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Resumo 
 

Numa tentativa de promover o papel da Animação 

Sociocultural, estabelecendo pontes entre o ensino formal e não 

formal, desenvolvemos um trabalho onde tentámos clarificar o papel 

do Mediador Sociocultural atribuindo um novo rosto à Educação. 

Sendo o Conto Tradicional ..o cerne de muitas aprendizagens, 

desenvolvemos uma estratégia que serve Crianças e Idosos, 

mostrando que o reconto é uma técnica que permite o 

desenvolvimento de muitas valências, algumas delas do foro da 

Linguística. 

Baseando-nos nos resultados apresentados, propomos um 

conjunto de actividades que dão continuidade à memória, 

desenvolvendo o raciocínio, a imaginação e o vocabulário, ajudando 

os sujeitos a ultrapassar os limites da linguagem e os limites do 

mundo de cada um deles. 
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Abstract 

 

In an attempt to promote de role of sociocultural animation, 

creating connections between formal and non formal education, we 

developed a work where we tried to clarify the role of the 

Sociocultural Mediator giving a new face to Education 

With the tale as the core o many traditional learning methods, 

we developed a strategy that serves Children and Elderly showing 

that the recall is a technique that allows the development of many 

valences, some out of the linguistics forum. 

Based on the presented results, we propose a set of activities 

that give continuity to the memory, develop the reasoning, develop 

the imagination and the vocabulary, in short subjects it helps to 

overcome the limits of language and the limits of each one’s world. 
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Introdução 
 
 

Actualmente, quando falamos em Literacia, em Leitura ou em 

Mediação, lembramo-nos, de imediato, dos professores. É evidente 

que a realidade sociocultural de uma escola não é a mesma de um 

Centro de Dia, de um Lar de Idosos ou até de uma Creche. Nesta 

perspectiva, é fundamental que num trabalho como o nosso se 

procure traçar o perfil de um Mediador Sociocultural. 

Com efeito, o mediador que se pretende, no momento actual, 

é, segundo Peres (2010:24), alguém portador de diferentes saberes, 

implicados em fontes sociais de aquisição, ou seja, saberes 

pessoais que são provenientes de formação académica; saberes 

provenientes de formação profissional para a mediação 

sociopedagógica; saberes provenientes dos programas e projectos 

pedagógicos usados no trabalho; saberes provenientes da sua 

própria profissão em diferentes situações e contextos. 

Quanto às fontes sociais de aquisição, o autor supracitado 

aponta os seguintes parâmetros: família; ambiente de vida; 

educação; estabelecimentos de ensino superior; estágios; curso de 

formação; programas adequados; projectos; técnicas; estratégias; 

histórias de vida; prática do ofício em contextos variados; 

experiências entre pares; diálogo interprofissional; viagens; entre 

outros. Mas, para além dos saberes e das fontes de aquisição, o 

autor propõe ainda modos de integração: história de vida e 

socialização primária, adaptação do anteriormente referido às 

diferentes tarefas, diálogo, socialização e boas práticas.   
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A mediação sociocultural assenta fundamentalmente em três 

pilares considerados fundamentais na construção da paz enquanto 

exigência da contemporaneidade. Com efeito, os modelos 

socioeducativos enquadram-se em lógicas de solidariedade 

conducentes à intervenção junto das pessoas, das comunidades, 

das instituições e das sociedades. Vivemos, hoje, sob o signo do 

cosmopolitismo, da multiculturalidade, mas também da solidão. 

Deste modo, há identidades pessoais e colectivas que vivem 

frequentemente reféns de certas concepções idealistas. É mediante 

esta perspectiva que o Mediador Sociocultural deve actuar, tentando 

contrariar estas tendências. Baptista (2010:33) entende que a paz 

relacional deve constituir o fermento e o sustento do tecido social: 

  

 “conferindo-lhe consistência antropológica, com formas de 
presença solidária vinculadas à força utópica de um humanismo 
relacional assente no primado ético da alteridade”. 

 

É nestes pressupostos que o perfil do mediador sociocultural 

se ancora como, aliás, já afirmámos: educação, justiça, 

solidariedade e paz. Para a autora, a concretização de tais metas 

baseia-se na: criação de espaços de cultura cívica com cenários 

onde se partilhem memórias, sonhos e afectos, funcionando como 

hóspedes e aprendentes uns dos outros ao longo da vida; educação 

desde e para os direitos humanos; promoção de dinâmicas, de 

mediação promotoras de superação de distâncias das instituições 

dos serviços públicos; desenvolvimento de princípios de 

hospitalidade cívica, cultural, geracional e profissional; educação 

ambiental; desenvolvimento do ideal das cidades educadoras, ou 
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seja, uma consciência do direito à cidade, ou seja, à apropriação 

colectiva do lugar onde se vive. 

Vejamos a aplicação aos Direitos Humanos elaborada por 

Petrus (2001:51), no que se refere ao colectivo dos anciãos: direito à 

socialização e à informação; direito a uma correcta definição sem 

exclusão; direito a não deixar de trabalhar ao despertar; direito à 

solidariedade e à intimidade; direito à não aceleração mas sim à 

progressão; direito a um urbanismo desenhado para todos; direito à 

igualdade e à diversidade; direito a uma educação intergeracional. 

O mundo actual tem apresentado mudanças a todos os 

níveis, se bem que, há processos culturais, que pelo valor que 

detêm nas sociedades, continuam quase imutáveis. O valor dos 

contos tradicionais e das narrativas em geral é reconhecido por 

todos aqueles que convivem com crianças ou idosos.  

Os contos e as histórias transportam consigo potencialidades 

que veiculam conhecimento, facultam e potenciam aprendizagens, 

promovem a imaginação, estimulam a capacidade simbólica e a 

própria memória. Ao mesmo tempo e falando de crianças e idosos, 

os contos ajudam a responder a exigências comunicativas, de 

socialização, de identidade, de desenvolvimento psíquico e físico, de 

modelação de uma consciência que servirá de suporte à integração 

no mundo de ética e dos valores. Diz-nos Egan (1994:115) que os 

contos ao serem ouvidos/lidos deleitam, formam e educam, 

estimulando destrezas cognitivas e, em simultâneo, orientam 

emoções. Deste modo, com a intenção de fundamentar a 

importância formativa, referir-nos-emos, no nosso estudo, à 

importância de que se reveste o conto tradicional posto ao serviço 
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do espaço de formação que é a escola, bem como as instituições 

que acolhem idosos. 

Vivemos, hoje, numa sociedade imediatista e o hábito de ouvir 

contos à lareira foi-se perdendo. A agitação do dia-a-dia tende a ser 

cada vez maior e os valores tradicionais vão perdendo força e vão, 

inclusivamente, deixando de ser considerados. Perdem-se os 

valores do passado e parece não haver tempo para idosos e 

crianças. 

Assim sendo, pensamos dinamizar um conjunto de 

actividades com recurso aos jogos do conto elaborando, para o 

efeito, diversos materiais. 

Gostaríamos, ainda, de testar a receptividade ao conto 

seleccionado, após uma adequada preparação de leitura do conto, 

bem como da recepção do mesmo, ou seja, o reconto, por sua vez, 

contado por uma criança e por uma idosa. Mas, após esta breve 

referência, ao papel dos contos no estímulo de novas e renovadas 

aprendizagens, cabe-nos, enquanto animadoras socioculturais, 

repensar o nosso perfil, bem como os caminhos escolhidos quando 

em situação formal de aprendizagens formamos sujeitos que, de 

algum modo, se encontram desprotegidos. Crianças e idosos 

pertencem a uma fase etária que implica aprendizagens específicas 

e, obviamente, métodos adequados. 

No caso das crianças, costumamos estabelecer parcerias 

com outros agentes educativos, como educadoras, professores de 

1º ciclo, psicólogas e assistentes educativas.  

Quanto aos idosos, o nosso trabalho assume um carácter 

mais solitário e porque não dizê-lo menos formal. Assiste-se, 
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frequentemente, a uma crença instalada de que “burro velho já não 

aprende línguas”. As barreiras a que assistimos são imensas, pois o 

papel da Animadora Sociocultural ainda não está devidamente 

reconhecido no nosso país. A mediação sociopedagógica que 

tentámos levar a cabo encontra vários obstáculos, já que os 

projectos que levámos a cabo não têm sido entendidos numa lógica 

de solidariedade, de formação, de respeito pelo próximo, 

independentemente do seu estatuto social. Nesta perspectiva, cabe-

nos traçar o papel do Mediador Sociocultural, bem como um 

conjunto de actividades que lhe podem dar voz. 

Mediante o exposto, dividimos a nossa dissertação em duas 

partes: a primeira remete para o quadro teórico; a segunda constitui 

a parte prática. 

No final, acrescentamos os anexos que sustentam o estudo 

prático e apresentamos as referências bibliográficas. Segue-se um 

corpo de apêndices que ilustram algumas situações vividas no que 

concerne ao estudo prático. 
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Inserção do trabalho no Campo Cientifico dos 
Estudos Linguísticos 

 

 

Entre as ciências que se ocupam do fenómeno da linguagem, 

a linguística ocupa em papel relevante, mas ao mesmo tempo com 

limitações. Da necessidade de delimitar o campo desta área 

científica, Saussure (1995) faz algumas distinções, estabelecendo a 

dicotomia entre a língua e a fala. Para o autor, a linguística teria, 

assim, como objecto de estudo, a LINGUA. 

Mas, esta definição do campo da Linguística é colocada em 

causa pelas correntes da linguística social que dão ênfase à 

pesquisa sobre as condições da fala, ou seja dos usos diversos da 

língua em diferentes situações de comunicação. 

Sem alimentarmos querelas e sabendo que a linguistica pura 

pouco aprofunda no que concerne os estudos do funcionamento 

verbal, remetemos o estudo para a área da Psicolinguística 

combinando a linguistica com a psicologia e focando processos 

psicológicos envolvidos na aquisição, no desenvolvimento e na 

utilização da linguagem (Rebelo 1993:16). 

Com efeito, a Semântica fará parte integrante da nossa 

dissertação, pois contribuirá para o estudo dos sentidos das frases e 

das palavras que integram os discursos dos sujeitos por nós 

seleccionados. 

Rematamos, assim, o enquadramento dos estudos na área já 

anteriormente definida. 
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Capítulo I   

Da Linguagem à Compreensão. Os Contos 
como Narrativas  

  

1.1. Linguagem, Memória e Compreensão: Para uma 
Definição de Conceitos 

 

Neste capítulo, apresentaremos aspectos relacionados com a 

estimulação da linguagem, onde a memória e a compreensão detêm 

um papel de grande relevo. 

 

1.1.1. A Importância da Estimulação da Linguagem 

 

Segundo Martínez (1993), a linguagem tem muita importância, 

em todo o processo de desenvolvimento da criança e do idoso, uma 

vez que vai mediar todas as aprendizagens e aquisições. Linguagem 

e aprendizagem estão estritamente relacionadas e são 

interdependentes, pelo que o desenvolvimento da primeira 

condiciona não só o indivíduo, como também a sua interacção e 

inclusão social. Cada grupo de pertença, codificando à sua maneira 

a linguagem que utiliza, gera um discurso próprio que é partilhado 

por todos os que o integram. A vertente oral desse discurso, com 

todas as suas regras de estrutura e uso, é a nossa língua materna, 

ou, de acordo com Gee (1991), o nosso “discurso primário”, em 

virtude de a sua aquisição se processar dentro do grupo de 

socialização primária, a família (in Sim-Sim, 1998). 



 10 

As crianças ditas “normais” adquirem a linguagem 

naturalmente e, na maioria das vezes, sem qualquer instrução 

formal. Algumas, contudo, revelam sérias dificuldades nessa 

aquisição. Para as ultrapassar necessitam de assistência adequada, 

a qual exige uma avaliação completa das suas capacidades e 

insuficiências e o desenvolvimento de um programa de intervenção 

apropriado às suas necessidades. 

Quando chega à escola, a criança sabe exprimir-se de uma 

forma mais ou menos correcta, conhecendo da linguagem oral, 

essencialmente o seu aspecto acústico. Ao aprender a escrever, 

passa da experiência da língua falada para uma outra 

completamente diferente. Até ao momento de iniciar uma 

aprendizagem formal, esteve exposta a diferenças linguísticas que 

serão tanto mais significativas, quanto mais a escol se afastar do 

discurso do meio familiar em que os alunos estão integrados, 

dificuldades que se irão reflectir no processo de iniciação do código 

escrito (Menyuk, 1988 in Sim-Sim, 1998). 

Quanto melhor dominar o código oral, melhor será a 

competência comunicativa e o conhecimento das estruturas 

gramaticais da linguagem oral, (bem como a capacidade de as usar 

adequadamente) mais facilidade terá a criança de aceder à 

linguagem escrita, isto é, a vertente escrita do código (Sim-Sim, 

1998). 

Também os idosos necessitam de estimulação constante 

porque as suas memórias precisam de ser activadas e preservadas. 

Vejamos agora nesta parte do estudo algo sobre as memórias. 
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1.1.2. A memória 

A informação exterior chega-nos através dos nossos sistemas 

sensoriais. Uma parte dessa informação chega à memória onde é 

processada e posteriormente armazena-se para no futuro vir a ser 

utilizada ou não. (memória em funcionamento).  

A memória em funcionamento tem uma importância 

fundamental porque se na memória de longo prazo armazenamos a 

informação, na memória em funcionamento funciona uma espécie de 

câmara de compensação. É, por assim dizer, um término onde os 

recursos cognitivos por nós utilizados funcionam para executar 

operações mentais e consequentemente recordar os resultados das 

mesmas, durante períodos de tempo curtos. 

Braddley (1974) refere que a memória em funcionamento 

contém todas as estruturas simbólicas, sempre activas e disponíveis 

para processar e guardar uma cópia da actividade mental. Os inputs 

são símbolos que codificam a informação exterior ou estruturas 

simbólicas recuperadas da memória de longa duração. Ao 

processarem-se estas estruturas os resultados poderão ser na 

perspectiva de Miller (1956) os que a seguir apresentamos: 

Estruturas simbólicas na memória em funcionamento; Símbolos para 

armazenar na memória de longa duração; Ordens do sistema motor 

para fazer ou dizer algo. 

O primeiro modelo de memória inserido no processamento da 

informação aponta três tipos de memória: registo sensorial, memória 

de curta duração e memória de longa duração. Este modelo de 

Atkinson e Shiffrin (1968) poderá ser observado de forma mais 

minuciosa através da figura 1: 
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   entrada  

      

   Registo 

sensorial 

 

             visual    

            

   Memória a 
longo prazo 

 

            aud. A 

verb. V 

ling. L 

 

v 

    

            

   Memória a 
curto prazo 

 

            AVL visual ………. ………. temporal 

   Fig. 1 – Estrutura do sistema de memória – Atkinson & Shiffrin (1968) 

 

perdido do  

regist. sens. 

perdido da 

 M.L.P. 

perdas, 

interferências  

na M.C.P. 
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Acresce ainda que os autores enfatizam a existência de 

processos de controlo que operam na memória a curto e a longo 

prazo. Tulving (1969) atribui à memória de longa duração duas 

funções: capacidade ilimitada de armazenamento e organização 

interna responsável pela aprendizagem. O autor refere que na 

memória a longo prazo se concentram duas memórias: a memória 

episódica, responsável pelas experiências pessoais e relações 

temporais e uma segunda memória referente aos significados dos 

conceitos. Os buracos entre a memória em funcionamento e a 

memória de longa duração são responsáveis pelos pontos fracos e 

pelos pontos fortes da mente humana. 

Na óptica de Erickson e Kintsch (1995) é a memória de longo 

prazo que tem um papel mais relevante. Estes autores, baseando-se 

nos processos de controlo específico, propõem a utilização da 

memória de longo prazo como uma extensão da memória de 

trabalho. Os processos de codificação são privilegiados em 

detrimento dos processos de recuperação. Cabe à codificação e às 

relações com os contextos da tarefa, a recuperação da informação. 

A interacção entre a codificação e a recuperação terá reflexos na 

recordação. Todavia, Anderson (1973) propõe o conceito de 

continuidade. Este autor propõe modelos alicerçados na memória 

semântica. Valoriza a cognição humana, atribuindo à mente um 

papel unitário.  

Como síntese, podemos dizer o seguinte: a memória de longa 

duração apresenta uma estrutura interna composta por estruturas 

associativas – estruturas simbólicas – unidas pelos nexos 

associativos. Esta memória não tem uma identidade única. 

Apresenta-se como declarativa e não declarativa. Na memória 
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declarativa situam-se as memórias episódica e semântica. Enquanto 

na memória declarativa operamos conscientemente, o que nos leva 

a ser capazes de expressar ou de escrever o seu conteúdo, com a 

memória não declarativa operamos de forma inconsciente. Aqui se 

situam as habilidades motoras, perceptivas e cognitivas. É a 

chamada memória dos procedimentos.  

 

 

1.1.3. A Compreensão 

 

Se a memória detém um papel importante no que à linguagem 

diz respeito, também a compreensão não pode ser descurada. A 

forma da representação do discurso reveste-se de uma importância 

crucial uma vez que compreender um discurso implica saber 

construir uma representação dos conteúdos que o compõem. Nesta 

perspectiva, Graesser e Goodman (1985, b), remetem para uma 

estrutura conceptual formada por dois tipos de conhecimento: 

“causally oriented” de “goal-oriented knowledge”, sendo o primeiro 

referente aos acontecimentos que casualmente determinam um 

certo estado e o segundo responsável pelo conhecimento orientado 

para uma finalidade. 

Van Dijk (1972, 1977) estabelece uma distinção entre a 

estrutura profunda e estrutura de superfície. A estrutura profunda ou 

macroestrutura contém o “tema”e é equivalente à representação 

semântica do texto. As microestruturas textuais são geradas 

mediante a aplicação de regras, que por sua vez se projectam numa 

sequência de frases que integram as estruturas de superfície. O 
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modelo de Kintsch e Van Dijk (Kintsch e Van Dijk 1978; Van Dijk 

1980a; Kintsch 1994) considera os níveis micro, macro e 

superestrutural, caracterizando a estrutura superficial de um texto 

como um conjunto de proposições ordenadas através de relações 

semânticas, que por sua vez pertencem a dois níveis distintos: a 

microestrutura e a macroestrutura (Kintsh e Van Dijk 1978; Kintsch 

1994). A microestrutura é relativa ao local e privilegia a estrutura das 

proposições e respectivas relações de forma individual. O segundo 

nível refere-se ao global e aponta para o discurso como um todo, 

como uma macroestrutura. Os autores salientam a importância das 

macroestruturas necessárias às operações de redução / resumo. 

Nesta perspectiva há que salientar o papel das macro regras, que 

para além de suportarem os referidos níveis são responsáveis pela 

coerência do discurso. Esta coerência é construída, na óptica de 

Kintsch (1974) e Van Dijk (1977), pelo sujeito quando compreende o 

discurso de uma forma estruturada: 

 

“Um discurso é coerente somente se as respectivas 
afirmações e proposições estão conectadas e se essa proposições 
estão organizadas globalmente a um nível macro estrutural.” 

                                                  (Kintsch e Van Dijk, 1978:365) 

 

Quanto aos domínios relativos ao nível microestrutural do 

discurso, os autores referem-se à primeira estrutura (supra-

ordenada) como possuindo uma dimensão cognitiva. Quanto às 

restantes relacionam-se através da repetição de segmentos. No 

domínio da coerência e respectiva compreensão Graesser e 

Goodman (1985 a, b) referem as seguintes relações: 
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Relações causais – responsáveis pelos vínculos conceptuais entre 

as acções;  

Relações motivacionais – responsáveis pelo agrupamento das 

acções segundo planos dirigidos;  

Relações de propriedade e apoio – (verificáveis nos textos 

expositivos) que contêm entre si as proposições que nos indicam 

como caracterizar personagens, objectos ou outras entidades. 

Vinculam também proposições que contêm informação geral com 

outras proposições e que aceitam ou recusam a veracidade dessa 

informação geral. 

 

Os autores propõem ainda o nível super estrutural do 

discurso, como relevando para a análise das super estruturas – 

esquemas – ou macro sintaxe. Distinguem as seguintes categorias 

de análise: introdução; problema; conclusão; solução; avaliação. 

Contrastando com estes autores, e referindo-se à estrutura do conto, 

Rumelhart (1977) privilegia na super estrutura dez categorias, que 

passamos a enumerar: introdução; episódio; acontecimento; 

reacção; resposta interna; resposta aberta; execução; aplicação; 

pré-acção; consequência. 

A propósito do papel da memória (que já apresentámos), 

Mcgee (1982), na sequência de estudos relativos à compreensão 

textual, demonstrou que há uma relação directa entre a recordação e 

a idade dos sujeitos. Os sujeitos com mais idade possuem um 

conhecimento mais aprofundado das estruturas textuais, ou seja, 

das proposições, e, consequentemente, recordam um maior número 

de ideias. Loureiro (2000), apoiando-se em Brooks e Dansereau 
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1983; Leon 1981; Vidal Abarca e Gilabert 1991; Sanchez 1990 

refere-se também à importância da evocação na organização 

textual: 

 

“As características textuais influem nos processos de 
compreensão e o seu grau de organização influi na sua recordação. 
Os sujeitos caracterizados como leitores de boa compreensão 
mostram um conhecimento claro da organização textual e apoiando-
se nesse conhecimento recordam uma maior quantidade de 
informação e além disso informação mais importante ao contrário 
dos caracterizados como leitores de menos boa compreensão, que 
não mostram esse conhecimento no mesmo grau”.  

                                                                   (Loureiro, 2000:109) 

 

Os modelos de Van Dijk e Kintsch (1983), de Graesser e 

Goodman (1985) defendem que o processo de compreensão implica 

mecanismos que vão para além da seriação de uma listagem de 

unidades representacionais. Há regras e relações entre as 

conceptualizações, assim como conexões das diferentes categorias.  

Também devemos referir que há categorias que se ligam aos 

vínculos relacionais e dão-nos informação sobre: estados físicos 

(estado no meio físico/social); acontecimentos físicos (mudanças de 

estado); estados internos (representação do estado de 

conhecimento); acontecimentos internos (mudanças nas atitudes, 

crenças...); metas (o que se ambiciona); estilos (modo de processar 

a acção). 
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1.2. O conto enquanto narrativa 

Desde sempre, o conto fez parte de todas as culturas do 

mundo. Ao longo dos tempos, foram vários os estudiosos que se 

debruçaram sobre esta técnica narrativa no âmbito da psicologia, da 

sociologia, da literatura, da antropologia…  

Em Propp (1992:40), encontramos o estabelecimento de 

regras que regem a estrutura do conto através do estudo das suas 

formas. O autor procedeu à seguinte distinção: contos de animais, 

contos de costumes e contos maravilhosos. Assim, ao conseguir um 

vasto corpus de contos, chegou à conclusão, pela comparação dos 

mesmos, que os contos emprestam as mesmas acções a diferentes 

personagens, sendo que, a sua estrutura contempla, além das 

funções das personagens, outros elementos, como sejam os 

elementos de ligação, as motivações, a forma de entrada das 

personagens e os seus atributos. É notório que o trabalho do autor 

supracitado incide de modo mais profundo sobre as funções das 

personagens, tentando determinar o que estas ao fazer ao longo da 

história. Neste âmbito vejamos o que nos diz o autor:  

“Entendemos a acção de uma personagem, definida do ponto de 
vista do seu significado no desenrolar da intriga”  

                                                                       (Propp, 1992:59) 

 

Todos os contos obedecem à seguinte estrutura: Exposição, 

Acontecimento desencadeador, Complicação, Resolução, Fim, 

Moral. Este conhecimento da narrativa é intuitivo no ser humano pois 

logo que nascemos ouvimos narrativas que começam por era uma 

vez. 
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Sobre a estrutura apresentada, iremos agora deter-nos em 

cada sequência. Com efeito, as narrativas começam pela exposição 

inicial de uma situação específica, na qual apresentam, 

frequentemente, os membros da família, descrevendo-os através 

dos seus atributos, ou mencionando o seu nome. A este começo, 

sucedem-se as diferentes funções que Propp agrupou em trinta e 

uma, comuns a todos os contos. 

A primeira função refere-se ao afastamento de um dos 

membros da família de casa, seguindo-se a interdição imposta ao 

herói que, ao transgredir a ordem dada, cumpre a terceira função. 

Sucede-se a interrogação do agressor acerca do herói – quarta 

função. De seguida, a sua obtenção é facultada – quinta função. E 

quando o agressor engana a vítima, o herói, assistimos à sexta 

função. De imediato, na sétima função a vitima deixa-se enganar e 

ajuda o seu inimigo ingenuamente. Sucessivamente seguem-se as 

outras funções: Este agressor faz mal a um dos membros da família 

ou prejudica o herói; A malfeitora ou a falta é divulgada; A décima 

função incide sobre a acção do herói que toma uma atitude. Este, 

por sua vez deixa a casa… 

 Segue-se a décima segunda função, onde o herói é posto à 

prova, preparando-se para receber um auxiliar mágico; reage às 

acções do doador mágico; o objecto é posto à disposição do herói; 

deslocação do herói para perto do local onde pretende alcançar os 

seus objectivos; defesa com um oponente num combate, onde 

recebe uma marca; o agressor é vencido; a malfeitoria inicial é 

reparada… 

 A vigésima função culmina com o regresso do herói a casa. 

Observa-se neste percurso a sua perseguição; o herói é socorrido; 



 20 

ele chega a casa ou a outro país incógnito; um falso herói faz valer 

pretensões falsas; é-lhe proposta uma tarefa difícil; é cumprida; O 

herói é reconhecido; o falso herói é desmascarado; o herói recebe 

uma aparência nova devido ao auxiliar mágico; pune-se o falso 

herói. 

 Finalmente no quadro da última função, o herói casa-se 

subindo ao trono (Propp, 1992:104). 

Na perspectiva deste esquema, do ponto de vista morfológico, 

o desenvolvimento da acção parte de uma malfeitoria. As 

personagens ou heróis vão passando por situações diversas que lhe 

permitem a maturação, e em simultâneo vão desempenhando 

funções diferentes. Tais situações constituem sequências 

intermédias necessárias à reparação da malfeitoria.  

Todavia, há contos onde nem todas as funções são 

cumpridas, assistindo-se à adulteração dos contos originais. Propp 

(1992:174) considera que os contos mais recentes não são mais do 

que modificações, ou mesmo combinações de contos mais antigos. 

No caso do Touro Azul, Pinheiro (2007) partilha a opinião de Traça 

(1992:13), que afirma que a estrutura deste conto corresponderá a 

uma versão popular pertencente ao Ciclo Português Gata 

Borralheira ou Cinderela.  

Tal estrutura vem obedecer a uma análise sequencial onde o 

conto é perspectivado como uma macroestrutura, ou seja, uma 

sequência hierarquizada com categorias definidas, Assim, o que é 

narrado corresponde a uma reconstrução do real (Fayol, 1994:12-

15). 
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Tal como já afirmámos, existe uma outra vertente teórica que 

apresenta a narrativa como uma estrutura global, na qual os 

enunciados se encontram coordenados e constituídos pela oposição 

entre o estado inicial, alterados por um acontecimento que dão 

origem a uma intriga que, por sua vez, terá resolução no estado 

final. Em suma, entre o inicio e o fim, ocorrem transformações no 

tempo, narrações de acontecimentos numa sequência de 

proposições (Labov, in Fayol, 1994:11). 

Corroborando esta corrente, Barthes (1953) diz que o estado 

inicial e final estão ligados por um encadeamento de transformações 

susceptíveis de provocar a alteração das propriedades atribuídas a 

diferentes personagens. Os actantes passam a ser categorizados, 

enquanto seres ou coisas que intervêm na acção (Reis & Lopes, 

2000:17-18), sendo eles, o sujeito, entidade que procura algo ou 

objecto. Este é enviado por um destinador a um destinatário. Para 

ajudar a alcançar o objecto, temos ainda o adjuvante e em oposição, 

um oponente, aquele que prejudica, criando obstáculos a investida. 

Observando estas categorias, voltamos a Propp (1992) e à 

Morfologia do Conto, onde assistimos à mesma atribuição de papéis 

às diferentes personagens. 

Perante esta visão, a união de ambas as descrições acerca 

da estrutura interna da narrativa seria ideal. A perspectiva 

sequencial poderia ser complementada pela análise, que considera 

os acontecimentos como elementos que afectam algumas funções 

da oposição entre estado inicial e estado final (Fayol, 1994:15-16). 

Prevê-se, deste modo, que a narrativa seja organizada de forma 

simples e canónica, na medida em que aquilo que é contado, 

narrado, obedece a uma estrutura abstracta e estereotipada. As 
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partes constituintes são quase sempre as mesmas, bem como o 

modo de encadeamento. Fayol (1994) concluiu que os diferentes 

actantes não são mais do que representações cognitivas universais, 

ou seja, o acto de narrar, de contar ou até de recontar recria uma 

representação cognitiva dos acontecimentos e das suas relações, 

diferindo apenas quanto ao conteúdo (p.31-32). 

Também a perspectiva de Van Dijk (1978:76) reconhece um 

texto narrativo quando contempla três categorias essenciais já por 

nós assinaladas: a exposição, a complicação e a resolução que 

poderão, também, ser contempladas com outras duas, a avaliação e 

a moral. Estas cinco categorias organizam um esquema modelo, 

devidamente hierarquizado, para qualquer texto narrativo. Com 

efeito, a exposição inicial diz respeito a uma situação, a um contexto, 

no qual surge uma complicação, um acontecimento inédito, 

inesperado, causador de um desequilíbrio que será resolvido pela 

intervenção de uma pessoa ou entidade (Bach, 1998:52). A 

organização de tais categorias corresponde à superstrutura, um 

esquema global que se articula. As suas pesquisas, bem como 

tantas outras de autores como Propp, Greimas, Barthes, Denhière 

convergem para a construção da gramática narrativa actualmente 

em voga no contexto pedagógico. Este cenário enquadra-se no 

princípio de que o texto narrativo é regulado por princípios que o 

estruturam, organizando o seu funcionamento em unidades 

específicas (Reis e Lopes, 2000:189). Giasson (1993:33) acrescenta 

que esta gramática tem como fim a descrição das regularidades 

existentes nas narrativas e propõe estratégias que se baseiam no 

seu ensino explícito na sala de aula. 
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A investigação à volta da gramática narrativa ou gramática do 

texto abordada por Van Dijk (1983:55) atribuiu um estatuto 

linguístico às unidades da história, ou seja às unidades do que é 

narrado. O conteúdo semântico do texto narrativo é expresso pelo 

que o autor denominou de macroestrutura, que remete para uma 

representação abstracta da significação global do texto apreendido 

pelo sujeito. A macroestrutura comporta, ainda, representações 

semânticas presentes na sucessão hierarquizada de frases que, por 

sua vez, assumem a forma de macroproposições. 

Devemos ainda esclarecer que na perspectiva de Van Dijk já 

citado, a representação semântica existe a partir de uma superfície 

textual, de um conjunto de frases linearmente construídas. A 

macroestrutura corresponde ao sentido do texto organizado em 

sequências de acontecimentos/episódios apresentados de uma 

forma cronológica e lógica. Esta macroestrutura do texto narrativo 

mantém as características do modo narrativo, preservando uma 

macroproposição referente ao agente principal, descrevendo a 

situação inicial: um conjunto de macroproposições que traduzem o 

processo dinâmico, a sucessão de acontecimentos e uma outra que 

integra o desenlace, a situação final (Reis & Lopes, 2000:231). Esta 

enumeração pressupõe, uma vez mais, que a narrativa constitui um 

esquema estereotipado, a superestrutura , ajudando na articulação 

com a macroestrutura. Assim sendo, o texto é considerado uma 

unidade autónoma mas com propriedades estruturais globais, 

actualizadas pelas microestruturas ou conjunto de frases que 

compõem a superfície textual. É neste nível que podemos dizer que 

surge a noção de coerência, através da análise microestrutural de 

cada frase. Efectivamente, a coerência da narrativa advém da sua 



 24 

unidade e manifestando-se por marcas linguísticas que traduzem a 

coesão intratextual ao longo da narração (Fayol, 1994:32). 

Após a tentativa de explicitação do conto das estruturas 

narrativas procedemos a uma reflexão sobre as opções que em 

contexto ensino/aprendizagem podem fundamentar a escolha deste 

género narrativo. 
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1.3. A escolha do género narrativo 

As narrativas, pela estrutura que as compõem, têm servido 

cenários diferenciados de ensino/aprendizagem, através quer do seu 

próprio esquema, quer através das noções de gramática da 

narrativa. O modelo de Kintsch e Van Dijk (1978) explica o processo 

de compreensão de um texto dividido em várias etapas: a análise 

perceptiva do discurso, a identificação das palavras, a análise 

sintáctica do discurso, a análise semântica do discurso, a 

identificação da macroestrutura e a análise funcional do discurso. 

Para além disso, assenta ainda em três conceitos fundamentais: a 

microestrutura, a macroestrutura e a superestrutura. 

Matta (2001:84) refere que a aquisição da linguagem 

pressupõe um processo de negociação e de construção de 

significações como um produto de um funcionamento social. As 

narrativas podem assumir um papel essencial enquanto 

instrumentos de transmissão e negociações de significados, pois as 

estruturas discursivas aí encontradas são facilmente enquadradas 

na representação do mundo pela criança. Deste modo, os contos, 

através do seu conteúdo, das suas características e da própria 

estrutura real e imaginária, desempenham um papel fundamental na 

inserção do indivíduo no seu grupo social e, simultaneamente 

facilitam as negociações de significados. Como já afirmámos em 

todas as culturas do mundo persiste o hábito de se contarem 

histórias, reais ou inventadas, das mais simples às mais complexas. 

Os esquemas mentais dos sujeitos, de forma mais ou menos 

lenta, vão-se, apropriando gradualmente do seu esquema ideal de 

história, diz-nos Mandler in Matta, (2001:222). Este esquema 

consiste numa organização da forma e da ordem invariável de 
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relatar os acontecimentos, permitindo seleccionar e combinar os 

elementos específicos da configuração dos mesmos. O esquema 

narrativo surge, nesta perspectiva, como uma organização cognitiva 

pré-linguística, relevando para um conjunto de sequências 

comportamentais planificadas em função de um objectivo (Fayol, 

1994:62). Neste sentido, a estrutura da narrativa encontra-se na 

concepção de episódio, definido como tendo um princípio, um 

desenvolvimento e um fim (Mandler, in Fayol, 1994:46). 

Este género narrativo encerra em si um esquema organizado 

do que é normal e do que não é, do que possa ser estranho e 

insólito, uma representação da vida em comunidade (Bruner, 

2002:65). São vários os estudos que estabelecem a relação entre 

aquisição da linguagem, aquisição da prosódia, aquisição do 

vocabulário e desenvolvimento da sintaxe com a leitura de histórias 

em contexto familiar, que o autor supracitado enquadra no setting 

familiar. A apropriação dos esquemas da história ou do conto, 

enquanto género narrativo, depende do grau de maturidade do 

sujeito e das suas interacções. Não podemos descurar, também, o 

grau de exigência na precisão que é imposta á criança ou ao 

adolescente quando relata as suas vivências, manifestando-se em 

relação ao onde, quando, porquê e consequências. Nesta 

perspectiva, espera-se que o sujeito organize o seu pensamento de 

forma coerente, numa sequência de acções determinadas por 

relações causais, temporais, consecutivas, concessivas, entre 

outras, por forma a que os acontecimentos surjam encadeados e 

desenvolvidos, de modo compreensível e obedecendo a uma ordem 

lógica. 
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Porém, a narrativa também possui aspectos abstractos, 

personagens heterogéneas, que se referem a acontecimentos que 

ocorrem em tempos diferentes, no passado e no presente. Cada 

história apresenta marcas discursivas que introduzem o inicio, um 

problema, o fim e respectiva resolução. As diversas acções, os 

vários episódios surgem entrelaçados e tecem a trama da história, 

do conto, tornando-o mais complexo. Citando Isabel Matta: 

 

“A partir dos 6 anos aparecem episódios narrativos compostos 
por introdutores, acções, complicações e resolução”.  

                                                                       (Matta, 2001:223) 

 

A criança quando inicia o período escolar, no primeiro ciclo, já 

conhece a estrutura canónica das histórias. Dominará, por 

conseguinte, a sua arquitectura basilar, á qual adicionará elementos 

mais complexos, adornando-a. Prevê-se que no final do primeiro 

ciclo as crianças já dominarão o esquema e funcionamento do conto, 

para que dele façam seu uso de forma consciente: 

“Os alunos têm desde muito cedo (e sabem quais as) 
expectativas sobre o modo como os textos saio organizados ou 
devem ser construídos. Mesmo as crianças mais novas conhecem 
ou reconhecem, por exemplo, a estrutura narrativa de uma história. 
Ela apresenta um espaço/contexto, u problema ou conflito, seguindo 
por uma ou mais hipóteses de resolução, as tentativas de resolver 
esse problema e finalmente a resolução.”  

                                                                        (Melo, 2003:346) 
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As relações em categorias ocorrem já na idade escolar. O 

sujeito aprendente, aos sete anos de idade, consegue organizar 

classes lógicas, isto é, define classes em compreensão através das 

semelhanças e diferenças, e estabelece relações de extensão e 

inclusão. O discurso narrativo é frequentemente utilizado na 

exposição das nossas memórias, referimo-nos a episódios com 

pessoas num tempo, num espaço. Esta combinação esquemática do 

discurso facilita a narração e ajuda a organizar a memória, 

possibilitando a integração de novas aprendizagens (Matta, 

2001:272). 

Acreditamos que a escolha do texto narrativo, sob a forma de 

conto popular, revela-se determinante para o bom desenvolvimento 

dos sujeitos. A memorização da história ouvida pelos jovens e 

adultos será facilitada pela própria estrutura textual. O facto deste 

texto narrativo facilitar a memorização, é considerada uma mais-

valia para o exercício efectivo, e para o estabelecimento de relações 

de vária ordem. 

Perfeitamente actual, a actividade de contar histórias vai 

passando de geração em geração e torna-se presente em grande 

parte dos momentos quotidianos. A narrativa vai assumindo 

importância ao longo de toda a escolarização e, em especial a aula 

de língua materna, espaço de exploração da actividade da 

linguagem em todas as suas vertentes. 

A narrativa é uma forma de o fazer: 

“A narrativa ocupa, nos diferentes níveis de ensino, um 
espaço importante na aula de língua materna: pelo papel que 
desempenha na formação da personalidade da criança e do 
adolescente, mas, também, pelo papel que desempenha na 
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aprendizagem do texto extenso. E ainda pelo deleite que 
proporciona em todas as idades.”      

                                                                      (Sousa, 1996:202) 
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1.4. A eficácia comunicativa do conto 

 A tradição de contar histórias é quase milenar e, desde 

sempre, teve objectivos específicos. O vasto conjunto de géneros 

narrativos que ainda hoje coexistem com outros chegou até nós pela 

via oral. De origem verbal oral, o conto popular maravilhoso 

permanece nos tempos e agrada a todos os níveis etários. 

Consiglieri Pedroso (1988:318) considera-os como os que “mais 

intimamente foram assimilados e parcialmente elaborados pelo 

povo, como se depreende das suas numerosas variantes”. 

Parafita (1999:91) alega que esta perenidade se deve às suas 

características, a factores de vária ordem: afectivos estéticos e 

estáticos. Por um lado, a harmonia que criam no receptor certas 

fórmulas linguísticas era uma vez…ou conta uma história velhinha…, 

certas expressões que se repetem, que rimam, proporcionando 

prazer acústico; por outro, a própria estrutura do conto popular 

possui uma estabilidade, na medida em que o ouvinte espera que 

reproduzam o que já está predisposto a escutar. 

Ainda assim, a própria existência do ser humano, como refere 

Traça, já citada, começa exactamente com a nossa própria narrativa. 

De carácter ainda pouco definido, a literatura popular, 

difundida através de um amplo conjunto de géneros, contos, lendas, 

provérbios, mitos, apresenta especificidades nas suas funções 

primárias. A sua funcionalidade simples e concreta é facilmente 

aceite e assimilada pelas comunidades onde se integra, até porque, 

inicialmente, servia objectivos bem precisos como distrair, divertir, 

caricaturar, ensina, e, obviamente, ajudar a entender a própria vida, 

porque aprendemos a crescer e a viver ouvindo as narrativas dos 



 31 

outros e, assim, gradualmente, vamos construindo e reconstruindo a 

nossa. O carácter didáctico dos contos é bastante importante, 

servindo frequentemente de modelo educacional das crianças e 

adolescentes. Os contos podem facultar marcas de referência na 

construção de atitudes e comportamentos sólidos, 

consciencializando o ser humano para a sua condição (Parafita, 

1999:33). 

Não é fácil proceder a uma classificação dos contos. De facto, 

as taxonomias mais conhecidas remetem-nos para Smith 

Thompson, citado por Pires (2005). 

O autor selecciona três grupos: 

1. Contos de animais 

2. Contos maravilhosos 

3. Anedotas e relatos engraçados 

Esta classificação foi retomada por Antti-Aarne, tornando-se 

conhecida pelo de nome de AARNE. (Pires, 2005). 

Uma outra classificação foi encontrada no mesmo autor – 

Pires – que baseando-se em Denise Paulme retomou o assunto da 

intriga. Assim, vejamos outra proposta:  

 

Contos de Animais; 

Contos propriamente ditos; 

Anedotas; 
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Inimigo mágico; 

O conjunto mágico; 

A tarefa mágica; 

O auxiliar mágico; 

O objecto mágico; 

A força ou o conhecimento mágico; 

Outros elementos mágicos. 

 

Pires (2005) apresentou-nos ainda a classificação de Heda 

Jason que remete para três formas semânticas: maravilhoso, realista 

e carnavalesco. No caso de Portugal os trabalhos do autor 

apontaram a classificação de Teófilo Braga (1883): 

 

Contos de fadas e casos da tradição popular; 

Histórias e exemplos de tema tradicional e forma literária; 

Lendas, patranhas e fábulas.  

  

Sendo narrativas breves, com clareza e a simplicidade no seu 

formato, facilitam a transmissão ao ouvinte, ou seja, tornam este 

género eficaz pelo seu poder comunicativo e entusiasmante (Kieran, 

1994:36). Também no processo ensino-aprendizagem do “texto 
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extenso”, o conto revela-se eficaz na escolaridade obrigatória. Uma 

vez que a sua construção assenta em princípios simples. 

Evidentemente que os contos foram-se alterando nos 

formatos. Caracterizados por narrativas curtas com a finalidade de 

divertir, os contos foram-se “progressivamente adaptando a novos 

cenários culturais” (Reis & Lopes, 2000:85). Mas, a estrutura dos 

contos não foi, na sua essência, alterada. Há, no entanto, algumas 

variantes que podem ser modificadas atendendo à realidade social 

que vigora. Assim, o conteúdo semântico de um qualquer conto 

conserva-se estável e reporta-nos para um tempo e um espaço 

longínquo, sendo testemunhos de contextos históricos diferentes dos 

actuais. Com a progressiva evolução das sociedades, as histórias 

veiculadas por este género narrativo transmitem novos sentidos, 

proporcionando a interpretação da própria sociedade, onde se 

inserem. 

Ainda que espaço de encontro da realidade com a fantasia, 

com o mistério, com o sonho, a realidade vigora sempre, se bem que 

frequentemente disfarçada. A interpretação das histórias é 

operacionalizada pelo seu carácter verosímil, ou seja pela 

semelhança que há com a vida. Por isso mesmo, os receptores dos 

contos conseguem distinguir o bem do mal, o justo do injusto ou a 

verdade da mentira. As imagens mais agradáveis ou menos 

agradáveis criadas pelo enredo permitem ao indivíduo identificar e 

ultrapassar os obstáculos impostos pela vida. 

O enunciador “era uma vez…” que surge no início de cada 

história dá sempre credibilidade ao conto. Sendo uma fórmula 

universalmente reconhecida, assume importância pelo que desloca o 

ouvinte/leitor para um tempo e um espaço indefinido, imaginário. 
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Esta fórmula coloca em relevo uma anáfora dos acontecimentos que 

se sucedem uns após os outros e não em relação ao “aqui e agora” 

da enunciação (Adam, 1989:215). Simultaneamente, a criança ou o 

ouvinte, seja qual for, sabe que se vai dar início a uma narrativa, 

pela marca de ficção e pela marca de sequência narrativa, entrando 

num mundo fantástico, para um espaço maravilhoso onde tudo pode 

acontecer. 

Traça (1992:32) diz-nos que qualquer criança ou adolescente 

não resiste à acção imediata e rápida dos contos, às curtas 

introduções, às variadas personagens que se dividem pelas 

diferentes funções na acção com princípio, meio e fim bem 

delimitados, às fórmulas já estereotipadas e sucessivamente 

encontradas na literatura popular. Além disso, divertem-nos, pelo 

seu carácter lúdico, projectam-se em personagens e nas situações 

por estas vividas através das imagens sugeridas, enquanto ouvem. 

Parafita (1999:106-107) afirma que, quanto mais especificas e 

firmes forem as linhas estruturais da história, mais facilmente serão 

apreendidos os objectivos, as mensagens subentendidas. Estas só 

podem permanecer no nosso quotidiano devido ao registo das 

tradições orais de outrora. 

O registo escrito de várias histórias, dos inúmeros contos, 

anulou muito o efeito comunicativo, tendo contribuído, no entanto, 

para a sua perenidade no tempo sem se abandonar a actualidade do 

conteúdo. Sabe-se que, actualmente, os contos e as histórias se 

destinam a um público específico, as crianças. Com os novos 

suportes tecnológicos, a importância do conto no mundo actual 

adaptou-se às transformações. Acreditamos que o conto 
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seleccionado obedece às leis universais caracterizadas pelo género 

narrativo.  

Do mesmo modo, partilhamos da opinião de Bettelheim 

(2002:24) quando defende que “a importância que cada história 

pode ter para uma determinada criança, em determinada idade, 

depende inteiramente do estádio do seu desenvolvimento 

psicológico e dos problemas que no momento sejam para ela mais 

prementes”. Este mesmo autor considera que os contos, através dos 

artifícios literários, através da fantasia, representam um processo de 

desenvolvimento humano saudável. 

Seduzidos pela imaginação que os contos proporcionam, os 

jovens até à puberdade conservam uma certa insensibilidade à 

racionalidade e cultivam o pensamento animista. Neste sentido, os 

elementos da Natureza têm vida e sentem tal como o ser humano. 

“A criança está convencida de que o animal compreende e 
sente como ela, apesar de o não demonstrar abertamente”.  

                                                                 (Bettelheim, 2002:62) 

 

Araújo (2003), usando um Imaginário que apelida de 

informado e formado, demonstra que o imaginário, enquanto lugar 

privilegiado na criação de significados mítico-simbólicos, revaloriza a 

imaginação criadora. Tal facto vem permitir compreender as 

narrativas contemporâneas da literatura infantil e juvenil, como 

sendo receptáculos vivos, de contínuas permutas de sentido, uma 

vez que imaginário e literatura formam um todo. 
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De igual maneira, a função simbólica realiza-se no jogo 

simbólico, na apreensão do mundo que a rodeia através dos 

sentidos. Desta forma, a criança consegue evocar os objectos, as 

suas propriedades, espaços e acontecimentos na sua ausência. 

Esta função existe nos contos maravilhosos ora pelo valor dos 

números três e sete, por exemplo, ora pela lógica da contiguidade. A 

estrutura da narrativa existe no pensamento infantil e acompanha-a 

nas etapas de desenvolvimento (Traça, 1992:115). Crianças e 

adolescentes aprendem de forma intuitiva e só depois decifram as 

aprendizagens no plano do intelecto. 

A alusão ao maravilhoso, funciona como estimulo para a 

fantasia, que ajuda de forma eficaz na interiorização do meio exterior 

e desencadeia o conhecimento dos processos psíquicos inerentes a 

esta última actividade. O conto rege-se por leis do maravilhoso, tudo 

é possível de acontecer. Este universo proporciona prazer pelo 

efeito da repetição desenvolvido nos sucessivos episódios (Dine & 

Fernandes, 1999:22-23). 

O maravilhoso está presente em Propp (1992:144) quando 

afirma:  

“Podemos chamar conto maravilhoso, do ponto de vista 
morfológico, a qualquer desenrolar de acção que parte de uma 
malfeitoria ou de uma falta, e que passa por funções intermediárias 
para ir acabar em casamento ou em outras funções utilizadas como 
desfecho. 

A função limite pode ser a recompensa, alcançar o objecto 
desejado ou, de uma maneira geral, a reparação da malfeitoria, o 
socorro e a salvação durante a perseguição, etc. Chamamos a este 
desenrolar de acção uma sequência. Cada nova malfeitoria ou 
prejuízo, cada nova falta dá lugar a uma nova sequência. Um conto 
pode ter várias sequências, e quando se analisa um texto, é 
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necessário em primeiro lugar determinar de quantas sequências este 
se compõe”  

 

Também a perspectiva do lúdico está presente no conto. 

Através dos contos se pode jogar e a jogar também se aprende, 

porque como nos diz Kiskimoto (1991:246): 

“O jogo é um dos sucedâneos mais importantes do brincar 
(…) O jogar é uma brincadeira organizada, convencional, com 
papéis e posições demarcadas (…) A brincadeira é uma 
necessidade da criança; o jogo, uma das suas possibilidades à 
medida que nos ornamos mais velhos. Quem brinca sobreviveu 
(simbolicamente) quem joga jurou (regras, propósitos, 
responsabilidades, comparações)”. 

 

 Muitas outras formas de estimulação da linguagem podem 

ser tidas em conta. Rigolet (2000) considera fundamental que tanto 

adultos como crianças devem estar rodeados de escrita apelando 

sempre ao património cultural.  

Vejamos a tabela a seguir apresentada: 

 

“Rodeados” Pela Escrita 

Publicidade luminosa… 

Símbolos trânsito – wc – diários – 

pictogramas – música – 
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bandeiras… 

Filmes títulos – legendas / traduções-

documentários: explicações… 

Cultura religiosa – tradições – património – 

transmissões televisivas… 

Utilidade funcional diária horários – montras / produtos – 

lojas – preços – endereços – 

números de autocarros – 

relógios/despertadores… 

Informação útil receitas médicas e formas de 

tomar os medicamentos – 

documentários – leis – editais – 

regulamentos – receitas culinárias 

– documentos de identificação – 

regras de funcionamento – 

cartas… 

Ensino formal  todas as disciplinas passam pela 

transmissão de linguagem escrita, 

até a educação física e a carta de 

condução… 

Lazer leitura de livros de vários estilos, 

conteúdos, tamanhos formas e 
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texturas… 

 

Tabela 1 – Rodeados pela escrita (in Rigolet 2000:100) 

 

Mas, a autora vai ainda mais longe quando estabelece 

paralelismos com a linguagem oral no âmbito dos aspectos da 

compreensão e da expressão como é referido na tabela seguinte: 

 

LINGUAGEM ESCRITA 

 

Compreensão 

0 – Compreensão oral 

 

1 – Descodificação 

      três dimensões – letras 

      (da leitura do mundo até à 

leitura de livros) 

 

 

Produção 

0 – Esquema corporal 

      Lateralização 

      Estruturação espácio-

temporal 

 

1 – Do desenho até ao grafismo 

(das garatujas às letras) 
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2 – Extracção do 

SENTIDO SEMÂNTICO 

 

Da compreensão da palavra ao  

SENTIDO SINTÁCTICO 

 

Estilos Literários e análise de 

textos 

 

 

2 – Associação de uma palavra 

escrita a um conceito 

 

Passagem da PARATAXE à 

HIPOTAXE escrita 

Da dissertação literária ao jogo 

estilístico variado 

 

 

Tabela 2 – Linguagem Escrita (in Rigolet 2000:104) 

 

Terminamos este capítulo com as palavras de Dubois (1999): 

“La maîtrise de la langue écrite passe par des activités pré-
langagières et langagières dont la variété augmentera en cours 
d’apprentissage. Quant aux entrées dans l’écrit, elles vont être 
multuples et plutôt concomitantes que sucessives… 

C’est dans la richesse des interactions avec l’adulte, avec des pairs 
que la motivation de l’enfant pourra s’épanouir et être le véritable 
moteur des apprentissages… Le degré de motivation de l’enfant à 
apprendre à lire constitue l’un des facteurs les plus importants du 
succès de l’apprentissage.» 

(In Langage et pratiques, pp. 3-4) 
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Capítulo II  

Estudo Prático 

 

2.1. O Trabalho Empírico 

Na tentativa de aplicação de algumas correntes sobre o conto 

enquanto narrativa estruturada e organizada, tentámos verificar se 

há uma compreensão do conto, por parte dos indivíduos em estudo, 

e se essa compreensão se manifesta de forma eficaz na produção 

do reconto escrito, através da utilização da classe gramatical do 

adjectivo e das conjunções e locuções conjuncionais de 

coordenação e subordinação. Tentámos analisar até que ponto os 

recontos escritos são fidedignos em relação a algumas estruturas 

linguísticas típicas da narrativa., tal como a introdução o 

desenvolvimento e a conclusão A compreensão do conto, a sua 

organização interna, revela-se importante para a análise dos 

quadros linguísticos dos falantes em questão. 

Com efeito, actualmente, sabe-se que a linguagem e a 

comunicação necessitam de estímulos constantes para que os 

indivíduos de certas fases etárias consigam integrar-se na 

sociedade. Falamos de crianças cuja primeira socialização é feita no 

seio das famílias, e falamos de idosos que, à medida que o tempo 

passa, vão, com frequência diminuindo as suas várias faculdades. 

Neste âmbito, a intervenção educativa dos mediadores, no 

nosso caso dos animadores socioculturais, aponta para uma 

mudança de arquétipo, onde se pretendem potencializar certos 
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níveis de funcionalidade, sabendo que os factores ambientais podem 

funcionar como obstáculos ou como facilitadores dessa 

funcionalidade.  

Todavia, no respeitante aos idosos, hoje com menos recursos 

do que as crianças, a mudança exigida requer um trabalho 

devidamente planificado, efectuado por equipas multidisciplinares, 

que recolhem a informação, fazendo a sua análise conjunta, para se 

tomarem decisões conscientes e se desenvolverem medidas 

adequadas a cada situação. 

Como animadora sociocultural, tentamos desenvolver tarefas 

nos domínios afectivos, cognitivo e motor, para que os sujeitos com 

quem trabalhamos se sintam capazes de fornecer respostas 

adequadas ao seu quotidiano. 

Qualquer sociedade humana, por mais primitiva que seja, 

possui sempre um tipo de linguagem que vai permitir a compreensão 

de enunciados.  

De facto, é impossível pensarmos uma sociedade sem 

linguagem ou linguagens pois através delas se transmitem 

informações, significados, intenções, pensamentos, expressões e 

sentimentos. 

No nosso dia-a-dia, contactamos com crianças e idosos que 

necessitam de ser estimulados pois a expressão oral e a linguagem 

não são produtos autónomos do desenvolvimento da criança, nem 

tem um carácter permanente nos idosos. Estimular para uns e para 

outros significa repetir nomes, pessoas, lugares, coisas, cores, 

tamanhos, texturas, sons, paladares… 
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O Jardim-de-infância, a Escola do 1ºCiclo, o Lar da 3ª Idade 

são, assim, lugares de sonhos, de histórias de vida, de brincadeira, 

de contos. 

O conto faz parte de todas as culturas do mundo, como 

afirmamos já inicialmente. Desde sempre se contaram contos e se 

encantaram com eles sucessivas gerações. 

Através de mil e uma histórias, a humanidade vai-se contando 

e funcionando de acordo com estruturas narrativas. Cada escolha 

que fazemos, cada sonho, ocorre sempre de acordo com as 

estruturas culturais de cada um de nós. Somos, por assim dizer, 

seres narrativos em movimento desde o nascimento até à morte. 

Vamos criando o mundo à medida que contamos o que nos 

acontece e que ouvimos o que acontece aos outros. É nesta 

perspectiva que nasce o nosso trabalho prático. No nosso dia-a-dia, 

recorremos ao conto com frequência.  

Entendemos, como já afirmámos, que através dele 

conhecemos melhor o público com quem trabalhamos. No papel de 

contadoras ouvimos respostas que nos fornecem visões detalhadas 

de quem nos escuta. Como ouvintes, formulamos juízos acerca de 

forma como contam, o que contam, quando contam… 

Mediante o exposto, pretendemos com a nosso estudo prático 

aprofundar conhecimentos acerca do poder dos contos, acerca da 

aquisição e desenvolvimento da linguagem e das formas de a 

estimular. 

 



 44 

2.2. Metodologia 

 

2.2.1. Os Casos 

 

Os casos que compõem a nossa amostra são uma menina de 

5 anos e uma senhora de 75 anos de idade, ambas pertencentes ao 

Centro de Apoio a Crianças e Idosos de Cortes. Embora, neste 

trabalho não se controlem variáveis relativas à personalidade de 

cada uma delas, entendemos que faz sentido apresentar uma breve 

caracterização.  

 

A menina 

 A menina, sendo filha de pais separados, é alegre e 

extrovertida. Tem um comportamento regular, apresentando 

algumas birras quando tem sono. A comer, gosta de tudo e no que 

concerne às aprendizagens, apresenta dificuldades de 

concentração, não conseguindo levar uma tarefa até ao fim. Nos 

jogos e na leitura de histórias é necessário estimulá-la 

frequentemente, caso contrário distrai-se.  

É vaidosa, apreciando muito roupas novas e até já pede para 

se maquilhar. Embora não conhecendo o ambiente em casa, 

deduzimos que será pouco acompanhada quer nas brincadeiras, 

quer nos jogos lúdicos próprios para esta idade.  
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Vê muita televisão, conhecendo muitas telenovelas pelo que 

deduzimos que se deve deitar tarde. Tem um discurso claro, com 

vocabulário bastante elaborado para a idade 

 

A senhora  

A senhora é alegre, bem-disposta, tendo apenas as fragilidades 

relativas à idade. Não se lhe conhece qualquer tipo de doença, quer 

psicológica, quer física.  

Embora simples, arranja-se bem.  

Costuma ver televisão, e gosta muito de conversar. Tem um 

discurso coerente, embora com uma pronúncia própria da região. 

Devemos ainda acrescentar que tanto a senhora como a menina 

são utentes do Centro de Apoio a Crianças e Idosos de Cortes 

(CACIC). Entendemos que para melhor se compreenderem os 

sujeitos devem caracterizar-se os contextos. 
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O CACIC 

 

 

           Fig. 2 - Cento de Apoio a Crianças e Idosos de Cortes. 

 

É um edifício moderno situado no meio da povoação de Cortes 

do Meio a 15Km da cidade da Covilhã. A sua localização geográfica 

pode ser considerada de excepção: é uma aldeia de montanha, no 

sopé da Serra da Estrela de onde desce uma ribeira de águas 

cristalinas e carregada de trutas 

A freguesia apresenta a maior área do concelho da Covilhã. 

As instalações são muito boas e tanto os Idosos como as 

Crianças são muito acarinhados como atestam as fotos (apêndice 

6) relativas quer ao quotidiano quer a algumas comemorações mais 
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marcantes, como se pode verificar no Plano Anual de Actividades 

(apêndice 5). 

 

As valências desta instituição são as seguintes:  

Centro de Dia; Centro de Noite; Apoio Domiciliário; Creche e ATL – 

Actividades de Tempos Livres. 

Aqui trabalham cerca de 20 funcionários. Devemos, contudo, 

esclarecer que o pessoal especializado é composto por: 

Uma Assistente Social; dois Psicólogos; uma Enfermeira; uma 

Animadora Educativa e Sociocultural. 

É uma Instituição de cariz social tutelada em parte pela 

Segurança Social, pelo que se enquadra numa IPSS – Instituição 

Particular de Solidariedade Social cuja Direcção composta por 

membros eleitos pelos Sócios, procede à gestão do mesmo.  

 

2.2.2. Procedimentos 

 

A forma como procedemos para avaliar a capacidade do 

reconto foi a seguinte: 

(i) à criança foi lido por nós o conto intitulado “O 

Capuchinho Vermelho” de Marina Editores [História em 

papel (apêndice 1), História em Áudio (apêncice 8)];  
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(ii) ao adulto procedemos da mesma forma mas em 

momentos diferentes. 

De seguida, pedimos à criança que nos contasse o conto, 

assim como à senhora. À medida que contaram, fomos gravando 

(apêndice 7). 

 

2.2.3. Os Recontos 

Vejamos, então os recontos quer da criança, quer da senhora.  

 

- A Menina –  

Era uma vez uma menina que se chamava capuchinho 

vermelho. E era uma menina muito… muito engraçada. E depois a 

mãe disse assim ao capuchinho:  

-ó capuchinho leva leva…   

A mãe tinha uma cesta com presentes e e bolos, muita 

comida, e a capuchinho, a mãe disse assim: 

 - leva isto a casa da avó. 

E depois a capuchinho vermelho disse assim à mãe:  

-ó mãe assim tenho de atravessar pelo bosque? 

E ela disse assim: 
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 - mas cuidado porque há lá um lobo mau. Depois ela gostava 

de saltar e e ver os saltinhos das rãs e apanhava muitas flores. 

Depois o capuchinho vermelho encontrou um lobo. O lobo disse 

assim: 

 - mas, ó menina o que é que você tá aqui a fazer? 

E depois a capuchinha, o capuchinho vermelho disse assim:  

- eu vou levar esta cestinha pá minha avozinha que está muito 

doente e a casa dela é já ali ao fundo. Depois o capuchinho aaah, o 

lobo disse assim ao capuchinho 

: - ó capuchinho, vais por aquele lado e eu vou por aquele, 

aquele é mai rápido e aquele é mai lento. …Depois o capuchinho 

chegou a casa da avó, e disse, e bateu à porta e depois o 

capuchinho disse assim à avó muito desconfiada que era o lobo mau 

e depois a capuchinho viu e depois os passarinhos voltaram pa casa 

dela. Depois disse assim à avó: 

 - ó avó porque é que tens umas orelhas tão grandes?  

- é pa t´óvir melhor! 

- ó avó porque é que tens o nariz  tão grande? 

-é pa te cheirar melhor!  

-ós olhos, ó avó porque é que tens os olhos tão grandes? 

-é pa te ver melhor. E depois disse assim:  

- ó avó porque é que tens uma boca tão grande? 

-é pa te comer melhor. Deu um salto e comeu a capuchinho.  
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E depois um caçador, com a sorte dela viu o caçador, o 

caçador depois viu o que é que se passava lá em casa e depois o 

capuchinho disse, o lobo mau tava deitado na cama da avó e depois 

o caçador, o caçador tava tava, viu por a janela o que é que se 

passava lá em casa e disse assim:  

- um lobo em casa de da de uma avozinha com a netinha? 

Depois ele deu um tiro ao lobo e o lobo caiu num sono profundo. 

Depois a avozinha pediu muito obrigado muito obrigado. Depois o ca 

o ca o capuchinho disse assim:  

- eu tenho uma ideia! Porque é que não descosemos, 

metemos pedras dentro da barriga dele e depois e depois eeeeh, ele 

alevanta-se cosemos a barriga e alevanta-se e vai, e vai ao poço a 

beber um bocadinho d´água a ver se passa a barriga. 

Vitória vitória, acabou-se a história!   

 

 

- A Senhora –  

 

Era uma vez uma menina chamava-se capuchinho vermelho. 

Depois um dia a mãe disse-lhe: - olha filha vai lá levar o lanche à tua 

avozinha. 

A menina ficou toda contente de ir levar o lanche à avozinha e 

ela aí vai com a sua cestinha no braço. Ao passar na..eu digo na 

mata, na montanha não é? Ao passar na floresta vem um lobo, mas 
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ela não sabendo que era um lobo e disse: - onde tu vais minha 

menina? – vou levar o lanchinho à minha avozinha. – atão olha, 

vamos ver quem é que lá chega primeiro. E era um lobo mau mas a 

menina não sabia. O lobo chegou na frente, chegou bateu à porta, 

veio lá a velhinha, o lobo comeu logo a velhinha para que a menina 

se não apercebesse. E foi-se deitar na cama com os óculos da 

velhinha na cama e lá estava todo deitadinho. E a menina bate à 

porta e disse: - quem é?  

- sou eu avozinha. 

- já lá vou minha netinha. A avozinha veio abrir a porta à 

menina e disse: 

- vem-te agora deitar ao pé de mim. E a menina pôs a cesta 

em cima da mesa e foi-se deitar ao pé da avozinha. 

Estando na cama com a avozinha disse-lhe: 

- ó avozinha para que tens os olhos tão grandes! E ela achou 

aquilo estranho achou a avó mai feia que das outras vezes. E diz: - 

Ó avozinha para que tens os olhos tão grandes? – É p’ra melhor te 

ver. 

E pr’a que tens as mãos, os braços tão grandes? – É pra 

melhor te abraçar. – Atão e pr’a que tens o nariz tão grande? – É 

p’ra melhor te cheirar. E pa que tens a boca tão grande? – É pa te 

melhor te comer…Ão! E comeu a menina. 

Um caçador ouviu o barulho todo, entrou lá dentro e viu então 

o lobo mau a querer fugir de casa p´ra fora .. e o caçador matou o 

lobo. Estava lá atão a menina e a avozinha e ficaram todos 
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contentes e ficou toda a gente contente de ter salvo a menina e a 

velhinha, a avozinha. 

Conto acabado quem não levanta o cu fica com ele agarrado. 
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2.3.  O reconto das narrativas 

 

Embora já tivéssemos reflectido sobre as características da 

narrativa, apresentamos de seguida os esquemas (fig. 3 e fig. 4) 

retirados de Giasson (1993:148) baseando-se em Cullin (1987), que 

nos mostra uma narrativa clássica, bem como a sequência de uma 

história cumulativa: 

Ponto culminante

Acontecimento

Acontecimento

Complicação
Resolução

Situação inicial

 

Fig. 3 – gráfico de uma narrativa clássica. [in Giasson (1993:148)] 
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cabrito

cabrito               porco

cabrito            porco                ganso

cabrito          porco               ganso               galo

cabrito              porco           ganso              galo    carneiro

 

Fig. 4 – Gráfico de uma história cumulativa. [in Giasson (1993:148)] 

 

Baseando-nos nos esquemas apresentados também a 

história contada por nós se enquadra naquelas sequências: 

 

Sequência 1 (em relação à fig. 2) 

Situação inicial: A mãe manda a Capuchinho Vermelho a casa da 

avozinha; 

Complicação: A Capuchinho Vermelho encontra um animal muito 

feio e peludo, o lobo mau; 

Acontecimento 1: O lobo parte a correr para casa da avozinha e 

chega primeiro; 
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Acontecimento 2: O lobo come a avozinha; 

Acontecimento 3: O lobo come a Capuchinho Vermelho; 

Resolução: Um caçador com a sua espingarda mata o lobo e salva a 

Capuchinho Vermelho e a avozinha.                

 

 

Sequência 2 (em relação à fig. 3) 

mãe

mãe                 capuchinho

mãe           capuchinho              lobo

mãe           capuchinho          lobo    avozinha

mãe          capuchinho         lobo            avozinha        caçador

 

De facto, o reconto em contexto pedagógico consiste em pedir 

a um aluno que leia uma história e que a conte ou escreva por 

palavras suas. No nosso estudo, o conto foi lido e posteriormente 

contado oralmente por uma criança e por uma idosa. Actualmente, 
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diz-nos Giasson, supracitada, que a técnica do reconto se usa como 

instrumento de avaliação e como um meio de 

intervenção na compreensão: 

[…] Quando os alunos fazem um reconto de uma história 
apoiam-se, é certo, em elementos do texto, mas, até certo ponto, 
criam uma nova história, por que organizam o seu reconto em torno 
do que consideram ser a informação importante do texto. O facto de 
terem que recontar o texto obriga os alunos a reorganizarem os 
elementos informativos de modo pessoal. A selecção que fazem 
desses elementos revela a sua maneira de compreender a história. 

                                                                  (Giasson , 1993:149) 

 

Quanto à avaliação dos recontos, baseamo-nos em Irwin e 

Mitchell (1983) a que Giasson recorre, cujos níveis apresentamos a 

seguir: 

 

Nível 5 – O aluno faz generalizações que vão para lá do texto, 

inclui enunciados, enuncia todas as ideias importantes do texto e 

acrescenta partes pertinentes fazendo deste uma narrativa coerente. 

Nível 4 – O aluno inclui enunciados, enuncia todas as ideias 

importantes do texto e acrescenta partes pertinentes fazendo deste 

uma narrativa coerente. 

Nível 3 – O aluno relata as ideias principais e acrescenta 

partes pertinentes fazendo deste uma narrativa coerente. 

Nível 2 – O aluno relata algumas ideias e acrescenta partes 

pertinentes fazendo deste uma narrativa compreensível. 
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Nível 1 – O aluno só relata pormenores. O seu reconto é 

pouco coerente, incompleto e incompreensível. 

No que se refere à matriz para este tipo de avaliação, os 

autores propõem: Generalizações; Ideias principais; Ideias 

secundárias; Acrescentos pertinentes ou não; Completitude e 

Compreensibilidade. 

 

 

2.3.1. Os Recontos: Avaliação e Interpretação 

 

Análise 1: Os itens que irão servir a nossa análise 1 são os 

seguintes: Início, Meio e Fim, que remetem para situação inicial; 

complicação; acontecimento; ponto culminante e resolução. 

 

Análise 2: Nesta análise os itens são os seguintes: generalizações; 

atributos; ideias principais; ideias secundárias e acrescentos.  
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- A Menina –  

 

Análise 1:  

Início:  

Era uma vez uma menina que se chamava capuchinho vermelho. E 

era uma menina muito… muito engraçada. E depois a mãe disse 

assim ao capuchinho:  

-ó capuchinho leva leva…   

A mãe tinha uma cesta com presentes e  e bolos, muita comida, e a 

capuchinho, a mãe disse assim: 

 - leva isto a casa da avó. 

Meio: 

Depois o capuchinho vermelho encontrou um lobo. O lobo disse 

assim: 

 - mas, ó menina o que é que você tá aqui a fazer? 

E depois a capuchinha, o capuchinho vermelho disse assim:  

- eu vou levar esta cestinha pá minha avozinha que está muito 

doente e a casa dela é já ali ao fundo. Depois o capuchinho aaah, o 

lobo disse assim ao capuchinho 

: - ó capuchinho, vais por aquele lado e eu vou por aquele, aquele é 

mai rápido e aquele é mai lento.  
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Fim: 

- um lobo em casa de da de uma avozinha com a netinha? Depois 

ele deu um tiro ao lobo e o lobo caiu num sono profundo. Depois a 

avozinha pediu muito obrigado muito obrigado. Depois o ca o ca o 

capuchinho disse assim:  

- eu tenho uma ideia! Porque é que não descosemos, metemos 

pedras dentro da barriga dele e depois e depois eeeeh, ele alevanta-

se cosemos a barriga e alevanta-se e vai, e vai ao poço a beber um 

bocadinho d´água a ver se passa a barriga. 

Vitória vitória, acabou-se a história! 

 

Análise 2: 

Generalizações:  

gostava de saltar e ver os saltinhos das rãs; e depois a capuchinho 

viu e depois os passarinhos voltaram para casa dela. 

Atributos:  

menina muito engraçada; sono profundo; lobo mau. 

Ideias principais:  

o capuchinho vai à avó; encontra o lobo; o lobo mata a avó; 

O caçador salva a avó. 
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Acrescentos: 

Questões: 

 – ó mão assim tenho que atravessar pelo bosque? 

Recomendações:  

– mas cuidado porque há um lobo mau. 

Combinações: 

– voz do caçador – “- um lobo em casa de da de uma avozinha com 

a netinha?”; 

- voz da avozinha – “-  Depois a avozinha pediu muito obrigado 

muito obrigado.”; 

- voz do capuchinho – “- eu tenho uma ideia! Porque é que não 

descosemos, metemos pedras dentro da barriga dele e depois e 

depois eeeeh, ele alevanta-se cosemos a barriga e alevanta-se e 

vai, e vai ao poço a beber um bocadinho d´água a ver se passa a 

barriga. 
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- A Senhora –  

 

Análise 1:  

Início:  

Era uma vez uma menina chamava-se o capuchinho vermelho. 

Depois um dia a mãe disse-lhe: Olha filha vai lá levar o lanche à tua 

avozinha. 

Meio: 

Ao passar na floresta vem um lobo, mas ela não sabendo que era 

um lobo e disse: onde tu vais minha menina?; 

E foi-se deitar na cama com uns óculos da velhinha e deitou-se na 

cama e lá estava todo deitadinho.; 

Um caçador ouviu o barulho todo, entrou lá dentro e viu então o lobo 

mau a querer fugir de casa pr’a fora…; 

Fim: 

Um caçador ouviu o barulho todo, entrou lá dentro e viu então o lobo 

mau a querer fugir de casa p´ra fora .. e o caçador matou o lobo. 

Estava lá atão a menina e a avozinha e ficaram todos contentes e 

ficou toda a gente contente de ter salvo a menina e a velhinha, a 

avozinha. 

Conto acabado quem não levanta o cu fica com ele agarrado. 
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Análise 2: 

Generalizações: 

todos contentes e ficou toda gente contente de ter salvo a menina e 

a velhinha, a avozinha. 

Atributos: 

na cama com óculos. 

Ideias principais: 

O capuchinho vai levar o lanche à avó; encontra o lobo; o lobo mata 

a avó; o lobo mata o capuchinho; o caçador salva a avó e o 

capuchinho. 

Acrescentos: 

Juízos: 

 a menina ficou toda contente; mas ela não sabendo que era um 

lobo; e lá estava todo deitadinho; ela achou aquilo estranho; achou a 

avó mai feia que das outras vezes; entrou lá dentro e viu então o 

lobo mau a fugir de casa p’ra fora; 

Organização: 

 e a menina pôs a cesta em cima da mesa.  
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2.3.2. Comparação entre os recontos 

 

Devemos salientar que no reconto feito pela menina não 

houve referência ao facto de o lobo comer o capuchinho vermelho 

após comer a avozinha. Sem entrarmos em deambulações, nota-se 

claramente uma defesa da criança que não gostaria que o lobo 

comesse o capuchinho. Com efeito, nota-se uma certa projecção da 

criança no conto, tentando precaver-se e ao mesmo tempo resolver 

conflitos. 

As personagens são assim construídas pelo narrador, neste 

caso a criança que nelas investe toda a sua criatividade. Ora, e 

criança que ouve contos organiza melhor o discurso e vai criando 

estruturas que lhe permitem compreender qualquer tipo de histórias. 

Podemos afirmar que quem conta, de forma consciente ou 

inconsciente, narra aquilo que para si ganhou sentido. 

 Todavia, a criança foi capaz de empregar novos vocábulos e 

novas construções, aumentando a capacidade de organização do 

discurso, sem perder a lógica do texto original. 

A sua capacidade de improvisação já revela alguns 

mecanismos com a presença do estético e do simbólico, mas a 

criança não conseguiu transmitir-nos a mensagem final tal como o 

adulto, não o fez.  

Com efeito, a mensagem final “no bosque, põe-te a pau se 

encontrares um lobo mau”, que remete para a existência de perigos 

na floresta que exigem algumas cautelas e que de algum modo 



 64 

remetem para o mundo em que vivemos, quer se trate de bosques 

ou não, não foi percepcionada nem pelo adulto nem pela criança.  

Sabemos que na nossa cultura o final apresentado por ambas 

é muito comum, ou seja, quem finaliza um conto ou um reconto diz 

quase sempre, conto acabado quem não levanta o rabo fica com ele 

agarrado, ou como disse a criança, vitória vitória, acabou-se a 

história.  

Mas, voltando à análise do reconto, notamos que 

conseguimos identificar todos os momentos da narrativa, ao 

contrário da criança que omitiu que o lobo também comeu a 

capuchinho.  

Embora já tivéssemos tecido algumas considerações sobre 

este facto, devemos ainda acrescentar que a extensão do conto 

talvez tivesse sido responsável por isso, já que tem três 

acontecimentos:  

 

Acontecimento 1: O lobo parte a correr para casa da avozinha e 

chega primeiro; 

Acontecimento 2: O lobo come a avozinha; 

Acontecimento 3: O lobo come a Capuchinho Vermelho. 

Ainda no que concerne à análise do reconto feito pela 

senhora, constatamos que esta emite alguns juízos, ou seja, 

consegue dar a sua opinião. 
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 Em suma, podemos afirmar que ambos os recontos 

apresentam coerência pois têm as ideias importantes, sendo que as 

partes de acrescento vieram reforçar a coerência do texto, quando 

em simultâneo utilizaram conectores. 

Acreditamos pois, que os contos e os recontos são 

fundamentais para que os sujeitos pequenos e graúdos exercitem a 

criatividade, pois as narrativas fazem parte da nossa comunicação 

quotidiana, ajudando-nos a construir a nossa própria narrativa de 

vida. Cada criança, tal como o adulto tem uma história seja ela 

verbalizada ou não. Assim, a atenção dos mediadores deve permitir 

que cada um reflicta sobre o seu processo individual, porque através 

da partilha se potenciam estas competências. 
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2.4. Selecção das Actividades 

 

Enquanto mediadores, entendemos que os contos e os 

recontos junto das crianças e dos idosos desenvolvem a memória, a 

atenção, enriquecem a linguagem aumentando a capacidade de 

organização do discurso, a reconstrução lógica do texto original, o 

encadeamento de ideias de forma clara e significativa, o aumento da 

capacidade de improvisação a par de mecanismos estéticos e 

criativos produzidos pela linguagem poética e simbólica. 

A ilusão, a fantasia, a arte fazem emergir o pensamento 

criativo em áreas intermédias entre o que é real e aquilo que não é, 

permitindo a emergência do pensamento criativo. Os contos 

desenvolvem as estruturas linguísticas, a cognição, os afectos e a 

moral. É na escolha de todos os mundos que o conto transporta que 

se fundamentam muitas opções do quotidiano. Mas, é sobretudo o 

desenvolvimento da oralidade, muito particularmente o 

desenvolvimento do pensamento e das imagens mentais de cada 

um que as nossas actividades procuram potenciar. 

Seleccionámos várias actividades para o desenvolvimento da 

memória, da atenção, do raciocínio, do sentido estético, da 

sensibilidade, da oralidade, da cultura. 

Todas as actividades apresentam uma identificação, seguida 

da justificação, com o respectivo corpo de anexos, bem como as 

tarefas solicitadas e os níveis de desempenho pretendidos. 

Devemos salientar que seleccionamos quatro fichas para cada título. 
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Desenvolvimento da memória (anexo 1) 

 

Justificação: 

 A memória é fundamental para o enriquecimento da 

enciclopédia mental dos sujeitos. Como atrás referimos, é através da 

memória e das memórias que nos construímos como sujeitos 

pensantes e actuantes. Sem memória não há identidade. Assim 

sendo, é fundamental que a memória seja preservada e 

desenvolvida. Como atrás referimos, os vários tipos de memória 

necessitam de ser trabalhados, para na senda de Anderson 

trabalharmos a codificação, a recuperação e a recordação atribuindo 

ao conjunto um papel unitário,  

 

Tarefas:  

Descobrir diferenças entre imagens. 

 

Níveis de desempenho: 

- Descobrir diferenças entre os dois cachorros; 

- Colocar círculo no elemento que se encontra a mais. 

 

 

 



 68 

Desenvolvimento da atenção (anexo 2) 

 

Justificação:  

A atenção está obviamente relacionada coma a 

aprendizagem. Nesta perspectiva, a finalidade da intervenção 

pedagógica é contribuir para que os sujeitos desenvolvam a 

capacidade de realizarem aprendizagens significativas. Mas, a 

aprendizagem não pode ser vista em termos de produto. Pelo 

contrário, é um processo activo, dinâmico e estratégico.  

A atenção está relacionada com a metacognição que, na 

perspectiva de Flavell (1970), é o controlo consciente da actividade 

do pensar. Deste modo, é fundamental consciencializar os 

aprendentes tendo em conta algumas variáveis ali implicadas: a 

pessoa que aprende, que desenvolve o seu conhecimento, 

competências, possibilidades e limitações; a tarefa implicada no 

conhecimento acerca da sua natureza e dos processos necessários 

à sua execução; a estratégia que remete para as actividades de 

aprendizagem e o conhecimento acerca dos diferentes modos 

capazes de melhorarem qualquer situação. 

 

Tarefas:  

Descobrir labirintos. 
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 Níveis de desempenho:  

-Descobrir o percurso da abelha para o favo de mel; 

- Pintar o caminho. 

 

Desenvolvimento do raciocínio (anexo 3) 

 

Justificação: 

Sem nos debruçarmos sobre as teorias do raciocínio quer 

lógico quer dedutivo, é do senso comum que se deve partir sempre 

daquilo que os sujeitos já sabem para poderem adquirir novos 

conhecimentos. 

As estratégias seleccionadas permitem que os sujeitos para 

além de adquirirem conhecimentos possam fazer a gestão dos 

mesmos. 

 Assim, a partir de situações determinadas, tanto a criança 

como o idoso, podem fazer as suas deduções. 

Para o efeito, é necessário que cada um conheça os recursos 

que possui para posteriormente desenvolver novas aprendizagens. 

Mas, para que o raciocínio se desenvolva é pertinente que se 

detectem os problemas quando os há para posteriormente se 

resolverem. 
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 O treino dos processos metacognitivos ajuda crianças e 

idosos a gerir a sua compreensão, por forma a poderem utilizá-la 

com eficácia. 

 

Tarefas: 

- Elaborar figuras com recurso à ligação entre números; 

- Elaborar figuras com recurso à ligação entre letras; 

- Pintar o desenho. 

 

Níveis de desempenho: 

- Identificar sequências lógicas; 

-Seguir a lógica do alfabeto; 

-Seguir a lógica da numeração; 

-Aprender as letras do alfabeto; 

-Aprender os números; 

- Pintar; 

- Adequar as cores à situação de comunicação. 

 

 

 



 71 

Desenvolvimento do sentido estético, da sensibilidade e da 

oralidade (apêndice 2, 3, 4) 

 

Justificação:  

O papel do mediador é, entre outros, o de desenvolver a 

capacidade de sonhar (pois o sonho comanda a vida), de voar, de 

acreditar, de amar, de gostar de imaginar… sem, no entanto, 

esquecer a literacia crítica que faz deste mediador alguém que 

embora crítico, consegue ser tolerante, que aceita as diferenças, as 

incapacidades, os credos, as etnias. 

  Quando falamos no desenvolvimento da sensibilidade e do 

sentido crítico devemos enquadrar-nos nos caminhos da tolerância, 

sem esquecermos a nossa responsabilidade como modelos de 

autoridade, sem autoritarismos. 

Diz-nos Bettelheime, já citado, que a criança pela evasão, 

pelo sonho, pelo fantástico e maravilhoso vai resolvendo os seus 

medos, conflitos, dilemas… vai crescendo. Quanto ao idoso, que já é 

adulto, necessita de igual modo, do sonho e da evasão para 

continuar a viver. 

A Criança desde pequena tem contacto com a poesia ao ouvir 

cantigas de embalar. Atende-se na seguinte citação: 

 “ Há no espírito das crianças tendências poéticas e uma 
verdadeira necessidade de ideal, que convém auxiliar e satisfazer, 
como elementos preciosos para a educação. (…) 

A poesia é o ideal percebido instintivamente. 
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 É por tais motivos que a poesia constitui o instrumento por 
excelência acomodado para desenvolver, e até evocar, na alma 
infantil, (…) (o) sentimento do bem e do belo.”  

(Quental, cit. Por Gomes, 1993) 

 

Maria José Costa, na sua obra Um Continente Poético 

Esquecido (1992), refere mesmo as funções das rimas infantis: 

A função pedagógica, isto é, as rimas são utilizadas como 

forma de ensinar regras, a pronúncia das palavras, a contar. 

A função sociológica, ou seja, no grupo das crianças, as 

rimas, são factores de coesão. 

A função psicológica, sobretudo, os trava-línguas, as 

lengalengas com obscenidades e os afiguris. Todas elas funcionam 

como uma libertação. A criança ao dizer aquilo que é proibido di-lo 

de uma forma em que não é penalizada. Além disso, envolvem uma 

das capacidades essenciais do ser humano que é a memória.  

Também são úteis para exorcizar os medos próprios das crianças 

pequenas que acreditam no poder mágico das palavras como meio 

de alterar a realidade. 

 A função psicolinguística e linguística, uma vez que 

contribuem para o desenvolvimento da linguagem. É a componente 

fónica que é trabalhada e só depois a semântica e mais tarde a 

sintáctica. 

A função lúdica, o uso de rimas nos jogos dão à criança a 

consciência que a linguagem não serve apenas para comunicar, 
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mas também para brincar. As rimas proporcionam o gozo pela 

linguagem. 

 

“Não só de efeitos auditivos se faz o poema” (Bordini, M., 1986:26).  

 

No poema existe o jogo de sentidos, em que as palavras apontam 

para duplos sentidos o que obriga a operações mentais de 

decifração. A imaginação é induzida a trabalhar criativamente, 

reorganizando registos de vivências perpetuais. 

A poesia para a infância orientada ora para o gozo corporal do 

som, ora para o prazer fantástico das imagens, ora para o jogo 

ideológico, constitui um desfio cognitivo para a criança. 

Em contacto com o texto poético, a criança é tomada por 

vivências que a distanciam do seu ambiente linguístico e social 

(Bordini, M., 1986). Esse deslocamento processa-se num clima de 

segurança, em que o incomum produz prazer e não medo. 

A poesia, para a criança, pode ser a faísca que acende o 

deslumbramento, a capacidade de se surpreender, de se abrir sem 

reservas para aquilo que lhe é estranho e desconhecido. 

A experiência do poético pode agitar o que é habitual e 

consensual, proporcionando uma abertura ao diverso, à diferença, 

para que investigue e indague a natureza das coisas nessa 

brincadeira de sons, conceitos e vivências fantásticas. Pode permitir 

que mantenha viva essa capacidade tão própria da criança de se 

maravilhar com o outro e com o mundo. 
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Tarefas: 

- Audição de histórias [O Príncipe Feliz – História em papel 

(apêndice 2); História em áudio (apêndice 8)]; A Branca de Neve – 

História em papel (apêndice 3); História em áudio (apêndice 8)]; A 

galinha dos ovos de ouro – História em papel (apêndice 4); História 

em áudio (apêndice 8)]; 

- Visualização de imagens; 

- Reconto de histórias; 

- Pintura de imagens; 

- Comentários sobre fotografias e cartazes. 

 

Níveis de desempenho: 

- Contar histórias obedecendo à sequência lógica das 

mesmas:; 

- Recontar histórias obedecendo à sequência lógica das 

mesmas; 

- Relacionar imagens com as histórias; 

- Verbalizar opiniões; 

- Contar histórias a partir de imagens tendo em conta as suas 

vivências; 

- Pintar cartazes com imagens; 
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- Desenhar imagens; 

- Emitir juízos de valor. 

 

Desenvolvimento dos aspectos culturais (anexo 4) 

 

Justificação: 

O que é a cultura e como se transmite e desenvolve é a 

reflexão a seguir apresentada. 

Para Pereira (2008): 

 “…cultura significa o cultivo da terra, o conjunto dos saberes, que o 
homem acumulou, ligados à prática agrícola, comandada pelo ciclo 
solar, mas em acto de criação repetido, mais frequentemente, ano 
após ano, desde a grande revolução neolítica, há cerca de sete mil 
anos […] Todavia, a partir do séc. XVII, cultura designava já e 
geralmente todos os saberes, as técnicas produtivas e as 
actividades do espírito…” 

(Pereira, 2008:39) 

 

Para Durkheim, citado por Pereira (2008:39), cultura  

«é o conjunto coordenado das formas de agir, pensar e sentir, 
constituindo os papéis que definem os comportamentos esperados 
de uma colectividade de pessoas.» 

Com efeito, no nosso quotidiano tentámos activar 

conhecimentos relacionados com os saberes que o meio foi 

transmitindo. Os utentes do nosso CACIC, enquanto pessoas do 



 76 

meio rural todos tinham conhecimentos acerca da natureza, do ciclo 

da agricultura e igualmente das festividades que de algum modo se 

relacionam com a religião. Normalmente todos conseguem ligar o 

mês de Maio às cerejas, o Outono às uvas e às vindimas, Dezembro 

ao Natal e assim sucessivamente. As feiras também fazem parte do 

imaginário e das memórias de todos eles. A título de exemplo 

focámos a feira de S. Miguel relacionada com as sardinhas, as 

cebolas e as compras de roupa e calçado que antecedem o Inverno. 

A identidade deste sujeitos vai-se assim mantendo viva como 

aliás atesta a citação que se segue:  

«Mais recentemente, Bertrand Badie mostra a cultura como o 
quadro da «construção da identidade», sempre em movimento, dos 
diferentes grupos humanos.” 

(Pereira, 2008:40) 

Como já afirmámos é fundamental manter rotinas para que os 

utentes sintam que a vida deles não mudou significativamente. O 

homem necessita de hábitos e costumes que o nortearam ao longo 

da vida e por isso mesmo entendemos que as actividades de 

estimulação deveram acompanhar os hábitos da vida de cada um, 

para que desta forma não sintam que o tempo para eles parou.  

“Por plasticidade humana, entendemos […] que o homem é 
moldado pelo costume e não pelo instinto como os animais.” 

 (Pereira, 2008:40) 

 

“…espécies sobre espécies, sem plasticidade, surgiram, 
foram ultrapassadas e desapareceram […] os símios superiores 
vieram lentamente a apoiar-se em adaptações não tanto biológicas e 
foi sobretudo pela força da consequente plasticidade, assim 
aumentada, que se estabeleceram, pouco a pouco, as fundações 
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para o desenvolvimento da inteligência. […] o homem parece ter 
criado, fora da sua animalidade, uma esfera que, por reflexo, age em 
si e o cultiva…” 

(Pereira, 2008:40) 

 

As gerações necessitam conhecer os saberes antigos para 

assim constituírem os vindouros, sempre com o homem a servir de 

sujeito unificador. 

O mediador deve conhecer a cultura local para a partir daqui 

construir e dilatar outros cenários, outras aprendizagens. 

O homem construiu a sua cultura a partir das suas 

necessidades. 

 

Pereira (2008), já citado, refere: 

“Os ingredientes fundamentais da cultura podem ser considerados 
sumariamente em três níveis: o natural ou seja os meios necessários 
à satisfação das exigências básicas – a alimentação, a habitação e o 
vestuário; o social ou os meios complementares à adaptação ao 
mundo e à vida – o divertimento, a arte, a justiça e a moral; o 
espiritual ou os meios de desenvolvimento prático e teórico e de 
transformação – as ideias, os mitos e as crenças.” 

(Pereira, 2008:43) 

 

“ A cultura tem sido ainda compartimentada […] em cultivada 
ou grande cultura, popular e de massas. A cultivada ou a grande 
cultura assume como características a originalidade, a autenticidade 
e a perenidade. Obviamente resulta da criação de um autor quase 
sempre identificável. A popular «pequena?» cultura mantém daquela 
a perenidade e a autenticidade, garantidas na ingenuidade popular. 
A cultura de massas, sem perenidade nem autenticidade, grau zero 
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da cultura, emergiu a nível planetário depois da Revolução 
Industrial…” 

(Pereira, 2008:43) 

 

Tarefas: 

- Encontrar palavras novas com recurso a troca de sílabas e a troca 

de símbolos por palavras; 

- Pintar flores recorrendo aos aspectos visuais como a cor e a 

textura; 

- Sentir os cheiros das flores; 

- Pintar flores e frutos relativos às estações do ano; 

- Pintar imagens relativas a contos; 

- Contar contos através de imagens. 

 

Níveis de desempenho: 

As actividades a seguir apresentadas, e que remetemos para 

anexo 8, visaram os seguintes níveis de desempenho como 

objectivos: 

- Viver o Natal; 

- Descobrir sensações; 

- Idealizar situações relativas a contos. 
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Considerações Finais 

 

 

Quando se chega ao fim de um trabalho como o nosso, 

interrogamo-nos sobre as possibilidades de termos ou não atingido 

os objectivos que nos propusemos. 

Evidentemente que uns atingem-se mais plenamente do que 

outros. De qualquer modo, trabalhos desta natureza são sempre 

caminhos em aberto para continuamente palmilharmos. 

Sempre trabalhámos com contos para a promoção da 

oralidade e de cultura. Nesta dissertação tivemos a certeza de que 

promovem outras aprendizagens e conseguimos ganhar uma 

renovada consciência sobre os papéis que os recontos podem 

evidenciar. 

Ao reflectirmos sobre o papel de Mediador Sociocultural e no 

desenvolver das actividades desenvolvidas, ganhámos também uma 

consciência sobre a partilha de saberes e sobre a importância da 

aproximação de diferentes gerações. 

Ao ouvirmos os idosos, resgatámos o seu papel como 

referentes histórico culturais; tornámo-los visíveis; proporcionamos-

lhes vitalidade e bem-estar; promovemos a memória não escrita e 

valorizamos narrativas individuais e colectivas. 

Quanto às crianças, e enquanto Mediadores Socioculturais, o 

nosso papel é o de promover pontes efectivas e diálogos com as 

escolas. Não julgar as Instituições, mas entendê-las. Ao 

promovermos o ensino do reconto com a criança do nosso estudo, 

alongamos racionalidades encontros e desencontros atitudinais, 

culturais e cognitivos sem enveredarmos pela via do anti-diálogo, 

pois a Escola também desenvolve estratégias semelhantes. 
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Ora, a mediação como refere Peres (2010), já citado, é 

sempre um acto intermediário, levado a cabo por um terceiro, 

estratégico e até interventivo. 

Hoje, a figura do Mediador Sociocultural começa a ser uma 

presença constante nas Escolas consideradas de risco: escolas 

multiculturais com características de diversas nacionalidades e 

etnias. 

As fragilidades da escola giram muitas vezes à volta de 

multiculturalidade, dando azo a problemas de comportamento de 

alguns alunos. 

A empatia e a simpatia devem fazer parte de mediação quer 

com alunos, quer com os professores. 

Ao mediador pede-se flexibilidade, tolerância, quase espírito 

de camaleão no dizer de Vieira (2009) agindo em campos de acção 

tão vastos como o social, o cultural, o comunitário, o familiar, o 

politico, o laboral, o civil, entre outros. 

Mas, não nos podemos esquecer que o Mediador 

Sociocultural não é entendido em cenários de educação formal. 

Em vez de se trabalhar “para” parece que se trabalha “com” 

como referem Carvalho e Baptista (2004). 

Mas, não é a educação formal que nos preocupa, porque 

embora sendo uma acção diferente da de Escola, ela é sempre 

planeada e intencional apresentando uma estrutura específica. 

Este trabalho representa, assim, um espaço de formação e de 

auto-formação, cuja crença do nosso orientador nas práticas que 

desenvolvemos, foi decisiva para que chegássemos ao fim. 
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Programa de Actividades de Animação para 2010 
 

JANEIRO 2010 

 Dia 6 (4ª feira) – Dia de Reis (Cantar as Janeiras pelas ruas de Cortes 

do Meio). 

 Dia 20 (4ª feira) – “As nossas origens” (desenho da Árvore 

Genealógica). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
FEVEREIRO 2010 

 Dia 14 (5ª feira) – Dia de S. Valentim (Comemoração do dia dos 

namorados). 

 Dia 16 (3ª feira) – Dia de Carnaval (Comemoração do dia de Carnaval). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
MARÇO 2010 

 Dia 8 (2ª feira) – Dia Internacional da Mulher (Comemoração do dia da 

mulher). 

 Dia 22 (2ª feira) – Dia da Água [Comemoração do dia da Árvore (21/03) 

e do dia da Água com um piquenique ao ar livre]. 

 Dia 26 (6ª feira) – Dia do Livro Português (Comemoração do dia do Livro 

Português com leitura de Contos de autores portugueses e posterior 

discussão). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
 

 
ABRIL 2010 

 Dia 1 (5ª feira) – “Festejo da Páscoa” [Comemoração do dia de Páscoa 

(04/04)]. 

 Dia 7 (4ª feira) – Dia Mundial da Saúde (Comemoração do dia Mundial 

da Saúde com uma palestra realizada por profissionais de saúde). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
 
 
 



FF 

 

MAIO 2010 

 Dia 4 (3ª feira) – Dia da Mãe (Comemoração do dia da Mãe). 

 Dia 13 (5ª feira) – Dia da Espiga (Comemoração do dia da Espiga, 39 

dias após o dia de Páscoa, com o visionamento do programa 

televisivo directo de Fátima, no auditório do Centro de Noite). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
JUNHO 2010 

 Dia 10 (5ª feira) – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas. 

 Dia 29 (3ª feira) – Dia de S. Pedro (Comemoração dos Santos 

Populares, dia de St. António (13/05), dia de S. João (24/05) e dia de S. 

Pedro, com uma sardinhada para todos os idosos e funcionários, ao ar 

livre).  

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
JULHO 2010 

 Dia 5 (2ª feira) – “Piquenique” (lanche ao ar livre, para contrariar a 

rotina). 

 Dia 26 (2ª feira) – Dia Mundial dos Avós (Comemoração do dia dos 

Avós). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
 

AGOSTO 2010 

 Dia 13 (6ª feira) – Dia Mundial do Emigrante (Comemoração do dia 

Mundial do Emigrante). 

 Dia 20 (6ª feira) – “Festas Populares” (Festejos de colectividades, de 

Santos Padroeiros da Freguesia). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
SETEMBRO 2010 

 Dia 8 (4ª feira) – Dia Mundial da Fisioterapia (Comemoração do dia 

Mundial da Fisioterapia com uma palestra realizada por profissionais de 

saúde). 

 Dia 21 (3ª feira) – Inicio do Outono (Comemoração do inicio do Outono). 



GG 

 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
OUTUBRO 2010 

 Dia 1 (6ª feira) – Dia Internacional do Idoso (Comemoração do dia 

Internacional do Idoso com actividade por definir). 

 Dia 18 (2ª feira) – “O meu prato favorito e a sua receita” [Comemoração 

do dia Mundial da Alimentação (16/10)]. 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
NOVEMBRO 2010 

 Dia 11 (5ª feira) – “Festa de S. Martinho” (Comemoração do dia de S. 

Martinho com um magusto para todos os idosos e funcionários, ao ar 

livre).  

 Dia 22 (2ª feira) – “Mural de desabafos” (Construção e inauguração de 

uma parede que servirá para apontar tudo o que for pertinente de 

anotar). 

 Última Semana – Festa de Aniversários. 

 
 

DEZEMBRO 2010 

 Festa de Natal – Dia a decidir.. 

 
 

Recursos Humanos: 
Por norma, os recursos humanos usados em qualquer actividade são a 

Animadora Educativa e Sociocultural e inúmeras vezes os Psicólogos. Depois, 

a ajuda da Enfermeira, da Directora Técnica e das Funcionárias de Acção 

Directa varia consoante o dia da semana e/ou o tipo de actividade que se 

pretende realizar. Se, por exemplo, for uma actividade que implique mudança 

de espaços ou mudança de materiais físicos pesados, mais serão os recursos 

humanos utilizados. 

 
Recursos Materiais: 

Os recursos materiais e financeiros estão sujeitos ao tipo de actividade 

que se realize. Dependem do sítio (dentro ou fora da instituição); se usamos 

transporte; se existem gastos de alimentação; se usamos material reutilizável 



HH 

 

ou se necessitamos de comprar material; se contamos com recursos humanos 

da instituição ou se vêm de fora. 

 

Avaliação: 
A avaliação de cada actividade é feita no final da mesma. Consiste em 

avaliar positivamente ou negativamente o espaço em que decorreu; o material 

usado; o comportamento do/dos monitor/es da actividade; da postura do 

público-alvo a quem se propôs a actividade; o grau de satisfação; o que falhou; 

o que correu melhor. 
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