre otras razones, porque a mayor velocidad lectora la concentración se 
hace más intensa y, como consecuencia, aumenta también la comprensión (M. Reina, 1997: 
300).  

O acto de ler é, então, um processo complexo que abarca diferentes aspectos, tais 

como perceptivos, cognitivos e linguísticos (R. Grau, 1997).  

Daí que possamos dizer, concordando com Belmonte, que a leitura é um processo 

interactivo, “Implica la constante interacción de procesos perceptivos, cognitivos y 

lingüísticos que, a su vez, interactúan con la experiencia y los conocimientos previos del 

lector, los objetivos de la lectura y las características del texto.” (L. Belmonte, 1997: 275) 

A leitura é considerada como um “processo interactivo entre o leitor e o texto, através 

do qual o primeiro reconstrói o significado do segundo” ( Sim-Sim, et al., 1997: 27), 

processo esse que visa diferentes etapas, como a percepção, a compreensão, a reacção e a 

integração (Silva, 2002; Sequeira, 1997; Rebelo, 1993). 

A percepção refere-se ao “reconhecimento e interpretação da palavra com que os olhos 

tomam contacto” (Silva, 2002:116). Esta etapa é quando a criança descobre formas 

semelhantes às já assimiladas pela memória visual e auditiva, adaptando-as a uma nova 

situação. 
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A compreensão surge “a partir do momento em que é captada a mensagem do texto, 

contando sobremaneira para isso, por parte do leitor, a determinação dos significados das 

palavras dentro do contexto apresentado e ainda todas as suas experiências anteriores” 

(Silva, 2002 p: 117). O que se lê pode não ser claro para o leitor, por isso é fundamental 

existir um diálogo leitor-texto, para que se possa compreender o sentido e mensagem do 

texto. Nesta etapa, há um factor muito importante que não nos podemos esquecer e que se 

relaciona com as características de quem lê. Na verdade, cada leitor tem características 

próprias e estabelece por sua vez uma relação com o texto, onde a compreensão daquilo 

que lê pode ser diferente. A intenção do significado pertence ao escritor, mas é o leitor que 

faz a construção final, atribuindo o seu significado. O leitor é quem constrói o significado 

do texto, daí que diferentes leitores possam entender o texto de forma diferente, ou seja, as 

interpretações do texto dependem dos conhecimentos de cada um. Portanto os 

conhecimentos, as experiências e a motivação são fundamentais para a interpretação da 

mensagem do texto.  

A reacção “verifica-se quando o leitor é levado a atender às ideias com que estabelece 

contacto” (Silva, 2002: 117). Este momento relaciona-se com o despertar do espírito crítico 

do leitor, aceitando ou não o que antes foi compreendido. 

A integração é a fase onde se encontram as ideias do leitor com as do texto. O leitor 

quando aceita ou rejeita, total ou parcialmente, o que leu está a aumentar e a aplicar os 

resultados obtidos (desse debate interior) à sua vida.  

A leitura passou, assim, a ser encarada como um acto cognitivo, uma vez que envolve 

processos cognitivos, como a percepção e a reflexão, e também como um acto social entre 

dois sujeitos (autor e leitor), que se relacionam entre si. A leitura deixou de ser um acto 

solitário, passando a ser como refere Soares (1991: 18) a “Interacção verbal entre 

indivíduos, e indivíduos socialmente determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na 

estrutura social, suas relações com o mundo e com os outros; o autor, seu universo, seu 

lugar na estrutura social, suas relações com o mundo e os outros.” 

Em conclusão, a leitura é um processo que contempla duas dimensões: uma de 

estrutura superficial ou emergente e outra de estrutura profunda ou latente e como refere 

Silva (2002: 118) “são estas duas dimensões da leitura que interagem no indivíduo para 

que verdadeiramente se possa dizer que sabe ler e possui, pelo menos a nível liminar, 

competência de leitura.” 
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Saber ler não é só aprender a decodificar sinais gráficos, mas também aprender a 

descobrir sentidos. Assim sendo, ler é transformar a mensagem escrita em mensagem 

sonora é compreender, julgar e também apreciar do ponto de vista estético (Mialaret, 

1997). Só depois do leitor dominar estas duas dimensões da leitura é que podemos dizer 

que adquiriu verdadeiramente a competência de leitura. Competência essa, que irá permitir 

ao leitor expressar a sua liberdade pessoal e partilhar as suas experiências pessoais.  

A leitura é uma das ferramentas indispensáveis à vida em sociedade. O sucesso 

escolar, o sucesso profissional, a liberdade e a ascensão social, bem como a autonomia do 

cidadão, dependem, em grande parte, da capacidade de leitura. Por isso, aprender a ler na 

sociedade de hoje é uma necessidade básica para nela se viver, ser aceite e participar nos 

recursos que a mesma disponibiliza.  

Segundo Ruddell e Unrau (1994) referidos por Pimenta (2005), consideram que a 

aprendizagem em geral, e a aprendizagem da leitura em particular, estará sempre 

dependente do trabalho que o professor consiga desenvolver com os seus alunos, assim 

como do ambiente que este venha a criar. Estes investigadores concebem a actividade da 

compreensão de leitura como participada, congregadora da variável leitor, texto e 

comunidade de sala de aula.  

É importante a interacção com o grupo social e cultural em todo o processo de 

aprendizagem de leitura segundo Gee (2001) mencionado por Pimenta (2005).  

Neste sentido, Pimenta (2005: 60) diz que:  

… o acto de ler, em sentido lato, é uma prática individual (embora muito marcada por aquilo 
que cada leitor é, enquanto elemento de um todo social), e partilhada em contexto escolar, 
sendo certo que, numa mesma turma escolar pode haver diferentes modelos culturais e sociais. 

Desta forma, a leitura aparece como um instrumento indispensável ao cidadão que 

pretende ter um papel activo e útil na sociedade. Para tal, é fundamental que a escola ajude 

o aluno a adquirir essa competência de leitura e a exerça ao longo da vida. Saber ler é 

compreender e não simplesmente decifrar.  

Na perspectiva de Smith (1986), o conceito de leitura leva-nos para processos 

psicológicos desenvolvidos durante toda a vida. No entanto, Sardinha (2005) afirma que os 

processos psicológicos que intervêm na leitura apresentam uma grande complexidade. Esta 

complexidade aumenta quando se faz a análise de um texto, pois aquilo que lemos está 
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relacionado com a forma como lemos, ou seja, estruturas textuais diferentes exigem 

atitudes distintas na interacção que se pretende entre o texto e o leitor. 

Esta concepção de leitura nem sempre foi aquela que vigorou já que, num passado não 

muito distante, se considerava que um bom leitor era aquele que dominava as habilidades 

de identificação de símbolos gráficos e respeitava a pontuação. 

A concepção de leitura sofreu, de facto, algumas alterações, sendo hoje considerada 

como um processo interactivo para o qual intervêm, e muito, as investigações feitas na área 

da psicolinguística e da psicologia cognitiva. Até meados da década de sessenta a leitura 

era vista como a decodificação de símbolos. A partir dessa altura, o acto de ler passou a ser 

visto como um processo dirigido pelo próprio leitor com as suas capacidades cognitivas e 

linguísticas. A partir dos anos setenta, começaram a surgir outros aspectos, como a 

compreensão, a função da memória, da atenção e do processamento mental da informação. 

O leitor passou a ter um papel activo na construção do saber, tendo como ponto de partida 

a sua experiência pessoal em diversos domínios. 

A compreensão da leitura, para se poder avaliar e utilizar a informação, segundo 

Azevedo e Sardinha (2009:116), apoiados em Magalhães (2006), é um processo que 

implica o recurso a várias estratégias: 

Quadro 2 – Recurso/estratégias da leitura. 
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(Goodman) 

Confirmação 

Predição 

Inferência Selecção 
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Segundo os mesmos autores, Selecção, quando o leitor selecciona o que o texto lhe 

fornece; Predição, quando o leitor procura antecipar os finais das palavras, das frases, dos 

títulos ou das próprias histórias; Inferência, o leitor utiliza os conhecimentos linguísticos, 

de conceitos e esquemas de memória prévios, para deduzirem o que o texto não diz ou o 

que não está implícito e, Confirmação, quando o aluno domina a leitura validando as suas 

inferências e desenvolve a auto-correcção.  

Em suma, concordamos com Sequeira (1999-b: 407) quando nos diz que “O leitor 

compreende e valoriza o que lê em função de conhecimentos prévios, de experiências 

vividas, sendo capaz de tomar decisões quanto às hipóteses a considerar nos caminhos da 

compreensão.” 

Ler é apreender o significado do conjunto dos símbolos decodificados, tentar descobrir 

o sentido que o autor deu à narrativa e comparar as próprias experiências com as descritas 

no texto, descobrindo novos conceitos e reformulando os antigos. Tal atitude leva o leitor à 

interrogação e à procura de respostas. Ao leitor exige-se uma participação efectiva 

enquanto sujeito que desenvolve o acto de ler.  

A leitura permite ampliar conhecimentos e adquirir novos conhecimentos gerais e 

específicos, possibilitando a ascensão de quem lê a níveis mais elevados de desempenho 

cognitivo, como a aplicação de conhecimentos a novas situações, a análise e a crítica de 

textos, actos e factos e a síntese de estudos realizados. A leitura desperta para novos 

aspectos da vida em que ainda não tinha pensado, desperta para o mundo real e para o 

entendimento do outro ser. Assim sendo, os horizontes percepcionais do leitor são 

ampliados. A comunicação oral e/ou escrita de um individuo adquire maior fluência 

através da prática da leitura. O leitor torna-se progressivamente mais capacitado para se 

autonomizar cultural e civicamente. 

As modernas sociedades democráticas em que vivemos exigem cada vez mais 

destrezas na mobilização da informação. Neste contexto, a competência de leitura é 

reconhecida como uma condição fundamental para o acesso ao conhecimento técnico e 

para o exercício da cidadania que elas próprias determinam. Importa, por isso, dotar os 

indivíduos de hábitos de leitura duradouros que lhes permitam o desenvolvimento da sua 

autonomia e uma plena integração na sociedade. 
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1.3.2. -  Literacia, Leitura e Identidade  

Um dos aspectos fundamentais do desenvolvimento do sujeito é a construção da 

identidade, do conceito de si mesmo, a definição da individualidade e a aquisição da 

autonomia. Podemos definir identidade como um conjunto de aspectos de um indivíduo 

que o distingue dos outros e o tornam único. 

  É desde muito cedo que se colocam questões. Porém durante a infância, são os 

aspectos relacionados com o mundo à nossa volta que mais interesse despertam em nós.  A 

construção da identidade leva-nos à formação da personalidade.  

  Podemos dizer que o conceito de identidade surgiu com Erikson (1972), pois 

segundo ele a aquisição de uma identidade pessoal constitui a principal tarefa da 

personalidade durante o seu desenvolvimento, e a adolescência ocupa um lugar central 

nesta construção progressiva do eu. 

Este autor dividiu a infância em três estados de desenvolvimento: 

• Do nascimento aos dois anos 

• Dos dois aos três anos 

• Dos três aos seis anos, sendo neste período que se inicia o sentido da 

identidade. 

Na adolescência, a construção e desenvolvimento da identidade passam pela revisão 

de um conjunto de identificações da infância, em que o objectivo é colocá-lo numa nova 

configuração da identidade, até se chegar à idade adulta. 

Elkind (1976) aborda o conceito de egocentrismo, ou seja, do egoísmo da 

adolescência, que significa a incapacidade demonstrada pelo adolescente em lidar com o 

próximo. Segundo este autor, nesta etapa da vida constrói e vive-se uma narrativa pessoal 

que se vai contando a um público imaginário. Mais tarde, é do ajustamento desta narrativa 

pessoal que surge a consciência do eu.  

De acordo com Sardinha (2005), a identidade pessoal está associada às mudanças 

constantes que se vão operando na sociedade. A mesma autora, relaciona literacia com 

construção pessoal, que classifica de imperfeita, sempre à espera de ganhar continuamente 
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um aperfeiçoamento cada vez maior “condizente com as demandas do momento” (Pinto, 

2002:111). 

A literacia faz parte da vida de todos nós. Faz parte da nossa vida desde o momento 

em que nascemos e começamos a construir a nossa narrativa e a nossa identidade. Estando 

a identidade definida na individualidade, na construção do conceito pessoal e na aquisição 

da autonomia e capacidade de decisão, não podemos desligá-la da “leitura” em sentido 

lato. (Sardinha, 2005)  

Segundo Ana Benavente et al.(1996:23) 

... [na literacia] não se trata de saber o que é que as pessoas aprenderam ou não, mas sim de 
saber o que é que, em situações da vida, as pessoas são capazes de usar. A literacia aparece, 
assim, definida como a capacidade de processamento da informação escrita na vida 
quotidiana.  

Este conceito considera que cada pessoa passa por um processo contínuo de 

competências, que comporta também as exigências sociais, profissionais e pessoais com 

que cada um se confronta ao longo da sua vida. 

Também Elkind (1976) já se referia à interacção social. Para o autor a construção das 

relações sociais com o próximo são fundamentais no processo de elaboração da narrativa 

pessoal de cada sujeito. A crise de identidade estabelece uma relação profunda com a 

cultura individual e com a cultura social.  

Uma outra visão acerca da identidade é-nos apresentada por Pinto (2002) ao tentar 

definir as várias formas e tipos de literacia. Para a autora, falar de identidade é, 

obrigatoriamente, estabelecer relações com o nível de literacia de cada sujeito que, por sua 

vez, não poderá ser assumida sem uma participação activa na sociedade: “De cada cidadão 

espera-se um investimento constante, atendendo a que se trata de um processo em que se 

encontra continuamente envolvido” Pinto (2002: 93). 

Consideramos, assim, que a identidade se vai construindo ao longo da vida e que a 

qualidade das nossas escolhas depende dos níveis de conhecimento de cada um de nós, 

pelo que o nível de literacia de cada indivíduo está directamente relacionado com a 

construção da sua identidade. 
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A leitura constrói o conhecimento. É um factor fundamental na formação global do 

indivíduo, desenvolvendo a identidade pessoal e social de cada um de nós. Se dermos uma 

grande importância às condições de aprendizagem da leitura, desenvolvemos nos alunos 

comportamentos de leitor. 

Sardinha (2005) diz que leitores competentes, frequentemente motivados, são aqueles 

que sabem evadir-se e libertar-se através da leitura e que pela livre escolha do que lêem e 

com a liberdade com o que o fazem constroem a sua identidade, a sua narrativa pessoal e, 

consequentemente, aprendem a viver em sociedade. 

É a escola como ambiente estimulador e formador, que propiciará o encontro do texto 

literário com a criança leitora. Encontro esse que resulta em produção de sentidos e 

afectos, em descobertas e compreensão do mundo. 

Do professor espera-se que encare a leitura como a chave do sucesso escolar e como 

instrumento de integração social.  

A literatura infantil envolve, simultaneamente, a emoção e a razão. Há histórias que 

seduzem e despertam o imaginário das crianças e o encontro do texto literário com a 

criança leitora resultará na produção de sentidos e de afectos. Cabe à escola criar esse 

encontro, despertando no aluno o gosto pela leitura, formando assim leitores. 

A leitura é um meio essencial para estimular a imaginação, o pensamento e a 

compreensão do mundo, possibilitando ao leitor o caminhar pelo desconhecido, 

vivenciando diferentes emoções.  

O texto literário solicita o carácter imaginário ao ser lido. O conhecimento da literatura 

suscita experiências culturais e históricas, levando o leitor a reconhecer-se enquanto 

indivíduo e ser social.  

Como nos diz Bruno Bettelheim (1998) para uma história prender a atenção da criança 

é preciso que ela a consiga distrair e despertar a sua curiosidade. Mas para estimular a sua 

vida, a história tem que estimular a imaginação, tem que ajudar a estimular o seu intelecto 

e esclarecer as suas emoções. 

A literatura tem uma característica social,  pois é por meio da linguagem que se dá a 

interacção entre autor e leitor. Tem também uma característica humana, já que trata de 



  

[30] 

 

assuntos e temas que têm relação com a vida, como sentimentos, medos, desejos e afectos. 

Por esse motivo, desperta sentimentos no leitor, estimulando o desenvolvimento do 

pensamento, a formação dos valores ideológicos e alimentando o imaginário. 

O livro apela ao imaginário do leitor porque cria uma outra realidade, que apresenta o 

que se acredita ser o real. É exactamente essa característica que dá ao texto literário o 

carácter de fantasia e de imaginação como diz Aguiar (2001): 

O uso da fantasia na literatura infantil é mais um recurso de adequação do texto ao leitor (...) 
já que a criança compreende a vida pelo viés do imaginário. A partir da transfiguração da 
realidade pela imaginação, o livro infantil põe a criança em contacto com o mundo e com 
todos os seus desdobramentos. (Aguiar, 2001:83) 

Para Vygotsky (1998), a linguagem ajuda a criança a direccionar o pensamento. A 

literatura, enquanto linguagem, mais do que ajudar a criança a familiarizar-se com a 

linguagem visual ou escrita, serve de estímulo ao desenvolvimento do pensamento e da 

imaginação.  

Segundo a perspectiva de Costa (2007:27): 

A convivência da criança com diferentes livros e géneros literários, faz com que a mesma 
desenvolva habilidades de manuseamento, de compreensão e de relação entre linguagens 
diversas. Muito mais do que isso. Ela forma as referências simbólicas, afectivas e de 
pensamento que irão permanecer na memória e influenciar pensamentos futuros.  

No momento em que o leitor contacta com um texto literário, não é apenas a 

imaginação que é accionada, recursos cognitivos como a atenção, a memória, o esforço 

mental, a vontade, a disponibilidade, o estabelecer relações, a selecção e as inferências 

também são. E são essas inferências que contribuirão para a atribuição de um significado 

ao texto. Desse modo, é o leitor que irá colaborar, atribuindo um sentido ao texto, sendo a 

compreensão, feita a partir de experiências vividas, ouvidas, imaginadas ou lidas. 

A escola não tem só a função de ensinar a escrever e a ler. Deve também contribuir 

para a promoção do crescimento do leitor, seja através do contacto com variadas leituras, 

seja quanto ao formato da escrita, seja ainda, pela partilha e pela discussão de ideias. Ou 

seja, a escola tem a função de ajudar no desenvolvimento global da criança, contribuindo 

para a construção da sua identidade e do seu autoconhecimento. 
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Concordamos que a leitura incentiva o imaginário, o lúdico e o prazer, além de 

permitir a reflexão, o desenvolvimento da sensibilidade e do sentido crítico da criança 

leitora. E uma criança leitora tem grandes possibilidades de se tornar um adulto leitor. 

Para que a literatura desempenhe o seu papel no desenvolvimento do imaginário do 

leitor, é fundamental o trabalho do professor. Ele será o mediador e condutor do trabalho 

realizado em sala de aula, demonstrando a utilidade do livro e o prazer que há no acto de 

ler.  

Recorrendo novamente a Regina Zilberman (2003:28): “Cabe ao professor 

desencadear múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando as variadas 

interpretações pessoais (...) em razão de sua percepção singular do universo representado”.  

Portanto, é fundamental que o professor seja também um leitor e acredite que a leitura 

seja importante no desenvolvimento do indivíduo. 

A literatura infantil além de promover a educação, ensina e diverte, mas é preciso que 

as histórias correspondam às necessidades das crianças, estas ao se identificarem com as 

personagens conseguirão sentir as emoções vivenciadas pelas mesmas, percebendo que 

mesmo os seres fantásticos também sentem emoções. 

É evidente que a literatura infantil serve para reforçar os laços de desenvolvimento e 

descobertas da criança. Elas aprendem desde cedo, que a linguagem dos livros tem as suas 

próprias convenções, e que as palavras podem criar mundos imaginários para além do aqui 

e agora. 

A literatura infantil é uma ferramenta fundamental, para despertar na criança o hábito 

saudável de ouvir histórias, pois é nesta fase que se tornam prováveis leitores. E com isso 

se garante não apenas possíveis leitores, mas o que se evidencia são os caminhos 

infindáveis que o simples acto de ler nos oferece. 

As histórias contribuem para que a criança entre em contacto com diversos modos de 

ver e sentir o mundo e com o “contar histórias” é que se lida com os aspectos emocionais, 

socioculturais, históricos, linguísticos e literários. 

A criança é estimulada com as histórias que lhe são contadas ou que ela própria lê, a 

enfrentar os seus medos, a vencer as suas dificuldades e sobretudo a preparar - se para a 
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vida e é com este contacto primordial, que ela encontrará meios para o seu 

desenvolvimento afectivo e emocional, construindo assim a sua identidade. 

Glenna Davies Sloan (1991) alerta-nos para a necessidade de estarmos muito atentos, 

também, aos textos que seleccionamos para partilhar com os nossos alunos: para além da 

necessidade de estes serem pessoalmente relevantes, é igualmente importante que sejam 

semanticamente significativos, isto é, que tenham algo a comunicar aos leitores, sobe pena 

de se gerar uma desmotivação cujas consequências, ao nível do insucesso e abandono 

escolar, são sobejamente conhecidas. 

 

2 - A literatura Infantil e os textos de recepção Infantil no sec. XXI 

2.1 - Literatura Infantil e Cânone 

Depois de termos abordado a questão da literatura de recepção infantil e juvenil, 

vamos, agora, debruçar-nos sobre a questão do cânone literário de recepção infantil e 

juvenil. 

 À luz das teorias pragmáticas textuais, a literatura de recepção infantil e juvenil 

supõe, para uma sua apropriada definição, a consideração dos diversos elementos do 

processo comunicativo - o contexto, os produtores e os receptores; concordamos com 

Harold Bloom (2002) quando afirma que ela não pode legitimamente ser identificada com 

tudo aquilo que comercialmente se produz sob essa designação. 

Azevedo (2006), refere a publicação da obra Stories and Poems for Extremely 

Intelligent Children of Ali Ages (Bloom, 2002), na qual o conhecido e controverso autor de 

“O Cânone Ocidental” (Bloom, 1997) explica os textos que, em seu entender, constituirão 

as metanarrativas de uma literatura que tem, entre o seu público leitor, «crianças 

extremamente inteligentes de todas as idades». De facto veio colocar, novamente, em 

debate, os estudos literários acerca da necessidade, funções e modos de existência dos 

cânones literários, agora em vista na óptica da recepção infanto-juvenil.  

Ao fazer-se a delimitação do público-alvo da literatura de recepção infantil e juvenil, 

Azevedo (2006) traduzindo Bloom (2002), diz que se faz uma forte recusa de um certo 
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conceito de literatura infantil e, particularmente, determinadas práticas que comercialmente 

lhe parecem ser uniformemente associadas. O autor estabelece relação com o pressuposto 

de que o texto literário, independentemente dos seus receptores potenciais, constitui um 

objecto semiótico com uma natureza primordialmente estética e, nessa óptica, não parece 

ser concebível a possibilidade de existência de diferenças qualitativas entre textos 

literários, objecto de interacção, por sujeitos com reduzida experiência de diálogo textual e 

textos literários lidos por sujeitos experientes.  

O mesmo autor explicita, na nota introdutória, que acompanha a selecção de textos 

apresentada, alguns dos critérios que dirigiram esta organização, e através dos quais é 

possível deduzir funções e papéis atribuídos a uma literatura de recepção infantil e juvenil: 

• a dimensão não muito alargada das composições; 

• a ênfase em textos do século XIX e séculos anteriores;  

• a recusa explícita de textos modernistas, dado que, em seu entender, estes abalariam 

definitivamente uma certa visão do mundo com as características da especulação 

visionária e maravilhosa, e nesse sentido, seriam incapazes de suscitar 

encantamento e sedução entre os seus leitores mais jovens.  

O autor acrescenta que a função destes textos é primordialmente a de iluminar e a de 

entreter, permitindo que o leitor se conheça melhor a si e ao outro. 

Se este empreendimento de Harold Bloom não é imune a determinadas objecções, 
nomeadamente às implicações elitistas das selecções operadas e ao facto de assumir na 
definição daquilo que é a literatura de recepção infantil e juvenil uma exotopia que não parece 
ser compaginável com os contextos sócio-culturais em que os fenómenos estéticos têm lugar, 
bem como com a dinâmica das transformações que os códigos e convenções do sistema 
semiótico literário, em articulação com os períodos literários, têm exibido ao longo dos 
tempos, ele possui todavia o mérito de, pela sua iniciativa, ter concretizado um acto simbólico 
capaz de estabelecer uma ordem gnoseológica, na acepção que lhe atribui Pierre Bourdieu 
(1994: 9). (Azevedo 2006: 27) 

A elaboração de um cânone aclara e decreta uma fronteira topológica entre textos e 

autores que, promovidos ao estatuto de legítimos e objecto de ratificação social, merecem 

ser recordados pelas gerações mais jovens, em detrimento dos que, não merecendo esse 

culto da memória, são excluídos, representa uma acção criadora do sagrado. Azevedo 

(2006: 28) refere ainda que: 

Objecto de atenção e de leitura pelas comunidades interpretativas, que lhe outorgam valor, 
reconhecimento e importância, o texto passa a gozar de prestígio, transformando-se, como 
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enfatizou Frank Kermode (1998), numa espécie de valor trans-histórico, que se vê 
continuamente confirmado e intensificado, ainda que de formas múltiplas, pelos estudos e 
juízos de valor dessas comunidades. Deste modo, a inclusão de um texto no âmbito do cânone, 
pela sua natureza de capital cultural (Guillory, 1993) intencionalmente partilhável, permite-lhe 
adquirir uma importância e uma autoridade sobre os textos subsequentes: são os textos, que 
fazem parte do cânone, que fornecem os critérios, por processos de aproximação e/ou de 
distanciamento, para avaliar outros textos. (Lefevere, 1989: 38; Szégédy-Moszák, 1991: 
378) 

É a partir deles e por referência a eles que os textos subsequentes serão objecto de leitura e de 

interpretação, as quais assinalarão ora a recuperação de vozes e matizes de natureza intertextual, 

que se inserem numa linha de confirmação dos códigos e convenções dos textos pertencentes ao 

cânone, ora a sua derrogação ou contestação mais ou menos violenta. 

Os cânones literários possibilitam constituir pontos de referência comuns para um 

vantajoso estabelecimento da comunicação, seja a um nível inter-subjectivo, seja a um 

nível de uma polifonia intradiscursiva, como refere Azevedo (2006), e ainda, 

particularmente naquilo que, de forma exponencialmente elevada, resumiria a sua 

perfeição ou, na perspectiva dos seus críticos, a cultura dominante, pois frequentemente 

funcionam como veículos de partilha dos lugares, gestos e dizeres de uma cultura.  

Além disso, à luz da uniformidade sincrónica e temática que, relacionada com o fenómeno 
mais lato da globalização, tende a homogeneizar os produtos culturais que, nos últimos anos, 
vêm sendo oferecidos pela cultura dos adultos às crianças (Colomer, 2000; Lluch, 2000; 
Lluch, 2003), a determinação de um conjunto de textos, com reconhecido e inequívoco valor 
literário e cultural, poderia potenciar a manifestação de um efectivo espaço pluricultural, 
contrariando essa ausência de referentes compartilhados. (Azevedo 2006: 29) 

As crianças parecem encontrar na literatura infantil, independentemente do grau de 

inovação que ela manifeste, os lugares para uma iniciação à ludicidade do estranhamento e 

da surpresa, no entanto, também se pretende que esses textos as auxiliem a desenvolver e a 

aprofundar a sua competência literária, facto que só poderá ser adequadamente conseguido 

se eles, não reforçando demasiadas vezes experiências semióticas já conhecidas dos seus 

leitores, contribuírem, de facto, para um alargamento do conhecimento dos seus quadros de 

referência intertextuais. 

Deste modo e de acordo com Azevedo (2006: 30),  

um cânone literário de recepção infantil deveria incluir não só os textos aos quais as 
comunidades interpretativas sincrónica e diacronicamente existentes outorgaram valor, e que 
coincidem, aliás, com aqueles que constituem, no fundo, o património de uma memória 
colectiva, mas também todos os outros que, concretizando mecanismos geradores de 
linguagens sempre novas, mantêm a sua capacidade de modelizar os realia. São aliás estes 
textos que, partindo frequentemente do magma seminal representado pelos temas, motivos e 
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estilemas do património da memória colectiva e recontextualizando-os ou transformando-os, 
por meio de processos de reapropriação e manipulação/diálogo inter-textual, actuam, em larga 
medida, como catalisadores dos sistemas semióticos culturais, incentivando uma renovação 
criativa dos mesmos. 

Na opinião de Azevedo (2006), um cânone literário de recepção infantil seria formado 

pelos clássicos, como interpreta José Maria Pozuelo Yvancos (2000) ou Italo Calvino 

(1994), sendo pelas razões já referidas particularmente  

a sua relação de conexão directa com o próprio funcionamento semiótico da cultura (Lotman, 
1992; Even-Zohar, 1999), ele jamais poderia ser assimilado a uma entidade definitivamente 
conclusa e encerrada à entrada nele de novos textos ressemantizadores, em termos de forma de 
expressão e/ou em termos de forma de conteúdo 10, dos códigos e convenções já instituídas 
(McGillis, 2003). (Azevedo, 2006: 30-31) 

Roderick McGillis (2003), citado por Azevedo (2006: 31)  

opina que, dada a natureza predominantemente elitista e exclusionária dos cânones e, 
principalmente, o seu carácter eminentemente local e temporário, é preferível encontrar na 
Teoria o campo para a fundamentação e as práticas hermenêuticas. 

 Azevedo (2006) diz-nos ainda que este método permitiria abrir o campo dos estudos 

literários a novas formas de textualidade que, sendo importantes no campo artístico e 

especificamente no contexto da recepção infantil, são, pelo seu carácter mais híbrido e/ou 

de contacto com outras linguagens, por vezes recusadas pelos estudos da crítica dominante 

na academia. Além disso, evitando os prejuízos decorrentes de uma hierarquização do 

valor literário, ela asseguraria igualmente a possibilidade de explorar distintas realidades e 

avaliar o modo como interactuam os paradigmas culturais das diferentes comunidades, 

bem como a percepção que os múltiplos leitores têm deles. 

As manifestações literárias de comunicação oral mostram-se um relevante intertexto 

na literatura infantil, embora sejam pouco consideradas  quando comparadas com as 

transmissões literárias escritas,  

e é, em larga medida, graças à sua incorporação na escrita literária para crianças, que essas 
manifestações literárias constituem ainda hoje, numa sociedade alfabetizada e 
tecnologicamente evoluída, uma forma literária viva. (Colomer, 1998 citado por Azevedo, 
2006: 31) 

A literatura tradicional oral é constituída por unidades semióticas que 

sistematicamente reiteram o princípio de uma tradição que se pode enriquecer, mas que 

não se pode alterar substancialmente. Surge intimamente ligada a uma arte da memória, 

colectiva e anónima, que se concretiza em lugares definidos por uma co-presença do 
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intérprete e do receptor, e com o recurso a códigos bastante mais heterogéneos do que o 

policódigo da literatura escrita. Azevedo (2006: 32), refere ainda que: 

Este duplo princípio da variação/continuidade justifica-se não só pela natureza funcional dos 
seus actos de linguagem, como, principalmente, pela natureza ontológica dos mesmos. De 
facto, sendo fruto de saberes frequentemente considerados fundacionais ou primordiais, 
saberes que, interconectando-se intimamente com os códigos culturais de uma comunidade, 
enfaticamente sublinham verdades axiológicas e/ou simbólicas, cuja origem, colectiva e 
indeterminada, se esgota na memória do tempo, e correlacionando-se a sua concretização 
frequentemente com factores de ordem mágica ou ritual, estas unidades semióticas 
caracterizam-se por reiterarem, com reduzidas modulações, os esquemas semânticos e formais 
prescritos pelo respectivo policódigo. 

A literatura infantil reapropriou dos textos da literatura tradicional oral a simbologia 

de dimensão mágica capaz de propor outros sentidos que não aqueles que representam o 

imediato e o utilitário. Ou seja, a literatura infantil foi buscar à literatura tradicional oral 

aspectos como,  

o acreditar na possibilidade de superação dos limites, qualquer que eles sejam dor meio de 
processos que, afirmando conceptualmente o direito à imaginação, o concretizam oral pela 
faculdade da simbolização, ou pela subtracção da palavra a usos exclusivamente utilitários e 
imediatos. Azevedo (2006: 32-33) 

Assim sendo, lendas, mitos, fábulas e contos apresentam frequentemente a presença do 

maravilhoso o que vai estimular cooperação interpretativa activa por parte dos seus 

receptores. Também as rimas, lengalengas, trava-línguas,  

aliterações contrariam frequentemente o semantismo de usos utilitários da língua, sublinhando 
o sentido de trans-racionalidade da linguagem e originando, pelas suas  numerosas sugestões 
fónicas-icónicas, uma visão da língua como entidade que encontra na sua dimensão lúdica 
uma das suas funções essenciais, concretizam a presença do Outro, que, neste caso, se revela 
por reclamar explícito do direito à imaginação. (Azevedo, 2006: 33) 

Teresa Colomer (1999) referida por Azevedo (2006) descreve os seguintes aspectos 

que a literatura infantil readquire das manifestações literárias de transmissão oral e que 

contribuem para a familiarização da criança com os códigos e as convenções da linguagem 

literária: 

i) a relação com estímulos sonoros e motores, nomeadamente a voz, o ritmo, a 

melodia, a entoação e o movimento;  

ii)  o vínculo afectivo de jogo e de descoberta do prazer da execução articulatória, da 

repetição, da recriação a partir da memória; 
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iii)  o  prazer que advém de interagir ludicamente com os outros e os vínculos 

sociais da fruição do domínio da palavra e da fruição da transgressão de 

determinadas normas sociais e/ou de configuração do mundo, em que 

destacam, por exemplo, os relatos de anfiguris ou do mundo ao contrário. 

Um lado criativo que permite à criança sonhar e jogar e a possibilidade de conhecer o 

outro lado das coisas advém de: 

• Brincar com as palavras e com a acumulação de significantes;  

• descobrir o valor afectivo e expressivo das rimas e dos ritmos; 

• desconstruir as palavras em sílabas e trauteá-las; 

• procurar novas associações; 

• surpreender-se com novos usos.  

Azevedo (2006) refere que Georges Jean (s/d) dirá que a poesia é sensualidade, dado 

que supõe uma voluptuosidade intensa no dito e no não dito do texto, e Fernando Gomez 

Martin (1993) reclamá-la-á como um direito da criança: 

No todo hade estar dirigido necesariamente hacia la ensenanza de algo concreto relacionado 
con el curriculum escolar. Si la poesia, o la literatura, tiene en el placer de la palabra uno de 
sus pilares, es obligado que ofrezcamos nuestras poéticas basadas en el juego, en el disfrute o 
entretenimiento. (Gomez Martin, 1993 citado por Azevedo, 2006: 35). 

A literatura propicia uma consciência e uma destreza metalinguística e metatextual 

que nenhum outro tipo de textos pode garantir, sendo a literatura tradicional oral o início 

para processos futuros de comunicação literária.  

A criança ainda não possui uma competência enciclopédica muito desenvolvida, em 

função da comunidade sócio-cultural em que se integra e de que partilha as experiências, 

possui algum saber acumulado da sua interacção com textos da literatura tradicional oral, 

fruto, ora da sua pertença a uma comunidade onde o contador de histórias tem ainda o seu 

lugar, ora do seu contacto com produtos televisivos que recuperam. Neste sentido, o seu 

reencontro com imagens, símbolos, convenções, temas ou estilemas, já seus conhecidos, 

por via desses processos de partilha comunitária de uma memória colectiva, auxilia a 

criança a cooperar interpretativamente com o texto. 

Para utilizarmos a terminologia de Umberto Eco (1988: 145), podemos dizer que a satisfação 
pelo reencontro do parcialmente já conhecido permite à criança exercitar, com sucesso, uma 
leitura gastronómica do texto, dimensão fundamental para que, à medida que for adquirindo 
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maior experiência, possa exercitar leituras de outros níveis e interagir com textos 
progressivamente mais complexos e ludicamente abaladores das suas expectativas pré-
definidas. (Azevedo 2006: 36) 

Nesta perspectiva, é importância o contacto precoce com textos literários de qualidade 

que possibilitem um treino adequado da imaginação. Neste sentido, Azevedo (2006: 36) 

afirma que:  

De facto, o texto literário de qualidade é aquele que, graças a uma organização complexa e 
intensa da linguagem, mantém incessantes potencialidades subversivas face aos códigos, 
assegurando aos seus receptores a possibilidade de aí encontrarem, a cada nova leitura, novos 
espaços para a aventura hermenêutica. Neste sentido, ele caracteriza-se pela sua capacidade de 
opor resistência a uma codificação definitiva e unívoca. 

Na opinião de Azevedo (2006), um cânone literário para a infância deverá incluir não 

só os textos aos quais as comunidades interpretativas sincrónica e diacronicamente 

existentes outorgaram valor estético e que coincidem, aliás, com aqueles que constituem no 

fundo, o património de uma memória colectiva, mas também todos os outros, que 

concretizando mecanismos geradores de linguagens sempre novas, mantêm a sua 

capacidade de modelizar os realia, independentemente dos seus contextos de produção e 

de recepção. Azevedo (2006: 37), diz-nos que:  

são aliás estes textos que, partindo frequentemente do magma seminal representado pelos 
temas, motivos e estilemas do património da memória colectiva e transformando-os, por meio 
de processos de reapropriação e manipulação/diálogo intertextual, actuam, em larga medida, 
como catalisadores dos sistemas semióticos culturais, incentivando uma renovação criativa 
dos mesmos. 

O mesmo autor refere ainda que: 

um cânone literário para a infância, se procura ser suficientemente estimulador para a 

emergência de um leitor progressivamente autónomo e crítico, deverá permitir ao jovem leitor 

conhecer, com deleite e voracidade, os intertextos fundamentais do património de uma 

memória colectiva, de modo a que a possibilidade de gozar e de fruir com a inovação - mesmo 

que esta seja representada apenas por uma recontextualização do já conhecido ou do já dito - 

possa ter lugar sem rupturas de comunicação. Azevedo (2006: 37) 
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2.2 - A Literatura Infantil como promoção de uma educação 

inter/multicultural 

Apesar de sempre terem existido diferenças socioculturais e religiosas no nosso país, 

hoje presenciamos uma nova realidade: imigrantes vindos de todo o Mundo, convivem 

connosco em todos os sítios onde vamos (ruas, supermercados, serviços etc.). A escola é 

por excelência um desses locais de encontro e cruzamento de culturas. 

Cabe, então, à escola dar resposta a esta problemática, desenvolvendo estratégias de 

socialização e de inclusão destas crianças, dando valor às diferenças culturais. 

A globalização apela para uma escola <<autêntica>>, uma escola integral e 

integradora, polivalente e pluridimensional, como nos diz (Patrício, 1990: 151)  “a escola 

apenas curricular é da transmissão gregária do saber, a escola cultural e da indução pessoal 

da cultura; aquela é o lugar do constrangimento, esta o da liberdade e da alegria; esta 

representa a atitude da criatividade, do saber constituinte e sempre aberto.” 

Citando Balça (2006:231) que refere Leite e Rodrigues (2000), “Uma sociedade onde 

se assiste ao fenómeno da globalização e à mobilidade das populações, exige uma escola 

que seja capaz de recontextualizar os seus conteúdos e as suas estratégias de ensino, de 

forma a reconhecer a valorizar a diversidade cultural.”  

Segundo a mesma autora, uma educação multicultural deve garantir aos alunos o 

desenvolvimento de competências e atitudes, a aquisição de conhecimentos e a promoção 

de valores universais, ou seja, deve promover e preparar as crianças para um exercício total 

e completo da cidadania. 

Para Leite e Rodrigues (2000), citados por Balça (2006:232),   

apostam numa “educação inter/multicultural crítica” seguindo de perto os estudos de Cortesão 
e Stoer, em que as crianças de distintos grupos sociais e culturais são educadas para um 
“bilinguismo cultural”. Pretende-se que as crianças conheçam aprofundadamente a sua cultura 
de origem e tenham ao mesmo tempo um conhecimento critico e contextualizado de outras 
culturas, para que desta forma possam desenvolver atitudes de alteridade e respeito pelo outro. 

Todavia, não é apenas a criança que vem de outro país, de outra língua, de outra 

cultura que desenvolve a sua competência bilingue e plurilingue. O mesmo acontece com 

as nossas crianças (lusófonas) que aprendem a lidar com outras culturas, aprendem a ouvir 
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outras palavras, outras línguas, outros sons, a compará-los entre si, a conhecer outros 

modos de viver. 

Concordamos com Patrício (1990), quando afirma que associado à educação surge a 

figura do professor como alguém aberto à mudança, com uma mentalidade flexível que 

seja capaz de respeitar as diferenças. O mesmo autor reforça ainda que o professor,   

não pode limitar-se à preparação técnica. Deve possuir, englobando-a, uma preparação 
cultural. Quer isso dizer que é necessário que ele seja um espírito aberto às correntes do 
pensamento vivo, crítico. (…) que possua o saber do que precisa e também o sentido desse 
saber. (Patrício, 1990: 151) 

O professor desempenha um papel muito importante na promoção de uma educação 

multicultural na escola, mas Marco (2000) referido por Balça (2006) é da opinião que para 

haver uma escola multicultural, o professor tem que ser intercultural. O mesmo autor, 

citado por Balça (2006:232), define professor intercultural como “aquele que encara a 

diversidade cultural como fonte de riqueza para o processo de ensino-aprendizagem”. 

Neste contexto Balça (2006:232) diz que:  

o professor multicultural é aquele que  promove nos seus alunos o conhecimento e a reflexão 
crítica e contextualizada, a partilha e a valorização, a compreensão, a aceitação activa da 
diversidade. Assim, a escola deverá promover valores como o respeito pelo outro, o direito à 
diferença, a tolerância e a solidariedade entre as crianças e entre as mais variadas culturas, 
presente no seu seio, contribuindo igualmente para que estes valores se estendam à família e a 
todas as instituições que consigo colaboram (Balça, 2003). 

Torna-se evidente que uma prática pedagógica que tem subjacente a educação 

multicultural tem que se apresentar com conteúdos, metodologias, estratégias e recursos 

pedagógicos diferenciados, tendo sempre como objectivo final a valorização das 

diferenças, a partilha, que são fundamentais para que se verifique uma progressiva 

compreensão e aceitação do outro. 

É inserido na prática pedagógica que surge, nomeadamente na disciplina de Língua 

Portuguesa, a literatura infantil e juvenil e o seu papel fundamental na transmissão de 

mensagens relacionadas com distintas culturas, com novas realidades e outros valores, que 

auxiliam a criança a construir o seu conhecimento e a compreensão da diversidade do 

mundo que a rodeia. 

O itinerário educativo, que ressalta da leitura de muitas narrativas infanto-juvenis portuguesas 
actuais, aponta para uma educação multirracial, mas também para uma educação multicultural, 
uma educação para a tolerância entre diferentes povos e culturas. Balça (2006:235) 
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Também para Garcia (2000) e citado por  Balça (2006:235), “a literatura infantil é um 

bom meio, para dar a conhecer à criança pessoas e culturas diferentes da nossa, atitude que 

deve ser transmitida no sistema de ensino.” 

Para Gomes (1997) referido por Balça (2006:235)  

o contacto das crianças do ensino básico com livros e outros materiais de ensino, onde esteja 
subjacente uma visão multirracial, contribui de forma positiva para o desenvolvimento de 
atitudes como a tolerância e a aceitação activa da diversidade. 

Na opinião de Balça (2006) já citada, que se refere a Gomes (1997), pode-se 

considerar a existência de três tipos de livros fundamentais para o desenvolvimento de 

outras culturas e outros países: contos e romances estrangeiros, traduções de álbuns, os 

livros bilingues e os livros instrutivos ou de divulgação. 

Todavia, e de um modo geral, a literatura de recepção infantil e juvenil contribui para 

o conhecimento e abertura a outras realidades. Balça (2006) diz ainda que para Leite e 

Rodrigues (2000), os contos podem desempenhar um papel muito importante na educação 

multicultural. Estas autoras, segundo Balça (2006:236), referem ainda que “as crianças 

identificam-se com as personagens dos contos, personagens estas que se movimentam em 

diversos contextos, que apresentam personalidades distintas, diferentes valores e 

comportamentos.” 

Assim, a criança ao se identificar com as personagens do conto, toma contacto com o 

outro, o que vai contribuir para a sua aceitação. Nesse sentido, Balça (2006) diz que Leite e 

Rodrigues (2000) fazem referência ao conceito de livros multiculturais que, podem 

obviamente ser de literatura infantil e juvenil, definindo-os como “obras que revelam atenção 

na valorização e no respeito pela diversidade de culturas, apresentando algumas delas intenções 

claramente pedagógicas” Balça (2006:236).                                                        

Quando exploramos, em contexto de sala de aula, um livro de literatura infanto-

juvenil, na vertente do fomento da multiculturalidade, deveremos ter em conta 

determinados aspectos, segundo Balça (2006), citando (Marco, 2000): 

1. O professor pode escolher livros multiculturais de literatura infantil e juvenil, para 

trabalhar na sala de aula um determinado tema, que está bem presente nesses textos. 

2. O professor pode utilizar livros de literatura infantil e juvenil com carácter mais 

geral, para trabalhar em contexto de prática pedagógica outros temas. Cabe ao professor a 
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responsabilidade de fazer uma análise crítica e de estar muito atento aos mais diversos 

estereótipos presente e veiculados por esses livros, quer no texto verbal quer no texto 

icónico. 

3. O professor deve estar muito atento na selecção desses textos literários, no que diz 

respeito à pouca visibilidade que se dá a determinados grupos e diversos temas, uma vez 

que a discriminação ocorre muitas vezes pelo silêncio e pela ausência destas questões nos 

respectivos textos. 

4. Outra preocupação do professor na escolha da obra que vai trabalhar com os alunos, 

centra-se não só na avaliação dos valores sociais presentes no texto mas também dos 

valores literários. 

Deste modo, Balça (2006:237) refere que  

os textos devem harmonizar os valores sociais e os valores literários, uma vez que só através 
da leitura de textos literários a criança adquire uma competência estética que lhe permitirá o 
desenvolvimento do seu espírito crítico (Llorens Garcia, 2000), contribuindo desta forma para 
a formação integral do aluno. 

No entanto, Balça (2006) dá-nos conhecimento que a investigadora Dearden (1995) 

defende que não é necessário escrever livros multiculturais, uma vez que a 

multiculturalidade não se encontra nos livros. Refere também que o fundamental é formar 

um leitor multicultural e os livros para crianças, em geral, podem contribuir para a 

formação desse leitor. O leitor multicultural tem como características fundamentais a 

capacidade de reconhecer e valorizar as diferenças, de ser sensível às riquezas da sua 

cultura e da cultura do outro, de ver o mundo sob diversas perspectivas, ou seja, de aceitar 

o outro. 

De acordo com a mesma autora, também aqui o professor surge como o orientador ou 

mediador, disponibilizando aos seus alunos um conjunto vasto de textos literários de 

recepção infantil e juvenil, que encerram valores sociais e literários, adequados à faixa 

etária dos alunos, de acordo com o seu nível de competência leitora e nível de 

desenvolvimento cognitivo, permitindo-lhes assim descobertas, olhares, leituras distintas 

do texto literário, onde deve predominar a leitura por prazer.                      

Em conclusão, a literatura de recepção infantil e juvenil é sem dúvida um recurso 

pedagógico muito importante para o fomento e desenvolvimento da educação multicultural 

que a escola não pode de maneira nenhuma ignorar, pois segundo Balça (2006:239, citando 
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Dearden, 1995:36) “(…) porque es posible, com ellos, construir lectores escritos en varias 

lenguas.”                                                                                                                                                                                                    

 

2.3- O Papel do P.N.L 

O Plano Nacional de Leitura (PNL) é considerado como um desígnio nacional e alerta 

para a necessidade de formar leitores assíduos e habituais. Sem entrarmos na nossa 

história, sabemos que o povo português, até há bem pouco tempo, não tinha hábitos de 

leitura. Actualmente, a oferta é tão diversificada, que cabe à escola promovê-la, não só 

junto dos alunos como também, junto das famílias, pois entendemos que as parcerias são 

fundamentais, uma vez que é no seio familiar que é feita a primeira socialização.  

Neves et al (2007) referem que em Portugal, comparativamente com outros países, 

designadamente europeus, verificam-se baixos níveis de literacia e de hábitos e práticas de 

leitura, acrescidas ainda da pouca frequência de bibliotecas. Dados estes confirmados por 

estudos que estão na base do lançamento do Plano Nacional de Leitura, iniciativa do 

Governo como resposta institucional. 

Lançado em 2006, o PNL é definido como uma resposta institucional aos níveis de iliteracia 

da população portuguesa e em particular dos jovens. Trata-se de uma iniciativa interministerial 

(Ministério da Educação, Ministério da Cultura e Ministério dos Assuntos Parlamentares) que 

tem vindo a envolver um crescente número de apoios institucionais (administração central, 

administração local, privados e terceiro sector). O PNL reúne “um conjunto de medidas 

destinadas a promover o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e da 

escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, designadamente 

entre a população escolar (PNL, Práticas de Promoção da Leitura nos países da OCDE, 

2010-05-15) 

Os estudos nacionais e internacionais realizados nos últimos 20 anos sempre 

demonstraram que a situação de Portugal em relação ao domínio da leitura é grave, pois 

revelam baixos níveis de literacia na população em geral. Tendo em conta os estudos mais 

recentes e de acordo com o PISA (Programme for International Student Assessment), os 

resultados relacionados com os níveis de leitura, divulgam que Portugal não se encontra 

numa situação muito favorável. Os dados publicados em 2000 não são muito diferentes dos 

divulgados em 2003, uma vez que não se verificou durante esses anos uma evolução 
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positiva a este nível. Já no estudo realizado em 2006 verificou-se uma ligeira recuperação 

(em relação ao estudo realizado em 2000) do desempenho médio global dos alunos 

portugueses, no que diz respeito à literacia em leitura. 

Desta forma, a situação de Portugal é preocupante e como tal é necessário que se 

compreendam as razões do problema, para se poder intervir no combate à iliteracia no 

domínio da leitura. É necessário incentivar os docentes a desenvolver actividades centradas 

na leitura motivando-os a desenvolver boas práticas. E é nesse sentido que o Plano 

Nacional de Leitura, considerado um projecto prioritário, tem incluído propostas, 

iniciativas e programas diversos destinados ao desenvolvimento das literacias e à 

promoção dos hábitos de leitura. 

O PNL tenta criar algumas condições para que a população portuguesa consiga atingir 

níveis de leitura essenciais, de modo a poderem aceder ao conhecimento através de várias 

formas e sem quaisquer constrangimentos. É um projecto que “tem como objectivo central 

elevar os níveis de literacia dos portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros 

europeus e é assumido como uma prioridade política” (Alçada, Calçada, Martins, 

Madureira e Lorena, 2006). 

Este programa pretende, também, criar oportunidades de leitura para as crianças, 

jovens e adultos promovendo o contacto com os livros. É intenção do projecto promover a 

leitura, tendo em conta que esta é um factor de desenvolvimento individual e colectivo. 

Assim, é objectivo deste plano desenvolver um ambiente social favorável à leitura, com a 

intenção de valorizar práticas pedagógicas que estimulem o prazer de ler em toda a 

população portuguesa. Para isso, o Plano Nacional de Leitura pretende enriquecer as 

capacidades dos actores sociais, desenvolvendo a acção dos professores e dos mediadores 

da leitura. 

O Plano Nacional de Leitura pretende alargar a informação, o conhecimento e o debate 

público sobre questões que estejam relacionadas com a leitura e a literacia, movimentando 

a comunidade literária, a comunidade científica e os órgãos de comunicação social para 

essas questões e para os objectivos deste plano.  

Desta forma, fortalece a cooperação e os esforços que se possam realizar entre a 

escola, a família, as bibliotecas e outras organizações sociais, estabelecendo parcerias, com 

a intenção de mobilizar entidades, quer sejam elas públicas ou privadas.  
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O projecto solicita, assim, da colaboração de parceiros que contribuam para o 

alargamento de hábitos de leitura, assim como de iniciativas realizadas por parte de várias 

organizações, para que o impacto do Plano Nacional de Leitura seja grande e encarado 

como um projecto comum, em que o sucesso dependa da intervenção de todos. Para a 

dinamização desta estratégia pretende-se levar em consideração a experiência de outros 

países, com a intenção de se optimizar e organizar novas iniciativas que contribuam para a 

criação de hábitos de leitura. 

Este projecto ambiciona ampliar e solidificar o papel das Bibliotecas Públicas, assim 

como das Redes de Bibliotecas Escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura. Dispõe 

também de um site, onde constam orientações de leitura para cada idade e estratégias 

metodológicas dirigidas aos educadores, professores, pais e outros intervenientes no 

projecto. O site serve para a comunicação dos programas e a interacção com todas as 

entidades envolvidas, como escolas e bibliotecas, entre outras. São também promovidas 

acções de formação aos intervenientes do plano, que podem ser presenciais ou em linha. O 

projecto disponibiliza orientação e apoio directo on-line nas práticas promotoras de leitura 

na escola, na biblioteca escolar, na família, na biblioteca pública e noutros contextos 

culturais. 

Há uma preocupação com a formação dos professores, educadores e mediadores de 

leitura, e como tal são concedidos instrumentos, conteúdos e metodologias orientadoras 

para essa formação. Mobilizam-se instituições de formação, com a intenção de 

coordenarem e divulgarem acções de formação direccionadas para a leitura. Pretende-se 

ainda, com o PNL, que as escolas e jardins-de-infância trabalhem com conjuntos 

diversificados de livros, adequados a cada nível de escolaridade. Podem ainda, ser 

chamados a colaborar escritores, ilustradores, criadores e outras entidades que se 

disponibilizem a participar em acções ou a promover iniciativas.  

Um dos objectivos deste plano é angariar e dinamizar financiamentos para o 

desenvolvimento de diversas acções, de modo a proporcionar às escolas livros e outros 

recursos de informação, como as novas tecnologias de comunicação e a diversidade de 

actividades relacionadas com a leitura. 

O PNL divide-se em cinco fases, e a primeira iniciou-se em Setembro de 2006. 

Levando em consideração o relatório síntese do Plano Nacional de Leitura, este refere que 

a primeira fase do plano engloba: 
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• Programas de intervenção e de formação. 

• Apoio / Divulgação de Projectos promovidos por outras entidades (públicas, da 

sociedade civil e privadas). 

•  Um plano de comunicação. 

•  Estudos e avaliação do Plano Nacional de Leitura. 

Iniciar-se-á uma nova fase em 2011, quando se realizar a conclusão e a divulgação dos 

resultados dos estudos feitos na primeira fase. Esta avaliação envolve a apreciação dos 

diversos programas. Quando realizada terá lugar a segunda fase, onde serão definidos 

novos estudos, novos programas e novas metas a atingir. 

Como não poderia deixar de ser, criaram-se modelos de avaliação, com o intuito de se 

fazer o balanço da situação, dos resultados de iniciativas bem sucedidas, quer em Portugal 

como em outros países. Avaliar-se-ão as políticas e as acções a desenvolver no âmbito do 

Plano Nacional de Leitura. Em contexto escolar, criaram-se também instrumentos de 

avaliação que permitem aos docentes a monitorização do desenvolvimento da leitura e da 

escrita dos seus alunos. 

 

2.4 - Literatura infantil: Propostas de selecção 

Quando falamos em literatura infantil referimo-nos à literatura destinada 

especialmente às crianças entre dois a dez anos de idade. Só dando às crianças desde cedo 

a oportunidade de tocar num livro, de o sentir e saber o que representa o podemos ajudar a 

descobrir o prazer da leitura e a elevar os baixos níveis de literacia registados em Portugal, 

fazendo dos jovens e adultos de amanhã cidadãos cultos, informados e críticos. 

Uma obra infantil precisa ser interessante e acima de tudo estimular a criança, não só 

pela linguagem simples e clara, mas também com imagens e texturas. À medida que a 

idade vai aumentando é necessário apresentar textos cada vez maiores e factos cada vez 

mais complicados e explicativos, uma vez que o jovem leitor é estimulado a encontrar 

respostas por ele mesmo. É o começo da racionalização. 
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Nesta fase, levar uma criança a uma livraria, ou mesmo à biblioteca municipal, e 

ajuda-la a comprar ou requisitar um livro adaptado à idade é um dos mais importantes 

gestos que podemos fazer por elas. 

A presença do livro no quotidiano de uma criança é fundamental, porque incentiva 

hábitos de leitura, além de ser uma actividade recreativa, um exercício de liberdade de 

escolha e uma diversão. 

O desenvolvimento de competências relacionadas com a leitura e a escrita, nos alunos 

do 1º ciclo do Ensino Básico, deve ser, fomentada com textos literários de recepção infantil 

que, sendo explorados através de normas da literatura, através da palavra e de códigos 

simbólicos, antropológicos e imaginários (Azevedo, 2006b), mostram-se fundamentais 

para a formação de leitores funcionais. 

O texto literário de recepção infantil deve ser promovido e considerado um recurso 

pedagógico fundamental junto das crianças, para que estas tenham uma educação literária 

na acepção da palavra. Utilizar somente o manual escolar, como recurso pedagógico, na 

sala de aula, afasta os alunos da leitura e dos livros. O manuseamento de um livro pela 

criança é fundamental, pois assim, apercebem-se da sua dimensão como objecto. O manual 

escolar para além de conterem textos “fechados”, por se interpretarem sempre segundo o 

próprio manual, da mesma maneira, transformam-se em textos de sentido único, 

direccionado por outros e os alunos como “consumidores”, segundo Dionísio (2005), 

também não levam os mesmos, a entenderem a leitura como uma experiência cultural e 

estética relevantes. 

Para promover o desenvolvimento dos alunos de competências como a leitura e a 

escrita, não podemos assim utilizar como recurso pedagógico exclusivo o manual escolar. 

Um dos objectivos principais da educação literária, segundo Balça (2007), é que os alunos 

consigam activar os intertextos e as enciclopédias individuais, fazendo os seus juízos de 

valor sociais, políticos e culturais. Segundo (Roig-Rechou, 2006), referido por Balça 

(2007: 132) 

a escola tem de oferecer aos seus alunos livros de literatura infantil para lerem e não excertos, 
fragmentos soltos e desgarrados, adaptações desastrosas, seguidas de questionários e 
exercícios de sentido único, bem como, de textos metaliterários, que não concorrem para que o 
aluno possa ter uma leitura pessoal dos objectos textuais. 



  

[48] 

 

Assim, defendemos uma leitura diária de textos literários de recepção infantil, na sala 

de aula, no 1º ciclo do Ensino Básico, como medida proposta também no Plano Nacional 

de Leitura, com dimensão estético-literária. Esta dimensão possibilita a junção da escrita e 

a norma plástica, presentes nestes textos literários, que permite interpretações diferentes 

aos alunos que desenvolvem o espírito crítico face ao que os rodeia. 

O texto de literatura infantil, ao conter o texto icónico, permite à criança o 

desenvolvimento da sua competência estética, potenciando um olhar crítico e uma cultura 

visual. Segundo Díaz Armas (2005), referido por Balça (2007), o texto icónico encerra 

diversas funções e todas elas servem de apoio ao leitor na construção de sentidos, com 

valor educativo, fundamental na formação de leitores competentes. 

Nos livros de literatura infantil, os hipotextos podem ser literários ou pictóricos, 

podem estar presentes no texto icónico ou mesmo em ambos os códigos, encerrando estes 

uma dimensão plurissignificativa, possibilitando à criança leitora diversos níveis de leitura, 

refere Balça (2007), citando Díaz Armas (2005). A nós, professores, cabe-nos a tarefa de 

ajudar os alunos a interiorizar as fases da leitura: sintáctica (percepção); sentido e 

compreensão (comunicação) e significação (linguagem), construindo significados a partir 

da ligação entre o texto escrito e texto icónico. Frequentemente, este último ajuda na 

construção do texto escrito. 

Consideramos, também, os livros de literatura infantil o instrumento mais adequado 

para introduzir a criança no universo da literatura e da arte e também para a conquistar para 

a leitura. Além disso, a «abertura ao outro», Balça (2007), o respeito pela diversidade e a 

compreensão de novos valores, através da educação da sensibilidade, do gosto, da abertura 

para outras culturas e realidades, permitindo-lhes a interiorização de códigos culturais que 

identificam um povo ou uma sociedade - é outra das características que tornam o livro 

infantil cada vez mais imprescindível. 

De acordo com Carrillo (2005), referido por Balça (2007), com o ensino - 

aprendizagem da literatura, para além de pretendermos que a criança aprenda a ler, 

devemos transmitir-lhe o prazer da leitura e valorizar os livros como uma experiência 

pessoal. Este prazer pessoal leva os pequenos leitores a descobrir também o seu mundo 

interior e ter a capacidade de interpretar o que o rodeia. 
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Segundo Martins (1991), referido por Balça (2007), para que a criança possa ter essa 

experiência pessoal de leitura, necessita ela própria de elaborar o seu próprio projecto de 

leitura e tem que ter motivação para aprender a ler. Assim, a criança tem que ouvir ler 

textos do seu interesse e que lhe dê prazer. 

Nesta fase, o papel do mediador é fundamental e é na escola que o professor assume 

esse papel, divulgando o livro de literatura infantil e promove uma educação literária, visto 

que muitas das crianças só têm o primeiro contacto com o livro no Jardim de Infância ou 

no 1º ciclo do Ensino Básico, embora já se note segundo a nossa experiência pessoal, uma 

maior preocupação por parte das famílias mais informadas a preocupação de ler histórias 

aos seus filhos e de lhes comprar livros desde a mais tenra idade. 

Assim, segundo Balça (2007: 133) e de acordo com Cerrillo (2005) 

o ensino-aprendizagem da literatura deve pretender que a criança aprenda a ler, mas também 
deve levar a criança a sentir prazer com os livros, a valorizá-los e a ter uma experiência 
pessoal de leitura. Esta experiência pessoal de leitura permitirá ao leitor ter um conhecimento 
cultural amplo, fazer uma análise do seu mundo interior, ter a capacidade para interpretar a 
realidade exterior. 

  Também Azevedo (2006a), relatado por Balça (2007), refere que para formar 

leitores literários, é necessário um modelo de ensino da leitura, centrado na literatura. Este 

processo envolve três etapas: 

• A pré-leitura – esta actividade desperta a criança para os elementos que 

acompanham o texto e ajudam a explicá-lo, elementos paratextuais, permitindo-lhe o seu 

domínio sucessivo. Motiva também a criança para a leitura, suscitando curiosidade pela 

história que o livro contém, dispondo-a para as referências intertextuais colocando desde 

logo algumas hipóteses sobre o texto; 

• A leitura – as actividades planificadas para durante a leitura, facilita a compreensão 

dos textos, associa as referências intertextuais e permite uma relação afectiva entre o leitor 

e o texto; 

• A pós-leitura – as actividades para esta etapa, permitem à criança reflectir 

criticamente sobre o texto, dando-lhes sentido, actualiza as referências intertextuais, 

dando-lhe possibilidade de um diálogo e tornando-o co-construtor activo de significados 

textuais, segundo Azevedo (2006b) como refere Balça, levando a criança a potencializar o 

seu conhecimento do mundo. 
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Não podemos dissociar o ensino da leitura do ensino da escrita, é indispensável que o 

professor ensine os seus alunos a escrever através de modelos do processo da escrita, 

centralizados no método e não no resultado, como nos indica o modelo de Flower e Hayes, 

de 1981, referido por Balça (2007), que nos diz que as diversas componentes do processo 

da escrita são fundamentais: planificação, redacção e revisão (Carvalho, 2003). Esta 

sequência faz com que o alune se aproprie do processo da escrita e da produção de textos, 

com uma composição cada vez mais consistente. 

É também necessário que os professores dêem atenção ao texto icónico, a par do texto 

verbal, pois a criança deve fazer uma leitura conjunta dos dois códigos, segundo Colomer e 

Duran (2001), como refere Balça (2007), levando-a a aprender a ler as imagens do mesmo 

modo que aprendem a ler o texto. Fazendo este paralelismo, os professores conduzem os 

seus alunos a estabelecer uma relação entre a leitura do texto escrito e do texto icónico. 

Devemos então propor aos nossos alunos, segundo (Pereira, 2004; Pereira, 2005), 

referido também pela mesma autora, a expressão escrita a partir de textos verbais e do 

texto icónico e que reflictam sobre o que leram, que se interroguem e que respondam o que 

pensam sobre os textos lidos. Devem assim escrever com sentido e que leiam 

posteriormente o que escreveram, tornando-se elas próprias produtoras de textos, pois a 

leitura funciona como uma mais - valia no desenvolvimento da escrita, e esta representa 

um importante auxílio para a aprendizagem da leitura. Assim,  

Na verdade, será importante que se encare e se pense a criança “como acolhedora e  produtora 
de cultura” (Debus, 2006: 22), isto é, a criança acolhe os textos literários de potencial recepção 
infantil, mas também é ela própria produtora de textos. Numa genuína relação leitura/escrita, 
de acordo com Pereira (2004), a leitura funciona como mais valia no desenvolvimento da 
escrita configura-se como um importante contributo para a aprendizagem da compreensão 
leitora. (Balça, 2007: 135) 

Para concluir esta temática, gostaríamos de deixar algumas propostas de selecção de 

livros de literatura infantil com a temática multiculturalismo e interculturalidade: 

• Maria Castanha de Maria Isabel Mendonça Soares 

• Borboleta Leta de Maria de Lourdes Soares 

• Os Ovos Misteriosos da Luísa Ducla Soares e Manuela Bacelar 

•  A História dos Brincos de Penas de Maria Teresa Maia Gonzalez 

• Os Meninos de Todas as Cores de Luísa Ducla Soares 

• Elmer de David Mckee 
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• Histórias do Tempo vai, tempo Vem de Maria Alberta Meneres 

• O Elefante Azul da Colecção Biblioteca de Valores 

• A Colecção de Margarida Botelho  

 

2.5 - Da narrativa à literatura infantil 

A temática da narrativa promove diferentes abordagens, porém o nosso objectivo não 

é a análise das diferentes estruturas da narrativa, mas vamos cingir-nos apenas ao contexto 

da literatura infantil.  

Assim, através de actividades alicerçadas na narrativa, proporcionam-se “encontros” 

mágicos, portadores de efectividade, que poderão levar posteriormente, à partilha, uma vez 

que esta forma narrativa encontra o seu lugar em todas as culturas do mundo. O ser 

humano é essencialmente um contador de histórias e, todos nós nos lembramos de ter 

ouvido histórias em pequenos. 

Falar de narrativa, subentende-se falar de uma narração de acontecimentos e 

implicitamente de um narrador, personagens que protagonizam acontecimentos num 

determinado espaço físico, tempo determinado, numa ordem causal determinada. Uma 

estrutura que começa com uma apresentação, desenvolvimento e uma conclusão, são 

denominados, textos estruturados. 

Quanto aos textos estruturados, Van Dijk (1992) considera que os textos narrativos são 

formas básicas muito importantes na comunicação textual. Refere-se a “textos narrativos” 

como sendo narrações que fazemos no nosso quotidiano ao narrarmos o que nos acontece. 

Van Dijk (1993) reconhece também, nos textos narrativos, uma característica particular 

que é a possibilidade de quem narra poder acrescentar “algo especial”, evidenciando assim, 

os seus gostos e emoções, como diz o ditado popular: ” Quem conta um conto, acrescenta-

lhe um ponto”. 

Leva-nos a crer, tal como sugere Jean Paul Sartre “O acto da imaginação é um acto 

mágico. É um sortilégio destinado a fazer surgir o objecto em que se pensa, que se deseja, 

de forma a dela se apossar” (Semedo, 2005). 
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De acordo com Hardy (1997), citado por Mcewan e Egan (1998:9) “sonhamos 

narrando, imaginamos narrando, recordamos, prevemos, esperamos, nos desesperamos, 

acreditamos, duvidamos, planejamos, revisamos, criticamos, construímos, fofocamos, 

aprendemos, odiamos e vivemos por meio de narrativas.” 

Neste sentido, também as narrativas na literatura infantil são dinâmicas e activas. 

Nelas, está por vezes, dissipado o carácter estético e literário dos textos, porém, intricado 

de jogo lúdico e sedutor. São precisamente os elementos que intervêm na narrativa: a 

invenção, a fantasia, a interpretação e a liberdade que conferem às crianças o prazer desse 

jogo lúdico e estético. 

A criança, desde muito cedo, transforma o mundo real em função dos seus desejos e 

fantasias. Mais tarde utiliza essas fantasias como referencial para as aplicar à sua realidade, 

à sua própria actividade, ao seu “eu”. Assim, a criança associa a narrativa a um mundo 

cheio de possibilidades, através do seu imaginário, que lhe permite a interacção constante 

com o mundo real e o mundo da fantasia. Desta forma poderá comunicar, exteriorizar a sua 

vida e impulsionar os seus pensamentos. 

No contexto pedagógico, a história abre espaço para a alegria e o prazer de ler, 

compreender e interpretar a si próprio e à realidade. Também Sardinha (2008), refere a 

importância da narrativa, pela sua estrutura no contexto pedagógico, “através do seu 

próprio esquema, quer através das noções de gramática na narrativa”. Faz referência ainda 

aos modelos de Kintsch e Van Dijk (1998), por considerarem a compreensão de um texto 

como um processo que se divide em várias etapas apresentadas por Sardinha (2005), 

nomeadamente:  

� a análise perceptiva do discurso;  

� a identificação das palavras;  

� a análise do discurso; a análise semântica do discurso;  

� a identificação da macroestrutura; a análise funcional do discurso.  

Segundo Aristóteles, (1999: 41 citado por Pimenta 2005), a ideia deste processo foi 

entendida durante muito tempo como ao equivalente à estrutura da narrativa, segundo três 

critérios base: ter princípio, ter meio e ter fim, ou, ainda, a estrutura da narração referida 

pela maneira clássica: introdução, desenvolvimento e conclusão. 
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Resumindo, Pimenta (2005) apresenta os seis elementos definidos por Adam (1997) 

que devem estar presentes em qualquer narrativa que são: 

1. Temporalidade – sucessão de eventos através de uma linha temporal; 

2. Unidade temática – conferida pela presença constante de, pelo menos, uma 

personagem; 

3. Transformação de predicados; 

4. Processos; 

5. Causalidade narrativa; 

6. Avaliação final. 

O esquema da narrativa diz respeito ao leitor e pode ser definido como “uma 

representação interna idealizada das partes de uma narrativa típica” (Mandler e Johnson, 

1977: 111) citados por Giasson (1993: 137). Este autor refere que:  

o esquema da narrativa é relativo a uma estrutura cognitiva geral no espírito do leitor, que este 
utiliza para tratar a informação da narrativa. O leitor utiliza este esquema para prever o que se 
vai passar a seguir, na história, para determinar os elementos importantes da mesma…  

Giasson (1993) afirma ainda, que este conhecimento da narrativa é intuitivo e começa 

a aparecer na pré-escolaridade desenvolvendo-se com a idade. Então, para compreender 

uma narrativa o leitor tem que identificar as motivações e as intenções das personagens a 

partir da sua experiência pessoal, sendo mais limitado nas crianças. 

2.5.1 - O reconto na narrativa  

Dada a importância do reconto da narrativa, sendo um dos aspectos deste nosso 

trabalho, vamos abordar o seu papel no ensino e na avaliação.  

Para Giasson (1993) o reconto consiste em pedir a um aluno que leia uma história e a 

conte por palavras suas. Os mais novos fazem o reconto oralmente e os mais velhos já o 

podem reproduzir por escrito. 

Actualmente, o reconto é utilizado simultaneamente como meio de avaliação e  de 

intervenção na compreensão.  Como diz Giasson (1993:149):  

O facto de terem de recontar o texto obriga os alunos  a reorganizarem os elementos 
informativos de modo pessoal. A selecção que fazem desses elementos revela a sua maneira 
de compreenderem a história. 
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O aluno torna-se um leitor mais activo pois tem que centrar a sua atenção na 

reestruturação do texto. É uma estratégia mais global, já que pressupõe um entendimento 

geral do texto e fornece-lhes elementos sobre a capacidade de estruturarem a informação. 

Segundo Kalmbach, (1986) citado por Giasson (1993: 149)  

o reconto fornece mais informações do que a apreciação global sobre o texto feito pelos 
alunos. Se lhes perguntar o que pensam de um texto, dirão: “é interessante”, “é aborrecido”…, 
mas se lhes pedir que contem a história, saberá muito mais sobre o que eles pensam realmente 
do texto. 

Foram feitas várias pesquisas sobre esta técnica do reconto, o que veio a demonstrar a 

importância do mesmo para a melhor compreensão do texto,  

Mais recentemente, os investigadores começaram a explorar esta técnica, utilizando-a com 
estratégia de leitura com alunos da Primária. Os resultados obtidos até agora mostram maior 
rendimento na compreensão do texto. Por exemplo, Grambell et al. (1985) comparam, em 
classes do quarto ano, dois grupos a quem pediram que voltassem a contar a história (ao 
primeiro); e que a ilustrassem (ao segundo). Os alunos do primeiro grupo lembraram-se de um 
maior número de elementos da história e responderam a mais perguntas literais  inferências do 
que as do segundo grupo. Numa outra pesquisa, os reconto do texto revelou-se mais eficaz do 
que a imagem mental (Rose et al., 1984). Finalmente, noutro ainda (Kapinus et al., 1987), o 
reconto revelou-se tão eficaz como as perguntas de compreensão sobre o texto (Giassom 
1993:150). 

Outros estudos obtiveram, também, resultados positivos em grupos de alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

Por vezes, a escola utiliza pouco esta técnica porque os alunos têm dificuldade em 

realizar esta actividade, pois, fazem muitas vezes recontos confusos e intermináveis. Sendo 

esta uma actividade complexa, os alunos devem ser orientados nas suas primeiras 

actividades de reconto.  

Seguidamente apresentamos uma sequência que pode ser utilizada para iniciar os 

alunos no reconto segundo (Koskinen et al., 1988) citado por Giasson (1993): 

1- Explicar a estratégia – Consiste em informar os alunos que vão treinar a fazer um 

reconto de uma história, para desenvolver as suas habilidades de narrar e verificar se 

compreendem as histórias que lêem.  

2- Ilustrar a estratégia – O professor deve mostrar como se faz um reconto, partindo 

da leitura de texto curto. 
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3- Orientar os alunos – Fornecer aos alunos um texto para lerem silenciosamente e 

orientá-los no seu reconto em grupo, fornecendo apoio sempre que necessário. 

4- Favorecer a utilização da estratégia – Por ser uma actividade demorada, certos 

autores sugerem o trabalho de equipa. A estratégia pode partir de um trabalho de pares,  

com a leitura de textos curtos e bem estruturados que permitam uma actividade de dez a 

quinze minutos, com a distribuição de uma grelha, contendo elementos a ter em conta no 

reconto de uma história. 

5- Aplicação – Depois da técnica dominada os alunos devem ser sensibilizados de que 

o reconto é uma estratégia útil para melhor compreender e reter um texto. Deve, então, ser 

solicitado que contem mentalmente um texto de que precisem de se lembrar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Parte – Proposta Didáctica
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Capítulo I – O Projecto - Sugestões de Actividades  

1 - Introdução /justificação 

As mudanças ocorridas nos últimos tempos na nossa sociedade, com os movimentos 

migratórios e como consequência, a presença de várias culturas nas nossas escolas, 

colocam-nos como professores/educadores, vários desafios, devemos fazer da diversidade 

um factor de coesão e de integração. 

A escolha deste tema, Multiculturalismo e Interculturalidade – Práticas de Leitura no 

1º Ciclo do Ensino Básico para Dissertação de Mestrado, teve como suporte estimulador a 

nossa experiência profissional, enquanto professora numa das escolas do Agrupamento 

Ribeiro de Carvalho, no Cacém, com várias culturas em presença. 

Deste projecto, resultarão propostas de trabalho direccionadas a turmas do 3º/4º anos 

de escolaridade, por motivos que iremos explanar a seguir. Com efeito, trata-se de uma 

proposta baseada nos autores e modelos atrás apresentados, bem como na experiência 

adquirida ao longo da prática pedagógica. 

Seguem-se os gráficos com os dados do ano lectivo de 2008/2009 que foram 

apresentados, pelo Presidente do Agrupamento, à equipa da Avaliação Externa4:  

Quadro 3– Número de alunos matriculados no ano de 2008/2009, ano em que o Agrupamento sofreu 
uma Inspecção Externa. 

 

                                                        
4
 Ver Anexo I 



  

[58] 

 

Quadro 4– Número de alunos matriculados, no mesmo ano lectivo, por escola do Agrupamento. 

 

 

 

 

Quadro 5– Diversidade Linguística, Cultural e Étnica por escola do Agrupamento, matriculados no 
mesmo ano lectivo. 
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Quadro 6 – Diversidade Linguística, Cultural e Étnica, por percentagem em relação ao número total 
de alunos matriculados, no mesmo ano lectivo, no Agrupamento. 

 

 Por outro lado, desenvolver um trabalho deste teor, além de nos motivar a um 

crescimento pessoal e profissional, obriga-nos também a assumir uma postura mais 

reflexiva e retrospectiva. 

Atender à diversidade que existe actualmente na escola como forma de dar resposta às 

necessidades de todos os alunos, é então um dos desafios que se coloca aos professores. 

Se queremos uma “escola para todos” e não apenas para o “cliente ideal”, temos de aceitar o 
desafio de prever e conceber diferentes processos e meios de ensinar, para que se criem as 
condições onde todos se sintam reconhecidos, respeitados e dispostos a aprender, conhecendo 
e reconhecendo outros de si diferentes. (Leite, C., 2003: 23) 

Efectivamente, a Escola de hoje, numa perspectiva dinâmica e actual, não pode ter 

como objectivo a transmissão de uma herança cultural, mas sim uma instituição capaz de 

conter em si o que é diferente e ter em conta a diversidade. 

Na transmissão dos valores multiculturais, os professores são actores essenciais, têm 

de incentivar nas suas turmas, um ambiente de igualdade e de oportunidade para todos os 

alunos. Nas suas orientações curriculares, deve incluir os grupos minoritários e dar 

relevância à sua língua materna (Ferreira, 2003). 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento acelerado das tecnologias, contribuíram para 

uma maior visibilidade das culturas. Vivemos actualmente numa aldeia global, graças aos 

avanços tecnológicos, onde o intenso contacto entre as diferentes culturas é benéfico. Deste 
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modo, as fronteiras e as distâncias entre países tornam-se mais curtos e, por este motivo é 

fundamental que os futuros cidadãos sejam educados para um pensamento multicultural. 

Nas escolas as tecnologias, também introduziram novas dimensões, os alunos podem 

interagir de forma mais eficaz no âmbito do multiculturalismo.  

É neste contexto que o processo da inclusão exige o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas adequadas à realidade de todos os alunos. Nestas práticas, a leitura em geral e 

do texto literário em particular assume um papel fundamental, como já referimos 

anteriormente, sendo o domínio da mesma, motivo de preocupação nas nossas escolas, pois 

segundo alguns estudos, nomeadamente, os dados resultantes da avaliação de proficiência 

na leitura no PISA (Programa for International Student Assessment, OCDE), que apontam 

para o facto de que os alunos, de um modo geral, não serem capazes de ler fluente e 

proficientemente muitos géneros textuais. 

No âmbito da leitura, a meta a atingir é “a aprendizagem dos mecanismos básicos de 

extracção do significado do material escrito”. Ora, actualmente, como já no passado, 

segundo Sardinha (2007), a leitura socorre-se de uma permanente interacção do leitor com 

o texto. A mesma autora estabelece também algumas diferenças entre “ler ontem” e “ler 

hoje”: da aprendizagem de um código (grafia, palavra frase), passa-se progressivamente, 

para conhecimentos de conteúdo, reconhecimento do desenvolvimento de esquemas 

mentais e estruturação semântica. Ler, passa assim, do simples acto de descodificação do 

texto, para um processo complexo que exige um leitor em permanente actualização. Torna-

se pois fundamental activar constantemente os conhecimentos do aluno. 

De entre os vários tipos de texto escolhemos as narrativas, como sendo as mais 

adequadas para desenvolvermos a nossa dissertação com o tema multiculturalismo e 

interculturalidade, quanto a nós, pleno de actualidade, sendo a educação para a cidadania e 

da democracia  presentes neste trabalho.  

O desenvolvimento da competência comunicativa nos nossos alunos é um projecto de 

grande centralidade. Assim, uma das formas de aprender uma língua é escutar e repetir, 

compreender e fixar, repetir e contar, recriar e compor. 

A memória enquanto promotora das aprendizagens activas, significativas e 

diversificadas, integradoras e socializadoras pode tornar-se numa perfeita aliada do 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Desde sempre os contos fizeram parte da memória colectiva e, deste modo, 

forneceram respostas que variam consoante a cultura e a forma como se organiza o tecido 

cultural de um povo. 

Ouvir contos, visualizar as imagens relativas aos contos, desenvolve a capacidade de 

memorização e de compreensão, a lógica do pensamento, a afectividade e a atitude positiva 

perante a língua que se pretende apreender e aprender. 

Perante o exposto e com todas as actividades baseadas numa verdadeira didáctica da 

Literatura Infantil, com a leccionação da obra “O Veado Florido”, de António Torrado, 

pretendemos sugerir propostas de trabalhos que levem a desenvolver nos alunos as 

seguintes competências e conteúdos programáticos de referência: 

� Desenvolver a compreensão oral; 

� Desenvolver hábitos de atenção; 

� Desenvolver a consciência fonológica; 

� Desenvolver a expressão oral; 

� Desenvolver a consciência fonética; 

� Adquirir vocabulário (das várias culturas em presença); 

� Desenvolver a auto-estima; 

� Desenvolver o respeito pelas outras culturas; 

� Desenvolver o espírito democrático e de cidadania; 

� Criar laços de afecto com a Língua Portuguesa; 

� Criar laços de afecto com outras línguas; 

� Desenvolver competências em leitura; 

� Fomentar a imaginação; 

� Formar leitores críticos e reflexivos. 

Como diz Giasson (1993: 140)  

é pertinente um professor utilizar as categorias da narrativa, se tiver sempre presente que as 
actividades centradas na estrutura da narrativa não têm como objectivo tornar os alunos mais 
hábeis em determinar as partes da narrativa, mas ajudá-los  a compreender melhor as 
narrativas. É essencial não confundir os fins e os meios: o conhecimento da estrutura da 
narrativa é um meio para compreender melhor um texto narrativo, não ser um fim em si 
(excepto nos cursos de literatura de nível superior).  
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A gramática da narrativa será pois um instrumento para o professor, uma grelha que 

irá permitir identificar os elementos importantes da narrativa ao preparar as actividades de 

leitura. 

Seguidamente iremos apresentar algumas sugestões de actividades pedagógicas 

centradas no esquema da narrativa retiradas das obras de autores como Whaley (1981), 

Spiegel e Ftizgerald (1986), Stahl-Gemake e Guastello (1984) reunidos por Giasson 

(1993):  

• Quadros da narrativa – tem como objectivo fornecer aos alunos uma estrutura que 

lhes permita concentrarem-se nos elementos importantes da narrativa e no seu 

encadeamento. Os alunos irão preencher um quadro com as diversas categorias da 

narrativa, que reflicta o essencial da mesma; 

• Perguntas orientadas para a estrutura da narrativa – é possível utilizar a gramática 

da narrativa como grelha para se fazerem perguntas sobre o texto narrativo. Têm a 

vantagem de centrar a atenção dos alunos nos elementos importantes da história e de 

facilitar o reconto; 

• Resumo de um livro – a gramática da narrativa pode facilitar o desenrolar desta 

actividade, fornecendo aos alunos um quadro no qual poderão organizar as suas 

informações. A organização de um questionário sobre o livro pode facilitar o seu resumo; 

• Previsões – é uma actividade que consiste em perguntar aos alunos que façam 

previsões sobre cada uma das categorias da narrativa sucessivamente, em vez de perguntar 

só qual a previsão para o final da história; 

• Histórias para ordenar – esta actividade consiste em dividir o texto de acordo com 

as categorias da narrativa e pedir aos alunos que o ordenem, reconstituindo o texto;  

• Histórias cumulativas – nesta actividade o aluno escreve a situação inicial de uma 

história no cimo de uma página, passa a folha a outro que escreve a categoria seguinte e 

assim por diante até a história estar completa; 

• Gráficos – Pode também apresentar-se a estrutura do texto narrativo sob a forma de 

gráfico. Apresentamos exemplo desta actividade no ponto seguinte com um gráfico de uma 

narrativa clássica e outro gráfico de uma história cumulativa. 
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1.1-Objectivos 

Com o desenvolvimento deste projecto pretendemos atingir os seguintes objectivos: 

• Formar leitores autónomos, críticos e reflexivos. 

• Promover práticas no âmbito da Literatura Infantil. 

• Promover o respeito pelas várias culturas em presença. 

 

 1.2 – Caracterização Sócio – Económica e Cultural5 

O Agrupamento de Escolas Ribeiro de Carvalho, situa-se na Freguesia do Cacém, 

Concelho de Sintra, Distrito de Lisboa, com 5 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Estas 

escolas são do tipo P3 (com áreas fechadas, excepto uma, que é do tipo centenário). 

As escolas estão inseridas em zonas maioritariamente residenciais, servindo de 

dormitório a uma grande parte da população que trabalha fora. 

 Devido à sua localização e ao facto de se encontrar provida de meios de transporte, a 

cidade tem sido procurada por bastantes emigrantes, entre eles, os Palops, os quais 

frequentam o Agrupamento em número bastante significativo, como já demonstrámos nos 

gráficos 2, 3 e 4. Apesar da nacionalidade dos alunos ser na sua grande maioria 

Portuguesa, a nacionalidade dos seus pais já é em grande parte estrangeira, com grande 

incidência do Continente Africano. A heterogeneidade que caracteriza o agregado 

populacional, no qual o Agrupamento se insere, começa a ser cada vez mais acentuada. 

O Agrupamento é frequentado por alunos que são na maioria pertencentes a uma 

classe média baixa, devido a realojamentos e zonas menos intervencionadas da cidade, 

com uma população muito perto da pobreza. A maioria dos residentes apresenta 

qualificações ao nível do ensino básico e secundário. 

Tendo em conta a classe social a que pertencem, os alunos nem sempre revelam 

motivação para aprender, têm falta de material escolar e escassez de higiene adequadas. 

                                                        
5
 Tudo o que é dito sobre a Caractrização Sócio-Ecnómica e Cultural foi retirado do Projecto Curricular de Agrupamento que pode ser 

consultado no Portal da Escola. 
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Todavia, apesar dos problemas de ordem social e económica com que os alunos se 

debatem, o abandono escolar é reduzido. 

A população adulta distribui-se por vários ramos de ocupação: funcionários públicos, 

pessoal administrativo e serviços, empregados executantes de comércio e trabalhadores 

independentes. 

 

2 – A Obra Seleccionada: 

 Justificação  

A história que nos propusemos trabalhar inclui-se no género narrativo, que no âmbito 

da Literatura para a infância se estende a tipologias tão diversas, como o conto – narrativa 

por excelência, narrativas mitológicas, lendárias, de fundo histórico, de aventuras e até da 

própria fábula, como já tínhamos referido. O que falta contudo é que se esclareçam as 

especificidades, as características e a tipologia de cada um. 

No que se refere à literatura infantil, o conto é aquele que maior atenção tem merecido 

hoje em dia, desde as camadas mais novas até às juvenis uma vez que, desde que nascemos 

nos contam contos. 

Como já referimos, a narrativa é uma descrição de acontecimentos, baseados em 

experiências ocorridas ou ficcionadas, descritas de acordo com uma organização estrutural, 

que permite, a antecipação por parte de quem ouve ou lê. A criança quando ouve narrativas 

sabe que todas elas têm um início, um desenvolvimento e um fim. 

O grande objectivo da narrativa é a recreação de quem lê ou ouve, provocando 

respostas emocionais no leitor ou no ouvinte, como por exemplo, surpresa, curiosidade, 

medo, satisfação (Sim – Sim, 2007). A mesma autora reforça, que a narrativa também 

permite a organização do discurso da mente. 

Dois dos grandes factores que promovem o gosto pelo texto narrativo e a compreensão 

do mesmo são sem dúvida a aquisição da estrutura narrativa básica, na versão oral, por 

volta dos 4/5 anos de idade e as emoções gratificantes que são gerados pela audição ou 

posterior leitura da narrativa. 
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Assim sendo, a compreensão dos textos narrativos pode ser explorada através da 

leitura de histórias curtas ou obras completas, desde que adequadas ao nível etário e 

interesse das crianças; ao fazê-lo, estamos a fomentar o raciocínio dedutivo, a análise de 

acções, a antecipação de acontecimentos, a previsão de consequências, o raciocínio 

inferencial e a apreciação valorativa do texto. As estruturas linguísticas, culturais e 

afectivas, podem ser desenvolvidas através da narrativa.  

A obra que escolhemos para desenvolver o nosso projecto, “O Veado Florido” de 

António Torrado (1994), inclui-se no género narrativo, quanto a nós, para uma faixa etária 

a partir dos 7 anos de idade. Para Piaget, é neste estádio que se reorganiza verdadeiramente 

o pensamento. É a partir do “Estádio das operações concretas”, que as crianças começam a 

ver o mundo com mais realismo, deixam de confundir o real com a fantasia. É 

sensivelmente neste estádio, que a criança interioriza algumas regras sociais e morais o que 

nesta história está muito patente. Progressivamente a criança começa a desenvolver a 

capacidade de se colocar no ponto de vista do outro, descentração cognitiva e social. Nesta 

fase deixa de existir monólogo passando a haver diálogo interno. O pensamento é cada vez 

mais estruturado devido ao desenvolvimento da linguagem. No entanto, segundo o mesmo 

psicólogo e citado por Dolle (1995: 42) 

Assinale-se que “a ordem de sucessão” não significa “a cronologia”, portanto esta última é 
variável; depende da experiência anterior do sujeito e não apenas do seu amadurecimento, do 
meio social que pode “acelerar ou retardar o aparecimento de um estádio, ou até impedir a sua 
manifestação” (P.P.G., p. 55)…, mas o que é mais importante é a ordem de sucessão, no 
sentido de que uma característica não aparecerá antes de uma outra num determinado conjunto 
de sujeitos e depois num outro conjunto. 

Também, segundo Santos e Sardinha, citadas por Azevedo e Sardinha (2009), dentro 

da mesma turma nem todos os alunos estão ao mesmo nível, advêm da diversidade 

populacional existente no meio, obrigando o professor a conhecer e a dominar as 

características dessa diversidade, pois na turma encontram-se alunos com aprendizagens e 

aquisições muito diferenciadas. 

As mesmas autoras  referem que Chal citado por Castanho (2005), a caracterização da 

Capacidade Leitora, passa por seis estádios de desenvolvimento: “pré-leitura; 

descodificação; fluência; aprender algo de novo; assumir pontos de vista múltiplos e 

construir/reconstruir.” Azevedo e Sardinha (2009: 117)    
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No entanto, quanto a nós, o texto desta obra além de encantar não só as crianças como 

também os adultos, contendo uma linguagem clara, uma poesia vigorosa mas não 

complicada, podemos até considerá-la uma poética alegoria em louvor à liberdade e ao 

respeito pela individualidade e pela diferença, também se direcciona aos alunos que se 

encontram entre o terceiro e o quarto estádio de desenvolvimento, referidos no parágrafo 

anterior. É ainda, quanto a nós, uma história imbuída de palavras que promovem 

mecanismos de conexão discursivas que, desde cedo as crianças conseguem entender. 

As palavras são ainda o corpo da fantasia imaginante, a matéria com que se perpetuam os 
mitos intemporais, com que se reinventam modelos físicos e ideológicos que executam a 
reactualização da permanência do ser humano no mundo. (Macedo e Soeiro, 2009:51) 

Como em qualquer narrativa, as principais componentes são as personagens, que têm 

objectivos emotivos para realizar determinados actos; os contextos espacial e temporal em 

que ocorrem os eventos; a existência de problemas, conflitos ou complicações com que se 

confronta a principal personagem; a trama ou série de episódios descritos segundo uma 

estrutura discursiva que fomentam a resolução do enredo. 

António Torrado tem vindo a assumir um papel marcante no domínio da literatura 

infantil, estando também presente, em diversos projectos ligados ao teatro como por 

exemplo “O Adorável Homem das Neves” (1984), “Zaca Zaca” (1986) e “Toca e Foge” 

(1989), sendo os dois últimos textos premiados. 

 A obra que trabalhámos encontra-se recheada de personagens fabulosas, instrumentos 

portadores de capacidades extraordinárias, peripécias que nos levam para cenários cheios 

de invenção, resumindo, transporta-nos para um mundo imaginário, mas que não esquece o 

real e sugere uma subtil reflexão baseada em problemas da dimensão social. 

Como pedagogo, António Torrado tem-se preocupado com a educação realizada em 

contexto escolar, que valorize as formas como a criança aprende o real assim como as 

estratégias muito próximas e de compreensão do mundo que a rodeia. A sua linguagem 

ocupa um lugar de destaque aproximando-a o mais possível dos sentidos e, é através da 

linguagem e no discurso das personagens que se constroem as significações centrais dos 

enredos descritos. 

As personagens que cria revelam desejos, sonhos profundos e íntimos que nem sempre 

a realidade permite concretizar. É contra o conformismo, contra qualquer espécie de 
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autoritarismo e de discriminação, lutando pela individualidade e pela liberdade de escolha 

de cada um de nós. 

Nas suas obras, podemos observar como a palavra assume uma função “mágica”, 

especificamente nas rimas infantis, em que o som se sobrepõe ao significado. O seu 

discurso é também muitas vezes metafórico, onde o jogo de palavras, os equívocos e 

múltiplos sentidos são frequentes. 

O valor que ressalta nesta obra é o da liberdade e o respeito pela diferença, onde há 

uma tentativa de imposição de uma ordem autoritária, onde sobressai a figura malévola de 

um senhor que através do seu poder, procura impor a sua ambição de coleccionar animais 

raros, alimentando assim o seu ego e revelando a sua superioridade perante os outros. 

Como obra literária ficcional, é uma narrativa do imaginário que apela ao maravilhoso, 

deixando assim aos alunos, espaços que eles próprios possam recriar e dar asas à sua 

imaginação. Assim, a história que nós propomos, pertence à obra de António Torrado, “O 

Veado Florido” que, pode adquirir novas versão e adaptações com elementos novos, como 

por exemplo, a nível das personagens que podem ser criadas da imaginação dos alunos, 

não alterando o fio condutor da história. Assim, a história “O Veado Florido”, pode ser um 

ponto de partida para se tratar as diferenças culturais existentes num grupo. Podemos 

possibilitar aos alunos, inteira liberdade para interpretarem a história à sua maneira e 

representarem-na conforme o desejarem, dando “asas” à sua criatividade, como já 

referimos, a leitura é “um processo interactivo entre o  leitor e o texto” (Sim-Sim, et al., 

1997: 27). Assim, podemos sugerir o seguinte esquema: 
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Quadro 7– Esquema de leitura da história “O Veado Florido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 – Sinopse da obra 

 Há muito tempo, numa terra distante, havia um senhor muito rico que possuía nos 

jardins do seu palácio, uma colecção singular de animais nunca vistos. Os que o visitavam 

ficavam boquiabertos, perante tais raridades, que as jaulas douradas encerravam: 

crocodilos voadores; leões emplumados; cavalos azuis; borboletas gigantes; serpentes 

luminosas; girafas listadas; cisnes transparentes e outros que se possam imaginar. 

Reconstrução da história 
(com novos elementos) 

História 

O Veado Florido 
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Pelo mundo inteiro, estavam espalhados criados deste senhor, com a incumbência de 

apanharem animais raros e nunca vistos pois, embora os animais que estavam enjaulados 

fossem bem tratados, morriam com frequência e as jaulas tinham que estar sempre 

ocupadas para deslumbrar os visitantes. 

O mais velho dos exploradores encontrou, um dia, um animal espantoso que só 

aparece nos sonhos, numa floresta silenciosa. Era um veado diferente de todos os outros, 

tinha as hastes floridas com flores brancas e folhas verdes quase transparentes e no meio 

destas, botões de onde brotariam outras flores. Era um veado florido. 

Quando se encararam, o veado e o homem, ficaram como que encantados. Enquanto 

lhe fazia festas o homem logo pensou em o capturar e levá-lo a seu amo. Se assim pensou 

assim o fez, imaginando receber uma bela recompensa por tal feito. Pelo caminho, o veado 

ia perdendo as folhas e as flores, mas o criado vendo as árvores também despidas de 

folhas, pensou que o facto se dera, por ser Outono e prosseguiu levando o veado, com a 

esperança que este viesse a florir quando chegasse a Primavera. 

 Chegado ao palácio, o criado levou o veado à presença do seu amo que ficando 

desapontado com a vulgaridade do animal, nem o recompensou. Depois deste, argumentar 

que o veado voltaria a florir com a chegada da Primavera, o amo lá o mandou enjaular e 

aguardar pelos resultados. 

Quando chegou a Primavera, o veado continuou com as hastes secas, sem flores e 

tanto ele como outros animais, não comiam e mostravam sinais de doença chegando 

mesmo, a morrer. Passado algum tempo, ficou nas jaulas somente aquele veado vulgar que 

o senhor muito rico, nunca vira florir. Enfastiado, o senhor mandou finalmente, derrubar as 

jaulas, libertar o veado para assim, prolongar os roseirais. 

Depois de libertado, o veado, já na floresta, voltou a florir sob o olhar admirado do 

criado que chamava o seu amo para que este também o pudesse ver. Mas, quando o senhor 

muito rico chegou, já o veado tinha desaparecido. 
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2.2. – Estudo da Obra Seleccionada 

Pensamos que esta história promove o gosto pela leitura pois é semanticamente rico 

que, pelos seus espaços em branco (elementos não ditos), apelam à capacidade 

interpretativa dos seus leitores e sugerem vários percursos de leitura. 

Como já referimos, Sloan (1991), alerta-nos para a necessidade de estarmos muito 

atentos aos textos que seleccionamos para partilharmos com os nossos alunos e este, para 

além de ser pessoalmente relevante, é também semanticamente significativo, isto é, tem 

algo a comunicar, promovendo a motivação.  

A narrativa do “Veado Florido” obedece à seguinte estrutura: 

 

 Todavia, os temas presentes nesta obra que aconselhamos como sugestão de 

trabalho, para abordar a temática presente no nosso projecto, Multiculturalismo e 

Interculturalidade, que pela sua actualidade, foram decisivos para a nossa escolha. 
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Quadro 8- Identificação e justificação dos temas na obra (adaptado de Silva 2007) 

Tema Justificação 

Discriminação Só os animais raros é que são dignos de admiração. 

Cidadania 
O senhor rico era considerado um excêntrico; 
Manter os animais em reclusão; 
A liberdade como um valor a preservar.  

Pluralidade social 
Níveis sociais diferentes com regalias para os mais 
poderosos. 

Recriminação 
Por manter os animais enjaulados, não tem direito a 
usufruir da sua beleza (os animais vão adoecendo e 
morrendo).  

Maniqueísmo 
Embora enjaule os animais não os trata mal fisicamente, 
só é mau para satisfazer o seu ego (senhor rico). 

Imutabilidade O senhor rico não muda de opinião ao mandar libertar o 
veado, isto acontece porque este deixa de ter interesse. 

Dever Os criados obedecem sempre ao seu amo. 

Injustiça A maioria dos animais enjaulados morrem doentes. 

Solidariedade Na cena da caçada, os animais tentam defender-se 
mutuamente. 

Perdão O senhor rico liberta o veado, sem lhe fazer mal. 

Moralidade/Ética “Quem tudo quer, tudo perde”; 
Só em liberdade podemos dar o melhor de nós. 

Coragem Quando os animais enfrentam os criados. 

Literatura É uma fonte de aprendizagem; 
Efectiva a imagem do empreendimento; da coragem; da 
fruição; da demanda; da esperança; da liberdade; da 
solidariedade; da VIDA… 

 

2.3. – Os Valores 

Segundo Even-Zohar (1999), referido por Azevedo (2006), os textos literários 

transmitem sempre alguns valores sócio-culturais, tornando-se complexos artefactos 

verbais, numa vertente histórica e ideológica. 

O mesmo autor refere também que John Stephens (1992) defende que a literatura 

para crianças leva-as a compreender melhor um determinado conjunto de valores sócio-

culturais que são comuns entre os respectivos autores e os seus leitores. Esses valores 

dizem respeito normalmente, a uma dimensão ética e moral que estão de acordo com os 
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contextos contemporâneos da literatura, dão uma visão do que as sociedades multiculturais 

consideram importantes quanto à sua própria cultura e do que pretendem perpetuar ou 

negar no futuro, quanto aos valores ideológicos assumidos, podendo contestá-los e mesmo 

resistir-lhes.  

Os valores que todos nós deveremos aprovar na sociedade actual  são aqueles que 

reconhecem e aceitam a presença do Outro e o adopta como Ser diferente, “o 

reconhecimento da sua natureza potencialmente polifónica, o respeito por ele e a sua 

aceitação” (Azevedo, 2006: 41). Contrapondo-se assim, os valores do bem sobre o mal, do 

amor sobre o ódio e da justiça sobre a injustiça, valorizando os primeiros. 

A criança, através da leitura, tem a oportunidade de conhecer e perceber outras 

culturas, alargando os seus horizontes, dando-lhe a oportunidade de crescer e de expandir a 

sua capacidade de diálogo e aceitar outros valores 

a criança é sensibilizada para a existência positiva da diferença, compreendendo que o 
mundo pode ser percebido de múltiplas formas, formas essas que, apesar da sua diferença e 
diversidade, são igualmente legítimas e importantes na própria definição do homem e no 
seu processo de estabelecimento de relações intersubjectivas. (Azevedo, 2006: 42) 

2.3.1. – Cidadania, Pluralidade Social e Democracia 

A educação para a cidadania, no entender de Maria da Graça Sardinha e Rosa Rato, 

citadas por Azevedo e Sardinha (2009), é possuidora de um carácter integrador e 

transversal. 

A aquisição de determinados valores, como o respeito pelas diferenças, pretende que a 
criança seja educada como um ser livre, autónomo, crítico, solidário, completamente inserido 
e participativo na sociedade actual. (Sardinha e Rato, in Azevedo e Sardinha, 2009: 129) 

Ora, a obra que nos propusemos explorar, como narrativa, pode contribuir para 

promover esses valores, promover a educação multicultural, uma consciência cívica nos 

alunos. A leitura da história “O Veado Florido”, ao descrever um grupo de animais 

diferentes, com características especiais e, por esse facto, serem capturados e postos em 

jaulas para que fossem admirados, cria no leitor um sentimento de revolta e suscitar a 

vontade nele de ser solidário, desejando que no final da história esses animais alcancem a 

liberdade, ajudados por alguém, como eles, que defendem, neste caso, os direitos dos 

animais e o direito à diferença. 
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Os amigos e as visitas desse senhor muito rico embasbacavam-se diante das jaulas doiradas, 
que encerravam animais fantásticos, ali colocados para que as visitas e os amigos do senhor 
muito rico abrissem a boca e ficassem sem fala, cheios de espanto. (António Torrado, 2003: 
4) 

Neste momento da leitura, quanto a nós, o mediador deverá fazer uma pausa e 

encaminhar o diálogo precisamente, no sentido de levar as crianças a reconhecer estes 

valores, o direito à diferença e à liberdade e suscitar nelas o valor da cidadania. 

Interessa assim, debruçarmo-nos sobre o significado da escola, ser uma sociedade 

democrática. Segundo Maria Luísa Branco (2007: 163), “A escola-comunidade 

democrática é uma comunidade cívica, alicerçada no conceito de cidadania activa, cujo 

objectivo principal reside na formação de adultos responsáveis e solícitos”. Levando cada 

um de nós a colocarmo-nos na pele dos outros, de modo a que trabalhemos todos em 

conjunto, para solucionar problemas que visem o bem-estar da nossa sociedade e que 

coabitem segundo as regras estabelecidas. 

No sentido disciplinar, a educação para uma cidadania activa, segundo a mesma autora 

e, neste contexto 

é o desenvolvimento de uma consciência moral e social por parte dos professores e alunos, 
entendida como a explicitação de um conjunto de normas e de regras acerca do que é certo e 
errado para a comunidade e a partir do qual cada membro da comunidade sabe o que pode 
esperar dos outros e o que deve dar em troca. (Maria Luísa Branco, 2007: 164)   

 

2.4. – Justificação das Actividades Propostas 

 Propomo-nos, então, nesta fase do nosso trabalho, explanar propostas de 

actividades, que poderão ser desenvolvidas no âmbito da promoção da leitura, a nível de 

Língua Portuguesa e ao mesmo tempo, com o objectivo de desenvolver nos alunos os 

valores pelo respeito à diversidade cultural, existente na nossa comunidade. 

O facto de existir no nosso Agrupamento de Escolas Ribeiro de Carvalho, no Cacém, 

uma elevada percentagem de alunos oriundos de outras culturas, como já tivemos 

oportunidade de mostrar neste capítulo, no ponto 1, levou-nos a elaborar algumas 

propostas de actividades a desenvolver futuramente. 
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Para a explanação da obra que nos propusemos trabalhar, desenvolvemos 7 

actividades, num molde lúdico, de modo a incentivar os alunos a gostar de ler e de 

aprender e levá-los a conhecer e a compreender o mundo, a conhecerem-se a si próprios e 

os outros. Assim, temos como objectivo, promover a leitura, tendo em vista a formação de 

leitores autónomos, críticos e reflexivos. 

Nas nossas propostas de actividades, baseámo-nos no programa de leitura 

fundamentado na literatura (literature-based reading program), das autoras Hallie Kay 

Yopp e Ruth Helen Yopp (2006). Estas autoras defendem uma literatura de qualidade é 

essencial para a aprendizagem na sala de aula. É tarefa dos professores envolverem os seus 

alunos em pensamentos complexos e estruturados acerca da literatura, estabelecendo 

relações de forma que esta enriqueça as suas vidas (Yopp & Yopp, 2006: VII). Assim, no 

momento da leitura, os nossos alunos deverão transportar para o texto literário os seus 

pontos de vista, as suas experiências e contextos únicos, colocando a interacção social no 

centro da aprendizagem. 

 Yopp & Yopp (2006), afirmam que “the value of literature becomes obvious”, quando 

analisam os objectivos do desenvolvimento da literacia, que afirmam como sendo a 

construção das habilidades do leitor para aprender com o texto; amplia a sua competência 

para pensar de forma mais vasta, profunda e crítica; promove respostas pessoais, o gosto e 

o desejo de ler e desenvolve os mesmos, para a vida, utilizando a informação, para 

satisfazer os interesses e necessidades pessoais, assim como participar activamente na 

sociedade. 

As mesmas autoras defendem que este programa de leitura baseado na literatura é 

influenciado por três correntes teóricas fundamentais: 

� A teoria do Reader Response Criticism – aquilo que o leitor traz para o processo 

de leitura é importante; os textos, sem a presença do leitor são apenas marcas 

tipográficas. A leitura é influenciada pelos sentimentos, crenças, atitudes e 

conhecimentos que cada um transporta e ao mesmo tempo é influenciado pelo 

próprio texto. 

Os professores influenciados por esta teoria defendem que os leitores trazem 

diferentes experiências, entendimentos e atitudes para as suas leituras e acreditam 

que a leitura é uma experiência acompanhada por emoções e significados. Assim, 
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podem aceitar várias interpretações do mesmo texto, recusando uma só resposta 

como sendo a correcta e, apoiam os alunos na reflexão e revisão das suas 

interpretações, levando-os a discutir as suas opiniões com os seus pares. 

� A teoria cognitivo-construtivista – Graves, Juel & Graves (2004) sublinham a 

importância do leitor no processo de leitura. Os leitores são detentores de 

conhecimentos e experiências complexas que vão aumentando à medida que 

constroem o seu entendimento de uma selecção de leitura. Portanto, leitores 

diferentes fazem as mesmas interpretações, sendo esta construção de um trabalho 

cognitivo. 

Os professores influenciados por esta teoria, vêem a leitura como subjectiva, 

proporcionam aos seus alunos momentos para que eles pensem acerca do que já 

sabem, para que acrescentem a sua rede de conhecimentos de várias formas. 

� A teoria sociocultural – Vygotsky (1978), valoriza a natureza social da 

aprendizagem, pelo que as interacções entre os indivíduos são fundamentais. Os 

alunos devem debater as suas interpretações entre si, sem que o professor 

intervenha, estando assim mais à-vontade, para defenderem os seus pontos de vista. 

Como já foi referido anteriormente e, segundo Yopp & Yopp (2006), este programa de 

leitura baseado na literatura deve ter tês momentos essenciais, com objectivos específicos: 

as actividades antes da leitura, as actividades durante a leitura e as actividades depois da 

leitura. 

Cabe ao professor contextualizar e adequar o programa de leitura à sua turma. Terá ele 

próprio que ser conhecedor da literatura infantil, proporcionar aos seus alunos o acesso a 

uma grande variedade de textos e seleccionar obras de vários géneros, temas, interesses e 

graus de dificuldade. 

O professor deve também reservar tempo próprio, no seu horário lectivo para a leitura e 

para a discussão de obras, dando a oportunidade aos alunos de falar acerca dos livros, 

partilhando com eles a sua própria experiência e os seus interesses a este nível, 

transmitindo-lhes prazer, num ambiente de confiança. É também importante que as 

crianças se possam envolver em experiências de leitura em grande grupo, pequeno grupo, a 

pares e individualmente pois cada um deles tem os seus próprios gostos e interesses. 
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Já referimos anteriormente as competências e os conteúdos programáticos que 

pretendemos desenvolver nos alunos que trabalharem a obra “O Veado Florido”.  

Para uma leitura mais clara das actividades propostas, construímos um modelo que 

servirá para todas elas: 

• Justificação 

• Desenvolvimento 

• Níveis de desempenho pretendidos 

• Avaliação 

Todas as actividades propostas poderão obedecer aos seguintes referenciais de 

execução: 

� Duração da actividade: 1h 30m a 2h; 

� Público-alvo: 1 turma do 3º/4º ano de escolaridade; 

� Organização: grande grupo, pares ou individual (referido em cada proposta de 

actividade); 

� Materiais de apoio: texto narrativo e materiais de exploração diversos 

(referenciados em cada proposta de actividade). 

2.4.1. Actividades de Pré – Leitura 

Pretendemos explorar os seguintes objectivos, com o desenvolvimento das 

actividades de pré - leitura: 

� Proporcionar e promover uma verdadeira igualdade de oportunidades a todos os 

alunos; 

� Despertar nos alunos a curiosidade; 

� Facilitar a compreensão sobre as personagens, acontecimentos, temas e ideias-

chave. 
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Actividade 1 – “Maleta Pedagógica” 

Justificação 

A técnica do “baú literário” segundo Azevedo (2006: 61), como actividade de 

antecipação, possibilita à criança mobilizar e exercitar os seus conhecimentos intertextuais, 

aprendendo a compreender o texto de uma forma global e significativa, “vivenciando, além 

disso, e ainda antes da interacção propriamente dita com ele, a função lúdica do texto”. 

A actividade que antecede a leitura é vista pela criança, como um jogo entre ela e o 

texto, transportando com ela, as suas convicções, ideologias, sentimentos e conhecimentos 

acerca do que a rodeia. O jogo motiva assim a criança à interpretação imaginativa em 

grupo e desperta-lhe a curiosidade pela leitura. 

De acordo com Yopp & Yopp (2006), já referenciadas, com as actividades antes da 

leitura, o professor poderá recolher informação útil acerca da preparação que os seus 

alunos já têm para que interajam de forma activa e significativa com o texto seleccionado. 

Promove-se com esta actividade as respostas pessoais e afectivas, demonstrando às 

crianças que os seus conhecimentos, experiências e ideias são importantes. Pretende-se 

também activar e construir conhecimentos do mundo e desenvolver a oralidade, motivando 

os alunos para a leitura e para a formulação de hipóteses que ao longo da leitura irão ou 

não ser confirmadas. 

Baseando-nos na teoria de Piaget (1932), utilizamos o conhecimento anterior para 

compreender a nova informação. O conhecimento constrói-se a partir da interacção entre o 

que já sabemos e o conhecimento novo. 

Nesta primeira actividade, sugerimos a “Maleta Pedagógica”, baseada na “Cesta 

Literária”, referida por Rita Simões e Fernando Azevedo (2009:91) 

Objecto no qual se colocam adereços considerados significativamente relevantes ao contexto 
da obra que vai ser trabalhada… já que não só lhes desperta a curiosidade e os motiva para a 
obra que vai ser lida, como os auxilia a efectuar inferências susceptíveis de preencher os 
espaços em branco do texto. 
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Descrição da Actividade 

A “Maleta Pedagógica” consta de uma caixa, transformada em mala, onde são 

colocados diversos objectos relacionados com a história que iremos ler, “O Veado 

Florido”, como por exemplo: imagem de uma floresta, imagem de um caçador, imagens de 

vários animais selvagens, uma corda, uma rede, um chicote e uma jaula. 

Tanto a mala como os objectos que ela contém, deverão ser apresentados aos alunos 

progressivamente, depois de lhes ter dito que aqueles elementos aparecem na história que 

irão ouvir. Enquanto se vai mostrando cada um dos objectos, é solicitado aos alunos que 

falem deles: 

Quadro 9- Exploração oral de imagens. 

Nome do objecto 
Exemplos de perguntas 

que se podem formular aos alunos 

Imagem de uma floresta 

• O que representa a imagem? 
• Que tipo de vegetação existe? 
• Que animais poderão viver ali? 
• Será perigoso viver nesta floresta? 
• Gostarias de viver lá? 

Imagem do veado florido 
(fazer o mesmo com os 
outros animais que se 
encontram na mala) 

• Como se chama este animal? 
• Quais são as suas características? 
• O que come? 
• Como se desloca? 
• Com quem convive? 

Uma Corda 
(fazer o mesmo para os 

outros objectos) 

• Que objecto é este? 
• De que é feita? 
• Quais as suas utilidades? 
• È grande, é pequena? E a sua forma? 

O caçador 
 

• Quem é este senhor? 
• Como está vestido? 
• Que ferramentas pode usar? 
• Gostarias de ter a sua profissão? Porquê? 
• Onde vive? 
• Com quem vive? 

O diálogo vai sendo estabelecido com os alunos consoante os conhecimentos prévios 
que os próprios têm sobre os elementos apresentados, estimulando-os a fazer 
predições daquilo que poderá vir a acontecer. 
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Numa fase seguinte de pré-leitura, pode-se pedir aos alunos que criem uma história 

com os elementos apresentados, a pares. Essa história irá ser posteriormente apresentada e 

comentada pela turma. 

Níveis de Desempenho pretendidos 

Os níveis de Desempenho que se pretendem observar com a realização desta 

actividade são os seguintes: 

� Selecciona vocabulário. 

� Participa no diálogo. 

� Verbaliza convicções. 

� Emite opiniões. 

� Faz inferências criativas. 

� Desenvolve a imaginação. 

� Identifica espaços. 

� Identifica animais selvagens. 

� Identifica hábitos alimentares desses animais. 

� Identifica profissões. 

� Desenvolve a fantasia. 

� Produz textos escritos. 

� Reflecte sobre a produção realizada. 

Avaliação 

Na avaliação desta actividade, podem-se construir grelhas de observação. (Anexo II) 

Na avaliação dos textos criados pelos alunos a pares, poderão ser usados os critérios de 

avaliação estabelecidos pelo Agrupamento6, como se pode observar no quadro número dez. 

No âmbito da avaliação da Língua Portuguesa foram definidos, na escrita de textos, os 

itens e percentagens relativas a cada item, quando integradas em fichas de avaliação. 

Quando avaliadas isoladamente deverão ser respeitados os itens e as percentagens, 

proporcionalmente à cotação atribuída. 

 

                                                        
6
 Ver os critérios estabelecidos pelo Agrupamento de Escolas Ribeiro de Carvalho no Anexo III 
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Quadro 10- Escala percentual do texto escrito. 

Texto 
Escala percentual - 25% (Quando integrado em ficha de 

avaliação) 

 Ortografia 5% 

Ordenação de ideias 5% 

Respeitar o tema 5% 

Criatividade 5% 

Pontuação 5% 

 

Actividade 2 – “Book – Talk” 

Justificação/Descrição da Actividade   

O book talk é também uma actividade de pré-leitura que nós aconselhamos pois, tem 

como objectivo despertar o interesse dos alunos para a leitura e despertar-lhes a 

curiosidade sobre o conteúdo de um determinado texto, levando-os a fazer diversas 

sugestões, que mais tarde, serão confirmados ou não, ao longo da história. Segundo Souza, 

Moura & Souza, citados por Azevedo (2006: 67), “Na realidade, o book talk é um breve 

comercial para um livro”, deve ser curto, com a duração de 2/3 minutos. 

Com a realização desta actividade, permitiu-se aos alunos inferir informação acerca da 

história que, no nosso caso é “O Veado Florido”. Os alunos terão a oportunidade de 

partilhar opiniões entre eles, antes da interacção com o texto. 

Esta actividade seria realizada primeiro em grande grupo, a turma, numa 2ª sessão. 

Pode começar-se esta sessão, fazendo-se um resumo oral do que se fez na sessão anterior e 

registar no quadro as palavras mais relevantes, com as quais se podem construir a área 

vocabular de “animais selvagens”. Essas palavras, poderiam ser escritas em tiras de 

cartolina previamente recortadas e coladas no quadro. 

Em seguida, seria distribuído a alguns dos alunos, um pedaço de um puzzl que, depois 

de construído no quadro, formaria a capa do livro. 

Nesta fase, os alunos teriam a oportunidade de observar os elementos paratextuais do 

livro Cerrilho (2006: 40): a capa com o título e a respectiva ilustração; o autor e a 
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ilustradora. Depois, com o livro na mão, o professor pode solicitar a um dos alunos para ler 

o texto que se encontra na contra-capa onde se faz um breve resumo da história e do estilo 

do próprio escritor, António Torrado. 

Seguidamente, pode estabelecer-se um diálogo, fazendo uma exploração oral, a qual 

poderá contribuir para que todos desenvolvam o seu saber enciclopédico. Quando se 

partilham experiências, ideias e opiniões, os alunos menos favorecidos sócio/ 

culturalmente, podem beneficiar da partilha dos comentários do grupo e enriquecerem os 

seus conhecimentos.  

Como bem nota Azevedo (2007) a este propósito, a conhecida questão da heterogeneidade da 
turma, tantas vezes convocada para justificar dificuldades na realização de determinadas 
tarefas e actividades colectivas é, neste caso, motivo gerador de maior enriquecimento do 
grupo de alunos, na medida em que possibilita uma partilha alargada e solidária de 
experiências e de vivências entre essas crianças; (Lopes in Azevedo e Sardinha, 2009: 85) 

No final desta sessão, os alunos deverão mostrar curiosidade e grande motivação para 

a leitura do livro que o professor escolheu para explorar, “O Veado Florido”, de António 

Torrado. 
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Avaliação da actividade 

Nesta sessão poderíamos também preencher uma grelha semelhante à utilizada na 

sessão anterior (Anexo II), perante as questões por que os alunos iam sendo confrontados. 

Segue-se um quadro com alguns exemplos de propostas de questões a colocar aos alunos: 

Quadro 11– Formulação de questões para justificação da história. 

Questões formuladas Justificação 

Porquê o Veado Florido? A capa tem um veado que mostra só a 
sua cabeça. 

Qual a relação que existe entre as 
personagens? 

A capa mostra um homem abraçado à 
cabeça do veado. 

Será uma história onde entram só estas 
personagens? 

A ilustração da capa é muito pequena, 
mostra um homem e um veado. 

Em que época do ano se passa a história? 
Onde se passará a história? A capa mostra parte de uma flor. 

Conhecem outras obras escritas por este 
autor? 
Quem é a ilustradora? 

Na capa está expresso o autor e a 
ilustradora. 

Do que consta a contra-capa? Com o livro na mão, os alunos observam 
a contra-capa. 

A quem é dirigido a obra? 
A quem agrada a sua leitura? 
Como podemos caracterizar a sua 
linguagem? 
Qual será o seu tema central? 
Qual o dom do veado? 
Em quem se inspirou a ilustradora? 
Porquê? 

Na contra-capa, existe um texto que será 
lido por um dos alunos, para a turma, 
onde se faz um breve resumo da história, 
e se faz alusão ao enredo. Faz-se também 
uma breve abordagem do estilo do autor 
e o propósito da ilustração. 

Poder-se-ão colocar outras questões, isto depende do decorrer do diálogo entre o 
professor e os seus alunos e entre os pares. Como já foi referido, depende dos 
conhecimentos prévios que os próprios têm sobre os elementos apresentados. 

 

Níveis de Desempenho pretendidos 

Os níveis de desempenho pretendidos, com a realização desta actividade são os 

mesmos dos pretendidos com a realização da actividade anterior, excepto os dois últimos:  

- Produz textos escritos; 

- Reflecte sobre a produção realizada.  
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Podemos acrescentar os seguintes: 

� Refere vocábulos à volta da área vocabular. 

� Interpreta ilustrações. 

� Identifica os paratextos do livro. 

� Faz inferências lógicas e criativas. 

2.4.2. – Actividade de Leitura 

Com a realização desta actividade, satisfazemos a curiosidade dos alunos acerca da 

história “O Veado Florido”, explorando a obra com actividades de leitura. A leitura desta 

obra pode ser feita pelo professor, em duas sessões e, interrompida cada vez que houver 

necessidade, fazendo-se algumas paragens em momentos chave, por a mesma ser um 

pouco extensa, para que os alunos se mantenham atentos e interessados, estimulando a sua 

curiosidade e, para que sintam vontade de prosseguir a leitura da história.  

Como adverte Azevedo (2006), é durante a leitura que a criança e jovem-leitor mais se 
envolve com o texto, que estabelece conexões, questiona ou cruza informação do texto com 
saberes acerca do mundo empírico e histórico-factual. (Lopes, 2009: 86) 

Nas pausas que referimos, podemo-las aproveitar para a mini lesson, principalmente 

durante a leitura independente como defendem Renata Souza, André Moura e Silvana 

Souza (2006). Esta parte explícita de ensino, ajuda os alunos a trabalharem de modo mais 

produtivo durante a leitura, possibilitando-lhes estratégias e habilidades e por outro lado 

foca-lhes a atenção nos vários elementos da literatura.   

Assim, com as actividades de leitura, pretendemos explorar os seguintes objectivos: 

• Preparar o aluno para usar estratégias de compreensão; 

• Familiarizar o aluno com a estrutura do texto; 

• Fomentar o enriquecimento da linguagem e do vocabulário; 

• Facilitar a compreensão sobre as personagens, os acontecimentos, os temas e 

ideias-chave; 

• Colaborar na construção de sentidos e interpretações; 

• Promover a leitura; 

• Desenvolver o espírito democrático e de cidadania. 
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Actividade de Leitura 1 – Diário de Personagem 

Justificação da actividade 

No seguimento das actividades de pré-leitura surge então a leitura da história, que tem 

como objectivo envolver os alunos com a história, de modo a estabelecerem com a mesma 

uma relação afectiva e de partilha de emoções. Valorizamos aqui também a contribuição de 

cada um, com os seus conhecimentos, enriquecendo o próprio grupo. 

Ler é crucial para se colocar como sujeito no mundo. No entanto, as teorias pesquisadas 
mostram o ensino da leitura não somente pautado na literatura, mas actividades de leitura que 
dialogam com o texto indo além da simples decodificação. O leitor deve estabelecer relações 
entre o texto e as suas experiências, o texto e seus significados e entre o texto e o leitor. 
(Azevedo, 2006: 69) 

Nesta sessão pretende-se que os alunos elaborem o “Diário da Personagem”, que surge 

como complemento da leitura e permite ao aluno envolver-se mais profundamente com a 

personagem, registando opiniões pessoais e, contando-nos a história na sua perspectiva. 

Os “Diários de Personagem” permitem ao leitor um envolvimento e identificação com a obra 
muito mais forte, sendo que o seu entendimento das acções, dos motivos e das emoções das 
personagens é expandido. (Simões e Azevedo, 2009: 93)   

Descrição da Actividade 

Quando da primeira paragem (pág. 13), podemos sugerir aos alunos um diário de 

personagem onde os mesmos, individualmente, escolhem uma das personagens que 

apareceram até ao momento na história e assumam o seu papel na mesma, escrevendo uma 

página. Antes da escrita do texto, os alunos poderão preencher uma ficha denominada 

“Planifica Primeiro” com a caracterização dessa personagem (Anexo IV). 

O objectivo, para além do desenvolvimento de técnicas de escrita, é o de perceber se os alunos 
são capazes de se colocar na pele de uma personagem e de recontar a história à luz da sua 
perspectiva. Esta actividade ajuda os alunos a ir além de uma simples compreensão literal e 
encoraja-os a construir respostas pessoais e a envolver-se mais profundamente com os textos. 
(Simões e Azevedo, 2009: 93) 

Como já tínhamos referido, a criança quando se identificar com as personagens da 

história, toma contacto com o outro, o que vai contribuir para que o aceite. Como podemos 

definir esta obra como fazendo parte dos livros de literatura infantil, que fazem referência 

ao conceito de livros multiculturais, podemos defini-lo também como sendo uma obra que 

valoriza o respeito pela diversidade de culturas, tal como defende Balça (2006).  
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Também voltamos a lembrar que os alunos neste estádio de desenvolvimento da 

leitura, segundo Chal, encontra-se entre a fluência e o aprender algo de novo, designado 

por compreensão. 

Depois da escrita do texto, podemos então sugerir aos alunos que o leiam aos colegas 

que serão convidados a emitir a sua opinião e depois afixados no placard na sala de aula 

com o título “Páginas dos diários das personagens da história”. 

Avaliação da actividade 

Na avaliação desta actividade, podemos usar uma grelha de observação idêntica à da 

actividade anterior e os parâmetros adoptados pela escola, para o texto escrito7.  

Níveis de Desempenho pretendidos 

Com o desenvolvimento desta actividade de leitura, pretende-se que os alunos se 

envolvam de um modo afectivo e pessoal, com as personagens da história e que adquiram 

os níveis de desempenho, expressos no quadro que se segue, onde mostramos também as 

actividades sugeridas: 

Quadro 12– Actividades e níveis de desempenho. 

Actividades Níveis de Desempenho 

Leitura da 1ª parte da história. 

Identifica as personagens. 
Interpreta as personagens. 
Selecciona vocabulário. 
Verbaliza convicções. 
Emite opiniões. 
Faz inferências criativas. 
Desenvolve a imaginação. 

Exploração dos vocábulos. 

Identificação/Caracterização das personagens. 

Resumo oral da parte da história lida. 

Elaboração de uma página do Diário de 

Personagem 

Leitura das páginas do Diário 

Actividade de Leitura 2 – Mapa da história  

Justificação da actividade 

Antes de se iniciar a leitura da segunda e última parte da história, com a leitura por 

parte do mediador, este deve promover uma breve reflexão sobre o que tinha acontecido na 
                                                        
7
 Ver Anexos II e III 
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primeira fase da história, fazer um breve resumo oral e colectivo, de modo a activar a 

memória e que permita aos alunos situarem-se no momento em que se parou na sessão 

anterior. 

Podemos aqui também desencadear uma mini lesson, com o objectivo de 

consciencializar os alunos para os textos metaficcionais.  

Texto no qual as técnicas de construção textual são intencionalmente postas em evidência, 
procurando mostrá-lo como artefacto construído ficcionalmente mediante uma série de 
convenções compartilhadas com os seus leitores. (Simões e Azevedo, 2009: 89)  

Com a leitura deste texto, podemos chamar a atenção da criança para o aspecto 

ficcional da história, para que os mesmos possam questionar-se quanto à relação existente 

entre a ficção e a realidade. 

Segundo os mesmos autores, este tipo de textos cumprem uma importante função 

didáctica pois mostra aos alunos como os textos são “construções culturais, 

deliberadamente marcadas por contextos, por actores e com propósitos de criação de 

determinados efeitos perlocutivos.” (Azevedo e Sardinha, 2009: 90) 

Descrição da Actividade 

Inicia-se agora a segunda sessão da leitura da obra, o professor deverá terminar a 

leitura da história e sugerir aos alunos a execução do mapeamento da história. Nesse mapa 

os alunos deverão, proceder individualmente à escrita das “caixas” referente às 

personagens, aos contextos, ao espaço, ao tempo, ao problema e ao objectivo de resolução, 

aos episódios e à forma de resolução encontrada8. 

Para que os alunos possam relembrar a história e tirar algumas dúvidas que possam ter 

surgido quando da escrita do mapeamento, podemos fazer uma leitura partilhada. Podemos 

projectar a história no retroprojector e pedir aos alunos que leiam a mesma, por partes, 

individualmente e em voz alta. Em cada pausa, observam-se e interpretam-se as imagens 

pois quanto a nós, a parte estética, a ilustração de um texto é muito importante, pode 

motivar os alunos para a leitura, ajudá-los na sua compreensão e desenvolve o sentido 

estético.  

                                                        
8
 Ver Anexo V 
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De seguida podem formar-se pequenos grupos, com o máximo de cinco elementos, 

onde se vai analisar e discutir um por um dos mapeamentos da história, até se chegar a um 

consenso e preencher um por grupo, colectivo, resultante da opinião de todos. Por fim, o 

porta-voz de cada grupo deverá ler o seu mapa ao grande grupo, para esclarecer dúvidas ou 

acertar pormenores.  

Avaliação da actividade 

No final da leitura da história, podemos dar aos alunos uma ficha de leitura, 

denominada “A História que eu li”9 onde os mesmos irão escrever o título da obra; o nome 

do autor; um pequeno resumo; os momentos da história que gostaria de ter vivido; se lhe 

agradou ou não o desfecho e porquê; qual a frase ou expressão que lhe agradou mais e se 

recomendaria a leitura do texto a algum amigo e porquê.  

Ao terminar esta actividade, podemos dar aos alunos uma ficha de “Autoverificação” 

para depois da leitura10 baseada em Sim-Sim (2007: 24). Segundo esta autora é importante 

que o leitor “automonitorize” o que compreendeu sobre o texto.     

Níveis de Desempenho pretendidos 

Para o desenvolvimento desta actividade, podemos considerar os seguintes níveis de 

desempenho: 

• Faz pequenos resumos; 

• Participa no debate; 

• Faz inferências lógicas e criativas; 

• Identifica as personagens; 

• Identifica as características físicas e psicológicas das personagens; 

• Identifica o espaço e o tempo das acções; 

• Desenvolve a criatividade; 

• Desenvolve o sentido estético; 

• Escreve com correcção ortográfica.  

                                                        
9
 Ver Anexo VI 

10
 Ver Anexo VII 
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2.4.3. – Actividade de Pós-leitura – Da leitura à escrita 

Quando associamos e conjugamos estratégias de animação da leitura com jogos de 

escrita, segundo Liliana Pinto (2009: 112), “conseguimos estabelecer a ligação entre os 

diversos domínios programáticos da Língua Portuguesa.” Os alunos têm a oportunidade de 

activar assim, a sua consciência lexical, morfológica, gramatical, sintáctica e textual. É o 

que pretendemos sugerir com a realização das actividades que se seguem. 

Actividade de Pós-leitura – Álbum de Animais Fantásticos  

Justificação da actividade 

Neste ponto, vamos sugerir actividades de pós-leitura que pode dar sequência à 

terceira parte da nossa Dissertação, “Projecto – Vamos Representar o Veado Florido”. 

Esta actividade foi baseada numa das muitas realizadas, numa turma de 3º ano de 

escolaridade, onde leccionei no ano lectivo de 2008/2009, no âmbito dum trabalho que 

tinha como base a dramatização/representação da obra já referida. 

Sugerimos então, uma sequência de actividades no âmbito de um mini projecto a que 

podemos chamar ”álbum de animais fantásticos”, cujo objectivo principal será conhecer 

melhor a língua para ser capaz de brincar com ela e daí retirar prazer. 

Como esta obra de António Torrado, relata a obsessão de um homem por animais 

fantásticos e bizarros e cujo texto é usado com grande criatividade, resultando da criação 

de uma galeria de animais fantásticos que irão ser admirados por amigos e convidados 

desse homem, deixa o leitor entusiasmado na descoberta de múltiplos pormenores acerca 

de cada espécie da colecção. 

Apropriar-se da palavra implica, não só reconhecer a sua representação gráfica e fónica, mas 
também o seu significado. Quanto maior for o capital de palavras de que dispomos, mais 
eficaz somos a compreender e a produzir textos orais ou escritos. Ser capaz de descobrir o 
significado de palavras com base na análise da sua estrutura interna é um desempenho que 
necessita de um ensino explícito e sistemático, recorrendo à observação, manipulação, 
descoberta de regularidades, explicitação e posterior mobilização. (Silva, 2010: 49) 

Nesta actividade, parte-se da leitura do texto para a observação de alguns processos de 

constituição das palavras, para que se facilite a sua compreensão e que as mesmas se 
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podem utilizar de uma forma criativa, de forma a que se alimente o prazer pelo jogo 

linguístico. 

Nesse “jogo linguístico”, podem usar-se palavras inventadas, com os nomes de 

animais bizarros, criados pela imaginação do autor e mesmo dos alunos. Segundo a mesma 

autora, depois de serem explicitados alguns mecanismos que ajudam a decifrar o sentido 

dessas palavras, estamos a contribuir para o desenvolvimento da consciência lexical e 

morfológica. 

Com o decorrer desta actividade, a principal competência será desenvolver a escrita, 

encarada na sua vertente pessoal e criativa, sendo dadas aos alunos, instruções claras e 

concretas para os orientar. 

Este mini projecto, no âmbito da língua, poderá ser desenvolvido em três etapas 

distintas, onde se pode recorrer a um enquadramento interdisciplinar/transdisciplinar ou 

não, pois segundo Silva (2010), “A língua pode e deve constituir-se também como 

projecto. Estas duas perspectivas: a língua ao serviço de projectos e língua como projecto 

devem coexistir.” 

Descrição da Actividade 

 Ao longo desta actividade, os alunos terão a oportunidade de conhecer melhor a nossa 

língua e que se pode aprender, brincando com as palavras, podendo-se inventar palavras e 

descrever aquilo que achamos que elas podem representar. 

Este ”mini projecto”, como já referimos, poderá decorrer em três fases: 

� Preenchimento de uma grelha com nomes de animais fantásticos e bizarros e 

suas características: aqui, poderemos recordar a classe dos nomes e dos 

adjectivos e a flexão dos nomes e dos adjectivos em género e número. Podemos 

pedir também aos alunos, que coloquem os nomes dos animais por ordem 

alfabética11, testando conhecimentos prévios. Nessa grelha, podem escrever 

animais já existentes no texto ou animais inventados por eles, aos quais terão 

que dar um nome. 

                                                        
11

 Ver Anexo VIII 
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Aqui, poderemos aproveitar para leccionar mais uma mini lesson, aproveitando a 

formação dos nomes dos animais (inventados), como por exemplo a palavra  

   

 

 

é uma palavra composta por duas palavras, como o demonstrado no esquema e, a partir 

daqui,     passar para a noção de palavras compostas; o que é o prefixo e o sufixo, com 

palavras reais: “refazer” ou “pedreiro”. Noutras sessões poder-se-á voltar a estes conceitos, 

realizando outras actividades. 

� Desenhar o seu animal preferido, conforme as características apontadas 

na grelha anterior ou, com recortes de vários animais (imagens de revistas), 

construir o seu, fazendo montagens. Os alunos neste trabalho vão aplicar o 

seu sentido estético e desenvolver mais uma vez a imaginação. 

� Nesta fase do trabalho, os alunos vão construir o seu texto descritivo, 

descrever os animais com rigor. Devemos lembrá-los escrevendo no quadro 

que no começo do texto, devem apresentar o animal, depois descrevem 

todas as suas partes com pormenor e, para terminar, fazer um comentário 

interessante e pertinente. 

 

Por fim, os alunos podem combinar a melhor forma de apresentar os seus textos. 

Depois podem formar grupos para a elaboração de um álbum e distribuir tarefas a cada um: 

um dos grupos pode organizar os animais e respectivas imagens; outro grupo pode fazer o 

índice; outro grupo faz a introdução onde explicam como organizaram o álbum e o último 

grupo faz a capa e a contra – capa, com o título previamente escolhido pela turma e 

respectiva ilustração.  

Avaliação da actividade 

Quanto a nós, tanto nesta actividade como nas anteriores, os alunos devem participar 

activamente no processo de avaliação, desde a elaboração dos instrumentos até à análise e 

“vacaloura” 

loura vaca 
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reflexão sobre os resultados. Mas, como apresentamos apenas propostas de trabalho, não 

nos é possível essa intervenção directa. 

Neste contexto, podemos então propor aos alunos, depois da construção do álbum, 

avaliarem o seu trabalho preenchendo individualmente, uma grelha de auto - verificação12. 

Na avaliação dos textos escritos sobre os animais, podemos usar os parâmetros 

adoptados pelo Agrupamento13.  

Níveis de Desempenho pretendidos 

Para o desenvolvimento desta actividade podemos considerar os seguintes níveis de 

desempenho: 

� Identifica o sufixo e o prefixo; 

� Faz pequenos textos; 

� Escreve com correcção ortográfica; 

� Participa no debate; 

� Faz inferências lógicas e criativas; 

� Identifica o habitat dos animais; 

� Identifica as características físicas dos animais; 

� Desenvolve a criatividade; 

� Desenvolve o sentido estético; 

� Organiza álbuns. 

 

 

 

 

                                                        
12

 Ver Anexo IX 
13

 Ver Anexo III 
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Capítulo II - Projecto “Vamos Representar O Veado Florido”  

1- Introdução/Justificação  

Nesta parte da nossa Dissertação, vamos apresentar o projecto, a que já fizemos 

referência, “Vamos Representar O Veado Florido”, que decorreu ao longo do ano lectivo 

de 2008/2009, com a turma que leccionei durante os quatro anos de escolaridade do 1º 

ciclo do Ensino Básico. 

 Pensamos que será interessante complementar as actividades propostas na primeira 

parte do nosso trabalho com as que se seguem, pois, além de já terem sido testadas, são de 

grande pertinência para a motivação da leitura de obras de literatura infantil. Por outro 

lado, as actividades nas áreas das expressões permitem ao aluno um melhor conhecimento 

do seu corpo, o respeito pelo outro e uma melhor socialização, no caso da expressão 

dramática e o desenvolvimento do sentido estético e da criatividade, no caso da expressão 

plástica. 

 Estando estes alunos no 3º ano de escolaridade, pretendíamos apresentar uma peça de 

teatro na 17ª Mostra de Teatro do Concelho de Sintra e que seria submetida a um júri 

concelhio. Era-nos então exigido, um Portefólio que demonstrasse as diversas fases 

percorridas até ao resultado final, a representação. 

Aproveitámos, também, apresentar a mesma peça de teatro ao próprio autor da obra, 

António Torrado (Anexo XI), quando da sua visita à nossa escola, no âmbito do Projecto 

promovido pela Câmara Municipal de Sintra, “A vinda de um escritor à Escola”, com o 

objectivo de promover a leitura e o livro de Literatura Infantil.  

Segundo Sá – Chaves e tal. (2000), é na continuidade do processo reflexivo, integrado 

num continuum, que se baseia o êxito da formação de qualquer ser Humano. Este 

continuum deverá ser alargado no tempo e nunca num curto período, contendo um 

sequencial ordenado de trabalhos significativos, cumprindo uma função estruturante, 

organizadora e desmistificando o “problema” inicial. 

Assim, nesse sentido, o nosso projecto, além de desenvolver um conjunto de 

actividades que tinham como pano de fundo a representação, apresentava uma reflexão 

sobre a arte de representar, bem como as suas estreitas relações com o ensino/ 
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aprendizagem, transversalmente em todas as áreas neste nível de ensino, nomeadamente a 

nível das expressões. 

A representação e a leitura de textos para teatro, segundo Vygotsky (1962), podem ser 

de uma importância enorme no desenvolvimento sociocognitivo dos alunos. Permite o 

desenvolvimento de processos auto-reguladores do discurso interior da criança, quando a 

mesma interioriza os diálogos, com as actividades verbais colectivas. 

O ensaio de um texto de teatro para o apresentar perante uma audiência fomenta o 
aprofundamento da compreensão do texto e, consequentemente, a expressividade da leitura 
oralizada… É o treino dos aspectos entoacionais na leitura oralizada que faz com que a mesma 
pareça linguagem falada. (Sim-Sim, 2007: 49)  

A leitura é também mais atractiva quando acompanhada de gestos e movimentos, 

contribuindo os mesmos, para uma maior facilidade de memorização. Além disso, quanto a 

nós, a expressão corporal contribui para um melhor conhecimento do nosso corpo e facilita 

as relações entre os alunos, como já referimos. 

O texto da obra trabalhada, não sendo propriamente um texto para teatro, possibilitou 

aos alunos adaptá-lo de forma a poder ser representado, permitindo-lhes o treino da 

reescrita do texto, para além do resumo. A representação da obra “O Veado Florido” foi 

assim uma adaptação da mesma, construída pelos alunos. 

Este processo complexo exigiu, não só o envolvimento da turma, mas também, o 

empenhamento de toda a comunidade educativa, incluindo os pais e outros familiares dos 

alunos, facilitando um convívio sadio entre as famílias. 

Este projecto, além de unir as famílias e os alunos, também os responsabilizou, pois 

sentiram esse projecto como sendo seu, aplicando-se nas tarefas distribuídas14: 

� os adereços foram feitos pelos alunos e as respectivas famílias, em casa e na escola;  

� o pai do Pedro, professor do segundo ciclo na área de expressão plástica, as mães 

da Patrícia Silva e do André e, a professora da turma, colaboraram na orientação 

dos alunos, na elaboração dos cenários a nível do desenho e da pintura;  

� o pai da Filipa, actor no grupo de teatro “Chão de Oliva” de Sintra, ajudou nas aulas 

de expressão dramática;  

                                                        
14

 Ver Anexo XI 
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� o actor Rogério Jaques, destacado pela Câmara Municipal de Sintra e a professora 

da turma, ocuparam-se com a realização, encenação e ensaio da peça;  

� o pai do Diogo filmou os cenários e os actores (alunos) e, fez a reportagem 

fotográfica; 

� o marido de uma professora da escola e a professora da turma, realizaram o filme 

que foi projectado no palco, quando da representação. 

Passamos, agora, à apresentação de algumas actividades, as mais significativas, 

desenvolvidas ao longo do ano lectivo de 2008/2009, no âmbito deste projecto. 

Actividade 1 – Jogos de expressão dramática 

Justificação  

Antes da leitura da obra, logo no início do ano lectivo, foi desenvolvido um trabalho 

com jogos de expressão dramática, em várias sessões, criando uma base de trabalho 

confortável para os alunos, de modo a que estes se sentissem seguros, se sentissem à 

vontade entre si e capazes de experimentar e cometer erros. 

 Foi necessário desenvolver este trabalho prévio, antes de pôr as crianças a dramatizar 

ou a representar, para que os mesmos adquirissem confiança pessoal, tornando-se cada vez 

mais “teatrais” à medida que os exercícios avançavam. Assim, o objectivo principal destes 

exercícios foi fazer com que os alunos ficassem menos inibidos quanto às suas acções, 

reacções ou opiniões das outras pessoas e, por fim, contribuir para a sua autoconfiança. 

Estes exercícios foram usados como uma espécie de “aquecimento” para o grupo, 

antes de iniciar os ensaios para a peça. Com a ajuda do actor Rogério Jacques, foram 

desenvolvidos uma série de exercícios que levaram o grupo a um clima apropriado e 

ajudou-os a prepararem-se para entrar nas suas personagens15. 

Descrição das Actividades  

É essencialmente através destas actividades de dramatização, geralmente realizadas 

em grupo (jogo colectivo), que a criança desenvolve o seu senso social, passando do 

                                                        
15

 Ver Anexo XI 
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egocentrismo para a consciência do espírito de grupo, adquirindo pela prática a forma de 

relacionamento com os outros.  

Iniciámos este projecto logo no início do ano lectivo de 2008/2009 e durante o 1º 

período realizámos sessões semanais com exercícios de dramatização dos quais passamos a 

apresentar alguns, na tabela que se segue: 

Quadro 13– Jogos de Dramatização - Actividades desenvolvidas. (Anexo XI) 

Actividades Exemplos de alguns exercícios 

Charadas 
 

� A turma foi dividida em quatro grupos. Cada grupo 
tinha de mostrar, através da disposição dos seus 
corpos, num todo, um animal selvagem que os outros 
teriam que adivinhar. 

� Os mesmos grupos, poderiam depois introduzir novos 
elementos, como por exemplo: sons; cada elemento, 
mimar comportamentos desse mesmo animal; etc. 

Dramatizações 

� Todos os alunos dançam ao som de uma música. 
Quando esta pára, devem ficar imobilizados, sem rir 
ou emitir qualquer som; 

� Um dos membros do grupo vai para o centro da sala e 
começa a imitar o som e o movimento de uma 
máquina imaginária. À ordem da professora, os 
outros elementos, vão juntando-se ao primeiro, 
acompanhando o mesmo som e movimento, 
formando uma só máquina que vai aumentando ou 
diminuindo o som e o movimento. 

� A pares, um dos membros de cada dupla, faz 
movimentos que o outro vai acompanhando 
harmoniosamente, como se fosse a sua imagem num 
espelho. Vão mudando de posição. 

� Em círculo, me modo a que todos se vejam e, em 
silêncio, trabalham de modo a sincronizar o ritmo das 
suas respirações. 

� A turma é dividida em dois grupos, uns são animais 
que estão na selva, interagindo uns com os outros; o 
outro grupo são caçadores que se organizam para 
caçar alguns daqueles animais que se defendem e se 
ajudam uns aos outros para se defenderem. Podem 
usar falas e sons.  
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Avaliação  

A realização destas actividades permitiu uma reflexão constante que levou a um 

conhecimento mais aprofundado sobre a arte de representar e todo um conjunto de 

conhecimentos inerentes: a escolha do tema; a escolha da obra que mais se adaptava; o que 

se queria transmitir; etc. 

Nas primeiras sessões, o grupo revelava ainda alguma inibição, embora se sentissem à 

vontade uns com os outros, pois era uma turma onde a maioria dos seus elementos já 

tinham feito a sua escolaridade juntos, desde a pré-primária e no ano lectivo anterior já 

tivéssemos realizado um trabalho neste âmbito, dramatizando “A Borboleta Leta” de Maria 

de Lourdes Soares, ainda não se “soltavam” completamente, devido talvez, à sua falta de 

maturidade e à falta de um trabalho continuado e sistematizado. 

Com o decorrer dos trabalhos verificámos que o grupo se encontrava cada vez mais 

coeso, os seus elementos mais desinibidos, mais criativos e mais críticos. Os alunos que 

mais evidenciaram esta evolução foram os que na sala de aula se revelavam mais inibidos e 

menos participativos. Os alunos mais activos e distraídos conseguiram controlar-se mais, 

estar mais atentos e cumprir regras. 

Níveis de Desempenho pretendidos 

� Desenvolve a criatividade; 

� Desenvolve a imaginação; 

� Desenvolve a fantasia; 

� Interpreta movimentos, figuras e sons; 

� Identifica espaços; 

� Orienta-se no espaço; 

� Emite opiniões; 

� Respeita a opinião do outro; 

� Conhece o seu corpo e o corpo do outro; 

� Reconhece as potencialidades do seu corpo e do corpo do outro; 

� Aceita as suas limitações; 

� Sabe funcionar em grupo; 

� Desenvolve o espírito democrático e de cidadania. 
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Actividade 2 – A Reescrita do texto 

Justificação 

O resumo, tanto oral como escrito, deve ser feito em função do público e objectivos a 

que se destina. 

Esta é uma actividade bastante complicada para alunos deste nível de ensino, segundo 

Fernanda Leopoldina Viana (2009), pois implica a capacidade de passar de um 

processamento de nível micro, para um processamento de nível macro, recorrendo a três 

processos: 

� Integração – escrever por poucas palavras as informações principais de um 

texto; 

Ex: - “Um desses exploradores, o mais velho, o mais provado em anteriores caçadas 

sempre bem sucedidas, descobriu, uma vez um espantoso animal, daqueles que só 

aparecem nos sonhos, mas não em todos.” (Torrado, 2003: 6) 

 O criado mais velho e mais experiente, descobriu um dia um animal raro e nunca 

visto. 

�  Generalização – depois de uma sequência de proposições, com uma série de 

conceitos, incluí-los num conceito supra-ordenado.  

Ex.: “Era um veado florido. Belo e acetinado, como os outros, corpo flexível, patas 

finas, focinho aguçado, humedecido de ternura.” (Torrado, 2003: 8) 

Era um veado simpático. 

�  Selecção – dada uma sequência de proposições, são escolhidas as mais 

completas, com as quais será mais fácil interpretar as restantes.  

No nosso caso, os alunos depois da realização de algumas actividades de dramatização 

(que decorreram antes da leitura do texto), das actividades de pré-leitura e das actividades 

durante a leitura em sala de aula (semelhantes às propostas no capítulo anterior), propôs-se 

a elaboração de um trabalho com o objectivo de fazer com que os alunos contassem a 

história, adaptando-a a uma nova situação, elaborando um texto que abordasse os 

elementos da história mais importantes, o que queríamos mostrar ao público.  

Os alunos, individualmente, teriam de contar a história de forma, a que se pudesse 

adaptar à dramatização pois, os mesmos, já sabiam da existência do Projecto “Vamos 
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Representar o Veado Florido”. Claro que este texto seria uma adaptação do original que foi 

o que veio a acontecer, com a inclusão de novos elementos16. 

Descrição da Actividade 

Iniciámos esta sessão com a projecção da história no retroprojector, onde salientámos 

aspectos relacionados com os elementos paratextuais do livro e, posteriormente 

debruçámo-nos sobre o relato da história, fazendo uma representação sequencial da 

história, colocando em evidência a estrutura e elementos da narrativa: 

• Contextualização espacial e temporal; 

• Personagens principais e secundárias; 

• Narrador; 

• Problema que surgiu; 

• Complicações com que a personagem principal se confrontou; 

• Todos os episódios descritos que levaram à resolução do problema. 

Depois de terminar a leitura, foi feita uma auto-monitorização dos alunos, no sentido 

de se tentar perceber qual o nível de compreensão do texto. Foi-lhes distribuída uma Lista 

de Auto-verificação, para depois da leitura17, baseado em Sim-Sim (2007: 24), que, de 

acordo com a autora, contém um conjunto de itens úteis para usar após a leitura.  

Posteriormente, foi proposto aos alunos que elaborassem um texto, dividido em 

quadros, primeiro individualmente, depois colectivo, dando-lhes a oportunidade de os 

reformularem. Esses quadros tinham o objectivo de mostrar da história o mais importante, 

de forma a poder ser mostrado na dramatização da mesma. Cada uma dessas partes foi 

escrita no quadro, demarcando o espaço, o tempo, as personagens e o tema abordado. 

De seguida, cada um dos alunos leu em voz alta o seu texto aos colegas e para finalizar 

a sessão, foi escrito um texto colectivo, que foi passado no caderno diário e posteriormente 

no computador, ao qual chamámos guião da peça de teatro
18. 

 

                                                        
16

 Ver Anexo XI 
17

 Ver Anexo XI 
18

 Ver Anexo XI 
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Avaliação da actividade/Níveis de desempenho pretendidos 

Ao realizarmos esta actividade, desenvolvemos uma competência fundamental da 

leitura, pois ao levarmos os alunos a sintetizar a informação, pretendemos ensinar-lhe a 

identificar a informação relevante e a afastar a informação irrelevante. Ensinar a identificar 

o essencial é importantíssimo. 

Com a execução desta actividade, os alunos conseguiram identificar a personagem 

principal, o acontecimento determinante e os pequenos detalhes subjacentes, o que nos leva 

a concluir que este registo foi uma boa estratégia de compreensão do texto narrativo. 

Os alunos efectuaram a actividade com interesse e sem dificuldades de compreensão 

do texto; e mais uma vez puderam associar a escrita e a ilustração. 

Ao desenvolvermos esta actividade, considerámos os seguintes níveis de desempenho: 

- Selecciona vocabulário; 

- Identifica espaços; 

- Identifica tempos; 

- Treina a compreensão; 

- Treina a leitura; 

- Identifica ideias principais; 

- Escreve com correcção; 

- Enumera factos; 

- Desenvolve a imaginação; 

- Faz referências lógicas; 

- Faz resumos. 
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Esta dissertação permitiu-nos reflectir sobre a importância das obras de Literatura 

Infantil em contexto de sala de aula e o contributo das mesmas, para um convívio salutar 

entre as várias culturas em presença, como fenómeno recente nas nossas escolas. 

Elaborar este trabalho foi também para nós gratificante, na medida em que nos levou a 

reflectir na importância das nossas práticas pedagógicas e no contributo que as mesmas 

podem dar na formação de uma sociedade mais tolerante, mais crítica, mais autónoma e 

participativa. 

O nosso papel, como mediador, deve ser promover a leitura e consequentemente 

práticas estimuladoras, de onde possam emergir leitores progressivamente mais 

democráticos. 

O Professor/Mediador deve ser alguém que explore os textos, de forma a possibilitar 

nos seus alunos/leitores emoções, sensações, tristezas e alegrias e, os leve a interiorizar os 

valores próprios de uma sociedade intercultural: cidadania e pluralidade social; 

solidariedade e partilha e, tolerância e respeito. Deve acima de tudo, desenvolver formas 

que possibilitem nos seus alunos a partilha, a opinião e a intervenção responsável. 

No âmbito do desenvolvimento das práticas da leitura, recomendamos sempre 

actividades de pré-leitura, motivadoras da participação oral de todos os ouvintes, 

possibilitando a activação de conhecimentos pessoais acerca do mundo de cada um, bem 

como a exploração de identidades e de raízes culturais. 

A leitura da obra por nós seleccionada tem como objectivo promover verdadeiros 

leitores, cuja competência leitora lhes permita sentirem-se felizes na sociedade 

multicultural a que pertencem. 

No primeiro capítulo do nosso trabalho, sendo constituído por proposta de trabalho, 

não nos foi possível testar ou avaliar, resultaram sim, da nossa experiência ao longo da 

prática lectiva e na formação contínua, a que somos obrigados para que nos sintamos 

actualizados. 

 Sem dúvida que a pesquisa efectuada na elaboração desta dissertação deixou também 

algumas marcas e suscita em nós, cada vez mais, a necessidade que um professor deve ter 

de se manter informado, para inovar e motivar os seus educandos. O professor deve estar 
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atento, inquieto e sempre à espera de se conhecer a si e aos outros e, ser capaz de se 

questionar.   

No segundo capítulo do nosso trabalho, apresentámos o projecto intitulado “Vamos 

Representar o Veado Florido”, onde participaram os alunos do 3ºA, da EB1 nº 3 do Cacém, 

no ano lectivo de 2008/2009 que constituiu uma experiência bastante gratificante na 

medida em que constituiu um passo decisivo, tanto ao nível da evolução da prática lectiva, 

como na promoção da leitura e na participação activa das respectivas famílias. Quanto a 

nós, ao professor, cabe sem dúvida, a criação de pontes, quer com todos os membros da 

escola, quer com as famílias. Por outro lado, os pais têm que ser vistos cada vez mais como 

parceiros activos no desenvolvimento da literacia. 

Esta relação família/escola, nem sempre foi pacífica, 

daqui decorre a necessidade de criar e fomentar relações de confiança mútua, respeitando e 
valorizando, em contexto escolar, os saberes e as experiências familiares. Igualmente 
importante pode ser também a partilha, com os pais, das estratégias levadas a cabo, em 
contexto de sala de aula, para fomentar o desempenho em literacia dos alunos. (Azevedo e 
Sardinha, 2009: 7) 

Para além disso, pensamos que ao fomentar uma relação amistosa e de 

responsabilidade e partilha entre as famílias, estamos a contribuir para uma maior coesão 

entre os elementos da turma, tornando-os mais cúmplices. 

 Pensamos, também, que as actividades relacionadas com a representação, contribuem 

igualmente para a socialização dos intervenientes, fomentando o respeito mútuo e o 

trabalho em grupo. 

A segunda parte deste trabalho veio, também, contribuir para reflectirmos da 

importância do Portefólio na sala de aula e a contribuição do mesmo, para desenvolver 

técnicas de leitura, ao tentar justificar as actividades realizadas ao longo daquele ano 

lectivo. 

Como sabemos, há vários tipos de portefólios na educação, visando todos eles o 

desenvolvimento de formação dos alunos e quais as competências a atingir nos mesmos, 

dos quais podemos distinguir dois: o portefólio de apresentação e o portefólio de 

aprendizagem. Segundo C. Bernardes e F. B. Miranda (2003), ambos são importantes 

porque investem no processo de ensino/aprendizagem de qualquer aluno mas, o portefólio 
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de aprendizagem apresenta uma mais-valia, a valorização dos processos de aprendizagem 

não valorizando em demasia os produtos finais. 

Nesta perspectiva, o nosso Portefólio baseia-se no primeiro, Portefólio de 

Apresentação, uma vez que pretendíamos principalmente, “mostrar” a um júri, todo o 

processo que levou ao produto final, a apresentação de uma peça de teatro, um trabalho 

colectivo de uma turma, com a participação de outros elementos importantes no processo, 

como por exemplo, a participação dos pais e encarregados de educação que tiveram um 

papel fundamental, como já foi referido. 

Assim, esta temática despertou em nós o desejo de num futuro próximo, desenvolver 

um projecto baseado no segundo modelo de Portefólio, o portefólio de aprendizagem, 

num anseio de melhorar constantemente a nossa prática pedagógica. 

Engana-se quem acredita que a formação de um professor termina quando ele recebe o seu 
diploma de licenciado. O professor deve ser um eterno curioso, ávido adepto de formação 
contínua e especializada, desejoso de entender, cada vez mais e melhor, a forma como os seus 
alunos aprendem e de saber como actuar para favorecer a aprendizagem. (Bernardes e 
Miranda, 2003: 85)    
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