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               RESUMO 

 Trata – se através desta dissertação de apresentar várias perspectivas 

sobre o carácter essencial da leitura como base de qualquer aprendizagem 

escolar assim como da apresentação de uma crítica aos manuais escolares e aos 

programas no que concerne ao lugar do texto poético.   

 Para o efeito consultámos vários artigos, os programas do 7º Ano, bem 

como as competências do currículo Nacional. Construímos, ainda, um corpus 

de textos extraídos dos Manuais Escolares seguintes: 

 SILVA, Ana Maria; FONTES, Maria José; CASTRO, Rogério (2002) 

Palavras em Português. (7º Ano). Porto Editora 

 DIAS, Ana Maria; MILITÃO, Paulo (2006) Letras & Letras (7º Ano). 

Texto Editores 

  PINTO, Elisa Costa; BAPTISTA, Vera Saraiva (2006) Plural (7º Ano).  

Lisboa Editora  

       

        RÉSUMÉ 

      Il s´agit à travers de cette dissertation de présenter plusieurs 

perspectives sur l´aspect essentiel de la lecture, considérée comme base de tout 

aprentissage scolaire ainsi comme la présentation d´une approche critique des 

manuels et des programmes en ce qui concerne l´importance de la poesie. 

         Pour cet effet nous avons consulté, plusieurs articles de la spécialité , les 

programmes de la 7º Année ainsi que les compétences du Curriculum National.   

      Nous avons aussi rassemblé un corpus textuel retiré des manuels 

scolaires dont le nom est cité ci – dessus.   
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1.NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O trabalho que aqui apresento insiste sobre a importância da 

transversalidade da Língua Materna (na versão de texto poético), esclarece 

alguns conceitos ligados à Didáctica da poesia e procura explicar a relação e o 

lugar da poesia e os programas e nos manuais escolares da poesia... 

Esta dissertação pretende alertar os professores e alunos, para que 

reflictam sobre as suas práticas e desenvolvam um espírito aberto baseado em 

pesquisas que poderão ajudar a promover práticas inovadoras da Didáctica da 

Língua da Materna, com recurso aos inúmeros textos contidos nos manuais e 

para além destes explorando as potencialidades pedagógicas e didácticas que 

encerram. Contudo, as reflexões feitas e propostas não são mais do que sugestões.  

Ao longo deste trabalho, tenta - se responder a algumas interrogações, 

questões, são feitas análises, tiram-se algumas conclusões com vista à mudança de 

atitudes e práticas pedagó-didácticas por parte dos alunos e do professor, 

acreditando que a poesia pode ser um incentivo e uma mais valia na aprendizagem 

da Língua Portuguesa. 
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2. OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 O principal objectivo deste trabalho consiste em analisarmos as perguntas de 

interpretação colocadas nos manuais escolares com vista à compreensão dos textos, 

nomeadamente dos textos poéticos. A nossa questão essencial consiste em saber se o 

fio condutor à visão do poema por detrás destas perguntas não limita, não 

restringe outras leituras possíveis. 

Após a delimitação do problema tentaremos definir os objectivos desta 

dissertação, que se enquadram no primeiro objectivo já enunciado:  

 Construir uma breve reflexão acerca de alguns conceitos sobre a didáctica da 

Língua Materna no Ensino Básico. 

 Constituir um corpus sobre a poesia  nos Manuais de Língua Portuguesa para o 

3º Ciclo. 

 Elaborar uma síntese acerca dos Programas do Ensino Básico destacando o lugar 

reservado ao ensino do texto poético, mas enfatizando a poesia. 

 Estabelecer pontes entre os programas supracitados e as competências essenciais 

do Currículo Nacional do Ensino básico. 

 Estabelecer relações entre a compreensão e a leitura e o seu contributo no Ensino 

da Língua Materna. 

 Estabelecer relações entre a compreensão dos poemas e a sua leitura, bem como 

o contributo dado ao Ensino/ aprendizagem da Língua Materna. 
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3. QUESTÕES DA INVESTIGAÇÃO 

 

-Quais as implicações didácticas e pedagógicas da poesia em contexto da sala de aula? 

-Existe uma consciência por parte dos professores e alunos desta realidade? 

-Sabendo que as escolas são, hoje, lugar de convivência étnica e linguística 

diversificada, que vantagens podem resultar de tais práticas? 

-Atendendo à realidade escolar de cada um dos membros envolvidos nesta reflexão, que 

medidas concretas deverão ser tomadas para a promoção de práticas da poesia? 

-Os programas de língua materna possibilitam a concretização do exposto no ponto 

anterior? Como? A partir de que princípios? E os manuais escolares?  

-Com que outras áreas curriculares e não curriculares se poderão /deverá articular a 

disciplina de língua materna? 

-De que forma a poesia pode promover as competências linguísticas dos alunos do 

ensino básico?     
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4. ANÁLISE DOS PROGRAMAS DO 3º CICLO 

 

Antes de passarmos à análise do lugar da poesia nos programas, passamos  a 

apresentar uma resenha sobre os mesmos. 

Os programas para o Ensino Básico apresentam três áreas transversais de 

intervenção – dimensão pessoal, dimensão cognitiva, dimensão cívica – que 

constituem simultaneamente os Objectivos Gerais do Ensino Básico (OCP)  

Nestes, ao nível metodológico aparecem orientações ainda muito actuais. De facto, 

aí são tidos em conta o respeito pelas características etárias e psicológicas dos alunos, a 

importância da motivação e da acção na construção do saber e a importância da 

aprendizagem. Estas orientações aparecem explícitas nos Princípios Orientadores da 

Acção Pedagógica (OCP: 27 – 28): 

1) respeito pelo estádio de desenvolvimento do aluno; 

2) ênfase nos processos de aprendizagem e aptidões desenvolvidas (saber 

operativo); 

3) importância dos contextos significativos e da motivação para a auto - formação; 

4) privilégio do desenvolvimento da personalidade (em detrimento da quantidade  

de informação); 

5) articulação das aprendizagens com a vida, o meio, o mundo. 

 

Tendo em conta esta «inovadora» perspectiva de ensino -aprendizagem, também é 

definido um perfil diferente de professor que deverá ter uma postura menos 

directiva e mais dinamizador das aprendizagens. 

 

No que concerne à Língua Portuguesa, o Programa gravita em torno de três macro - 

conteúdos – Ouvir/Falar, Ler e Escrever – e estes relacionam – se com outros micro - 

conteúdos. É de salientar que os macro-conteúdos  não são estáticos mas antes 

conteúdos dinâmicos (conteúdo-competência) 

O ensino da literatura deixou de ter um lugar privilegiado na disciplina de Língua 

Portuguesa sendo apenas uma expressão própria da língua tão interessante de se 

estudar como outros textos para darem conta da necessidade da formação integral do 

indivíduo. 
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  Portanto, a literatura adquiriu um novo estatuto, mais equilibrado e uniforme em 

cada ano lectivo e ao longo dos três anos do Ciclo. O conceito de Ciclo e a metodologia 

de ensino – aprendizagem em espiral apresentados no Programa demonstram os 

objectivos gerais comuns aos três anos do Ciclo e, quanto aos conteúdos e processos de 

operacionalização, eles são, na sua grande maioria, também comuns aos três anos, 

excepto alguns que se adicionam na passagem do 7º para 8º ano e deste para o 9º. 

 Repare – se que das oito finalidades da disciplina de Língua Portuguesa no 

Ensino Básico, uma só indica claramente o estudo da literatura. 

 Quanto aos objectivos gerais, nota - se um grande interesse em «criar leitores» 

já que é dado aos alunos uma grande liberdade de (re)construção e apropriação do texto, 

e sobretudo um apelo ao desenvolvimento do « gosto pessoal pela leitura»(p:53). Estes 

objectivos ganham ainda maior força nas considerações teóricas – conceptuais e 

metodológicas que introduzem as propostas de leitura e estão orientadas no sentido: 

 

1) do leitor como agente activo na construção do significado do texto;     

2) da pluralidade de leituras / plurissignificação do texto literário; 

3) da consideração da «mundivivência» do leitor na construção do significado do texto; 

4) do privilégio da relação afectiva e não enciclopédica entre leitor e texto. 

 

Procura – se portanto valorizar a explicação de um texto literário fruto de uma 

projecção afectiva e comunicacional em detrimento de uma análise enquadrada 

num modelo formalista – estruturalista. 

 

Na proposta de obras para leitura orientada, encontramos: 

7º ano 8º ano 9º ano 

 10 narrativas 

 1texto dramático 

 Poemas seleccionados de 7 

autores portugueses e 

brasileiros 

 9 textos narrativos em prosa 

e excertos de Os Lusíadas 

 2 textos dramáticos 

 Poemas seleccionados de 6 

autores portugueses e 

brasileiros 

 1 obra de Gil Vicente (leit. 

Obrigatória) 

 Excertos de Os Lusíadas 

(leit. Obrigatória) 

 9 textos narrativos 

 Poemas seleccionados de 7 

autores portugueses 

Quadro 1 
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Durante os três anos de escolaridade, são propostos para estudo poetas 

portugueses mas também brasileiros pertencentes aos séculos XIX e XX. Desde já é 

com muita satisfação que constatamos que o lugar de primazia que detinha o texto 

narrativo está a ser cada vez mais partilhado com o texto poético. 

No 7º e 8º anos ainda se privilegia o texto narrativo todavia no 9º ano há um 

maior equilíbrio entre os textos narrativos e poéticos. 

No que diz respeito aos programas, é evidente que é no domínio da LEITURA 

que há mais indicações relativas ao texto literário apesar de algumas referências 

presentes também nos domínios do OUVIR/FALAR e ESCREVER. 

O domínio da LEITURA subdivide – se em três modalidades – Leitura 

Recreativa, Leitura Orientada e Leitura para Informação e Estudo. É óbvio que as 

duas primeiras modalidades são mais favoráveis ao estudo do texto literário. Aliás estas 

são na realidade interligadas. 

Observemos mais de perto o que se pretende por: Leitura Recreativa e Leitura 

Orientada: 

- Leitura Recreativa: “sentido global” e “recepção afectiva e estética”; 

- Leitura Orientada: “tema ou temas”, “intencionalidade comunicativa”, “ 

valores estéticos e simbólicos”, “recursos expressivos (nome, adjectivo, advérbio de 

modo, verbo, campo lexical, tipos e formas de frase, repetições, comparação, 

personificação) ”, “relação dos textos lidos (narrativo, poético e dramático) com 

contextos e outros textos, “ recepção e apreciação das leituras” e “recriação de 

textos”.(PLP- POEA 21-31) 

O que podemos concluir da observação de alguns dos conteúdos supra – citados  

“recepção afectiva e estética”, “recepção e apreciação de leituras” e “recriação de 

textos”, é que estes põem a tónica sobre o aspecto dinâmico e subjectivo destes 

conteúdos que para ser actualizados requerem uma postura mais activa por parte dos 

alunos.  

Portanto, é interessante ver como é enfatizado o papel do leitor já que se aceita 

que a interpretação do texto vai depender do seu olhar interpretativo sobre o texto. 

Sendo assim um único texto poderá apresentar várias interpretações sendo elas todas 

válidas. Este Programa que incide sobre o papel dinâmico do leitor na procura de 

significados tem a ver com teorias literárias do paradigma comunicacional. A palavra – 
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conceito “recepção” usada várias vezes neste Programa esclarece seguramente que as 

linhas orientadoras defendidas nele decorrem da teoria da Estética da Recepção. 

Pelas linhas orientadores definidas no Programa de Língua Portuguesa, o aluno 

passou a poder fazer pleno uso da sua competência de leitura, o autor deixou de ser o 

dono absoluto do texto e o professor de ser dono absoluto da sua interpretação. 

 

 

Observemos agora os quadros seguintes sobre os conteúdos e processos de 

operacionalização respeitantes à poesia apresentados no Programa e que ilustram 

algumas considerações já referidas e que permitem tirar mais algumas conclusões (ver o 

quadro na página precedente). 
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7º Ano de escolaridade 

CONTEÚDOS PROCESSOS DE 

OPERACIONALIAÇÃO 

POESIA: 

 

- Leitura Orientada 

. tema ou temas; 

. intencionalidade comunicativa; 

. valores estéticos e simbólicos; 

. recursos expressivos: 

- nome; 

- adjectivo; 

- advérbio de modo; 

- verbo; 

- campo lexical; 

- tipos e formas de frase; 

- interjeições; 

- suspensões de frase 

- repetições; 

- comparação; 

- personificação. 

 

 

 

 

 

- Experimentar práticas de leitura diversas 

e complementares que conduzam à 

construção de sentidos: 

 

. interpretar, em grupos, diferentes obras 

que apresentem afinidades ou aspectos 

complementares de uma mesma obra; 

. interpretar , em grupos, partes ou 

capítulos de uma obra, após leitura prévia 

global. 

 

 

- Produzir ou utilizar guiões de leitura 

cujos tópicos correspondam aos aspectos 

mais significativos da obra. 
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. Versificação: 

   . Verso; 

   . Estrofe; 

   . Recursos Fónicos: 

     -Sonoridade; 

     -Onomatopeia; 

(…) 

 

. Relação dos textos lidos (narrativos, 

poéticos e dramáticos) com contextos e 

outros textos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ler poemas que suscitem adesão pelo 

ritmo, sonoridades e universo recriado: 

.Construir sentidos a partir do 

levantamento de campos lexicais; 

.Reconhecer valores expressivos de 

recursos da versificação 

 

 

 

 

 

 

-Contextualizar a obra para 

aprofundamento da sua interpretação: 

. Informar-se, através de documentos 

escritos ou outros, sobre aspectos relativos 

a: 

   . Geografia; 

   . História; 

   . Sociedade; 

   . Biografia do autor; 

 

 

. Contactar com outras manifestações 

estéticas (pintura, escultura, música, artes 

decorativas, arquitectura) 

 

 

-Verificar em textos de contextos e de 

culturas diferentes a permanência de: 

   . Temas; 

   . Situações; 

   . Personagens. 
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Quadro 2 

 

 

 

 

 

. Recepção e apreciação das leituras; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Recriação de textos;  

 

 

 

 

 

(…) 

 

Escrita: 

 

- Escrita Expressiva e Lúdica.  

     

 - Experimentar múltiplas situações de 

recepção e de apreciação das leituras: 

. Relacionar a experiencia e a cultura 

pessoal com o universo criado pelos 

textos; 

. Exprimir opiniões pessoais sobre textos 

lidos; 

. Confrontar diferentes interpretações de 

um texto. 

 

 

  - Recriar textos seleccionados em leitura 

Recreativa ou em leitura Orientada: 

   . Ler expressivamente textos em prosa 

ou em verso; 

   . Recitar textos memorizados. 

 

 

 

 

- Experimentar múltiplas situações que 

desenvolvam o gosto pela escrita: 

 

. Escrever textos com características 

poéticas a partir de: 

   . Leitura de um texto literário; 

   . Acrósticos; 

   . Associações sugeridas pela 

interpretação de uma mancha de tinta;  

   . Disposição gráfica sugerida pelo 

conteúdo (poesia visual).      
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Podemos tirar mais  algumas conclusões da observação destes conteúdos e 

processos de operacionalização: 

- requerem a aquisição de noções linguísticas, cognitivas e gramaticais. 

- favorecem o desenvolvimento de potencialidades comunicativas e criativas.  

- implicam o envolvimento pessoal do aluno na dinâmica do processo de ensino 

– aprendizagem. 
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5. CURRÍCULO NACIONAL DO ENSINO BÁSICO- Competências 

Essenciais 

 

Ano de Publicação 2001 

Nível/ níveis Ensino Básico- 1º. 2º e 3º ciclos 

Componentes  Nota de apresentação 

 Introdução 

 Competências Gerais 

 Língua Portuguesa 

- competências gerais 

- competências específicas 

- competências específicas por ciclo 

- experiências de aprendizagem 

 

 (Outras Unidades Curriculares) 

Quadro 3 

A Língua Materna na Educação Básica (LMEB) 

 

Perspectiva do  ensino da Língua Materna no Ensino Básico : 

 O documento que vamos analisar incide principalmente sobre a reorganização 

curricular aprovada no decreto – lei nº 6/2001. Esta reorganização baseia – se numa 

“concepção de currículo mais aberta e abrangente, associada à valorização de práticas 

de gestão curricular mais flexíveis e adequadas a cada contexto” 
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Um aspecto importante apresentado neste Currículo é a noção de – 

competências – que são conteúdos procedimentais operativos. Estas competências 

permitem um desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a 

utilização dos conhecimentos em situações diversas (p:9). Concretamente trata-se do 

seguinte: dá – se ao aluno a informação, caberá  depois a ele transformá – la em 

conhecimento útil. 

Este Currículo Nacional vem delimitar de forma clara as competências que o 

aluno deve conseguir alcançar ao longo da escolaridade básica (competências 

específicas de cada disciplina e competências transversais de cada ano e de cada ciclo) 

Relativo a esta nova perspectiva do estudo da Língua Portuguesa acontece o 

seguinte: 

- não se enuncia um livro de leitura obrigatória; 

- enunciam-se tipos de texto ; não autores e títulos em concreto; 

- no tipo de texto Leitura Para Fins Informativos ; não é indicado qual o tipo de 

texto para estudar. 

Só na modalidade Leitura Recreativa é que são indicados autores e títulos em 

concreto. 

Em relação ao texto poético, referido na Leitura Recreativa, este volta a ser 

desprestigiado já que aparece sempre em último lugar e em seis tópicos, apenas um 

menciona a poesia. 

Mais uma vez, também neste Currículo privilegia – se ao nível da análise textual 

elementos relativos ao significado/ mensagem do texto (ideologia, estilística e estética 

do texto) em detrimento de elementos formais. Outro aspecto que passou a ser essencial 

desde os Programas de 1991 é a valorização da competência de leitura, no seu 

sentido abrangente e não apenas limitada ao conhecimento dos textos literários. 

O Programa deixa de ser o único documento a “ditar as suas leis” deverá estar ao 

serviço da realização das competências essenciais.  
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6. O LUGAR DA POESIA NOS MANUAIS ESCOLARES DO 3º CICLO 

 

    Nesta parte do trabalho, vou começar por fazer uma apresentação dos três 

manuais escolares, que previamente seleccionei para a minha investigação e 

passarei em seguida à uma análise mais aprofundada da unidade do manual onde se 

estuda a poesia.  

     De facto, trata-se de cumprir com a tarefa que me propus, ou seja: como é que 

é apresentado o estudo/ a didáctica da poesia nos manuais do 7º ano?                                                                                                                                                                  

 

  Os manuais seleccionados são os seguintes: 

 

- SILVA, Ana Maria; FONTES, Maria José; CASTRO, Rogério de (2002) -

Palavras em Português. Porto Editora (Manual I),  

- DIAS, Ana Paula; MILITÃO, Paulo (2006) -Letras & Letras.  Texto Editores 

(Manual II) 

- PINTO, Elisa Costa; BAPTISTA, Vera Saraiva (2006) - Plural. Lisboa Editora 

(Manual III) 

Observemos de mais perto os manuais. É obvio que não atentarei de forma 

pormenorizada a todos os aspectos presentes nos manuais.  

De qualquer modo procurarei transmitir os aspectos mais significativos sobretudo 

aqueles que estão ligados à poesia. 

 

 

A.  Breve apresentação do conteúdo dos manuais escolares 

 

O manual escolar é sobretudo um livro que aborda o programa de determinada 

disciplina para determinado ano de escolaridade. Não só em termos conceptuais como 

também metodológicos, políticos, culturais e sociais.  
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Para muitos investigadores este é um pilar fundamental no processo de 

socialização de todo o indivíduo de acordo com certos padrões sociais e culturais. 

Todavia, Choppin (1995) alerta que estes são objectos complexos que requerem do 

“artista” muitas habilidades para deste se servirem. Quer queiramos ou não, os manuais 

escolares constituem um auxiliar relevante no contexto escolar, fornecem elementos de 

leitura e descodificação do real, esclarecem objectivos de aprendizagem e 

transmitem valores, configurando as práticas pedagógicas. 

Sabemos que por outro lado, este tende a veicular a ideologia dominante, ou 

seja, pretende sempre ser “ouvido” e “divulgado”, sendo até considerado manipulador.       

 

 

Os índices dos três manuais apresentam -se de forma clara, explícita e 

bastante pormenorizados. Sendo assim tornam-se fáceis de consultar. 

No caso do Manual I, como podemos observar no índice, são apresentadas 

três Unidades         - Unidade 1: Histórias. 

                                                           - Unidade 2: Poemas. 

                                                           - Unidade 3:Cenários. 

Mas ainda existe no início sob a denominação: Ponto de Partida:0, um conjunto  

de textos que abordam actividades características do início de Ano Lectivo 

relacionadas com conhecer a escola, o professor, os colegas, o manual…e uma ficha 

de avaliação de diagnóstico. É um material abundante (12 páginas) e variado que 

permite ao professor ter um apoio logo no início do Ano Lectivo.  

 

 Neste manual a repartição das páginas por cada Unidade é a seguinte: 

                                                    - Narrativa: 139 páginas 

                                                    - Poesia: 39 

                                                    - Drama: 27 páginas 

 

Basta observar estes números para concluir que a Narrativa continua a manter a 

sua supremacia e que a Poesia tem vindo a ganhar terreno.  

 

Neste manual I, estão incluídos, para além dos textos, ROTEIROS DE 

LEITURA DE OBRAS INTEGRAIS:       
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                                                               - O Cavaleiro da Dinamarca 

                                                         - À Beira do Lago dos Lagos 

                                                         - A Estrela  

Estas obras pertencem a uma lista apresentadas nos programas e que devem 

ser seleccionadas para serem estudadas em Leitura Orientada. Esta orientação 

ministerial foi cumprida à risca. 

 

Pelo contrário, os restantes textos do manual, na unidade sobre 1, não correspondem 

aos que foram indicados no Programa, este facto não constitui uma crítica, pelo 

contrário remete para o carácter opcional no que diz respeito à escolha dos textos 

para estudar. 

 

 Aliás este fenómeno está perfeitamente exemplificado nos três manuais em 

estudo, estes contém um leque muito diversificado de textos. 

 

Neste primeiro manual, aparece de forma recorrente uma Ficha de REVISÃO E 

APLICAÇÃO- AUTO-AVALIAÇÃO em que são relembrados os tópicos da 

matéria já estudada e que o aluno já deve ter assimilado. Juntamente a esta 

aparece uma Ficha de Avaliação que os alunos podem resolver com a ajuda do 

professor e que é uma boa  

       preparação para a realização da Ficha Sumativa. Estes dois aspectos associados são 

sem dúvida propícios a aprendizagem dos alunos pois orientam o seu estudo. Por 

outro lado também facilitam o trabalho do professor já que este tem um teste já 

elaborado.  

 

 

 

Vejamos agora o que se passa no caso do Manual II. Neste é apresentado pouco 

material na Unidade 0, (intitulada) Apresentemo- nos!                                                  

                                                         Unidade  1: Do mundo da Narrativa 

                                                         Unidade  2: Do mundo da Poesia 

                                                         Unidade  3: Do mundo do Teatro 

 



17 
 

Na Unidade 0, estão propostas três actividades:   

 

-O MANUAL APRESENTA-SE  

 

-JOGOS DE APRESENTAÇÃO 

 

-AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

 

Esta Unidade é apresentada em 6 páginas.  

 

  A Unidade 1, que trata do estudo do Texto Narrativo, está subdividida em vários 

temas: 

 

-ANTES DE COMEÇAR  

 

-DOS CLÁSSICOS 

 

              -DO FANTÁSTICO 

 

      -DAS AVENTURAS 

 

      -DO DIA-A-DIA 

 

      -DA INFÂNCIA  

 

      -DOS ANIMAIS 

 

      - DO PROGRAMA 

 

  Esta Unidade ocupa 119 páginas no manual, nela encontramos três obras cuja 

leitura integral é indicada no Programa de Língua Portuguesa; sendo elas: 

-A salvação de Wang-Fô de Marguerite Yourcenar 

-Arroz do Céu de José Rodrigues Miguéis 
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-O Cavaleiro da Dinamarca de Sophia de Mello Breyner Andresen (Só para esta obra é 

que tem um guião de leitura) 

 

Ao longo desta unidade encontramos também excertos de obras recomendados 

para Leitura Orientada no Programa, é o caso de: 

- Odisseia de Homero 

- Lobos do Mar de Rudyard Kipling 

- Dentes de Rato de Agustina Bessa Luís 

- O mundo Em Que Vivi 

 

 Creio que a escolha destes textos, por parte dos autores do manual revela a 

preocupação em tentar seguir o mais possível as orientações ministeriais ou/e 

promover obras que têm um valor inquestionável.   

 

 Neste manual aparece também uma página denominada Leitura Recreativa, 

onde são propostas três actividades para este tipo de leitura e onde são sugeridas obras 

de leitura recreativa. Mais uma vez este manual revela estar em uníssono com as 

orientações do Programa. 

 

Encontramos ainda 2 (duas) Fichas – Treino sobre O Conhecimento Explícito 

da Língua; fichas com exercícios de gramática que sintetizam os conhecimentos 

adquiridos até aquele momento da unidade. Há também uma ficha de Avaliação de 

Conhecimentos; esta Ficha propõe exercícios semelhantes àqueles que foram tratados 

nesta Unidade. Estes tipos de Fichas são úteis pois elas permitem uma aplicação 

/sistematização dos conhecimentos. É pena não haver mais fichas destas para cada 

unidade. 

 

O lugar da Narrativa neste manual está bem demarcado pela extensão de 

páginas que ocupa, há um equilíbrio nos textos apresentados para estudo no que diz 

respeito à Poesia e ao Teatro. Vejamos o que acontece em concreto: 

 

- Do Mundo da Narrativa: 110 páginas 

- Do Mundo da Poesia: 43páginas 
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- Do mundo do Teatro: 46 páginas 

 

Não iremos analisar já o que se passa na Unidade 2: Do mundo da poesia, já que 

o faremos no ponto B. 

Assim sendo passamos de imediato à análise da Unidade 3: Do Mundo do 

teatro.  

 

      Unidade 3: Esta apresenta cinco subdivisões temáticas:  

  

- ANTES DE COMEÇAR 

 

- DOS CLÁSSICOS       

  

- DO AMOR 

 

- DO DIA-A-DIA 

 

- DO PROGRAMA 

 

Primeira observação: Em todas as Unidades excepto na Unidade 0, há temas que 

se repetem, sendo eles:                                    Antes de começar 

       Dos clássicos 

 Este facto transmite uma ideia de paralelismo estrutural e de coesão entre as 

várias unidades do manual, para tal vem corroborar também o facto de haver o mesmo 

tipo de Fichas que se encontram no final de cada Unidade : 

 

- Ficha de Leitura Recreativa,  

 

- Conhecimento Explicito da Língua, 

  

- Avaliação de Conhecimentos,  

 

- Informação.  
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O Manual III, apresenta as Unidades seguintes: 

- Unidade 1: Para começar 

- Unidade 2: Uma porta para a fantasia 

- Unidade 3: Entre o real e a fantasia 

- Unidade 4: Um voo no azul 

       

 

       Em relação a este manual, apresento as considerações seguintes: 

Primeiro, a Unidade1 deste manual permite trabalhar com material heterogéneo, 

muito dentro do espírito do primeiro manual, só faltam textos sobre as relações 

professor/ aluno e alunos/alunos. As páginas dedicadas a esta Unidade são 10.    

  

- A Unidade 2 trabalha essencialmente sobre o texto narrativo, oral e tradicional: 

conto popular, fábula, lendas… e outros textos como inquéritos e textos de 

imprensa.  

 

No final desta unidade é apresentado um Projecto Interdisciplinar que está 

completamente delineado e que poderá ser utilizado ou poderá servir de modelo para 

outro projecto. Também aparece uma ficha intitulada No final deves saber e que 

sistematiza todos os conteúdos que o aluno deve dominar no fim da unidade. Por 

fim aparece uma ficha de Auto-avaliação onde se pretende verificar se o aluno está 

preparado para a realização da ficha sumativa.   

 

A Unidade 3 também contempla o estudo do texto narrativo e aparecem também 

2 (dois) textos de imprensa. Por outro lado, esta Unidade tem no final as mesmas 

Fichas que a unidade anterior. Estas Fichas são muito práticas como já referi 

anteriormente e estão incluídas nos três manuais. 

 

        Juntas as páginas sobre Narrativa somam 197 páginas.  

                                            A Poesia soma 41 páginas. 

                                            O Teatro soma 14 páginas  
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No final da Unidade 3 são apresentados 5 (cinco) guiões de leitura de narrativas:  

-Crime no expresso do tempo       

 -A estrela 

 -A salvação de Wang-Fô 

 -O cavaleiro da Dinamarca 

 -A odisseia de Homero 

 

  Portanto concluímos que o Texto Narrativo continua a ser o Modo 

privilegiado de estudo no 7º Ano.  

 

A Unidade 4, refere-se ao estudo da poesia e será analisada no Ponto B. 

 

A Unidade 5, trata de teatro. A amostra de textos dramáticos é muito reduzida. 

Mesmo assim é apresentado um extracto da obra do Programa: À Beira do Lago dos 

Encantos. 

  

 Este manual apresenta-se de uma forma diferente dos outros dois dado que o 

texto narrativo é apresentado em duas Unidades diferentes (2 e 3) tendo cada uma 

delas a sua especificidade mas ambas ligadas à representação da “fantasia” já que 

este vocábulo se encontra na designação destas duas unidades. É também oferecido 

com o manual o livro de contos Crime no expresso do tempo. 

 

  Na Unidade 5, é abordado o estudo do texto dramático através de dois extractos 

de textos das obras: 

-À Beira do Lago dos Encantos (recomendado pelo programa) 

- André Topa-Tudo no País dos Gigantes. 

      

Observações Gerais sobre os manuais: 

 

 Os três manuais têm uma boa apresentação, têm cores vivas, ilustrações que os 

torna apelativos sobretudo para a faixa etária que vai trabalhar com eles. O Manual 

III, nesta Unidade homenageia a Pintura já que muitos poemas são acompanhados 
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de quadros. Esta atitude talvez corresponda a uma tentativa de sensibilização à 

Pintura. 

 

 Os textos apresentados para estudo do texto Narrativo são no caso do manual I, 

de autores portugueses (talvez esta escolha tão vincado esteja interligada ao título do 

manual: Palavras em Português). 

O manual II, apresenta um leque significativo de textos de autores portugueses mas 

também estrangeiros e da actualidade. Mais uma vez será precisamente para este 

facto que remete o título do manual: Letras & Letras. 

Relativo ao último manual, os textos são de autores portugueses e estrangeiros. O 

título do manual é: Plural 

   

Nestes manuais o texto poético surge intercalado entre o texto narrativo e o 

dramático; isto significa que a poesia tem vindo a ser valorizada, já que o seu 

estudo não é remetido para as páginas finais do manual escolar e mais ainda, 

ela ocupa um número cada vez maior de páginas enquanto que o estudo do texto 

dramático tem vindo a decrescer. 

 

Observemos o quadro sinóptico que se segue e que clarifica esta situação: 

 

 

 Texto 

Narrativo 

Poesia Texto  

Dramático 

Manual I 139 páginas  39 páginas 27 páginas 

Manual II 110 páginas 43 páginas 46 páginas 

Manual III 197 páginas 41 páginas 14 páginas 

        Quadro 4 

                                   

                       

B. A Poesia nos manuais 

 

No Manual I (Anexo I), na Unidade 2: Poemas…, são apresentados um total de 41 

(quarenta e um) poemas contudo estes poemas não têm o mesmo estatuto já que 
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alguns aparecem com carácter de leitura mais obrigatória (“Leitura do Texto”) e são da 

autoria dos poetas cuja leitura é recomendada nos Programas e os outros poemas têm 

um aspecto acessório (“ Outras Leituras”). Estes últimos são utilizados para dar outra 

perspectiva de um mesmo tema ou apresentam algo de novo como por exemplo a Poesia 

Visual. 

 

 Os poemas são quase todos ilustrados dando à obra um aspecto agradável. 

 

A maior parte dos poemas é acompanhada de uma Biografia dos poetas que fornece 

informações importantes sobre a sua vida, a sua formação académica e movimento 

literário literária. Estes dados poderão ajudar a esclarecer certos aspectos presentes 

nos poemas. 

 

Nestes poemas, em “Leitura do Texto” encontramos: 

 

   - 4 (quatro) poemas de António Gedeão, 

 - 3 (três) poemas de Sebastião da Gama, 

 - 2 (dois) poemas de Saúl Dias, 

 - 2 (dois) poemas de João de Deus, 

   - 1 (um) poema de Cecília Meireles, 

 - 1 (um) poema de João de Deus, 

 - 1 (um) poema de Almeida Garrett, 

       - 1 (um) poema de Manuel Bandeira. 

 

Para além destes 15 poemas são apresentados mais 21, portanto, o professor tem 

muito material para trabalhar. 

 

 Vejamos os títulos dos poemas que foram seleccionados para serem estudados: 
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                  Poeta 

 

         Título do Poema                  Páginas 

Saúl Dias Sangue; 

Poeta 

184 

184 

 

Sebastião da Gama Soneto do guarda-chuva; 

Poema da minha 

esperança; 

Balada das quatro 

meninas 

 

 

186 

 

186 

203 

António Gedeão Lição sobre a água; 

Vento no rosto; 

Minha barca aparelhada; 

Arma secreta 

188 

188 

202 

203 

 

Cecília Meireles Canção 202 

 

Almeida Garrett O caçador 206 

 

João de Deus Leão Moribundo; 

Domingo de feira 

207 

210 

 

Manuel Bandeira  Portugal, meu avozinho 209 

 

Quadro 5 

 

A Poesia neste manual organiza-se em torno dos temas seguintes:  

                                               

           - Poesia é… 

                                              - Poemas do quotidiano… 

                                              - Poemas da Natureza 
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                                              - Poesia é sentir 

                                              - Poesia e moralidades 

                                              - Poesia e tradições 

                                              - Poesia visual 

                                              - Poesia e tradições 

 Conclusão: Existe uma grande variedade temática o que pode facilitar o facto dos 

alunos não se aborrecerem e poderem experimentar várias «vivências»poéticas. 

  

Neste manual, por três vezes são apresentados momentos de reflexão sobre a 

poesia e o fenómeno de criação poética. Logo no início (p: 184), Saúl Dias afirma 

que: «versos /escrevem-se/depois de ter sofrido» e refere ainda a dimensão excepcional 

do poeta «entenderás a conversa dos ninhos/ E o riso das crianças».  

Na página 191, também é retomada a reflexão sobre o poema, os poetas, a poesia e é 

referida a distinção entre Poesia e Prosa. 

Por fim, na página 198, é referida uma frase da poetisa Sophia de Mello Breyner 

Andresen na tentativa de mais uma vez se encontrar uma definição de poesia: «sempre a 

poesia foi para mim uma perseguição do real» 

Conclusão: é muito difícil encontrar uma definição de poesia em que todos se revejam. 

 

  

O estudo da poesia neste manual segue as etapas seguintes: 

 

- Antes de Ler 

 

- Leitura do Texto- Descobrir o vocabulário 

                               -  Compreender o texto 

                               -  Dar opinião 

                               -  Ser criativo 

        -  Funcionamento da Língua (conhecimentos gramaticais) 

                                - Oficina de expressão 

        - Outras leituras 
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As actividades de compreensão dos textos são bastante interessantes, já que 

alternam perguntas directas e objectivas, com outras perguntas que fazem mais 

apelo à imaginação, ao sentir, à reflexão…e há também perguntas que apelam a 

operações intelectuais bastante complexas e que estão introduzidas por verbos como por 

exemplo: 

- Estabelece… 

- Distingue… 

- Esclarece… 

- Relaciona… 

      

Manual II (Anexo II): A Unidade 2 intitula-se Do mundo do Poesia, esta 

Unidade começa com as actividades seguintes: 

 - Os Poetas e os Poemas      (ocupa duas páginas) 

 - Truques para Ler a Poesia (ocupa quatro páginas) 

    

A primeira actividade apresenta uma série de poetas de várias nacionalidades 

que versam sobre diferentes temas. Pretende-se que este primeiro contacto com a 

poesia seja feito de forma lúdica e descontraída. 

A segunda actividade apresenta «dicas» para ajudar os alunos a 

compreenderem a poesia. 

 

Os poemas presentes neste manual são: 

 

 « frutos » (p: 132) de Eugénio deAndrade. 

 « Tata- Mailau » (p: 132) de Fernando Sylvan 

 « O primeiro olhar da  janela da manhã » (p:132) de Bertolt Brecht 

 « Andorinha lá fora está dizendo » (p: 132) de Manuel Bandeira. 

 « Dei- te vários nomes exóticos e raros » (p:133) de José Jorge Letria. 

 « Imóvel » (p:133) de Octávio Paz 

 « Rútilas, escarlates, rebrilhantes » (p:133) de Cristina Pires. 

 « Era uma pequena e frágil gata preta » (p:134) de Jorge de Sena. 

 « Na madrugada ainda só cinzenta » (p:136) de Jorge de Sena. 

 « Vazam-se os arsenais e as oficinas » (p:137) de Cesário Verde. 
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 « Adormeci » (p:137) de Luiza Neto Jorge. 

 « O Guardador de Rebanhos (p:138) de Alberto Caeiro. 

 A Nau Catrineta (p:140) de Almeida Garrett. 

 A Onda (p:142) de Manuel Bandeira. 

 Minha Barca Aparelhada (p:143) de António Gedeão. 

 « Havia » (P:146) de Saúl Dias. 

 Breve (P:147) de Alexandre O´Neill. 

 No Meio do Caminho (p: 148) de Carlos Drummond de Andrade. 

 Tarde Quente ( p:150) de Francisco Bugalho. 

 Estrela da Tarde (p: 151) de Ary dos Santos. 

 Mapa de Anatomia (P: 153) de Cecília Meireles. 

 « Tic- tac...Tic- tac... » (p:156) de Sebastião da Gama. 

 A Vida (p:157) de João de Deus. 

 O Pouco ou o Muito (p:160) de Jorge de Sena. 

 Zoologia: Tigre de Circo (p:160) de Nuno Júdice. 

 Talvez (p:162) de David Mourão- Ferreira. 

 Há Palavras que nos Beijam (p:164) de Alexandre O´Neill. 

 Encantamento (p:165) de José Luís Peixoto. 

 Blocos (p:166) de David Mourão- Ferreira. 

 A Bicicleta (p: 166) de Alexandre O´Neill. 

 Bicicleta (p:167) de Herberto Hélder. 

 Barca Bela (p: 168) de Almeida Garrett. 

 

   

          Este manual apresenta ao todo 32 (trinta e dois) poemas e consegue dar a 

conhecer um leque variado de poetas (25 poetas), quase todos eles são do século XX 

excepto Almeida Garrett (séc. XIX), figura incontornável da literatura portuguesa.  

          Os poetas que têm mais poemas neste manual são: 

- Alexandre O´Neill com 3(três) poemas. 

- Jorge de Sena com 3(três) poemas. 

- Manuel Bandeira com 2 (dois) poemas. 

- Almeida Garrett com 2 (dois) poemas. 

- David Mourão- Ferreira com 2 (dois) poemas. 
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     Os restantes poetas são apenas representados por 1 (um) poema. 

   

Apesar da preferência dada aos poetas nacionais é de notar a presença de poetas 

brasileiros que aliás são também estudados nos outros dois manuais, sendo eles: 

 - Cecília Meireles 

 - Manuel Bandeira 

 - Carlos Drummond Andrade 

 

Nesta Unidade também há textos, que falam sobre a Poesia e que são muito 

interessantes e práticos é o caso de: 

- Poesia e Metáforas de António Skármeta. 

- « A poesia pára o tempo por um segundo» Entrevista com Seamus Heaney. 

 

Há também outros textos diversos que podem servir de material de apoio, é o 

caso de:  

- uma ficha denominada: Leitura Recreativa/Sarau de Poesia 

- algumas perguntas vêm acompanhadas de uma referência ao Apêndice 

Gramatical para que este seja uma ajuda na resolução das mesmas. 

 

Analisemos agora a metodologia de ensino-aprendizagem utilizada nesta 

unidade: 

- É dado muito valor ao exercício de Leitura já que no início das Actividades é 

quase sempre referido que deverá ser efectuado. 

 - Há muitas perguntas que fazem apelo à compreensão do poema em-si e que são 

introduzidas por verbos como: 

                        -Identifica 

                 -Atenta 

                 -Explica  

           -Justifica 

Estas perguntas correspondem a uma tentativa de apropriação do poema no 

sentido fomalista-estruturalista baseando-se nos elementos estruturais referidos no 

próprio poema. Estas perguntas permitem uma certa segurança na interpretação do 

poema. 
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Contudo, este manual não descura da outra dimensão que a Poesia também pode e 

deve desenvolver: o aspecto pessoal, criativo, emocional… Estes aspectos surgem  

associados a verbos como: 

     -Imagina 

     -Escreve um texto pessoal 

   

Todavia, neste manual é dado menos importância a este tipo de perguntas. 

Acaba por haver mais perguntas objectivas e que remetem para o estudo dos 

recursos estilísticos e de elementos gramaticais que esclarecem o significado do 

poema dando respostas muito concretas. 

 

No Manual III (Anexo III), na Unidade IV, intitulada Um voo no azul, são 

apresentados dois poemas respectivamente de Saúl Dias e de Sophia de Mello 

Breyner Andresen. Estes constituem uma reflexão sobre o que é um poema. Os dois 

poetas têm pontos de vista diferentes sobre a criação poética. Nestas primeiras 

páginas é proposta uma actividade interessante para cumprir ao longo da unidade: 

um caderno de poesia onde o aluno deverá escrever os poemas que ele próprio 

escreverá assim como os dos seus colegas. Continuando a enumerar o que podemos 

encontrar nesta unidade: 

 

- pequenas fichas informativas sobre ler e dizer poesia, o vocativo e o 

“Romanceiro” de Almeida Garrett; 

- Biografias dos poetas;  

- uma ficha sobre versificação;  

- um texto de imprensa sobre um quadro de Van Gogh;  

- um CD áudio para ouvir; 

 

O Manual apresenta 31 poemas de grande variedade a nível de temas e de 

autores; há 13 temas propostos dos quais passamos a apresentar alguns: 

- A poesia é…; 

- Brincar com as palavras;  

- Reinventar as palavras; 

- A poesia e a música  
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- Poesia e fotografia; 

- A poesia exprime emoções; 

- A poesia é cor; 

(…)         

  

Nos outros manuais a poesia narrativa só está presente através de um poema 

pertencente ao “Romanceiro” de Almeida Garrett aqui é enfatizado o estudo deste já 

que temos seis poemas narrativos sendo dois do mesmo. 

Reparemos também que nesta unidade é dada uma grande importância aos 

poemas da poetisa Cecília Meireles, são apresentados quatro poemas nesta unidade. 

Provavelmente esta opção é devida à temática desenvolvida nestes poemas já que 

estes falam de meninos e meninas, das suas brincadeiras e dos seus desejos 

presentes e futuros. Estes poemas de temática simples e divertida deverão captar a 

atenção dos alunos cujo a faixa etária os aproxima destas histórias engraçadas. Esta 

poetisa brasileira é muito apreciada pelos autores de manuais e as suas obras são 

recomendadas pelo ministério da educação. 

Para além de Cecília Meireles, Almeida Garrett e Sebastião da Gama os demais 

poetas são representados por dois poemas e os outros apenas por um poema. É o 

caso de Sophia de Mello Breyner, Saúl Dias, António Gedeão, Arlindo Barbetos, 

Mário Castrim, José Jorge Letria… 

Neste manual encontramos também poetas que foram estudados nos manuais 

anteriores,  só que com poemas diferentes. É o caso de Saúl Dias, Cecília Meireles, 

António Gedeão e Sebastião Gama.   

 

As actividades de ensino-aprendizagem estão agrupadas da forma seguinte: 

- Actividades relacionadas com a compreensão do texto. Aqui encontramos 

perguntas directas e objectivas cuja resposta está no próprio poema 

 - Actividades relacionadas com o funcionamento da língua. Estas 

perguntas fazem apelo a conhecimentos gramaticais e de recursos expressivos no 

sentido de esclarecer o significado do poema. 

-Outras actividades, aqui encontramos  exercícios relativamente 

diversificados ligados ao aspecto pessoal e criativo do aluno. 

 



31 
 

 

Concluindo, os manuais que analisamos todos eles procuram apresentar perguntas 

relacionadas com a compreensão do texto em si, mas pretendem sempre “sair” do 

texto para propor actividades criativas e que envolvam a mundividência do aluno. 
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CAPITULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



33 
 

1. LINGUA E LITERATURA: A POSSIVEL TRANSVERSALIDADE 

Este capítulo reflecte em particular sobre a Língua Materna, encarada como 

matriz, suporte e espaço de manifestação e realização do ser humano. Em contexto 

escolar, os mais variados textos que integram o corpus textual infanto - juvenil 

constituem um manancial a pesquisar, ler, analisar, interpretar, explorar, preservar e 

divulgar. Neles jorra incessantemente a vida da comunidade de/em que emergem; 

também a Língua que se fala, se renova e se apresenta como possibilidade fundacional 

do Ser e da sua emancipação.  

As várias directrizes, contempladas nos programas do Ensino Básico, 

facilitam a interiorização e a exploração dos textos, nas suas diversas formas  – 

poética, narrativa e dramática . Sendo assim, a vivência da Língua torna – se 

atractiva, dinâmica e envolvente de todas as dimensões do ser da criança/aluno(a).  

Convém desde já esclarecer o conceito de DIDÁCTICA, utilizado 

frequentemente, associado a um outro – pedagogia, é um conceito que consiste na 

articulação de vários saberes, com o fim de criar condições favoráveis à aprendizagem 

de determinada matéria. Daí que este conceito diga respeito não àquilo que se ensina, 

mas ao «como se ensina», isto é, às formas, aos modos e aos meios encontrados e à 

sua interacção para facilitar e promover o ensino-aprendizagem de algo. Todavia a 

DIDÁCTICA não tem a ver apenas com a simples acção; ela implica a reflexão sobre 

essa acção, que implica, por sua vez, estudo, confronto de ideias, autores e práticas. 

Dependendo do «como se ensina», é necessário reflectir sobre o uso de recursos 

materiais e humanos fundamentais numa didáctica da língua: jornais, revistas, manuais, 

dicionários …etc. 

Neste pequeno texto pretende – se demonstrar que há uma complementaridade 

possível entre Literatura e Língua. Por isso aparece: exuberância da vida» 

(Dicionário da Língua portuguesa, 2004), através da experiência, mas um tipo de 

experiência que se reveste de um especial carácter afectivo, emocional, de adesão 

interior às diferentes práticas do sujeito operante. Qualquer aprendizagem que implique 

e envolva o aluno emocionalmente, de um modo total, constitui uma vivência, algo de 

indelével. Segundo Sousa (2003:141), «A vivência, sucedendo naturalmente a nível 

cognitivo, engloba, porém, sempre, aspectos mais profundos, um envolvimento 

intensamente afectivo e emocional da criança na acção que está a experienciar (…) A 
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acção vivenciada, o movimento experiencial ao qual a criança se entrega, será, portanto, 

em princípio, uma das formas pelas quais poderemos efectuar um esforço educativo». 

Como disse Heidegger, a língua é algo de fundamental na vida do Homem; ela é 

a «Casa do Ser». Isto é, a língua constitui-se como referencial matricial incontornável à 

experienciação da ipseidade, no conhecimento e na construção de cada um de nós - 

mesmos, mas também na experienciação do outro, das realidades exteriores, do mundo. 

O mesmo é dizer que a língua é indispensável à realização do ser humano, na 

construção e definição da identidade pessoal, e da relação com o outro, na construção e 

definição da identidade social do indivíduo. Ela é, simultaneamente, matriz e 

suporte de todas as aprendizagens.  

Devido a este facto é que se fala então em “transversalidade da Língua”. Este 

conceito está relacionado com a rede de dependências que se estabelece no interior do 

acto educativo. Segundo o Dicionário de Metalinguagens da Didáctica (Lamas, 

2000;487), «No currículo, a língua materna, enquanto veículo, serve essa 

transversalidade indispensável à interacção dos vários conteúdos programáticos; ela 

atravessa o currículo (exposição de conteúdos, descrição de matérias, de utensílios…), 

dando-lhe a consistência facilitando a aprendizagem, e mais especificamente a 

aprendizagem da língua materna, em cujo caso a língua não é só veículo, mas objecto de 

estudo, ou seja, não é apenas um meio, mas um fim em si»   

É muito importante que os professores tenham consciência deste fenómeno 

e saibam tirar partido dele. Segundo o dicionário citado na nota anterior (Lamas; 

487), «a transdisciplinaridade permite aos professores e/ ou investigadores encontrarem 

um tema comum e trabalharem-no, de vários ângulos, de acordo com os horizontes 

teóricos em que se inserem, fazendo recurso a uma metodologia comum». Em contexto 

de ensino básico, os professores poderão encontrar um tema comum a explorar; esse 

tema será explorado com o contributo e a implicação de várias (ou de todas) disciplinas. 

 

Reflectindo sobre a «dimensão accional da linguagem», Ramos (2003:100) 

revela que «pelo uso da linguagem verbal», o homem não se limita a descrever o 

mundo, ele age sobre o mundo e os outros, sendo a actividade discursiva uma 

condicionante e um meio, para além da simples manifestação, da sua presença na 
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sociedade; é ainda a forma de afirmação básica de todo o ser humano, enquanto ser 

individual e social»  

 

  Em contexto escolar, a língua emerge como eixo a partir do qual e para o qual 

convergem as mais diversas aprendizagens, já que, diz-nos Silva (cit. Lobo, 2002:36), 

«a educação linguística é o alicerce e o factor sinergético para a aprendizagem de 

outras disciplinas e de outros saberes». 

 

Esta ideia de que a Língua Portuguesa é um meio de aprendizagem para 

outras disciplinas, é confirmada por Pereira (2003:111), quando refere que «é, 

efectivamente, interesse actual da área curricular da Língua Portuguesa estreitar a 

colaboração com outras áreas de formação (as matemáticas, as ciências sociais e 

naturais e as artes), no sentido de que a aprendizagem da língua possa <permeabilizar-

se> para as áreas tradicionalmente ditas (apenas) de conteúdo, e que, por sua vez, o 

ensino nestas possa realmente retirar o maior proveito do melhor instrumento de ensino 

de que dispõe: a Língua Portuguesa». 

A transversalidade da língua, reveste – se de dois aspectos:  

1) Primeiro, todas as disciplinas podem contribuir para um melhor domínio da Língua 

Materna, visto que para todas elas, ela é um meio de aprendizagem. 

2)Segundo, o domínio da Língua Materna pode contribuir para o desenvolvimento de 

competências que irão ser usadas para proveito de outras disciplinas integradas no 

currículo. 

Já lá vão alguns anos que o Decreto – Lei nº 46/86, de 14 de Outubro – 

geralmente conhecido por Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu artigo 47, ponto 

nº 7, enunciara já que «o ensino - aprendizagem da língua materna deve ser estruturada 

de forma que todas as outras componentes curriculares dos ensinos básicos e 

secundário contribuam de forma sistemática para o desenvolvimento das 

capacidades do aluno ao nível da compreensão e produção de enunciados orais e 

escritos em português».  
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Apesar dos benefícios resultantes da exploração destes dois conceitos: 

transversalidade e transdisciplinaridade, conclui - se, contudo, que existem ainda 

enormes obstáculos à promoção da transversalidade da língua, na escola, devido a 

factores de índole diversa e a diferentes níveis: 

 O dos professores pelo desconhecimento das vantagens e formas de efectivar 

competências transversais, propiciadoras de um bom domínio da língua 

materna; 

 O dos órgãos de gestão – pela falta de promoção de espaços de diálogo, debate e 

reflexão participada sobre a questão em apreço; 

 O dos manuais escolares – pela falta de propostas de um número suficiente de 

actividades que induzem professores e alunos à consciencialização da sua 

transversalidade; 

 O dos organismos de supervisão – porque deveriam preocupar – se também com 

as práticas dos docentes, alertando – os para a pertinência deste exercício de 

transdisciplinaridade. 

 

           Não podemos deixar de apoiar o pensamento de Halliday (et al., 1974) 

quando afirma que face à diversidade de estudos, de recursos ao dispor, de 

possibilidade de actualização de conhecimentos e de formação, é uma vergonha 

deixar que alguém saia das nossas escolas, das nossas salas de aula, com graves 

lacunas quanto ao modo como a sua língua funciona e ao relevante papel que 

desempenha na vida de todos e cada um de nós. 

   De facto são gravíssimas as consequências da falta de competência 

em Língua materna ao ponto de por em causa o sucesso de toda a vida. 

     Com efeito, o insucesso no domínio da língua tem consequências e 

implicações não apenas ao nível do aproveitamento escolar, mas também ao nível do 

desempenho social, profissional e leitural. 

      Em jeito de síntese, citemos Sim – Sim (2001:14) que na sua 

clarividência, conseguiu demonstrar o tremendo desastre que constitui o malogro 

linguístico «o universo do insucesso em língua materna é o campo privilegiado de 
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recrutamento dos maus leitores e dos adultos não consumidores de livros (…) E ser 

mau leitor é perpetuar um ciclo que ultrapassa o próprio indivíduo adulto, pois produz 

efeitos directos na geração seguinte». 

Porque o fracasso linguístico se repercute em todas as dimensões da vida do 

indivíduo, é importante que o/a professor/a de português se interrogue sobre o seu 

papel, a sua formação e as suas práticas, na escola de forma a conseguir maior sucesso. 

De facto, o professor deve procurar evitar fazer da língua um labirinto de 

abstracções semióticas, morfológicas e sintácticas, mas sim transformá -  lá num  

lugar de prazer, de descoberta criativa e propiciadora da realização integral do 

aluno. É que a aprendizagem da língua não afecta apenas o comportamento 

sociocultural do indivíduo, mas também o seu equilíbrio psicológico. Daí que, diz 

Lobo (2002:45), «é preciso não esquecer que a língua representa um factor de 

equilíbrio não só a nível cultural, mas também psicológico; a visão do mundo e da 

realidade está condicionada e é determinada pela língua que cada um fala; o aluno 

interioriza as normas socioculturais, diferentes de sociedade para sociedade, através do 

processo de aquisição linguística. Daí que alcançar um bom desempenho linguístico 

seja um factor decisivo para o desenvolvimento psicológico, cultural e social de 

qualquer ser humano, e para uma melhor integração numa qualquer sociedade». 

Ao proceder a uma reorganização do currículo do ensino básico, o Decreto – Lei nº 

6//2001, de 18 de Janeiro, evidencia esta necessidade, ao reconhecer que importa 

«reforçar a articulação entre os três ciclos que o compõe, quer no plano curricular, 

quer na organização de processos de acompanhamento e indução que assegurem, sem 

perda das respectivas identidades e objectivos, uma maior qualidade das 

aprendizagens». (Ministério da Educação, 2001:11 a). Esta articulação, actualmente 

potenciada pelo agrupamento de escola, não se cinge, contudo, à estruturação 

sequencial dos três ciclos; implica, igualmente, a diferenciação, adequação e 

flexibilização do currículo, de modo a que se possa atender às necessidades e 

características de cada aluno e garantir aprendizagens significativas e a formação 

integral dos alunos.  

Face a esta situação, quer a valorização da língua portuguesa, quer a educação para 

a cidadania, quer ainda a utilização nas tecnologias de informação e comunicação 

surgem como formações transdisciplinares. (cf. Ministério da Educação, 2001:19 – 20). 
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Passando a outro ponto, note – se que, ao longo dos últimos anos, à semelhança do 

Decreto – Lei citado, a mais variada legislação, no quadro da educação, desde a Lei de 

Bases do Sistema Educativo – art.º 47, ponto 7 – ao Decreto – Lei nº 288/89, aos 

Despachos Normativos nº 98 – A/92, ponto 3 e 30/ 2001, pontos 5 e 39, entre outros 

(Valadares, 2003), tem – se observado não só o carácter transversal da língua materna, 

mas também a sua transdisciplinaridade, já que todas as componentes curriculares, 

sem excepção devem contribuir para o ensino – aprendizagem, também ao nível da 

avaliação, da língua, isto é, para a aquisição e desenvolvimento das COMPETÊNCIAS 

NUCLEARES a ter em conta: compreensão do oral, leitura, expressão oral, 

expressão escrita, conhecimento explícito (Ministério da Educação, 1997 e 2001). 

Baseando - se na exploração das competências enunciadas, Valadares (2003) 

desenvolveu um estudo comparativo da possibilidade de articulação da língua 

portuguesa com outras disciplinas, no ensino básico. Criou para o efeito, vários quadros 

sinópticos, nos quais se evidenciam a possibilidade, a necessidade e as vantagens de tal 

exercício de transversalidade, já que, conclui, «fica claro que o desenvolvimento das 

competências essenciais das diversas disciplinas radica no desenvolvimento das 

competências essenciais da Língua Portuguesa, delas dependendo, o que justifica a 

defesa de uma formação transdisciplinar para esta área» (Ministério da Educação, 

1997:63).  

Voltando ao conceito de COMPETÊNCIA, ele é um conceito complexo. Remete, 

para um saber em acção ou em uso, «radicado numa capacidade, cujo domínio envolve 

treino e ensino formal» (Ministério da Educação, 1997:12). O conceito de 

COMPETÊNCIA  está associado ao desenvolvimento integrado de capacidades e 

atitudes que viabilizam a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais 

familiares ou menos familiares dos alunos. Noutro documento ministerial (Ministério da 

Educação, 2001:9), esclarece – se que «a COMPETÊNCIA diz respeito ao processo de 

activar recursos (conhecimentos, capacidades, estratégias) em diversos tipos de 

situações, nomeadamente situações problemáticas. Por isso não se pode falar de 

COMPETÊNCIA sem lhe associar o desenvolvimento de algum grau de autonomia em 

relação ao uso do saber». 

Concluindo, qualquer que seja a área de conhecimento em que se insiram, todos os 

professores, bem como a comunidade educativa, em sentido global, são responsáveis 
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pela promoção e uso proficiente e correcto da língua. Tal implica que, quer no 

espaço de aula quer fora dela, quer ainda na elaboração de enunciados de testes e 

exames – e na respectiva correcção e avaliação – circulares, convocatórias, etc., os 

professores devam ser exigentes, falando e escrevendo com a maior correcção, dado que 

também aí estão a ser promotores -ou não - de competências linguísticas e literárias. 

Tendo em conta o conceito de transversalidade da língua e as potencialidades 

transdisciplinares da língua e de todas as outras áreas disciplinares, teremos que 

concluir que o ensino – aprendizagem da língua não é tarefa apenas dos professores 

que leccionam esta disciplina. 

 Torna – se iminente que se crie em cada escola, um ambiente propício a (inter) 

transdisciplinaridade, de modo a articular todos os saberes e a levar muitos alunos a 

deixar de conceber a escola não como um somatório de disciplinas autónomas e 

irremediavelmente estanques, mas como um espaço de crescimento harmonioso, 

articulado, estruturado e estruturante. 

Num estudo sobre a educação, como grande instrumento de liberdade e de 

autonomia, Carneiro (2001:130) exemplifica bem as «interferências» que actuam 

incessantemente «o modelo fabril de ensino que ainda usamos é um modelo zap – 

Francês das oito às nove, Português das nove às dez, Ciências das dez às onze – e não 

tem nada a ver com a complexidade e a globalização da vida real, onde tudo se joga ao 

mesmo tempo e onde se exigem competências de síntese para interpretar os problemas e 

descodificar as soluções».   

Parece difícil aos professores conseguirem realizar com sucesso estes desafios 

incomensuráveis, mas seria bom que pelo menos todos os professores de um 

determinado ciclo, constituíssem entre si verdadeiras redes de intercomunicação -  

intra e interescolar -  e se apoiassem mutuamente, na reflexão, na troca de 

experiências.., com o objectivo de aperfeiçoar as suas práticas  pedagógicas e didácticas.  

Neste artigo, aparece a história caricata vivida por um encarregado de educação, 

numa reunião de pais com um determinado Director de Turma, ao nível do 2º ciclo do 

ensino básico. Pedindo desculpa aos pais por alguns erros cometidos quer na aula quer 

na convocatória da reunião, o professor em causa dizia que não era professor de língua, 

que a sua especialidade era «númaros». Por isso, teriam que o desculpar. Pelo que se 
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pode observar, também ao nível oral, o seu desempenho não era desejável. Como este, 

haverá, certamente, muitos outros. 
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2. TEXTO POÉTICO E PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

LINGUÍSTICAS NO ENSINO BÁSICO 

 

As linhas orientadoras da investigação actual, emanadas da   psicopedagogia, 

apontam no sentido de que  o a) aluno(a) deve constituir – se como centro e sujeito 

activo de todas as aprendizagens. Ao tomar progressivamente conhecimento e 

consciência de si, o aluno, sentir – se – á profundamente envolvido na construção de um 

saber que deve processar – se de forma integrada, a partir da acção e da exploração do 

mundo que o rodeia, bem como da interacção com os seus pares e outros agentes de 

educação.  

O texto poético, a par da poesia permite a capacidade de EXPRESSÃO, 

comunicação e manifestação do ser da criança/ aluno. Daí a necessidade de se 

«promover a criação de situações que favoreçam o conhecimento de si próprio e um 

relacionamento com os outros»; «favorecer o desenvolvimento progressivo de 

sentimentos de autoconfiança»; «criar condições que permitam (…) detectar e estimular 

aptidões e precocidades»; «promover o domínio progressivo dos meios de expressão e 

de comunicação verbais e não verbais»; «possibilitar (…) a organização dos gestos 

segundo o estilo mais conveniente a cada personalidade»; «promover o 

desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo e em grupo» (Ministério 

da Educação, 1998:12) 

Estas reflexões são retomadas e reforçadas nos Princípios Orientadores da Acção 

Pedagógica no 1º Ciclo» (Ministério da Educação, 1998:29 – 31), ao declarar que todas 

as experiências de aprendizagem devem ser activas, significativas, diversificadas, 

integradas e socializadoras:  

- Activas porque geradoras de «situações estimulantes de trabalho escolar, que vão 

da actividade física e da manipulação dos objectos e meios didácticos, à descoberta 

permanente de novos percursos e de outros saberes (…)»; 

- Significativas enquanto decorrentes da história pessoal de cada aluno e 

correspondendo aos seus reais interesses e necessidades, pelo que despeitando sempre o 

seu pessoal processo de desenvolvimento; 
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- Diversificadas no sentido em que devem proporcionar a utilização de recursos, 

técnicas e processos diversificados; 

- Integradas porque as «experiências e os saberes anteriormente adquiridos recriam 

e integram no conhecimento as novas descobertas»; 

- Socializadoras dado que as experiências de aprendizagem deverão conduzir não 

só ao efectivo exercício de trocas culturais, à «circulação partilhada da informação e da 

criação de hábitos de entreajuda», como à utilização de métodos e de técnicas que 

reproduzam «as formas de autonomia e de solidariedade que a educação democrática 

exige. 

O texto poético tal como a poesia favorece aprendizagens de forma inter e 

transdisciplinar, em especial na aquisição, desenvolvimento e consolidação de 

competências linguísticas. 

Também Sousa (2003, Vol. I: 63), expressa através da afirmação que se segue a 

enorme mais valia do trabalho com a arte «uma íntima integração interdisciplinar ( de 

todas as disciplinas e não apenas das artísticas ) , numa convergência de actuações e de 

propósitos, claramente voltada para a verdadeira essência da Arte: a elevação espiritual, 

a formação da pessoa no que há de mais sublime em si, a sua formação humanística, a 

formação dos seus valores morais e éticos, o Bem e o Belo espirituais que já eram 

referidos em Platão». 

Nem todos os investigadores têm uma perspectiva tão positiva sobre o modo como 

a poesia tem vindo a ser tratada em contexto escolar tendo as boas ideias ficando no 

papel por concretizar. Desde o início do seu estudo Renata Junqueira de Souza (p:47) 

propõe – se dissertar sobre a ausência ou sobre a presença descaracterizada, 

desvitalizada deste género na escola.  

 

De facto, a autora deste trabalho começa por declarar que «as práticas escolares 

continuam a privilegiar uma abordagem redutora, mecanicista e utilitária do texto 

poético». As metodologias de trabalho, na escola prevêem passos/ sequências didácticas 

para uma abordagem superficial da poesia:”leitura individual”, “leitura colectiva”, 

“estudo das palavras desconhecidas”,”coro falado”, “ realização de um desenho”, etc. 
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Sendo assim, a prática escolar despreza a leitura da literariedade da língua poética e a 

leitura estética da poesia, perdendo – se também um fabuloso trabalho com a 

linguagem. 

Nos manuais escolares existe um trabalho com poesia limitado e fragmentado, 

pois a poesia está apenas reduzida a aspectos estruturais. Para compreender um 

texto poético globalmente é preciso como indica Gebara (1997) considerar que «um 

poema é uma sequência verbal dentro da qual as mesmas relações entre os constituintes 

se repetem em diversos níveis» ou seja, os níveis fonético, fonológica, sintáctico, 

semântico, etc.   

A leitura literária precisa de um estudo particular na escola devido à sua 

especificidade: deverá educar para a apreciação, a desenvolver o imaginário e a 

possibilitar o encontro ou reencontro do leitor consigo mesmo, através da sua 

interpretação. O poeta Carlos Drummond, citado em Resende (1993), visiona da 

maneira seguinte  a escola  « (…)  não estará na escola , mais do que qualquer outra 

instituição social, o elemento corrosivo do instinto poético da infância , que vai 

perecendo à proporção que o estudo sistemático se desenvolve até desaparecer no 

homem feito e preparado supostamente para a vida?... a escola não repara no seu ser 

poético, não o atende em sua capacidade de viver poeticamente o conhecimento e o 

mundo.»  

Já reflectimos sobre o facto de não podermos restringir o estudo do texto poético a 

características estruturais mas também convém esclarecer o seguinte: por si só um 

agrupamento de versos não constitui poesia também é verdade que nem sempre se 

encontra poesia no poema: O poema resulta  do encontro entre a poesia e o homem ( 

Octávio Paz(1982))  daí que a análise de textos poéticos quer em prosa, quer em versos  

tenha que dar conta desta complexidade. 

Apesar de toda a riqueza “emuralhada” no texto poético será que mesmo assim 

ainda é necessário justificar o estudo da poesia na escola? 

A primeira justificação elementar é que é na escola que se aprende a ler, e um 

poema é um texto como qualquer outro; segundo é necessário que as crianças tenham 

contacto com livros de carácter estético, diferentes de livros pedagógicos ou didácticos. 
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O estudo de livros estéticos apela ao uso da imaginação e propicia o desenvolvimento 

da sua visão do mundo. 

Uma das maiores funções que se espera que a escola cumpre é o gosto pela leitura a 

crianças e jovens ora como as crianças contactam desde cedo com este género , em 

qualquer altura poderão sentir o despertar do gosto pela leitura. 

 Desde cedo as crianças confrontam – se com elementos poéticos nas cantigas 

infantis, nas lengalengas. O trabalho inicial com a poesia deve ser realizado pela 

sensibilização, pelo jogo, pelo jogo com as palavras, com o ritmo, com a sonoridade 

para que este se encontre no espírito lúdico que vivem as crianças na infância.                                                                                                       
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3.POTENCIALIDADES DIDÁCTICAS E PEDAGÓGICOS DA LITERATURA 

INFANTO – JUVENIL NO ENSINO BÁSICO 

Quando acabou o Estado Novo, a literatura infanto – juvenil que já estava em 

preparação, começou a marcar presença para contentamento de crianças e de adultos. 

Actualmente este tipo de literatura prolifera assim como as pessoas e eventos ligados a 

ela. Como lembra Silva (1981: 11) apesar de só agora ter aparecido sob forma escrita, 

são muito remotas as origens desta literatura e são variadas as suas matrizes: mitos, 

crenças, rituais religiosos… Os objectivos desta literatura são educar e satisfazer 

ludicamente as crianças. A literatura infanto – juvenil tem origem na literatura 

tradicional popular oral por isso reflecte a vivência e as particularidades populares. Esta 

literatura aparece sob todas as formas de expressão ou seja reveste – se da variedade de 

tipologias textuais que estão hoje o dispor dos leitores mais jovens: poesia, texto 

dramático, fábula, ficção cientifica… 

É valiosa esta literatura tradicional oral que reflecte os sentimentos, os 

pensamentos, o modo de se exprimir e toda a complexidade da vida da gente do povo ao 

nível psicológica e laboral. 

No ensino pré – escolar estes textos são extremamente estudados recorrendo a uma 

pluralidade de estratégias didácticas já que estes são «uma forma privilegiada de criar 

vínculos, nutrir e estabelecer teias de afectos e, consequentemente, rasgar horizontes e 

sentidos existenciais» (Couto 2004:27). Este tipo de texto ajuda a criança – aluno(a) a 

integrar - se em todas as realidades da vida da comunidade em que se insere, de que a 

vivência da língua faz parte. 

 Não há dúvida dos benefícios da literatura infantil para estas crianças que desde 

cedo começam a familiarizarem – se com as suas vastíssimas potencialidades. 

        São muitos os que já reconhecem que é inquestionável a qualidade da literatura 

infanto – juvenil, tanto a nível gráfico como plástico resta agora a todos os agentes 

educativos directamente implicados neste tipo de literatura fazer um trabalho de 

selecção, de reflexão e faz falta também uma politica que divulgue e oriente a leitura 

desta literatura. 

 Apesar do conto ser alvo de grande interesse pelas potencialidades pedagógicas que 

apresenta nos 1º, 2º. e 3º ciclos do Ensino Básico, contudo convém realçar que os textos 
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lírico – poéticos e dramáticos também estão presentes no panorama literário 

Infantil português. Através dos três géneros /modos literários professores e alunos 

podem apreciar várias visões do mundo e partilhar as suas subjectividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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A Leitura, nos vários documentos programáticos que orientam a formação dos 

profissionais que irão trabalhar com as crianças é referida como actividade a 

desenvolver e sedimentar criando hábitos que possibilitam não apenas uma 

construção pessoal do saber, mas a capacidade de uma formação autónoma e 

recorrente ao longo de toda a vida. 

             Creio que devo aqui transcrever por extenso a opinião de Fernando Azevedo e 

dos seus seguidores a propósito da leitura «consideramos que a promoção do gosto e 

prazer pela leitura se concretiza quando os textos, sendo semanticamente ricos, apelam, 

pelos seus espaços em branco e elementos não ditos, explicitamente à cooperação 

interpretativa dos seus leitores e ostensivamente prometem/sugerem múltiplos percursos 

de leitura» 

 

1. A LEITURA HOJE: QUAL O SENTIDO? 

Portugal tem elevados índices de literacia. É para onde apontam os resultados 

dos sucessivos PISA – Programme for International Students Assessment – de facto, 

estes indicam que urge formar leitores competentes, leitores capazes de compreender e 

interpretar o texto escrito. O governo actual, sensível a este problema está a tentar 

minimizá - lo através da implementação do Plano Nacional de Leitura (2006/2007). 

Este Plano pretende superar as lacunas ao nível da compreensão leitora reveladas pelos 

jovens das escolas portuguesas. 

Actualmente, mudou o conceito do «saber ler» já que este não resulta apenas 

da aprendizagem da escolaridade elementar. Hoje no ensino da leitura exige – se uma 

aprendizagem continuada; e é melhor leitor aquele que conseguir adquirir hábitos de 

leitura para a vida. Deste modo, todo o sujeito que ao longo da vida vai, através de 

leituras continuadas, desenvolvendo as suas estruturas linguísticas, cognitivas e 

culturais será, certamente, um bom leitor (Sardinha, 2000). O bom leitor é aquele que 

domina quatro competências essenciais: resumir, questionar, clarificar e predizer. 
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1. 1. LEITURA E LITERACIA 

A sociedade actual continua a exigir o domínio da competência leitora para 

possibilitar aos sujeitos o desenvolvimento de outras competências. O conceito de 

literacia em leitura está, relacionado com as mudanças constantes que acontecem na 

sociedade mas de qualquer modo ler continuará sempre a implicar esforço, disciplina e 

persistência na aprendizagem. Valores a preservar.  

Não podemos esquecer que para que haja efectivamente compreensão do texto 

escrito não é só necessário leitor é preciso também que interajam duas outras 

componentes: o texto e o contexto.  

Repare-se que se a leitura consistisse numa simples descodificação, o texto não 

passaria de uma apreensão sucessiva de frases à espera de ser desvendado. Todavia o 

leitor é chamado a ter uma postura activa. 

Muitas vezes nos questionámos: qual a melhor maneira para motivar os nossos 

alunos para serem «bons leitores»? Simples. Comecemos por ser nós também «um 

verdadeiro leitor» este poderá ser o início do projecto pessoal para os alunos.  

              É necessário que os jovens adquiram o gosto pela leitura. É necessário ler por 

gosto e para isto são necessárias criar  as condições. 

Clar y (1991) aponta seis condições possíveis (entre outras) responsáveis pelo 

despertar da motivação para a leitura: 

 Capitalização de interesses; 

 Material de leitura acessível; 

 Ambiente favorável; 

 Tempo livre para ler na escola; 

 Modelos adultos expressivos; 

 Técnicas motivadoras. 

 

 

Revelando um incontestável amor à leitura, a autora prossegue corajosamente: 

«é proibido: 
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 que cada escola não tenha biblioteca; 

 que os professores não saibam como ensinar a ler; 

 que o professor não leia; 

 que o professor não estimule o gosto pela leitura; 

 que a criança não goste da escola; 

  que a educação não seja a  prioridade financeira do nosso país». (Sequeira, 

2002: 59) 

 

Actualmente, o que se entende por leitor é um projecto ambicioso ao longo da vida, 

algo muito importante é ser um bom leitor, assíduo e consciente para poder estimular 

outros leitores.  
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2. FORMAR LEITORES CRITICOS, COMPETENTES, REFLEXIVOS: 

A escola tem se limitado a promover o aspecto mecânico e estático da leitura 

deixando de parte como tarefa aos alunos de conferir sentido ao ler. Sendo assim, para 

os alunos a leitura não é considerada como uma fonte de prazer nem sequer lhe permite 

extrair uma visão pessoal daquilo que lê. Na realidade os alunos devem somente 

reproduzir o autoritarismo vigente na relação professor/aluno bem como a relação de 

dominação existente na sociedade, de uma minoria detentora do poder que consegue 

impor os seus valores a uma maioria que não parece ter os seus valores reconhecidos. 

Não nos esqueçamos que antes de termos leitores críticos, competentes, e reflexivos 

é necessário que estes sejam preparados neste espírito. Portanto os educadores têm que 

optar por práticas pedagógicas inovadoras que deverão levar à formação de leitores 

numa dimensão crítica, competente e reflexiva. 

Este conceito de leitura decorre de modo como ela é perspectivada, ou seja, como 

acção racional que relaciona o indivíduo que lê ao mundo que o rodeia. Daí que esta 

acção aceite a possibilidade de várias interpretações. Estas resultam das amplas relações 

que os leitores estabelecem com o texto e o contexto em que esta inserido. 

Resumindo, os leitores devem ser capazes diante de um texto de terem uma 

perspectiva de leitura crítica, mas também capazes de usufruir desta mesma leitura que 

os poderá levar a desenvolver a imaginação.  

 

2.1 EM BUSCA DE UMA COMPETÊNCIA LITERÁRIA NA ESCOLA 

São vários os estudos e os autores que atestam a importância do contacto e 

interacção com a literatura e o consequente desenvolvimento de uma competência 

literária ( Cerillo, 2002; Colomer,1999; Mendoza Fillola, 1999). É desta interacção que 

advém a conquista do pensamento critico e divergente, a abertura a novos mundos e 

horizontes, um novo olhar sobre o outro, e, obviamente, um contacto próximo com uma 

escrita de qualidade, com a riqueza e as potencialidades da língua. 

Porque para gostar de ler, é fundamental saber ler (sem esforço) e ter motivação 

para o fazer, e porque estas duas condições podem melhor ser satisfeitas com a ajuda do 

professor, é imprescindível que este se encontre munido de ferramentas que conduzam 
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ao desenvolvimento de gosto pela leitura, para que a mesma deixe de ser sinónimo de 

trabalho e ate de aborrecimento. 

É neste contexto que surgem as actividades de pré leitura; actividades durante a 

leitura e actividades após a leitura (Yopp & Yopp, 2006) 

                     

As actividades de pré – leitura têm como principais objectivos: 

- Activar e construir a competência enciclopédica do 

aluno, através da exploração de elementos paratextuais , 

como a capa, o título, as ilustrações, encorajando – o a 

expressar as suas ideias e a partilhar as suas experiências. 

- Despertar a curiosidade dos alunos, motivando – os 

para a leitura. Neste caso trata- se de fazer o 

levantamento de hipóteses acerca do conteúdo da obra 

que serão confirmadas, ou não, no momento da leitura. 

As actividades durante a leitura visam o desenvolvimento das seguintes competências: 

- Preparar o aluno para usar estratégias de compreensão; 

- Familiarizá – lo com a estrutura do texto;    

- Focar a sua atenção na linguagem, dado que o contacto 

com a riqueza oferecida pela linguagem literária favorece 

o desenvolvimento e o enriquecimento da  linguagem e do 

vocabulário; 

- Facilitar a compreensão sobre personagens, 

acontecimentos, temas e ideias – chave; 

- Colaborar na construção de sentidos e interpretações. 

As actividades após a leitura, e porque é talvez um momento de «balanço», de 

confirmação, ou não, de expectativas, de reorganização de ideias, têm por objectivos: 

- Encorajar respostas pessoais; 
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-Promover a reflexão sobre o texto, convidando os 

alunos, por exemplo, a identificar o que é mais 

significativo para eles; 

- Facilitar a organização, a análise e a síntese de ideias; 

- Proporcionar oportunidades de partilha e construção de 

significados com os colega. 

 

  As actividades após a leitura podem também proporcionar experiências de 

escrita (evitar actividades de gramática e composições) 
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CAPITULO III 
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1.PARA UMA DIDÁCTICA DO TEXTO POÉTICO 

  I. Em Batista (2003) encontramos os tópicos de referência para um enquadramento 

melhor fundamentado da didáctica do texto – destaque especial para :  

                                                                        - teoria do texto em geral 

                                                     - Teoria do texto poético literário em     

particular 

A- Aspectos gerais 

- interacção entre os dois sistemas verbo-semiosféricos (sistema linguístico <> sistema 

literário; respectivos códigos e policódigo constitutivos, modos e modalidades de 

funcionamento…); tipologias de textualização (ex: relatório, acta, carta, exposição, 

ensaio, dissertação…; modos, géneros e subgéneros literários; periodologias e 

configurações estilístico-epocais); 

-língua, literatura, visão do mundo, modelos do mundo, textos e sua correlação com os 

códigos da cultura: artísticos, míticos, religiosos, axiológicos, ideológicos, científicos, 

tecnológicos, praxiológicos, comportamentais,etc…; 

-sistema, texto, memória, instituição, regulação(“norma”), legitimação, canonização 

(“ortodoxia” e “heterodoxia”), tradição, inovação, mdernidade…; 

-dialogismo, polifonia, interdiscursividade, intertextualidade…; 

-a textualidade dos módulos textuais:  

  - conectividade  ( sequencial(coesão) e conceptual (coerência)) 

 - intencionalidade 

 -aceitabilidade 

      -situacionalidade 

 -intertextualidade 

 -informatividade 
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B – Aspectos Específicos  

 - estruturalidade do texto 

a) Coesão semântico-lexical:  

a1-variações do tema(motivos, topoi,etc…) e vocabulário que as configuram: 

a2-recorrência ou reiteração (isotopias semânticas) 

a3-co-referência 

a4-substituição: 

 - sinonímia 

 -antonímia 

      -hiperonímia 

      -Hiponímia 

 

b)coesão morfossintáctica 

a1-intrafrásica (relações entre os constituintes frásicos (SN<>SV<>SP) 

- ordem e posição 

- especificação 

- concordância 

-regência 

-complementação 

-ênfase 

a2- interfrásica (relações entre frases) 

- coordenação 

- conjunção 
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- disjunção 

- contrajunção 

- subordinação 

- temporal 

- espacial 

- referencial 

- extratextual (exofórica) 

- deixis primária 

- intratextual (endofórica): 

- anáfora 

- catáfora 

- deíxis secundária 

- elipse 

c) configuração semântico-pragmática 

 Substância do conteúdo (universo model(iz)ado: sua relação com o mundo 

empírico e com os “mundos possíveis” da imaginação, da ficção e da criação 

artística): 

-cosmosfera 

-geosfera 

-bio-antroposfera (os ecossistemas, o homem [somatosfera, 

psicosfera, e sociosfera] e demais seres vivos [fitosfera e         zoosfera])                                                

 comunicação linguística e comunicação literária: interacção 

“autor/emissor<>texto<>leitor/receptor<>contexto(s)”: 

-“situação pressupositiva complexa” (S.J. Schmidt) 

-implícitos e implicaturas 

-regras e convenções (factuais, ficcionais e poético-estéticas) 
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-dimensão semântico-pragmática: integração da significação sectorial e 

global suscitada pela textura e seu enquadramento no âmbito da interacção 

de factores contextuais diversos: filosóficos, histórico-culturais (sociais, 

políticos, religiosos, científicos…), etc. 

-máximas conversacionais 

-condicionantes “psico” e ”sócio” 

-finalidades (intencionalidades) 

-estratégias enunciativo-comunicativas 

-situação de interlocução (status e papel dos interlocutores) 

-universo de conhecimento e de experiência  

 

-sistema doxástico (opiniões, convicções, crenças…) 

-diálogo e dialéctica entre a “visão do mundo” e os modelos do mundo do 

autor e do leitor 

-investimento ideológico e axiológico 

-horizonte de expectativas  

-etc. 

 

C- Destaque focalizado para a composição do texto literário, em geral, e do texto 

poético (s.s.), em particular:  

 

- macro-signos: 

-tema 

-motivo 

-topos 

-imagem 

-personagem  

técnica de composição (coerência de longo raio de acção); 

-organização das macro-estruturas formais do conteúdo e da expressão (ex: estrutura 

do poema épico, da tragédia, do romance…); 

-recursos estilístico-retóricos (coerência de curto raio de acção); 

-ororganização das micro-estruturas formais do conteúdo e da expressão (figuras de 

estilo…); 
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-configuração óptico-métrica; 

-organização peculiar da forma da expressão (tipo de verso e de estrofe, formas 

poéticas fixas, formas poéticas livres [fluidas]…); 

-implicações com aspectos fonológicos, léxico-gramaticais e outros…; 

-configuração fónico-ritmica e métrico-estrófica; 

 

-regulação e harmonização de aspectos importantes da urdidura material do texto: 

-acento 

 

-ritmo/cadência  

-rima  

-musicalidade 

-fono-iconismo (isotopia fonoprosódica) 

-etc. 

 

D- Competência de criação/produção textual 

-tomar como instrumento adjuvante o “guião” destinado a orientar o processo de 

criação/produção de texto; 

-pôr em prática (mimese criativa) os ensinamentos decorrentes do desemvolvimento 

da “competência de recepção” (linguística e literária); 

-organizar o acto de escrita, segundo procedimentosw metodo- lógicos como os 

seguintes: 

    - escollha do tema;  

    - ideação do plano compositivo;  

    -estabelecimentoda estratégia emunciativo-comunicativa; 

    -escolha do tipo e modalidade de texto a criar e a compor; 

    - organização da textura:                    

 selecção e combinatória de motivos, topoi, etc. 

 articulação de argumentos e de sequências discursivas: 

-no plano intrafrásico; 

-no plano interfrásico; 

-operacionalização de registos de registos de linguagem e de outros recusos 

expressionais; 
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-implicações entre: coerência , coesão e máximas conversacionais; 

-fechamento/abertura do discurso  

-revisão crítico-melhorativa e reescrita do texto. 

 

II – Fundamentais competências a desenvolver 

 

1. Competência de recepção textual (linguística e literária) 

- desenvolvimento da capacidade de análise, interpretação, compreensão e 

contextualização das mensagens; destrezas [skills] de ouvir/escutar e ler. 

 

2. Competência reflexivo-explicativa, aplicativa e cultural global 

- desenvolvimento da capacidade de racionalização, descrição, caracterização e 

enquadramento teorético-epistemológico das componentes estruturais [orgânicas] e 

funcionais do diassistema da língua e do diassistema literatura da literatura, em sua 

dinâmica e variabilidade sincronotópica e diacronotópica, em sua produtividade 

sémio-comunicativa , genológica e tipológica e em suas configurações 

periodológicas e estilístico-epocais. 

 

3. Competência metodológica, axiológica e atitudinal 

-desenvolvimento da capacidade articulatória do “saber” e do “saber-fazer/saber-

criar” com o “saber-ser/saber-estar”; organização do trabalho intelectual; 

conhecimento e domínio de métodos e técnicas; integração de saberes, valores, 

atitudes, postura… num projecto de cidadania, etc. 

 

4. Competência de criação/ produção textual (linguística e literária) 

-desenvolvimento da capacidade de ideação, organização semântico-pragmática, 

temática, léxico-gramatical [selecção, combinatória, articulação…], técnico-

compositiva, imagético-figural, expressional…; destrezas [skills] de falar e escrever.   
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1.1 O TEXTO POÉTICO 

 O estudo do texto poético assume um papel muito relevante em contexto 

educativo. Trabalhar com o texto poético implica trabalhar com o lado mais 

profundo e intersubjectivo do ser, é possibilitar aos alunos que descubram e explorem 

um espaço privilegiado de expressão da ipseidade, do si - mesmo, da própria 

interioridade. 

  Intimamente ligada à música, a poesia em verso, permite trabalhar ritmos e 

rimáticos, cadências melódicas, sonoridades e sentidos, explorando até aos últimos 

limites as virtualidades semânticas da palavra - que emerge como um semema -, da 

língua. Por seguinte como afirma Jean, (2005), a poesia é o «grito primevo» do ser 

humano.  

 O que procura o ser humano, pensamento, já registado por Octávio Paz, Borges 

(2001:297) é que, nos textos líricos «confluem a mais elementar necessidade de 

expressão humana individual e a não menos imperiosa necessidade de conhecer para 

além dos limites humanos – para além dos limites do pensamento discursivo, da 

articulação lógica de uma sintaxe constritiva, de que a imagem poética liberta». 

   É de salientar o enorme valor pedagógico das rimas infantis, e literatura infantil 

primordiais nas primeiras idades das crianças. No entanto, quer as canções de embalar – 

tradição a recuperar por parte das jovens mães e até avós – quer as rimas em jogos quer 

ainda os trava-línguas… revestem-se de um valor inigualável na aquisição das 

competências linguísticas e sociais mais elementares.  

  A poesia é frequentemente tomada pela «lírica» e esta pela «poesia». Se para uns a 

lírica é a modalidade mais poética da poesia, para outros, persistem dúvidas sobre a 

integração da poesia no campo da literatura, devendo associar – se mais a outras 

expressões artísticas, como a pintura, a música ou a escultura. 

     Podemos verificar que existe, presentemente, um esforço de divulgação dos 

inúmeros textos poéticos, dos mais variados autores, que abundam no panorama 

literário infantil português. Continua, todavia, a haver uma certa impreparação, para 

não dizer falta de sensibilidade, de muitos professores face a este tipo de texto e às 

suas potencialidades pedagógicas. Porquê? Principalmente porque eles próprios não 

foram preparados para fazerem a abordagem deste tipo de textos. 
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     Assim os professores alimentam a ideia de que a poesia é algo verdadeiramente 

extraordinária, que os textos poéticos são apenas para consumo de uma elite 

sociocultural. Isto em termos de consumo e de produção.  

     De facto não vale a pena ludibriar os alunos sobre a facilidade do encontro como 

texto poético, a poesia é sim um modo muito especial de literatura, mas é sem 

dúvida um modo que vale a pena explorar mais do que qualquer outro pois nele se 

reflecte um sujeito real ou imaginário onde são possíveis jogos com múltiplas 

subjectividades e intersubjectividades. Aliás compete á escola desmitificar, propor, 

explorar e promover a atitude poética tornando acessível a todos a compreensão destes 

textos, fazendo com que as crianças contactem com estes textos o mais cedo possível, 

juventude e idade adulta. 

     Trata-se, de uma forma prática, de apresentar aquilo que pode constituir – se como 

uma sugestão pedagógica e didáctica do tratamento do texto poético, no Ensino Básico: 

 Definir objectivos: atendendo às reais circunstâncias do meio, da escola, dos 

alunos e dos recursos disponíveis. De uma forma muito genérica, tais 

objectivos podem visar: motivar para a leitura/escrita de textos poéticos; 

desenvolver competências de leitura/escrita expressiva; sensibilizar para a 

necessidade de levar cada aluno(a) a construir um «Livro Branco da Poesia»; 

resolver constrangimentos inerentes ao processo de criação poética; promover 

o recurso a «actividades/jogos indutores», também designados por 

«activadores criativos», que potenciam a dimensão lúdica da linguagem e da 

poesia; implementar e explorar práticas criativas, inter e multidisciplinares de 

dinamização de alunos, pais e professores, com base em diferentes textos 

poéticos; 

 Pesquisar e seleccionar os mais variados textos poéticos e metapoéticos; 

 Ler/dizer e escutar poesia de autores, e tipos diversos;  

 Analisar poemas: o nível de profundidade destas análises deve ser crescente e 

cada vez mais informada com noções de métrica, versificação etc. 

 Fazer tentativas de produção de textos poéticos e metapoéticos. É 

fundamental que os alunos se iniciem na prática de dizer os seus próprios 
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textos. Também os professores devem partilhar com os seus alunos as 

tentativas de escrita poética. Deste modo se criará um ambiente favorável.  

 Convidar poetas a dizer a sua poesia na própria escola, abrindo diálogo, com 

alunos e professores.     

 Encontrar meios de dar visibilidade ao trabalho realizado no domínio poético. 

 Criar momentos de espaço e reflexão sobre os textos coligidos, lidos, 

explorados, produzidos e sobre novas formas de divulgar iniciativas no 

domínio da poesia. 

 Outras actividades para estudo da poesia poderão passar pelo recurso à 

internet, aos filmes, aos CD´s áudio, aos jogos e fica à imaginação do 

professor a realização de qualquer actividade que possa deslumbrar o aluno na 

exploração do poema.    

No domínio da poesia impõe - se uma pesquisa bibliográfica, de que a Internet 

começa a ser fonte indispensável, mas também fílmica – veja Mentes Perigosas e O 

Clube dos Poetas Mortos, entre outros filmes – e discografia -, já que qualquer centro 

de recursos educativos dispõe, hoje, de CD´s áudio com poesia. 

Não nos devemos esquecer do atractivo que exercem sobre o público jovem os 

poemas ditos ideográficos ou visuais que convém mostrar e dar a ler. São textos que 

têm a forma no papel do assunto de que tratam. 

      

     

Um poema pode ser retratado de diversas maneiras: através da simples palavra, da 

dança, da música, do desenho, de jogo/expressão dramática – fantoches, sombras 

chinesas e humanas, utilização de objectos, marionetas…, etc.  Deve-se sempre procurar 

utilizar o maior número possível de recursos durante as actividades.  

Não deixa de ser curioso a maneira como Jean (2000) concebe a leitura da poesia 

em voz alta que é segundo ele «especial» já que numa obra sua intitulada Leitura em 

Voz Alta em dado momento este afirma que «Pedagogicamente, no sentido lato do 
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termo, a leitura em voz alta de um poema exige, para ser apreendido concretamente e 

por todo o corpo, que a voz humana o habite». 

Mais uma vez é de realçar a função do professor visto que cabe a ele a iniciação à 

poesia que pode ser o início de uma aventura literária fantástica ou desastrosa 

dependendo da competência do professor em transmitir aos alunos o gosto por este 

género tão cheio de sentimentos e emoções a partilhar.  

Por fim, como tivemos ocasião de poder observar ao longo deste trabalho, a 

literatura para a infância é abundante e merece ser estudada posto que esta 

permite a apropriação de competências linguísticas. Apela-se ao empenho e ao 

engenho dos professores para que tirem o melhor proveito do ensino da literatura 

infantil utilizando estratégias lúdicas e interessantes. Outro aspecto que o professor não 

deverá descurar é o constante investimento em novas experiências. Pois o que já foi 

experimentado é sempre uma palavra morta. 
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1.2 NOTA CONCLUSIVA 

  

 A poesia sempre teve um lugar especial na minha vida pois creio que 

não há modo literário mais privilegiado para espelhar a complexidade da 

alma, do mundo interior do ser humano. Esta complexidade não pode ser 

«atrofiada» por esquemas de análise demasiados rígidos e/ ou racionais. É 

necessária uma análise que faça apelo ao lado emocional, imaginativo, 

intertextual, ao manancial de sentidos expressos pela poesia. 

 

 A Poesia pode simbolizar diferentes modos de sentir 

 

- A poesia como espelho da alma 

 

 Para além de podermos descobrir e partilhar a subjectividade do Outro e 

portanto conhecê-lo e compreendê-lo (quiçá até amá-lo) a poesia tem também 

uma capacidade fantástica, a meu ver, pois ela permite colocarmo-nos perante 

nós próprios, as nossas vivências sentimentais/emocionais e isto pode obrigar – 

nos a redimensionar o nosso mundo interior. 

 

- A poesia como expressão da imaginação poética 

 

 Neste caso o poeta não se identifica com o Eu Lírico. O Eu Lírico usa da 

sua imaginação para desenvolver, explorar certas ideias. Este Eu Lírico é um 

fingidor. Por vezes é difícil saber quais são os poemas autobiográficos e os 

outros. 

 

 

- A linguagem poética 

 

 A linguagem poética é muito próxima da linguagem falada e usa recursos 

estilísticos e desvios à norma linguística por vezes bastante elaborados o que lhe 

confere um carácter hermético diferente do uso comum. 
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- Os temas predilectos da poesia: O Amor e a Poesia/ o Poeta 

 

O Amor: «Amor é fogo que arde sem se ver» 

                                                              Luís Vaz de Camões 

              

                 «Eu quero amar, amar perdidamente 

                      Amar só por amar; Aqui…Além» 

                                                                Florbela Espanca 

 

  O Poeta: «Aquela que diz tudo e tudo sabe 

                        Que tem a inspiração pura e perfeita 

                        Que reúne num só verso imensidade 

                                                                 Florbela Espanca 

  

 

- A licença poética 

A poesia pode recorrer à licença poética, que lhe permite extrapolar no 

uso da norma culta da língua para tomar a liberdade necessária para utilizar 

palavras de baixo calão, que são desvios da norma ortográfica que se aproximam 

mais da linguagem falada ou para utilizar figuras de estilo como a hipérbole ou 

outras que assumem o carácter «fingidor» da poesia, de acordo com a conhecida 

fórmula de Fernando Pessoa(« O Poeta é um fingidor») 

A matéria – prima do poeta é a palavra tendo ele toda a liberdade para 

manipular as palavras, mesmo que isso implique romper com as normas 

tradicionais. Saibamos nós também, professores e educadores levar os nossos a 

desfrutar sem limites dos textos poéticos. 
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Assim, terminado este árduo trabalho, feliz por ter mostrado o valor da 

poesia como instrumento ao serviço do desenvolvimento integral do aluno, 

aconselho todos a se deixarem deslumbrar pela poesia visto que ela é:  

«uma brincadeira de sentimentos 

 e palavras  

[é] um balão que viaja  

no mundo dos sonhos» 

 

   Beatriz, Externato Lumen, 2001 
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CAPITULO IV 
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