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Resumo 

 A realização deste relatório de estágio tem como propósito alertar a população 

para a importância da literatura para a infância como meta (o estudo per se) e subsídio 

para outras áreas curriculares no 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, permitindo às crianças 

uma melhor compreensão da sociedade, da sua cultura e do mundo em geral.  

 Num primeiro momento realiza-se uma reflexão sobre alguns conceitos inerentes 

ao texto literário direcionado para a infância e a juventude, de modo a esclarecer o papel 

fundamental que tem vindo a desempenhar ao longo da história, para a aprendizagem 

educativa e para o desenvolvimento social e cultural da criança. 

 Seguidamente, após a seleção de alguns textos de potencial receção para a 

infância e juventude faz-se uma abordagem científica, através de análises semióticas e 

temático-simbólicas, demonstrando-se, assim, as suas múltiplas possibilidades de 

abordagem em contexto educativo.  

 Por fim, aplicam-se os textos selecionados em contexto educativo, concluindo-se 

com os resultados da prática de ensino supervisionada. 

   

Palavras – Chave: literatura para crianças e jovens; texto literário; Português; História 

e Geografia de Portugal; Meta; Subsídio; Interdisciplinaridade;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

Abstract 

 The purpose of this internship report is to alert the population to the importance 

of literature for childhood as a goal (the study per se) and subsidy for other curricular 

areas in the 1st and 2nd cycle of basic education, allowing children a better 

understanding of society, its culture and the world at large. 

 At first, a reflection is given on some concepts inherent in the literary text 

directed to childhood and youth, in order to clarify its fundamental role that has been 

playing throughout history, for educational learning and for social and cultural 

development.  

 Then, after selecting some texts of potential reception for childhood and youth, a 

scientific approach is made through semiotic and thematic-symbolic analyzes, thus 

demonstrating their multiple possibilities of approach in the educational context. 

 Finally, apply the selected texts in educational context, concluding with the 

results of supervised teaching practice. 

 

Key-Words: literature for children and youth; literary text; Portuguese; History and 

geography of Portugal; Goal; Allowance; Interdisciplinarity; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



i 
 

Índice 

Índice de figuras………………………………………………...……………….……..III 

Índice de tabelas……………………………………………………………………….VII 

Introdução………………………………………………………………………………..1 

Capítulo I - O texto literário como meta e/ou subsídio no ensino-aprendizagem da 

História 

1.1. A literatura para crianças e jovens: origem e desenrolar………………………………...7 

1.2. A literatura para crianças e jovens em Portugal: finais do séc. XX e inícios do séc. 

XXI……………………………………………………………………………………………8 

1.3. Literatura para crianças e jovens: variedade terminológica e concetualização...............10 

1.4. O texto literário como subsídio………………………………………………………...12 

1.5. O texto literário e a disciplina de História……………………………...........................13 

1.6. O texto literário e a disciplina de Português……………………………………………17 

Capítulo II - O texto literário: uma leitura crítica. 

2.1. As diversas tipologias textuais: os géneros lírico, dramático e narrativo………………23 

2.1.1. O género lírico…………………………………………………………….……. 23 

2.1.2. O género dramático…………………………………………………………….. 25 

2.1.3. O género narrativo………………………………………………….…………... 27 

2.2. Análise estrutural do texto narrativo “O tigre Tito”……………………….…………....29 

2.3. Análise estrutural do poema “O rei D. Dinis”…………………………………………..31 

2.4. Análise semiótica do conto “Feliz Natal Lobo Mau”…………………………...............32 

2.5. Abordagem do texto documental “Mataram o rei”……………………………………..34 

2.6. Análise semiótica do conto “A maior flor do mundo”……………………………….....36 

2.7. Análise do texto dramático “Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor”……………..37 

Capítulo III – Prática do Ensino e aplicação pedagógica de textos literários 

3.1. Prática do Ensino da Aplicação pedagógica de textos literários……………………….41 

3.2. Prática de Ensino Supervisionada……………………………………………………...41 

3.3. Caraterização do contexto educativo no 1.º Ciclo………………………………….….43 

3.4. Caraterização dos contextos educativos no 2.º Ciclo…………………………………..47 

3.4.1. Escola EB2,3 Monsenhor Jerónimo de Amaral………………………………….47 

3.4.2. Escola Eb2, 3 Diogo Cão………………………………………………………...49 

3.5.  A aplicação pedagógica dos textos literários no 1.º Ciclo………………………….…51 

3.6. A aplicação pedagógica no 2.º Ciclo, 6.º ano – História e Geografia de Portugal…..…65 

3.7. A aplicação pedagógica no 2.º Ciclo, 5.º ano – Português……………………………..69 

Considerações Finais/ Conclusão……………………………………………………………….81 

Referências Bibliográficas e Eletrónicas………………………………………………………..82 

Legislação……………………………………………………………………………………….85 

Lista de Anexos (em CD) 

Lista de Apêndices (em CD) 

Apêndices 

 

 

 

 



 
 



 

iii 
 

Índice de figuras  

Figura 1 - Esquema Actancial de Greimas………………………………….………….30 

Figura 2 - Esquema Actancial de Greimas……………………….…………………….33  

Figura 3 - Esquema Actancial de Greimas……………….…………………………….37 

Figura 4 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas………………….53 

Figura 5 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas…...……………..53 

Figura 6 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas…...……………..54 

Figura 7 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas…...……………..54 

Figura 8 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas…...……………..55 

Figura 9 – Jogo das palavras………………………………………...…...……………..57 

Figura 10 – Aluno a ordenar as peças do jogo das palavras………….….....…………..57 

Figura 11 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..58 

Figura 12 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..59 

Figura 13 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..59 

Figura 14 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..60 

Figura 15 – Dramatização dos alunos….....…………………………………..………..61 

Figura 16 – Escritora Palmira Martins e os aluno……………………….....…………..61 

Figura 17 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..63 

Figura 18 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..64 

Figura 19 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..64 

Figura 20 - Gráfico N.º de alunos com respostas corretas e incorretas….....…………..65 

Figura 21 - Dramatização dos alunos sobre Salazar e o Estado Novo……..…………..68 

Figura 22 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas…………………………70 

Figura 23 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……. 71 

Figura 24 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……. 71 

Figura 25 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……. 72 

Figura 26 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……. 72 

Figura 27 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……..73 

Figura 28 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……. 73 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

Figura 29 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……. 74 

Figura 30 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……..74 

Figura 31 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas..……..77 

Figura 32 - Gráfico percentagem de alunos que adquiriram conhecimentos…………..77 

Figura 33 - Gráfico percentagem de satisfação dos aluno………………….………......78 

Figura 34 - Gráfico percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas….…...78 

Figura 35 - Gráfico percentagem de alunos que adquiriram conhecimentos......….…...79 

Figura 36 - Gráfico percentagem de satisfação dos aluno………………….…………..79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

Índice de Tabelas  

Tabela 1 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 1                    

no 1.º Ciclo……………………………………………………………………..…..51, 52 

Tabela 2- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 2 

no 1.º Ciclo….………………………………………………………………………….56 

Tabela 3- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 3 

no 1.º Ciclo………….………………………………………………………………….57 

Tabela 4- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 5 

no 1.º Ciclo……………………………………………………………………………..62 

Tabela 5- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 2 

no 2.º Ciclo em História e Geografia de Portugal…………………………………..65,66 

Tabela 6- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 2 

no 2.º Ciclo em História e Geografia de Portugal……………………………………...67 

Tabela 7- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 1, no 2.º Ciclo 

em Português…………………………………………………………………………...69 

Tabela 8- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem da atividade 2, no 2.º Ciclo 

em Português………………………………………………………………………..75,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Introdução 

 Longe vão os tempos em que a escola se limitava a cumprir as tarefas de ensinar 

e educar. Antes do século XXI, o professor era habilitado de competências e meios de 

único agente executor de tão nobre como espinhosa profissão. Com o avanço das 

tecnologias de informação e comunicação, surgem mudanças em todos os ramos da 

atividade humana. Atualmente, a máquina desempenha um papel fundamental na 

transmissão de conhecimentos e influencia o ato educativo a ponto de se pretender 

substituir o professor, pondo em causa a existência da própria escola.  

 Perante esta nova realidade surge a necessidade de esclarecer que Educação é 

pretendida e que tipo de agentes a leva a cabo no século XXI. Para além disso, surgem 

interrogações sobre o lugar ocupado pela escola e quais os princípios em que a mesma 

se estabelecerá. De forma consensual, pedagogos, psicólogos e sociólogos estabelecem 

quatro pilares em que se deve assentar essa Educação: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver em comunidade e aprender a ser. A Educação que se limitava ao 

ato de ler, escrever e contar, dá lugar a uma Educação onde a comunicação, a 

colaboração, a criatividade e o pensamento crítico têm uma posição privilegiada. Para 

dar resposta às necessidades do aluno, o perfil do professor do século XXI deve assentar 

em pressupostos que se consideram fundamentais: ser um aprendiz permanente; fazer 

formação constante e em variadas plataformas; adaptar-se aos novos perfis dos alunos; 

ser um facilitador e orientador que ajuda a tomar decisões. Os docentes do século XXI 

devem possuir qualidades psicológicas e capacidades técnicas capazes de dar resposta 

aos pressupostos mencionados: firmeza de convicções e de ideias; disponibilidade para 

ouvir e atender os alunos respeitando a sua individualidade; saber usar e dominar as 

novas tecnologias; ser capaz de falar com os pais dos alunos e restante comunidade 

educativa; trabalhar em grupo e dialogar com os outros docentes para, em conjunto, 

definirem estratégias e resolverem problemas.  

 Atualmente, educadores e professores começam a utilizar cada vez mais o texto 

literário nas suas práticas de ensino, porque reconhecem paulatinamente a utilidade 

pragmática da literatura no quotidiano do indivíduo, no sentido em que convalida 

crenças e valores culturais de um povo. O texto literário é conhecimento do mundo e do 

Homem e, nesse sentido, tem uma vertente que é formadora e um intuito didático. No 

caso específico da escrita para crianças e jovens, há uma dimensão ética do texto, a 

educação para os valores de uma dada comunidade cultural, num determinado tempo 
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histórico, logo, há uma relação de implicação entre a literatura e a história. Ambas são 

integrantes da memória coletiva (Halbswachs 1990: 53-85). 

 Com a elaboração deste trabalho, pretende-se dar destaque ao papel fulcral que o 

texto literário pode desempenhar na vida das crianças e jovens, possibilitando as mais 

diversas interpretações e significações do mundo. Posteriormente, pretende-se 

demonstrar que a literatura para crianças e jovens pode ser utilizada como método ou 

subsídio do processo de ensino-aprendizagem de outras áreas do conhecimento.  

 De par com um conhecimento curricular, o professor pratica a educação para os 

valores e, no caso do 1.º ano do 1.º Ciclo, é também um precetor, um tutor e, não raras 

vezes, um substituto paterno. Embora em menor grau, no 2.º Ciclo, não se descura a 

educação para os valores, mas o foco vai sendo paulatinamente substituído pelo 

cumprimento de um programa curricular. De facto, no caso da Literatura para a 

juventude, o intuito didático-moral não é diretamente expresso no texto (como acontece, 

por exemplo, com a fábula para a infância em que a moral da história surge de modo 

explícito no final da narrativa), mas os valores são perspetivados de modo implícito. Na 

verdade, em todo o texto literário – para os mais jovens ou não - estão sempre incutidos 

os valores socioculturais e históricos de uma comunidade, pois “a história é vivida a 

partir da infância” (Halbwachs 1990: 62). Na lógica deste contexto, o professor 

desempenha um papel fundamental na fomentação desse conhecimento interdisciplinar, 

de forma a que a criança desenvolva a consciência da sua realidade através do diálogo 

de saberes, permitindo o texto literário a compreensão do mundo e de si mesma. 

 Assim, verifica-se que o texto literário deve ser visto como uma ponte para as 

aprendizagens na infância e na juventude, quer ao nível cultural, quer ao nível social, 

enredando inúmeras possibilidades de exploração em contexto educativo.  

 A literatura para crianças e jovens constitui uma fonte extremamente rica a ser 

problematizada pelo professor, que, por meio de um trabalho interdisciplinar, promove 

o acesso do aluno a outras linguagens, outras histórias, e o desenvolvimento de posturas 

críticas e criativas. Com base num processo de diálogo aberto, livre e sensível entre 

memória, tempo e história, é possível enriquecer o processo de alfabetização e ampliar a 

aprendizagem histórica das crianças e jovens. 

 Para expressar esta ideia ou tese, realizou-se o presente Relatório que é 

constituído por três partes: a primeira engloba uma reflexão acerca de alguns conceitos 

em torno do texto literário direcionado para a infância e a juventude. No segundo 
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momento, depois de seriados apenas alguns textos literários (dos muitos que foram 

lecionados), de potencial receção infantil e juvenil, devidamente adequados ao nível de 

ensino (designadamente, o 1.º ano do 1.º ciclo, o 5.º, em Português, e o 6.º ano, em 

História e Geografia de Portugal, do 2º ciclo do Básico), opta-se por fazer uma 

abordagem científica, em conformidade com as modalidades genológicas de cada texto. 

No terceiro momento, após delineadas as estratégias de ensino, dá-se relação do modo 

como se processou a aplicação dos textos literários em sala de aula, concluindo-se com 

os resultados da prática de ensino supervisionada. O método usado foi a análise 

empírica e prática, feita em sala de aula, seguindo um modelo interdisciplinar. O texto 

foi encarado como foco central de estudo ou como via de acesso a outras unidades 

curriculares. Na verdade, considera-se que o texto literário pode ser abordado do ponto 

de vista sintático e semântico, no ensino do Português, e pode ser instrumentalizado 

para o ensino de outras áreas, designadamente, a História, porque a “literatura […] (a 

qualquer nível) é a melhor maneira de fazer falar a cultura dos grandes livros, essencial 

ao homem de qualquer tempo” (Soares, 2011: 455) e de qualquer idade. 
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O texto literário como meta e/ou subsídio para o ensino-aprendizagem 

da História 
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1.1. A Literatura para crianças e jovens: origem e desenrolar 

 Segundo Lúcia Pimentel Góes (1991), através das leituras de livros, é possível 

encontrar indicações ambíguas quanto à origem da literatura para crianças e jovens. 

Segundo Cervera (2003, p. 37) “(…) la historia de la literatura infantil no se presta a 

una periodización regular (…), e tão pouco se pode supor uma progressão paralela à 

da história da literatura geral. De acordo com Goés, (1991), alguns autores afirmam 

que a literatura para crianças e jovens seria um género incompreensível sem a 

presença da criança, que seria o seu único destinatário. A autora explica que na 

sociedade antiga, não se fazia distinção entre a infância e a fase adulta, contudo, a obra 

de potencial receção infantil ou juvenil pode agradar ao adulto e muitas vezes, obras 

que não foram escritas para crianças foram adotadas pelas mesmas.   

 Lúcia P. Goés (1991, p.47) alude que, tendo em conta um ponto de vista mais 

lato, muitos autores dizem que “contos de fadas e literatura infantil são 

frequentemente confundidos”. A justificação seria que não era restrito a uma 

determinada idade, porém o conto de fadas é apenas uma das formas da literatura para 

crianças e jovens, cuja origem se confunde com a idade oral do mito. Todo o mito, 

uma vez dessacralizado, é um conto, não raras vezes, maravilhoso. Góes (1991, p.47) 

salienta Fryda Mantovani (1974) que considera a idade oral do mito como origem da 

literatura para crianças e jovens:  

“El libro oara niños es conquista moderna. No asi la literatura infantil, cuya orien 

se remonta a la edad oral del mito: nodrizas, rapsodas y pedagogos transmitian de 
viva voz a la infância, primero en Grecia y luego en Roma, las tradiciones de sus 

antepassados, fábulas, leyendas heroicas y religiosas y aventuras extraordinárias; 

triunfaba el arte de contar y la disciplina de escuchar, dice Battistelli, tratadista 

italiana de este tema. En Grecia se narraban los mitos Hesíodo y se recitaban 

fragmentos de la Ilíada o la Odisea; en Roma, De Viris Illustribus de Cornelio 

Nepote (94 a.C.) o las vidas Paralelas de Plutarco (50-138 d.C). En Oriente el 

desenvolvimento de la literatura de este tipo se confunde con el de la popular o 

folklórica: apólogos y legendas de contenido heroico-civil y religioso” (Mantovani 

apud Góes, 1991:48). 

 

 Góes destaca, Carmen Villasante Bravo e explica que, segundo a autora 

espanhola, “a literatura infantil é a que se escreve para as crianças - desde os quatro até 

à linha incerta dos catorze ou quinze anos – e que as crianças lêem com agrado”. 

(Góes, 1991, p.48)  
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 Depois lembra que nos começos da literatura para crianças e jovens estava a 

Pedagogia e que, ainda hoje, pedagogia e literatura infantil estão intrinsecamente 

ligadas. Pimentel Góes (1991) cita Bravo que escreve: 

“Pode considerar-se como literatura infantil a multidão de exemplários, castigos e 

livros pedagógicos que se escreveram nesta época?” Por um lado, é indubitável 

que os autores pensavam na criança quando os escreveram, mas também é certo 

que pensavam no adulto. Não pode negar-se, em muitos deles, o abuso do 

didatismo e o tom pesado de certos capítulos, dos quais seguramente a criança 
fugiria, como hoje recusa o didáctico que não lhe proporciona prazer. Sem dúvida 

prefeririam as interessantes histórias do Calila e Dimma, traduzidas por um autor 

anônimo do árabe; as histórias do Livro dos Exemplos ou do Livro dos Gatos, 

todas versões de fabulários antigos que tinham, na maior parte das vezes, animais 

como protagonistas”. (Bravo apud Góes, 1991:50). 

 

  De acordo com Góes (2003, p.50) “tais obras vieram da mais remota 

antiguidade” e representam um dos maiores esforços para educar as crianças e jovens.

 No entanto, do ponto de vista científico e de acordo com Cervera (2003) a 

literatura infantil só pode surgir a partir do momento em que se comece a considerar a 

criança como um ser com identidade própria e não só como futuro homem. Sendo 

assim, para Cervera (2003) a literatura para crianças e jovens surgiu a partir do século 

XVIII, com a ascensão da ideologia burguesa.   

1.2.Literatura para Crianças e Jovens em Portugal: finais do século XX e inícios 

do século XXI 

 

 No final do século XX, devido ao clima de liberdade que o regime democrático 

instaurou no nosso país, assiste-se ao surgimento de uma nova literatura para jovens. 

Esta literatura caraterizava-se, sobretudo, pela aproximação a assuntos que se 

encontravam excluídos da produção literária ou que não eram tratados de forma direta. 

 Entre o final dos anos 70 e os inícios dos anos 80, Portugal atravessou uma fase 

marcada por diversos alvoroços ao nível político, ideológico, social e cultural, 

decorrentes da instauração de um novo regime. Durante esta época, assistiu-se à 

evolução socioeconómica e cultural e à democratização dos costumes o que 

possibilitou o surgimento de novas estruturas familiares e a redefinição dos papéis 

tradicionalmente desempenhados por homens e mulheres na sociedade e no seio 

familiar, bem como transformações profundas nos modelos de autoridade parental e, 

consequentemente, nos relacionamentos entre várias gerações.  
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Segundo Mergulhão (2008, p.30,31), nas últimas décadas do século XX:  

“(…) críticos literários como Isabelle Jan (1985), Juan Cervera (1992), Peter Hunt 

(1994), Aguiar e Silva (1981), Lindeza Diogo (1994), José António Gomes (1997) 

ou Sérgio Sousa (1998), entre muitos outros, assumiam já, como um dado 

adquirido e inquestionável, a existência da literatura para crianças, evocando 

argumentos económicos, sociológicos e inclusive pedagógicos para justificar a 

pervivência e a legitimação de um sistema semiótico com particularidades muito 

específicas.” (Mergulhão, 2008:30-31) 

 A escritora Alice Vieira foi uma das principais impulsionadoras do panorama 

literário para o público adolescente e juvenil, colocando no centro deste tipo de texto 

literário, protagonistas adolescentes que se manifestavam frequentemente na primeira 

pessoa. Os protagonistas destes textos davam conta dos seus problemas, dos seus 

medos, dos seus sentimentos e manifestavam discursos de insatisfação com situações 

vividas no seio familiar. Segundo Gomes (1997, p.45), a autora oferece-nos “(…) 

algumas das imagens mais vívidas e autênticas do mundo da infância e adolescência 

que encontramos na nossa literatura contemporânea.”. Importa ainda referir que, 

Sophia de Mello Breyner Andresen também foi uma das poucas escritoras que se 

dedicou à produção literária para crianças de cariz tendencialmente pedagógico e 

moralista.  

 Entre as últimas décadas e inícios do século XXI, assistiu-se ao apaziguamento 

das inquietações teoréticas e à análise científico-pedagógica em torno da literatura de 

potencial receção infantil e/ou juvenil. De acordo com Rosado (2011), a renovação de 

numerosas bibliotecas e a criação da disciplina de Literatura para a Infância no Ensino 

Superior, nos cursos de formação de Educadores de Infância e de Professores do 

Ensino Básico, foram fatores fundamentais para que a literatura evoluísse, 

acompanhando as mudanças sociais, de mentalidades e a transformação do próprio 

conceito de infância. A aposta em Congressos Nacionais e Internacionais como os 

promovidos pela Universidade do Minho (desde 1999) e de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (em 2001 e 2005), pela Escola Superior de Educação de Beja (entre 1999 e 

2006) ou pela Fundação Calouste Gulbenkian (desde 1980), contribuíram para que 

esta análise cientifico-pedagógica fosse alvo de maior estudo e, consequentemente, 

maior projeção. 
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1.3. Literatura para crianças e jovens: variedade terminológica e 

conceptualização  

 

 A variedade terminológica em torno do conceito “literatura infantil” não 

facilita a conceptualização, sendo necessário clarificar as diversas designações 

adotadas. Desta forma, procura-se proceder a uma uniformização terminológica que 

desfaça ambiguidades e prováveis confusões entre historiadores, críticos, 

investigadores e leitores. Mergulhão (2008) cita Pedro Cerrillo que propõe a adoção de 

uma denominação mais abrangente sugerindo que:  

“Sería bueno que historiadores, críticos e investigadores aceptaran una solo 

denominación para hablar de esta literatura, que evitara la dispersion terminológica 

(…) que, en ocasiones, puede provocar confusiones” (Cerrillo apud Mergulhão, 

2008:40). 

 De acordo com Mergulhão (2008) expressões como “literatura para crianças”, 

“literatura infantil”, “literatura para a infância”, “literatura para jovens”, “literatura 

juvenil”, “literatura para a juventude”, “literatura infantojuvenil”, “literatura para 

crianças e jovens”, “literatura para a infância e a juventude” ou “literatura de potencial 

receção infantil e juvenil” são utilizadas de forma aleatória para indicar uma realidade 

diferente e plural que abarca uma produção literária, preferencial mas não 

exclusivamente  dirigida a um público infantil ou juvenil.  

 Tendo em conta as designações utilizadas, a expressão “literatura para crianças 

e jovens” apresenta uma amplitude semântica maior e dirige-se a um recetor em 

formação, sujeito a alterações cognitivas, psicoafectivas e comportamentais muito 

rápidas. É importante referir que escrever para crianças não é o mesmo que escrever 

para jovens, uma vez que os interesses pessoais e de leitura, bem como o estádio 

evolutivo e de maturação em que a criança e o jovem se encontram são 

necessariamente diferentes. No entanto, como refere Juan Cervera, qualquer tema pode 

ser objeto da literatura de potencial receção infantil, dependendo apenas da forma 

como é abordado:  

“La experiencia vital del niño, cuanto más pequeño, es más reducida y, por 

consiguiente, su marco de referencias es más limitado. (…) todos los temas pueden 

ser objeto de la literatura infantil (…) siempre que guarden relación con el niño y 
que adopten el tratamiento adecuado” (Cervera 2003:265-266).   
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 O conceito de literatura para jovens e crianças tem sido alvo de discussão ao 

longo dos tempos por diversos autores que o definem de acordo com diferentes 

pressupostos. Rosado (2011) faz referência a vários autores, destacando-se Marc 

Soriano (1975) como um dos primeiros filósofos que clarifica o conceito de literatura 

para crianças e jovens: 

“A literatura para a juventude é uma comunicação histórica (quer dizer, localizada 

no tempo e no espaço) entre um locutor ou um escritor adulto (emissor) e um 

destinatário criança (receptor) que, por definição, de algum modo, no decurso do 

período considerado, não dispõe senão de forma parcial da experiência do real e 

das estruturas linguísticas, intelectuais, afectivas e outros que caracterizam a idade 

adulta.” (Soriano apud Rosado 2011:30) 

 

 Como se pode verificar, o autor revela preocupação com as caraterísticas 

específicas do destinatário e com o seu estádio de desenvolvimento. Desta forma, a 

literatura para crianças e jovens deve ser apresentada através de um conjunto de textos 

distintos, previstos e adequados à condição particular da criança. A esse propósito 

salienta-se José António Gomes (2007) que destaca a literatura para crianças e jovens 

como um dos melhores “instrumentos” de que o docente dispõe para proporcionar aos 

mais novos a possibilidade de se tornarem seres humanos mais livres e cultos, 

solidários e críticos. Segundo o autor, “a literatura em geral e a destinada à infância 

em particular desempenham neste quadro um papel de relevo” (Gomes 2007: 5). De 

acordo com o ensaísta, inúmeros especialistas literários defendem que o conceito de 

literatura é só um, e que os livros para crianças, com qualidade de escrita, se podem 

equiparar aos livros que os adultos leem.  

 No entanto, de acordo com Mergulhão (2008), a produção literária que tem 

como destino a criança tem de ter em conta as condicionantes desse público-alvo e 

deve procurar abordar temas adequados ao seu estado de desenvolvimento, 

socorrendo-se de mecanismos que não os utilizados pela literatura endereçada ao 

público juvenil, ao qual interessarão certamente outros temas e diferentes modos de 

enunciação. Mergulhão (2008) afirma que o texto escrito deve ser adequado ao estado 

de desenvolvimento e aos seus interesses da criança, uma vez que a mesma terá 

maiores possibilidades de alargar e aprofundar a sua competência interpretativa.  

 Para Alexandre Parafita (2002), a literatura para crianças e jovens aparece 

frequentemente como “toda a produção editorial que visa a informação e a formação 

da criança, no que respeita ao traquejo da língua, desenvoltura intelectual e 

sensibilidade estética” (Parafita 2002: 208).  
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 De facto, a literatura de potencial receção infantil e/ou juvenil é, antes de mais, 

literatura, ou seja, embora atenda às necessidades de um ser em formação e às naturais 

limitações do seu conhecimento sobre o universo, não se limita a oferecer-lhe um 

mundo simples e demasiado previsível. O texto literário não deve ser desprovido das 

suas caraterísticas literárias, sob o pretexto da criança não ter capacidade para 

descodificar e aceder, de forma autónoma e compreensiva, ao universo simbólico de 

representação do real.   

1.4.  O texto literário como subsídio 

 Atualmente, nos cursos superiores de Ensino no 1.º e 2.º Ciclo, dá-se maior 

relevo a unidades curriculares que abordam a língua nas suas dimensões estética e 

simbólica e que dão foco aos códigos e convenções que asseguram a leitura literária. 

Outras unidades curriculares demonstram a especificidade dos processos de 

intensificação estilística dirigida à criança ou correlacionam o texto estético com as 

práticas didáticas e o objetivo da promoção de uma competência literária.  

 Como declara Azevedo (2003), os alunos que frequentam os cursos superiores 

de Ensino no 1.º e 2.º Ciclo têm-se baseado num conjunto de vetores considerados 

fundamentais para a aquisição e o aprofundamento da competência literácita na língua 

materna: o domínio e capacidade de exercitação das técnicas de análise e interpretação 

textuais, a identificação de estratégias discursivas e dos recursos técnicos-expressivos 

adequados à competência literária dos leitores infantis, o auto enriquecimento da 

competência literária, o reconhecimento e avaliação dos valores inerentes à literatura 

para crianças e jovens.   

 Na sala de aula, o uso da literatura infantil facilita os processos de ensino e 

aprendizagem, uma vez que conduz o leitor à construção do pensamento crítico, 

aperfeiçoando a capacidade de pensar, questionar e enxergar novas alternativas para 

superação dos problemas. No entanto, é fundamental que os docentes saibam mediar 

esse processo numa perspetiva interdisciplinar.  

 Na infância e na adolescência, os leitores apresentam “níveis diferentes e 

progressivos” das suas capacidades de compreensão leitora e receção literária.  (Pedro 

Cerrillo, 2006: 35). De acordo com o autor, o mediador desempenha a função de ponte 

ou enlace entre os livros e esses primeiros leitores, de modo a propiciar e facilitar o 

diálogo entre ambos. Desta forma, o mediador cumpre o papel de primeiro recetor, 
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sendo o leitor infantil o segundo recetor, algo que só acontece na literatura para 

crianças e jovens visto que se dirige a um público em específico.  

1.5. O texto literário e a disciplina de História  

 De acordo com Zerbinatti (2013: 3), os estudantes universitários de História e 

Ensino “tendem a surpreender-se em relação às potencialidades do texto literário como 

recurso metodológico para a disciplina” de História. Infelizmente, na sala de aula, as 

dimensões históricas do texto literário nem sempre são explícitas, dando-se maior 

relevo à análise das estruturas textuais, dos géneros literários e de outros aspetos e 

conteúdos próprios da disciplina de Português. Os alunos devem ser alertados da 

contribuição das obras literárias para a compreensão de factos históricos, uma vez que 

os factos narrados na disciplina de se História relacionam com contextos sociais mais 

amplos. Zerbinatti (2013) cita uma estudante de Pedagogia que refere o seguinte: 

“Durante a realização deste trabalho lembrei-me também de como a leitura de 

obras literárias contribuiu para que eu compreendesse melhor alguns fatos 

históricos que isolados não faziam sentido para mim. É uma pena que tenha 

demorado tanto para notar certas sutilezas da História que poderiam ter sido 

despertadas desde minhas séries iniciais, sendo através de um romance cativante 

ou de um poema que me sensibilizasse” (Apud Zerbinatti 2013: 3-4) 

 

 Ao analisar a opinião do aluno, tornam-se percetíveis as alianças entre a 

narrativa histórica e literária e, consequentemente, entre as formas de conhecimento 

produzido e o fenómeno de empatia, de identificação com um passado retratado 

concreto e o outro figurado. Sendo assim, verifica-se que com a produção de 

interpretações sobre o real, a partir do texto literário, os estudantes compreendem 

significativamente os fenómenos históricos, relacionando-os com as suas experiências 

pessoais, recriações presentes em filmes, documentários, textos de carácter lírico, 

romances, dramatizações…  

 Segundo Maria Freitas (2006), o texto literário tem estado associado ao ensino 

das várias componentes de Estudo do Meio Social, mais concretamente da História, e 

Geografia. A autora relata que, em certos períodos da História de Portugal, o texto 

literário foi alvo de um uso exagerado e com fins marcadamente ideológicos. 

Atualmente, o texto literário tem sido objeto de profunda reflexão e de vários estudos 

de investigação no âmbito de uma renovação do ensino da História e Geografia no 

ensino básico. De acordo com Freitas (2006: 301), “(…) tornam-se também evidentes 

as possibilidades de se concretizarem práticas interdisciplinares no ensino da Língua 
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Portuguesa, dos Estudos Sociais (…)” e da História e Geografia, através do uso de 

outras estratégias associadas à utilização do texto literário, como, por exemplo, a 

exploração de imagens. 

 Freitas (2006) assere que é possível tirar partido da atração, quase 

deslumbramento, que as crianças têm pelo texto literário e em especial pelos contos, 

sendo pois “de partir destes, do discurso ficcional, ligado a um tempo mítico, não 

datável, para um relato histórico, datável que se reconstrói a partir de documentos.” 

(Freitas 2006: 307). No entanto, não será fácil dissociar a História narrativa da 

História memorizada, ou seja, não se pode pretender, no 1.º ciclo do Ensino Básico, 

que as crianças organizem um esquema mental cronológico da História de Portugal, o 

que deverá ser um objetivo para o 2.º ciclo do Ensino Básico. Posto isto, e de acordo 

com Freitas (2006), devem criar-se, no 1.º ciclo do Ensino Básico, condições para que 

esse esquema possa vir a ser construído pelas crianças numa nova fase do seu 

desenvolvimento. De acordo com Zerbinatti (2013), o ensino da História para o 1.º 

ciclo deve ser um espaço para o desenvolvimento de noções históricas como as de 

tempo, espaço, memória, fenómenos históricos, cultura, conhecimento de si, dos 

outros e do mundo. 

 Segundo Maria Leopoldino (2015), as imagens e a escrita presentes nos livros 

de literatura para crianças e jovens possibilitam a aprendizagem de conceitos 

fundamentais para a produção de conhecimento histórico. O texto literário possibilita 

formas de representar e expressar o mundo social, problematizando-se questões 

relativas a conceitos temporais e espaciais da vida prática da sociedade. O ensino da 

História é fundamental para que o aluno formule conceitos de tempo e espaço a partir 

da sua vivência quotidiana e das relações sociais vividas, habilitando-o a perceber a 

passagem do tempo e as suas diferentes dimensões. Leopoldino (2015) defende que 

tempo, espaço e história se relacionam na investigação e no ensino da História. As 

crianças que iniciam o processo de alfabetização apropriam-se dos conceitos de tempo 

e espaço ao longo do ensino e da aprendizagem da História. É nesta fase que a 

literatura para crianças e jovens desempenha um papel fundamental no 

acompanhamento e desenvolvimento deste processo, por intermédio das falas dos 

atores, das suas ações e da narrativa do autor. De acordo com Leopoldino (2015), a 

presença da linguagem verbal e visual contribui para a aprendizagem do universo 

escrito prevendo espaços de ação dos pequenos leitores na obra. Com base no texto 
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literário, aspetos como o de duração, as sequências cronológicas, relações entre 

passado e presente permitem que as crianças construam noções de tempo e espaço. 

Nos textos de potencial receção infantil e juvenil, podemos encontrar, individualmente 

e socialmente, os conceitos de tempo e espaço presentes na descrição de práticas, de 

sensações e emoções vividas pelas personagens. Espera-se, assim, que o aluno perceba 

que o seu conhecimento do quotidiano é capaz de apreender a realidade social como 

mudança e que o seu presente coexiste com as marcas do passado.  Sendo assim, este 

processo é uma possibilidade de observar a literatura para crianças e jovens como 

meta e subsídio para o diálogo entre a História e o texto literário.  

 Freitas (2006) cita desde o historiador Hyden White, ao etnologista Vladimir 

Propp, aludindo que o texto literário tem uma estrutura e que as boas histórias seguem 

a mesma, ou seja, começam com uma situação estável, a qual é quebrada, dando 

origem a uma crise que será resolvida com uma nova reorganização da situação 

anterior, e assim sucessivamente. Desta forma, há uma sucessão de eventos com 

inerentes causas e efeitos. Em História, o estudo das causas e dos efeitos assumem 

relevância, podendo não ser causas gerais, mas apenas causas que levaram 

determinadas figuras históricas a certas ações, causas que podem ter suporte estrutural, 

mas também pessoal. Assim sendo, a criança começará a formar o seu esquema 

mental, de modo a compreender a História, refletindo sobre as razões de atuar das 

personagens das histórias. A relação do texto literário com a vida é muito importante, 

uma vez que o referido texto literário é um universal cultural, quer isto dizer, que toda 

a gente, em todos os tempos e lugares, gosta de histórias. O texto literário não deve ser 

utilizado como uma forma vulgar de distração, ele reflete uma estrutura essencial e 

poderosa através da qual atribuímos sentido ao mundo e à experiência. Sendo assim, 

para além de adequado ao desenvolvimento da compreensão histórica, o texto literário 

é fundamental para a compreensão do mundo social atual, um mundo em que a 

multiculturidade não pode ser ignorada. 

 Do ponto de vista de Dislane Zerbinatti (2013), a sala de aula possibilita o 

encontro das teorias e conhecimentos adquiridos na disciplina de História, com a 

leitura do texto literário, podendo vir a favorecer a capacidade de desnaturalizar os 

conhecimentos históricos. No texto literário os escritores oferecem imagens sobre a 

História e sobre o processo histórico, de forma a proceder à elaboração de diálogos 

entre discursos e experiências próprias e de outros sujeitos sociais. A inserção do texto 



 

16 
 

de caráter literário possibilita o crescimento da experiência cognitiva sobre os padrões 

ou fórmulas de interpretação do passado de modo a favorecer, dependendo do trabalho 

realizado na aula, a capacidade de argumentação, a descoberta das razões que 

envolvem teorias sobre a História e a compreensão da validade e relevância da 

disciplina. Zerbinatti (2013: 3) reforça esta ideia afirmando que “esses espaços de 

dissonância cognitiva e afetiva, de estranhamentos e competições entre 

interpretações”, criados pela literatura, são fontes de aprendizagem significativa, uma 

vez que possibilitam a descoberta de novos sentidos e novas questões relativas ao 

conhecimento histórico.  

 Na opinião de Ana Thomnson (2016: 264) a literatura, em especial a 

direcionada a crianças e jovens, tem uma função elementar a cumprir nesta sociedade 

em transformação: “a de servir como agente de formação, seja no espontâneo convívio 

leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado na escola”. Thomnson (2016) 

salienta ainda que é responsabilidade da disciplina de História contribuir para a 

formação do leitor crítico, capaz de interpretar textos literários e articulá-los de forma 

coerente com o campo do saber histórico. Portanto, evidencia-se que o procedimento 

de leitura e análise de um texto literário possibilita à criança compreender o seu 

contexto, relacioná-lo com o quotidiano, criticá-lo de acordo com métodos definidos e, 

até mesmo, surpreender-se com as suas possibilidades. Desta forma, para além da 

criança enriquecer o seu processo de alfabetização, também irá ampliar a 

aprendizagem da disciplina de História num processo de diálogo aberto, livre e 

sensível, entre memória, tempo e história. Ana Thomnson (2016) destaca que o ensino 

de História não se deve apresentar como uma mera absorção de conhecimentos, mas 

sim como um processo onde se estabelecem perguntas/respostas, interpretações e se 

fundamenta um conjunto de operações mentais, capazes de orientar na vida prática e 

na formação de identidade das crianças. Assim sendo, evidencia-se a importância das 

reflexões acerca dos tipos de recursos que têm vindo a ser utilizados na sala de aula e 

das suas relações com uma aprendizagem significativa na disciplina de História.  

 Nem todos os textos literários possibilitam a utilização de estratégias para o 

ensino da História, mas todos permitem um conjunto significativo delas: explorar 

termos e expressões ligados ao tempo e ao espaço; localizar temporal e espacialmente 

a história e/ou eventos; explorar diferentes aspetos das gravuras (objetos, roupas, 

mobiliário, ruas, casas); descrever lugares (deduções e interferências); caracterizar 
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personagens; inferir diversos aspetos relacionados com tempo e espaço (com base nas 

linguagens verbal e iconográfica); identificar semelhanças e diferenças entre o tempo 

da história e o atual e entre o(s) local(ais) da história e aquele em que se vive;  

sequenciar eventos (usando gravuras ou frases); construir linhas de tempo e itinerários 

a partir dos eventos da história; construir esquemas de relações de parentesco (árvores 

genealógicas ou outras); explicar motivos e consequências dos atos/ações praticados; 

colocar hipóteses sobre o que se irá passar de seguida (em momentos-chave); colocar 

hipóteses sobre o que aconteceria se se alterassem certos acontecimentos; imaginar 

diferentes fins para a história; contar a história por diferentes narradores/diferentes 

pontos de vista; explorar sentimentos e emoções das personagens; analisar os valores 

explícitos e implícitos, estereótipos, atitudes; relacionar diferenças sociais, etárias, etc. 

entre as personagens e a sua forma de atuar; colocar-se na pele de personagens e 

explicar como se sentiriam; dramatizar a história ou alguns episódios; reconstruir de 

forma plástica a história ou alguns dos eventos; comparar diferentes versões da 

história, ou eventos da história com relatos históricos; escrever diálogos, biografias e 

narrativas semelhantes (reconto) ou diferentes; investigar mais sobre o tempo ou o 

espaço em que se passa a história ou sobre assuntos de estudos sociais relacionados 

com a história.  

1.6.  O texto literário e a disciplina de Português 

 Segundo Fernando Fraga de Azevedo (2003), estimular a aquisição eficiente de 

uma competência literácita, constitui, atualmente, uma das maiores preocupações com 

que se debate a escola. Efetivamente, a língua é um capital cultural que condiciona o 

sucesso escolar e social do indivíduo, sendo importante que todos os alunos tenham 

acesso a formas de estruturação do discurso que lhes permitam “crescer cognitiva e 

linguisticamente, adquirindo o saber-fazer para aceder a uma utilização da língua na 

sua omnifuncionalidade semiótica” (Azevedo, 2003: 1). Deste modo, a escola não se 

deve limitar a ensinar aos seus alunos os modos de expressão linguística que já 

conhecem, uma vez que corre o risco de os discentes não conseguirem responder de 

forma adequada aos desafios de uma efetiva preparação para a vida.  
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Fernando Azevedo (2003, p.1) sublinha que: 

“ Saber utilizar a língua na sua dimensão comunicativa significa dominá-la de uma 

forma que possibilite aos seus falantes saberem utilizá-la proficuamente em 

quaisquer contextos, desde os mais simples aos mais elaborados, valorizando não 

só as suas formas de exercitação mais diretas e imediatas, como também outros 

usos de natureza mediata, como sejam, por exemplo, formas de exercitação que 

requerem um conhecimento da natureza conotativa, simbólica ou tropológica da 

língua” (Azevedo, 200:31)  

 

 Nesta dimensão, de contacto com formas mais complexas e mais elaboradas da 

língua, os textos literários apresentam maior utilidade e, consequentemente, uma 

crescente familiarização com a criança. Na perspetiva de Azevedo (2003), o texto 

literário, para além de possibilitar ao leitor o seu enriquecimento cognitivo, com o 

reconhecimento de várias formas de agir na língua e pela língua, também permite 

reocupar o seu papel de agente ativo construtor de significados, devido à estruturação 

semiótica dos seus códigos. Com a literatura para crianças e jovens, área de excelência 

para a realização das virtualidades expressivas da língua, o aluno vai adquirindo 

conhecimentos sobre as dimensões estilísticas e afetivas do uso dos vocábulos, 

aprende a observar e a refletir sobre a sua materialidade, percebe a língua como meio 

de comunicação, mas também como jogo ou como veículo expressivo, adquirindo um 

saber-fazer enriquecedor.  

 De acordo com Azevedo (2003: 2), é graças aos “textos literários e à 

singularização percetiva dos eventos que eles apresentam” que a criança tem 

oportunidade, desde os primeiros anos de vida, de estabelecer contacto com  usos da 

palavra que, segundo a dimensão lúdica e a fantasia criadora, se revelam 

semioticamente enriquecedores da sua ainda reduzida competência enciclopédica. Os 

textos literários incluem mecanismo eficazes que permitem fortalecer nos leitores o 

desenvolvimento de uma competência literácita, a qual inclui tanto ser capaz de 

compreender e de interpretar o material escrito, como também o desejo de ler e 

escrever. Com a leitura de materiais escritos, o leitor pode manifestar fascínio e uma 

satisfação que “(…) constituem condições importantes na definição e consolidação de 

um leitor crítico e activo.” (Azevedo, 2003: 2). Na prática, os textos literários e o 

grande número de processos de intensificação estilística que eles exibem, por 

exemplo, os ritmos, os sentidos metafóricos ou tropológicos, os jogos vocálicos 

possibilitam às crianças uma oportunidade de contactar com o “rico caudal do jogo 

com as palavras, utilizando a língua de uma forma que ostensivamente recusa a 

estereotipia e o lugar-comum.” (Azevedo, 2003: 3).  
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 Pedro Cerrillo (2006) afirma que, nos inícios deste século XXI, é indiscutível a 

necessidade de expandir o hábito de ler a um maior número de pessoas, uma vez que a 

prática habitual da leitura trará benefícios ao indivíduo: desenvolvimento pessoal, 

facilidade para compreender o mundo e as suas transformações, instrumentos para a 

crítica e a capacidade para comunicar com os demais em diversos contextos. 

 Na opinião de Fernando Azevedo (2003), a criança deve familiarizar-se desde 

cedo com a funcionalidade semiótica de determinadas formas de estruturação textuais 

e enriquecer o seu conhecimento dos quadros de referências intertextuais. Os textos de 

literatura para crianças e jovens revelam-se de extrema importância para a formação 

da competência literária dos mais pequenos, potencializando-se o seu êxito escolar e 

social. Este conhecimento do mundo, designado, às vezes, por literacia cultural, 

assegura ao sujeito grande parte do saber-fazer, necessário quando em situação de 

interação semiótica com os materiais escritos.  

 Fernando Azevedo (2003) alude que: 

“Se os textos da literatura infantil, graças às relações mediatas estabelecidas com o 

mundo empírico e histórico-factual, exibem, frequentemente, determinados valores 
éticos/educativos, essa manifestação didática ou moralizante jamais se pode vir a 

revelar como uma condicionante negativa da natureza primordialmente estética 

destes textos.” (Azevedo, 2003: 4) 

 

 António Gomes (2007) destaca o livro para crianças e jovens como um 

instrumento insubstituível que possibilita a permanente formação intelectual, moral, 

afetiva e estética do leitor, ao mesmo tempo que aumenta a sua experiência e 

desenvolve a sua capacidade de compreensão e expressão. Na opinião de Gomes 

(2007: 4), “o hábito de ler, na criança, desperta e estimula a imaginação, fomenta e 

educa a sensibilidade”, desenvolve a capacidade de reflexão e cultiva a inteligência. A 

familiarização do jovem leitor com a linguagem do escritor permite o enriquecimento 

do vocabulário e, consequentemente a melhoria da expressão oral e escrita. O mesmo 

autor salienta que o livro para a infância é um dos melhores instrumentos de que 

dispomos para proporcionar aos mais novos a possibilidade de se tornarem seres 

humano mais livres e cultos, solidários e críticos, devido ao gradual domínio da 

palavra e da competência literária que a leitura propicia.  

 Importa ainda salientar, entre outros aspetos, as potencialidades do texto 

literário para desenvolvimento do vocabulário e para a introdução de assuntos 

sensíveis e difíceis de abordar, se apresentados em contextos mais formais. Ao abordar 
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o texto literário, o professor deve fornecer informação sobre o contexto histórico e o 

vocabulário não deve ser demasiado difícil, desconhecido ou excessivo. Nas escolas, o 

professor pode escolher as histórias que quer contar aos seus alunos, de modo a 

promover o seu ensino, porém, não deixa de ser sintomático o seu quase esquecimento 

nos documentos oficiais. Sendo assim, pretende-se chamar a atenção, nas crianças, 

para o facto de o texto literário ajudar a fortalecer competências necessárias ao 

desenvolvimento do seu pensamento histórico, através de várias estratégias, 

nomeadamente, jogos de faz-de-conta, uso de narrativas, textos dramáticos, textos 

poéticos, dramatizações e sequência de imagens ou documentos.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II  

O texto literário: uma leitura crítica 
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2.1.  As diversas tipologias textuais: os géneros lírico, dramático e narrativo 

 

 Tanto na literatura em geral, como na literatura para crianças e jovens, a 

conceção de géneros literários é complexa e difícil de especificar. Na opinião de Juan 

Cervera (2003), ao admitir que os contos, a poesia e o teatro são os géneros básicos da 

literatura infantil, devemos reconhecer que, apesar das suas diferenças formais e 

estruturais, existe um denominador comum: a produção artística através da palavra, 

com a criança como destinatário. Essa relação não pode ser avaliada de acordo com os 

critérios da criança, uma vez que não os possui, porque ela entra em contato com a 

literatura, mas não a estuda. No entanto a criança, reflete sobre as diferenças formais 

entre algumas manifestações e exterioriza as suas preferências na leitura de contos, na 

audição de poemas recitados e na contemplação das peças de teatro. A reflexão da 

criança está sujeita a um número maior de circunstâncias do que aquele determinado 

pela escolha do adulto, ou seja, pode depender do tempo, do ambiente ou das 

possibilidades. Cervera (2003) ressalva que é necessário admitir, sem dúvida, 

classificações provisórias e flexíveis, tendo em conta o desenvolvimento da criança e o 

seu contato progressivo com a literatura. Na opinião de Juan Cervera (2003, p.64): 

“Esto es necessário no sólo para la estructuración del pensamento del niño, sino 

también para hacer posible la relación de éste com el adulto, cuando tengam que 
hablar de literatura.” (Cervera, 2003:64) 

 

2.1.1.  O género lírico  

 Vítor Manuel de Aguiar e Silva (2018, p.582) cita Hegel que nos diz: 

  “O que forma o conteúdo da poesia lírica - afirma Hegel na sua Estética - 

não é o desenvolvimento de um ação objetiva alargando-se até aos limites do 

mundo, em toda a sua riqueza, mas o sujeito individual e, por conseguinte, as 
situações e os objetos particulares, assim como a maneira segundo a qual a alma, 

com os seus juízos subjetivos, as suas alegrias, as suas admirações, as suas dores e 

as suas sensações, toma consciência de si própria no seio deste conteúdo.” (Hegel, 

apud Aguiar e Silva, 2018:582) 

  

 “O poema lírico, com efeito”, distingue-se do texto narrativo e do texto 

dramático uma vez que não representa dominantemente o mundo exterior e objetivo 

nem a interação do homem e deste mesmo mundo. (Aguiar e Silva, 2018, p. 583). 

Vários estudos têm-se ocupado com esta tipologia de texto que os estudantes têm 

vindo a rejeitar desde os fins do século XX até à atualidade.  

 Nos dias que correm, os alunos não leem poesia e as práticas escolares 

continuam a favorecer uma análise demasiado simples do texto poético. As práticas 

escolares devem evitar a realização de uma abordagem “redutora, mecanicista e 
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utilitária do texto poético” de modo a que o aluno possa contemplar a leitura da 

literalidade da língua poética e a leitura estética da poesia. (Souza, 2006, p.47). De 

acordo com Souza (2006, p.48): “A leitura literária necessita de uma abordagem 

singular na escola”, uma vez que se destina ao educar para a apreciação, a desenvolver 

o imaginário e a possibilitar o encontro ou o reencontro do leitor consigo mesmo 

através da sua interpretação.  

 Na formação do leitor é fundamental que a criança estabeleça contacto com 

livros de caráter estético (de ficção ou poesia), proporcionando-lhe a oportunidade de 

vivenciar a história e as emoções, desenvolvendo a capacidade de imaginação e 

possibilitando o alargamento da sua visão do mundo.  

 De acordo com Souza (2006, p.50):  

“Para vários autores, a poesia é o único género capaz de despertar leitores em 

qualquer fase ou faixa etária, pois o vínculo da criança com o texto poético inicia-

se precocemente, na tenra infância.” (Souza, 2006:50) 

 

 Logo nos primeiros anos de vida, a criança depara-se com elementos poéticos 

presentes, constantemente, nas canções infantis, nas lengalengas: a regularidade do 

ritmo, a musicalidade, a ordem natural das palavras na frase e as formas estruturais 

básicas da poesia. O trabalho inicial com a poesia deve estabelecer-se pela 

sensibilização, pelo jogo, pelo brincar com as palavras, com o ritmo e com a 

sonoridade, para que se constitua realmente em encontro com a fase lúdica que as 

crianças experienciam nos primeiros anos.  

 Se por um lado, mesmo antes da palavra, o jogo é uma atividade natural da 

criança, por outro a poesia é uma das ocasiões mais determinantes. Juan Cervera 

(2003) afirma que a poesia proporciona à criança uma grande oportunidade para lidar 

com as palavras, contemplá-las de diferentes ângulos e jogar com elas. Por outro lado, 

para além de destacar a musicalidade e o ritmo como características notórias da poesia 

para crianças, Cervera (2003) realça o facto desta tipologia textual abrir portas à 

criança para imaginário. No que toca à imaginação e ao sonho, Cervera (2003) 

defende que a poesia e a fantasia atuam como agentes modificadores dos significados 

e da realidade, contribuindo para o enriquecimento do léxico e para a ampliação do 

campo de experiências. 

 De acordo com George Jean (2002), a poesia desenvolve na criança uma 

linguagem cujo significante (imagem) dá forma ao significado. Apesar de defender 

que é prematuro explicar um poema às crianças, o autor ressalva que é necessário para 
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o imaginário das mesmas colocá-las em contacto com o maior número de poetas e de 

poemas e treiná-las a escrever poesia.  A “criança vive constantemente num estado 

poético” e a poesia enriquece-se quando a criamos no “prazer e, muitas vezes na dor.” 

(George Jean, 2002: 30).  

 Um poema não se resume a palavras dispostas numa certa ordem. Ele é “a 

verdadeira riqueza” de um imaginário infantil, que deve tudo à realidade dos sonhos e 

das revoltas num mundo “que, à força do comunicar, não comunica mais, e que perde 

a sua alma com a virtualidade mediatizada. A poesia revela-se, assim, contra as 

representações estereotipadas das palavras e introduz a criança numa dinâmica 

criativa.  

2.1.2. O género dramático 

 O texto do género dramático faz parte da literatura e deve ser objeto de análise 

da teoria da literatura, mas o texto teatral, que é um texto específico para a encenação 

espetacular “constitui um fenómeno de semiose só parcialmente literária.” Aguiar e 

Silva (2018, p. 604). No texto dramático, o seu autor textual está oculto, dissimulado, 

quer em relação às personagens, quer em relação aos recetores do texto. Cabe às 

personagens, aos agentes da história representada, que comuniquem entre si e com os 

recetores do texto e a “assunção da responsabilidade imediata e explícita, sem 

mediadores intratextuais, dos atos de enunciação. No entanto, o autor textual pode 

manifestar-se, de maneira episódica, no prólogo no epílogo e se apreendida pelo leitor 

empírico, nas didascálias ou indicações cénicas.  

 De acordo com Góes (1991, p. 182), a “arte dramática é tão velha quanto a 

humanidade.”  Vários estudos demonstram que o teatro para a infância surgiu na 

primeira década do século XX, mas as peças caraterizavam-se pelo seu caráter 

moralista, tratando-se de um teatro “exemplar”. Com o passar das décadas, o conceito 

de teatro para a infância sofreu alterações e passou a dirigir-se ao sentimento da 

criança, às suas emoções, de modo a diverti-la, avivando-lhe a imaginação e 

despertando-lhe potencialidades. Na perspetiva de Pimentel Góes (1991, p.183) o 

teatro para crianças não é um teatro menor, pelo contrário, é teatro “na conceção mais 

amplo e plena.”. O teatro para a infância apresenta caraterísticas próprias que permite 

abranger diversos gêneros: o drama, a comédia, a farsa, a ópera, a comédia musical, o 

balé…. Tal como para a literatura para crianças e jovens, esta expressão artística exige 

qualidade e profissionalismo, evitando-se o fácil e o medíocre. Lúcia Pimentel Góes 

(1991) destaca que é necessário fazer uma distinção entre o teatro realizado por atores 
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profissionais, dramatização escolar realizada por crianças e a expressão teatral criada 

por crianças. Na primeira situação a autora refere-se ao teatro profissional, no segundo 

caso à dramatização do texto por parte dos mais novos e por último à leitura 

dramatizada, tão apreciada pelo público infantil e juvenil. O teatro dirigido ao público 

infantil e juvenil deve apresentar caraterísticas do fantástico, de forma a estimular a 

fabulação e a imaginação da criança. Góes (1991) salienta que o teatro exige uma 

grande responsabilidade por parte dos mais pequenos, uma vez que deve partir da 

criança e acabar nela.  

  Na opinião de Graciela Cariello (2002, p.52), o teatro para crianças e jovens 

possibilita um jogo de cumplicidades com o espetador plural, algumas das 

personagens representam ou trazem à cena o mundo dos adultos, “mostrado do seu 

ponto de vista.” A ensaísta e crítica literária reforça que, no teatro para crianças e 

jovens, a plateia é partilhada com os pais, tios, irmãos mais velhos, professores que se 

deliciam com “essas alusões que lhes dizem respeito”. “E que muitas vezes, 

compartilham também com as crianças, que, sabemos, cada vez mais participam do 

mundo dos adultos… Esse mundo, apresentado de um modo bem-humorado, contribui 

para criar uma corrente de cumplicidade geral…” (Cariello, 2002: 52) 

  

 Para Cariello (2002), no caso do teatro, a resposta é imediata: 

“(…) uma maravilha fascinante é observar esses rostos absortos, ouvir as suas 

risadinhas ou os seus comentários. E, acabada a função, receber os seus beijos, as 

suas perguntas as suas adesões a tal ou qual personagem…” (Cariello,2002:53)  

   

 Segundo Bárbara Vasconcelos de Carvalho (1989: 265), há uma característica 

fundamental e “eterna no teatro”, a ação educativa. O teatro é instintivo para a 

humanidade e a criança é a mais viva expressão desta afirmação. A encenação é uma 

atividade enriquecida pela imaginação da criança, desta forma o teatro estabelece-se 

como uma vantagem educativa que pode ser utilizado pela escola.  

 Carvalho (1989: 267) defende que o “teatro chega a ter poder clínico” porque 

existem crianças que, quando representam uma personagem, perdem complexos e 

corrigem falhas de articulação das palavras, gaguez e tiques. O “teatro é a mais 

completa e perfeita forma de educar e recrear”, ele sintetiza todas as atividades 

culturais, artísticas e recreativas, mas a iniciativa e a espontaneidade devem vir da 

criança, sendo o professor apenas um orientado.  A criança apresenta mais qualidades 

teatrais que o adulto, nomeadamente a imaginação, a espontaneidade, a liberdade, 
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enfim, tudo o que envolve a teatralização. “Toda a criança é um ator. Na infância, a 

vida da criança é, em si, uma eterna encenação.” (Carvalho 1989: 267).  

 Segundo Carvalho (1989), o teatro possibilita o aperfeiçoamento da língua; 

corrige a pronúncia; aprimora a dicção; desenvolve a memória, a inteligência e a 

compreensão; estimula o senso estético e crítico; educa o espírito e a conduta; 

desenvolve o espírito de solidariedade e de cooperação. Com o teatro, a criança cultiva 

e aprende significativamente a Literatura, a Música, a História, a Geografia, a 

Matemática, as Ciências Naturais e até as línguas estrangeiras.  

2.1.3.  O género narrativo  

 De acordo com Aguiar e Silva (2018, p. 599) o “texto narrativo literário 

caracteriza-se fundamentalmente pelo seu radical de apresentação”-  um narrador 

reduzido ao “grau zero” de individuação, funciona em todos os textos narrativos como 

a instância enunciadora que conta uma “história” – e por relatar uma sequência de 

eventos ficcionais, originados ou sofridos por agentes ficcionais, individuais ou 

coletivos, situando-se tais eventos e tais agentes no espaço de um mundo possível.  Os 

eventos comunicados no texto narrativo implicam a representação de uma esfera da 

vida real, ou seja, manifestações da vida social do Homem, mas também de todos os 

costumes, instituições, hábitos e todos os usos característicos de determinada fase da 

sociedade humana e da direção que ela segue. Para além da representação de eventos e 

personagens, o escritor representa o espaço, como indispensável elemento estrutural 

do mundo narrado - “(…) um espaço físico e social que, ou marcadamente realista, ou 

predominantemente fantástico, constitui o ubi em que se situam os agentes e em que se 

processa a sequência de eventos” mantendo-se uma relação ideológica, simbólica e 

mítica (Silva, 2018: 602).  

 O olhar do escritor sobre o mundo e sobre o Homem “jamais é distraído ou 

gratuito,” já que ele analisa minuciosamente “por detrás dos rostos”, dos gestos, das 

ações e dos hábitos, a vida secreta ou oculta dos outros, as marcas do seu passado, as 

suas servidões e as suas ambições sociais (Silva 2018: 603). Tendo em conta estas 

caraterísticas, Aguiar e Silva (2018, p.603) assere que: 

“Por outro lado, a sequência de eventos e os agentes do texto narrativo situam-se 

necessariamente num espaço, num espaço físico e social, com os seus valores – um 

espaço sempre interligado com o tempo, em particular com o tempo histórico, 

gerador e modificador da cultura.” (Aguiar e Silva, 2018: 603) 
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 O papel relevante do tempo/espaço e a sua correlação permite distinguir a 

narrativa da poesia, tal como a especificidade da representação e da funcionalidade do 

tempo e do espaço permitem diferenciar o texto dramático do texto narrativo.  

 Do ponto de vista de Luísa Álvares Pereira (2006, p. 202), a sequência 

narrativa, (com uma situação inicial, a introdução de um elemento de complicação, 

com peripécias várias e com a resolução ou força equilibrante, a situação final e a 

moral) está presente em textos como os contos de fadas, os contos maravilhosos, as 

lendas, as fábulas, os romances…  

 O conto tradicional é normalmente definido e analisado em afinidade com 

outros géneros narrativos e em específico com o romance. A sua configuração material 

é de relato pouco extenso, tendo uma reduzido elenco de personagens, um esquema 

temporal restrito, uma ação simples ou pelo menos com poucas ações separadas. Tem 

em si uma atmosfera quase mágica, iniciada por uma expressão conhecida “Era uma 

vez…” e suscita no ouvinte o interesse por ações contadas num único ato de narração 

e que contém uma função lúdica moralizante.  A maior parte deles começa logo por 

transportar o leitor para fora da realidade com um “Era uma vez…”, “Há muitos 

anos…” ou “Num reino distante…”. As personagens humanas desempenham um 

papel primordial no conto tradicional. Normalmente o seu final é feliz, depois de o 

indivíduo ter lutado contra o seu infortúnio ou contra o mal. Esta é uma das 

caraterísticas do conto tradicional: o ouvinte já sabe que o mais fraco vai ganhar. Os 

contos tradicionais continuam a povoar de mistérios e segredos o imaginário das 

crianças. O conto de fadas é um conjunto de narrativas de acontecimentos impossíveis 

de acontecer na vida real, onde ganham vida seres como fadas, gigantes, anões, bruxas 

e ogres, seres estes que nos levam ao mundo da fantasia e da magia, em suma, ao 

maravilhoso. É importante referir que os argumentos dos contos de fadas, com ou sem 

elas, desenrolam-se numa magia deslumbrante e tendo como eixo gerador uma 

problemática da realização do herói ou da heroína, que está intimamente ligada à união 

homem/mulher. A grande particularidade dos contos de fadas reside no facto de 

conterem um grande sentido psicológico para as crianças de todas as idades e de 

ambos os sexos. Acontece que os contos são extremamente ricos em significações 

pessoais, visto possibilitarem as mudanças de identificações de acordo com os 

problemas que as crianças enfrentam em certo momento.  

 Na opinião de Góes (1991), a lenda, na sua primeira etapa, corresponde ao 

pensamento infantil da humanidade. Todas as lendas traduzem uma totalidade de 
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experiência, ciência, conhecimento que uns procuram transmitir a outros como lição 

de moral para o seu futuro, como profecia ou conselhos práticos para uma possível 

felicidade humana. Neste tipo de texto, o local é indicado com precisão e as 

personagens são indivíduos determinados, cujos atos têm fundamentação histórica e 

qualidade heroica (Soares, 2013: 10). A lenda carateriza-se pelo final maravilhoso, 

pela intervenção de inúmeras personagens sobrenaturais, pelo profundo sentido de 

fatalidade fixado pela presença do Destino (Homem dominado pelo desconhecido). 

Com algumas caraterísticas históricas, como a localização, a época e personagens 

concretas, a lenda é, contudo, diferente do texto documental, na medida em que este 

traduz a realidade factual, como adiante se poderá verificar, com a abordagem do texto 

“Mataram o rei!”. 

 Ao encontrarem-se inseridas no universo das narrativas, as crianças vão 

vivenciar práticas sociais de leitura que contribuem para melhorar o panorama 

negativo das práticas de leitura na infância. As crianças admiram o simbolismo das 

narrativas que desempenham um papel fundamental no imaginário infantil. Quando 

exploradas na infância, as narrativas detêm a possibilidade de transmissão de 

conceitos, mensagens e emoções, contribuindo para a abertura ao conhecimento de 

outras realidades e expandindo o desenvolvimento linguístico e emocional das 

crianças. 

2.2. Análise estrutural do texto narrativo “O Tigre Tito” 

 

 Na análise ao texto “O tigre Tito”, pode-se constatar que as personagens estão 

organizadas em duas esferas de ação, a esfera do herói e a esfera do auxiliar. A 

personagem principal, neste caso, “o Tigre Tito” integra a esfera do herói e, na esfera 

do auxiliar, estão incluídas personagens como a “mamã do Tito” e os “tigres mais 

velhos”.  

 O texto inicia com a expressão tradicional “Era uma vez…”, suscitando no 

ouvinte o interesse por ações contadas num único ato de narração e que contém uma 

função lúdica e moralizante. Grande parte das narrativas começam por transportar o 

leitor para fora da realidade com expressões como “Era uma vez…”, “Há muitos 

anos…”, ou “Num reino distante…”.  

 No que toca ao quadro enunciativo da obra, o narrador é heterodiegético, visto 

que não se verificam marcas da sua participação ao longo da história. 
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 Relativamente às personagens, a personagem principal é o tigre Tito, não sendo 

possível verificar as suas caraterísticas físicas no texto. Do ponto de vista psicológico, 

o tigre Tito carateriza-se como bondoso, indulgente, tolerante, alegre, influente, 

pacífico e organizado. As restantes personagens da história são a “mamã do Tito e os 

“tigres mais velhos”. Quanto à mãe, apesar de não se conhecer traços físicos, conclui-

se que apresenta caraterísticas psicológicas semelhantes à do tigre Tito, uma vez que 

foi ela quem lhe transmitiu esses valores sociais e culturais. Com base nas 

caraterísticas referidas anteriormente, o texto desenvolve nas crianças a capacidade de 

raciocinar, de modo a efetuar uma analogia entre os valores sociais e culturais 

transmitidos pela mãe do Tito e os princípios morais manifestados pela(s) figura(s) 

paternal(ais). Alerta-se, ainda, para um dos fenómenos problemáticos que envolve a 

atualidade, o Homem materialista. Os tigres mais velhos desempenham um papel 

fundamental na narrativa, uma vez que são eles que aclamam o tigre Tito como rei. 

Tendo por base a postura dos tigres mais velhos é possível demonstrar às crianças que 

o poder é algo alcançável, no entanto, é necessário saber amar, perdoar e aceitar os 

outros, independentemente das suas diferenças. A narrativa termina com um “final 

feliz” o que, normalmente, é pressuposto pelo leitor. Com base no esquema actancial 

de Greimas é possível clarificar as relações entre as personagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No plano da ação, e de acordo com Courtès, a dinâmica da narrativa é dividida 

em três fases: a prova qualificadora, a prova decisiva e a prova glorificadora.  

 A prova qualificadora é representada pelo nascimento do Tigre Titio e pelo 

facto da sua mãe lhe ensinar os valores moralmente corretos a adotar. A prova 

decisiva corresponde à época em que o Tito se torna adulto e é nomeado rei. A prova 

glorificadora manifesta-se através com o sucesso do herói na realização da sua tarefa, 

salvar os tigres. 

Destinador 

Mãe do tigre Tito 

Objeto ou Objetivo 

Alcançar a paz 

Destinatário 

Tigre Tito 

Adjuvantes 

mãe 

tigres mais velhos 

Sujeito (Herói) 

Tigre Tito 

Oponentes 

Tigres que lutavam 

entre si 

Figura 1 - Esquema Actancial de Greimas 



 

31 
 

2.3. Análise Estrutural do Poema “O rei D. Dinis” 

 

 O poema “O rei D. Dinis” divide-se em duas estrofes, designadas oitavas. Em 

ambas as estrofes, salientam-se os significados das ações levadas a cabo por D. Dinis, 

sendo-lhe reconhecidas, na primeira estrofe, as facetas de poeta e a de criador das 

condições necessárias para as navegações na época dos Descobrimentos. Tal como o 

cognome “O Lavrador” indica, o rei D. Dinis dedicou-se à agricultura, servindo-se dos 

terrenos baldios para a produção de múltiplas matérias primas. O rei, poeta trovador e 

visionário, procedeu à sementeira do pinheiro bravo no pinhal de Leiria, com vista a 

proteger os terrenos agrícolas das areias vindas da costa. A plantação dos pinheiros 

bravos veio a revelar-se fundamental, na época dos Descobrimentos, para a construção 

de naus e caravelas destinadas à expansão marítima de Portugal. A terra é então uma 

“voz” no presente que chama pelo futuro, o mar.  

 D. Dinis também se dedicou à escrita de poemas como Ai Flores de Verde 

Pino; Ai, Madre Morro de Amor; O que vos Nunca Cuidei Dizer e trovas, entre elas, 

as Cantigas D’amigo e de amor, contribuindo para o desenvolvimento da poesia 

trovadoresca na Península Ibérica. 

 Na segunda estrofe do poema, das atividades associadas ao mar, a atenção vai 

para a pesca. No que toca à atividade piscatória, o rei D. Dinis procurou fomentar, 

através do financiamento, a apanha de certas espécies como, por exemplo, o atum, o 

golfinho, o espadarte e a toninha. Dada a enorme importância do sal na época, o 

monarca concedeu forais na zona costeira, de modo a desenvolver a sua extração e a 

reservar o monopólio da sua venda. A dinâmica que imprimiu à atividade piscatória 

foi tão notável que conduziu à pesca em grande escala, patrocinada pelo monarca em 

1305, com um empréstimo de 1500 libras para se criar uma empresa dedicada à pesca 

no alto mar.  

 D. Dinis, tendo por base um processo de nacionalização, e como é referido no 

poema, “salvou as ordens militares” junto da Santa Sé. O rei apoiou os cavaleiros da 

Ordem de Sant'Iago, ao separarem-se do seu mestre castelhano e salvou a Ordem dos 

Templários em Portugal, dando-lhe nova existência sob o nome de Ordem de Cristo.  

 Fundando-a na cidade do Porto, o rei português também criou a Bolsa de 

Mercadores que tinha como principal objetivo cobrir os prejuízos nas embarcações dos 

segurados, no seu ou noutro país.  Da Bolsa de Mercadores derivam as posteriores 

bolsas de comércio, estruturadas como o são hoje, a partir do século XVI. 
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 D. Dinis deu também um grande impulso à cultura. Ordenou o uso exclusivo 

da língua portuguesa nos documentos oficiais. Fundou em Lisboa, em 1290, um 

Estudo Geral (Universidade) no qual foram, desde logo, ensinadas as Artes, o Direito 

Civil, o Direito Canónico e a Medicina. Mandou traduzir importantes obras, tendo sido 

a sua Corte um dos maiores centros literários da Península. 

 Sendo assim, através do poema “O rei D. Dinis”, os alunos realizam 

aprendizagens significativas, tanto no 1.º Ciclo, explorando o ritmo e a sonoridade de 

cada verso, como no 2.º Ciclo, realizando uma abordagem mais aprofundada das ideias 

históricas expressas neste tipo de texto. O poema foi instrumentalizado como meta no 

ensino do Português e como subsídio no ensino da História. 

2.4. Análise Semiótica do Conto Feliz Natal Lobo Mau 

 O Lobo Mau é uma das personagens mais utilizadas nas histórias para a 

infância, em particular na recriação e adaptação de contos populares. Alguns autores 

colocam esta personagem noutros contextos, como é o caso deste "Feliz Natal Lobo 

Mau". Com ilustração de Natalina Cóias, "Feliz Natal Lobo Mau" é assinado por Clara 

Cunha, a mesma autora de "O Cuquedo" (2008) e, em ambos, há o mesmo registo de 

surpresa no final da história (que pode ser bastante potenciado numa leitura em voz 

alta). Em vez de apresentar alterações disparatadas das histórias populares, o conto 

"Feliz Natal Lobo Mau" faz uma apropriação de elementos desses contos já 

conhecidos pelos leitores, sem descaracterizar a personalidade dos protagonistas, Lobo 

Mau e Pai Natal. 

 Com a análise da obra, é possível verificar que as personagens se encontram 

agrupadas em duas esferas de ação, sendo elas a esfera do agressor e a esfera do herói. 

A personagem principal, o Lobo Mau, faz parte da esfera do agressor e o Pai Natal 

constitui a esfera do herói. 

 O conto não inicia com um começo tradicional, uma vez que tem início com as 

palavras de Clara Cunha que se dirige às crianças, de modo a clarificar o conteúdo da 

sua obra. A história inicia com as frases: “Esta é a história do Lobo Mau, que na noite 

de Natal andava à procura da Capuchinho Vermelho, mas não a encontrou. Quem ele 

viu foi o Pai Natal, que estava escondido da Avozinha, que por pouco não o apanhou a 

comer as bolachinhas.” (Cunha, 2014: 1) 

  Quanto ao tempo, a primeira frase remete o leitor para a Noite de Natal e, no 

que toca ao espaço, a segunda frase dá a entender que o Pai Natal se encontra no 

interior da casa da Avozinha.  
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 No que toca ao quadro enunciativo da obra, o narrador é heterodiegético, uma 

vez que, não faz parte do universo narrativo, relatando a história na terceira pessoa. 

 A personagem principal do conto, o Lobo Mau, sempre teve um papel 

indiscutível em várias histórias para crianças e jovens. Do ponto de vista simbólico, se 

por um lado o lobo representa o bem, a astúcia, a inteligência e a sociabilidade, por 

outro lado, simboliza o mal, a crueldade, a luxúria e o perigo.   

 Neste conto, a personagem do Pai Natal simboliza a assertividade, a resiliência, 

a bondade, a generosidade e a alegria, uma vez que, depois de uma pequena discussão 

inicial com o Lobo Mau, lhe oferece um presente, um Coelho que o perseguia e lhe 

mordia o nariz.  

 De acordo com Vladimir Propp (Propp apud Soares 2014:17-18) os contos 

tradicionais podem ser descritos através de trinta e uma funções, no entanto, só 

algumas delas se encontram neste conto. Sendo assim, no conto “Feliz Natal Lobo 

Mau” destacam-se as seguintes funções: Interrogação - o Lobo Mau, personagem 

antagonista, procurou, através de algumas questões, atacar o Pai Natal; Informação - o 

Pai Natal informa o agressor, neste caso, o Lobo Mau, sobre quem ele é e entrega, 

assim, os meios pelos quais a personagem antagonista procurará atacá-lo; Punição – o 

Pai Natal castigou o Lobo Mau, uma vez que este queria comer a Capuchinho 

Vermelho e aborreceu os Porquinhos.   

 O esquema actancial de Greimas permite esclarecer as relações existentes entre 

as personagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinador 

Lobo Mau 

Objeto ou 

Objetivo 

Obter uma prenda 

do Pai Natal 

Destinatário 

Lobo Mau 

Adjuvantes 

_ 

Sujeito (Herói) 

Lobo Mau 

Oponentes 

Coelho 

Pai Natal 

Figura 2 - Esquema Actancial de Greimas 
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 De acordo com o esquema de dinâmica da narrativa proposto por Courtès, o 

Lobo Mau que procura a Capuchinho Vermelho representa a prova qualificadora. A 

prova decisiva corresponde à troca de palavras e de perguntas entre as duas 

personagens, uma vez que o Pai Natal queria saber se o Lobo Mau se tinha portado 

bem ou mal. A prova glorificadora traduz-se no sucesso do herói na realização da sua 

tarefa: fazer com que o Lobo Mau prometesse que se ia portar bem. 

 

2.5. Abordagem do texto documental “Mataram o rei!”  

 

  O texto documental “Mataram o rei!” insere-se no livro Portugal História e 

Lendas, escrito por Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. A obra, inserida no Plano 

Nacional de Leitura, destaca os principais acontecimentos históricos, apresentados 

cronologicamente, dos homens de Foz Côa ao 25 de abril. Na obra, também se podem 

ler minibiografias dos maiores escritores, obras de arte antigas e modernas e 

pormenores da vida de homens e mulheres que por algum motivo se distinguiram. A 

linguagem agradável e cativante e as inúmeras ilustrações a cores fazem deste livro 

um recurso indispensável para a lecionação interdisciplinar de conteúdos da História e 

Geografia de Portugal e do Português.  

 O texto “Mataram o rei” retrata o dia 1 de fevereiro de 1908. Ao longo dos 

muitos anos de monarquia portuguesa, apenas um único rei morreu assassinado, D. 

Carlos I. Deste modo, torna-se fundamental enumerar as principais razões que levaram 

dois homens, que pertenciam a uma sociedade secreta chamada Carbonária, a 

assassinar o rei de Portugal. Quando o rei subiu ao trono, em 1889, viviam-se tempos 

difíceis em Portugal. Nessa época, os bancos e as empresas faliram, o desemprego era 

cada vez maior, os ordenados eram baixos e os horários de trabalho chegavam a 

ultrapassar as dez horas por dia. As pessoas começaram a ficar descontentes e grande 

parte delas acreditava que o rei já não era capaz de resolver os problemas do país e que 

o melhor seria adotar um novo regime político, a República. Outra das razões que 

conduziu ao regicídio do rei D. Carlos I foi o ultimato inglês. Em 1890, os países 

europeus partilhavam entre si os territórios africanos, no entanto, havia uma disputa 

entre governos para ver quem arrecadava a maior fatia possível. Nessa altura, Portugal 

ocupava a Guiné, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, zonas da costa de Angola e de 

Moçambique. No momento de traçar fronteiras, o governo português entendeu que, 
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devido aos Descobrimentos e às expedições feitas pelo interior, tinha direito a ficar 

com a faixa de terra entre Angola e Moçambique. A Alemanha e a França, 

concordaram, porém, os ingleses, como pretendiam controlar os territórios entre a 

cidade do Cairo, no Egito, e a cidade do Cabo, na África do Sul, não aceitaram e, para 

obrigar Portugal a desistir da sua proposta, lançaram um ultimato: ou as tropas 

portuguesas se retiravam daquela zona ou Inglaterra declarava guerra. Como na época 

Portugal não tinha hipótese de enfrentar um país tão poderoso, o rei e os governantes 

foram obrigados a ceder. Após a cedência de Portugal, as pessoas sentiram-se 

humilhadas, acusaram o rei de ser fraco e incompetente, organizaram manifestações 

pelas ruas onde se queimavam bandeiras de Inglaterra e exigiram que a bandeira 

nacional fosse posta a meia-haste em sinal de luto. Foi nesta altura que Alfredo Keil 

compôs uma música que vibrava toda a sua raiva contra os ingleses. O compositor, e o 

poeta Henrique Lopes Mendonça, trabalharam alguns dias juntos e logo que o poema 

ficou terminado deram-lhe o nome de A Portuguesa. Após o lançamento, a música era 

tocada e cantada nas ruas, nos clubes, nos cafés, nos teatros e as pessoas tinham-lhe 

um apreço especial, porque, para além de lembrar a História de Portugal sem nunca 

falar no rei, incitava ao combate.  

 Após várias revoltas dominadas pelas autoridades, chegara o dia do regicídio. 

Forneceram-se armas aos dois assassinos e eles encarregaram-se de arranjar roupa 

para as camuflar. Era sabido que a família real estava numa caçada em Vila Viçosa e 

que regressaria a Lisboa no dia 1 de fevereiro de 1908. Uma vez que nessa época 

ainda não existiam pontes sobre o Tejo, era necessário atravessar o rio de barco e 

desembarcar no Terreiro do Paço. Os assassinos juntaram-se à multidão que 

normalmente aguardava a passagem da carruagem da família real e, quando o rei 

estava ao alcance das suas balas, não hesitaram. Um deles disparou à distância, o outro 

saltou para o estribo e disparou nas costas do rei, matando também o príncipe mais 

velho e ferindo o mais novo. A rainha D. Amélia tentou defender o marido e os filhos 

batendo no assassino com um ramo de flores. As pessoas que ali estavam corriam e 

gritavam: “Mataram o rei! Mataram o rei!” e os guardas abateram ali mesmo os 

assassinos.  
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2.6. Análise Semiótica do Conto “A Maior Flor do Mundo” 

 

 Ao analisarmos a obra acima referida, verifica-se que as personagens estão 

agrupadas em duas esferas de ação, sendo elas a esfera do herói e a esfera do auxiliar. 

O menino, considerado a personagem principal, faz parte da esfera do herói, os 

familiares e as pessoas da aldeia constituem a esfera do auxiliar.  

 O conto não apresenta um começo tradicional, visto que tem início com as 

palavras de José Saramago dirigidas às crianças, de modo a clarificar o conteúdo da 

sua obra. O texto inicia com a frase “Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, 

com pormenores, uma linda história que um dia inventei…”, o que não remete para 

nenhum momento em particular. Pode-se verificar a passagem temporal através da 

expressão “… havia uma aldeia. e um menino …”, no entanto, não é possível 

determinar o momento exato da ação, nem perceber quanto tempo terá passado. O 

conto decorre em três espaços diferentes, a aldeia, a montanha e o rio.  

 No que diz respeito ao quadro enunciativo da obra, o narrador é 

heterodiegético, uma vez que a história parece contar-se sozinha, não existindo marcas 

de participação do narrador ao longo da história. 

 No que respeita às personagens, a personagem principal é o menino pequeno, 

caraterística que se torna possível verificar através da leitura do conto. 

Psicologicamente, esta personagem carateriza-se como bondosa, determinada, 

persistente, confiante e respeitadora da natureza.  

 As restantes personagens da história são os pais, a flor e os habitantes da 

aldeia. Quanto à flor, pode dizer-se que, inicialmente, se encontrava ressequida, no 

entanto, com a ajuda do menino, cresceu e tornou-se na maior flor alguma vez 

observada. As restantes personagens são funcionais, uma vez que não se encontram 

indicações de traços físicos e psicológicos.  

 Com base na obra Morfologia do conto de Vladimir Propp (Propp apud Soares 

2014:17, 18) os contos tradicionais podem ser descritos através de trinta e uma 

funções, porém, nem todas elas existem num só conto. Deste modo, no conto A maior 

flor do mundo, salientam-se seis funções: Afastamento - o menino sai de casa para ir 

explorar o exterior; Investigação – o menino explora os arredores da sua aldeia; 

Progressão – o menino vai dando água à flor, fazendo inúmeras viagens entre a colina 

e o rio; Provação – as inúmeras viagens que o menino tem que fazer entre a colina e o 

rio para ajudar a flor; Vitória - o menino ajudou a flor e esta cresceu; Volta - regresso 
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do menino à aldeia. Apesar de não ter um início tradicional, ao qual estamos 

habituados, este conto termina bem para o herói. Com o recurso ao esquema actancial 

de Greimas, pretende-se clarificar as relações entre as personagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No plano da ação, e de acordo com o esquema de Courtès, a saída da casa para 

o exterior representa a prova qualificadora. A prova decisiva corresponde à procura 

de água por parte do menino, de modo a poder regar a flor. A prova glorificadora 

traduz-se no sucesso do herói na realização da sua tarefa, salvar a flor, e no seu 

regresso a casa.  

 O título do conto “A maior flor do mundo” alerta para questões do âmbito 

ambiental e ecológico. O primeiro símbolo que surge na obra é o do rio, que é 

associado ao simbolismo “… do fluir das suas águas, é ao mesmo tempo o da 

possibilidade universal e o da fluidez das formas, o da fertilidade, da morte e da 

renovação.” (Chevalier; Gheerbrant 1982:659). 

 No conto, a flor simboliza o “princípio passivo”. (Chevalier; Gheerbrant 

1982:329) , sendo o símbolo de toda a natureza ambiental que deve ser preservada. 

2.7. Análise do texto dramático Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor- Cena 7 

 Neste texto teatral ou dramático, a história é contada, em finais do primeiro 

quartel do século XVI, pelo físico e astrólogo Mestre João, que regressa, velho e 

doente, a Portugal, depois de muitos anos no Oriente, e que, à passagem do Cabo da 

Boa Esperança, recorda os acontecimentos de que fora, aí, testemunha muitos anos 

antes.  

 A ação narrada por Mestre João passa-se no mar, em 1501, no interior de uma 

nau da frota de Pedro Álvares Cabral, que o mesmo Mestre João acompanhara na sua 

viagem, primeiro ao Brasil e, depois, pela rota de Vasco da Gama à Índia.  

Destinador 

Menino 

Objeto ou Objetivo 

Ajudar/Salvar a flor 

Destinatário 

Flor 

Adjuvantes 

- 

Sujeito (Herói) 

Menino 

Oponentes 

- 

Figura 3 - Esquema Actancial de Greimas 
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 Ao regressar da Índia, a nau recolhera então na Angra de S. Brás, perto do 

Cabo da Boa Esperança, onde fazia aguada, um náufrago (Manuel) que contou uma 

história fantástica e terrível. A história contada por Manuel é dada em sucessivos 

flashbacks para treze anos antes, 1488, e para a viagem de Pedro Álvares Cabral a 

caminho da Índia, depois de ter aportado ao Brasil (1500). 

 Manuel tem então 14/15 anos e vive com a mãe no povoado de Massarelos, nos 

arredores do Porto, trabalhando como ajudante de carpinteiro de naus na Ribeira. Tem 

uma única irmã, Ana, de 13/14 anos, criada de uma dona viúva no Porto. Três outros 

irmãos morreram da peste de Levante trazida de Espanha pelos judeus, um no Hospital 

da Torre de Pedro Sem, dois no Hospital de S. Nicolainho, em Vila Nova (Gaia).  

 O pai de Manuel partiu um ano antes como marinheiro da frota de Bartolomeu 

Dias e Manuel e mãe receiam pelo seu destino nos Mares do Fim do Mundo aonde a 

frota se dirige. Uma noite, Manuel tem um sonho: vê o pai naufragado, lutando, nas 

águas furiosas e revoltas, com um gigantesco monstro (o Adamastor). O pai está 

prestes a soçobrar e, no sonho, Manuel luta com o Adamastor e, depois de grandes 

dificuldades, consegue vencê-lo, salvando o pai.  Quando o pai, muitos meses 

passados, torna a casa, conta à mulher e aos filhos a sua odisseia na passagem do Cabo 

das Tormentas. A Avantesma esteve prestes a engoli-lo para sempre. Salvou-o um 

milagre.  

 A descrição do pai coincide com o estranho sonho vivido de Manuel e este fica 

aterrorizado. Não fala do sonho a ninguém, mas sabe que, lá longe, nos fundos do Mar 

Tenebroso, tem um inimigo terrível à sua espera, sedento de vingança. Manuel acaba 

por ser chamado para a frota de Pedro Álvares Cabral e pressente que o destino o 

levará de novo ao encontro do Adamastor. As dúvidas esgotam-se quando descobre 

que, depois do Brasil, a frota se dirige a Oriente, rumo à Índia.  

 Os acontecimentos escritos são, evidentemente, ficção, no entanto, toda a peça 

tem como pano de fundo a realidade histórica concreta, desde as viagens de 

Bartolomeu Dias e Pedro Álvares Cabral e suas circunstâncias, tempos, lugares, até 

alguns personagens, como o próprio Mestre João, bacharel em Artes e Medicina. 

Nesta obra de Manuel António Pina, à exceção dos acontecimentos vividos por 

Manuel, tudo o resto, incluindo descrições de gentes e lugares, é constituído por factos 

estritamente históricos ou fundados em crónicas da época.  Este texto literário do 

género dramático foi de superior valia no ensino do Português e da História.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Prática do Ensino e a aplicação pedagógica de textos literários 
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3.1. Prática do Ensino e a aplicação pedagógica de textos literários 

 O capítulo III tem início com a descrição dos três contextos educativos 

experienciados na PES, descrevendo-se o meio envolvente, o meio institucional, as 

escolas, as salas de aula, os recursos e a turmas. Ribeiro (2004) assere que a escola é 

um espaço que permite o desenvolvimento de múltiplos interesses, manifestações e 

ocultações que podem influenciar a vida das crianças, dando origem a inclusões ou 

exclusões. Sendo assim, a descrição dos contextos educativos revela-se importante, 

visto que é através dos espaços escolares que se desenvolve a prática pedagógica. 

Desta forma, as escolas podem constituir um espaço de possibilidades ou de limites, 

atendendo que tanto a prática de ensino como a de aprendizagem exigem condições 

propícias ao bem-estar docente e discente.  

 Posteriormente, as várias atividades que envolvem a aplicação pedagógica de 

textos literários implementados nos três contextos educativos, irão ser fundamentadas 

e descritas pormenorizadamente, tendo por base as Aprendizagens Essenciais (AE) 

referentes ao Ensino Básico. 

3.2. Prática de Ensino Supervisionada 

 A Prática de Ensino Supervisionada (PES) é a componente relativa à prática 

pedagógica inserida no curso de formação inicial dos docentes e encaminha-os para o 

primeiro contacto direto professor/contexto escolar, ajudando-o na sua 

profissionalização. Para combater os desafios impostos no século XXI, a prática de 

ensino tem vindo a intensificar-se, exigindo um maior número de conhecimentos e 

competências por parte do docente. Para além das competências e conhecimentos 

científicos e pedagógicos, é importante desenvolver uma formação inicial e contínua 

capaz de propiciar uma melhoria na autonomia, no espírito colaborativo, na 

criatividade, na inovação, na reflexão crítica, na fluência tecnológica e na pesquisa. 

Deste modo, a PES projeta-nos para uma realidade da docência que, por vezes, não 

condiz com o que se expecta.  

 Scalabrin e Molinari (2013), referem que é fundamental a formação do futuro 

professor em contexto prático, uma vez que, permite desenvolver uma série de 

aprendizagens que ultrapassam a interpretação de carácter teórico. Salientam também, 

a importância da interpretação dos campos social e individual, da escola e do meio 

envolvente na profissionalização do professor. Pimenta (2001) defende que a PES é o 

verdadeiro currículo de um curso, ou seja, quando os futuros docentes colocam em 
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prática a teoria de formação, criando futuros campos de atuação que exigem 

competências ao nível do registar, descrever, observar, problematizar, interpretar e 

aconselhar alternativas de intervenção e superação. 

 Segundo Scalabrin e Molinari (2013), a PES é responsável pela inclusão do 

docente no campo da prática profissional, proporcionando-lhe reflexões e debates com 

as turmas e com os professores cooperantes por ele responsável, fazendo com que 

evolua profissionalmente. Pimenta e Lima (2004) alimentam esta ideia afirmando que 

esta aprendizagem irá conceder aos futuros professores um contacto benéfico com os 

que possuem uma ampla bagagem no que diz respeito às experiências vivenciadas na 

atividade da docência, adquirindo conhecimento indiretamente.  

 Para França (2003), esta bagagem é algo que não se ensina formalmente e é 

decorrente do nosso dia-a-dia quer na escola quer na sala de aula, isto é, trata-se de 

uma aprendizagem informal proveniente do contacto dos futuros docentes com o 

ambiente escolar. 

 Sobre o contexto da prática, Pereira (2009) defende que o professor é 

confrontado com uma variedade de problemas, tanto no domínio pessoal e social, 

como a nível das áreas técnicas, sendo necessário instigar “(…) capacidades, 

conhecimentos, competências de toda a ordem” (Pereira 2009: 19), consentindo-lhe 

uma ampla aprendizagem experiencial. Sendo assim, tendo em conta o contexto 

escolar em que estiver inserido, o docente terá que fazer azo de conhecimentos, 

técnicas científicas e métodos sociopedagógicos, de maneira a adequar a sua prática de 

ensino ao grupo de alunos. A PES permite ao futuro professor evidenciar os 

conhecimentos e aprendizagens adquiridas formalmente.  

 Nesta etapa, compete ao professor criar estratégias, refletir e analisar situações, 

adquirir responsabilidades, assumir consequências das suas atitudes e ser espontâneo 

nas situações a que está sujeito. Cada passo dado pelo docente, remete-o para uma 

nova situação, sendo necessário uma análise constante, a qual explora a execução e 

avaliação das atividades/estratégias, bem como o conjunto de adaptações relativas ao 

ensino e à aprendizagem, envolvendo o(a) coordenador(a), colegas da PES e 

elementos da turma. 

 Assim, o desenvolvimento do trabalho do estagiário é feito sob a orientação de 

um professor cooperante que o incentiva à reflexão sobre as tomadas de decisão e as 

estratégias que utiliza para ensinar. Alarcão e Tavares (2003) afirmam que “ensinar os 

professores a ensinar deve ser o objetivo principal de toda a supervisão pedagógica” 
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(Alarcão; Tavares 2003: 34). Acompanhando este raciocínio, constata-se que deve 

existir um bom ambiente de trabalho entre o professor cooperante e o estagiário visto 

que, a supervisão orienta e acompanha o futuro professor no desenvolvimento da sua 

formação. Segundo os autores, o condicionamento do processo de formação 

profissional do estagiário por parte do professor cooperante, pode resultar em 

dificuldades tanto a nível da preparação de atividades, como de execução de tarefas, 

assim como a nível de transmissão dos conhecimentos e de preparação do material 

didático. O professor cooperante também deve proporcionar a criação de um ambiente 

de trabalho funcional e saudável para que o estagiário se sinta à vontade, seguro e 

capaz de transmitir e refletir sobre as suas ideias, caso contrário, este sentir-se-á 

incapaz de tomar decisões e de demonstrar as suas potencialidades. Para Alarcão e 

Tavares (2003), o trabalho do professor cooperante foca-se na supervisão ou 

orientação do ensino, na aprendizagem e no desenvolvimento do estagiário. Estas 

atividades estão intrinsecamente ligadas, podendo-se asserir que existe uma correlação 

efetiva entre os conceitos de supervisionar, de desenvolver e de aprender no que diz 

respeito à PES. Verifica-se uma relação de reciprocidade: a prática do estagiário e o 

exercício do ensino aprende-se e desenvolve-se com o professor cooperante; o 

professor cooperante, por sua vez, também aprende com o estagiário. 

 Posto isto, conclui-se que a PES é uma das fases da formação dos professores 

em que o futuro docente expõe os conhecimentos adquiridos na sua formação superior, 

esta etapa é acompanhada por um professor cooperante que serve de instrutor, 

facilitando, clarificando, dando opinião, ajudando-o, encorajando-o e orientando-o em 

todo o processo de formação. Todos estes pontos farão com que o estagiário aprenda a 

ensinar melhor e a ajudar os alunos a desenvolver as suas potencialidades.  

3.3.  Caraterização do contexto educativo no 1. Ciclo 

 A Prática de Ensino Supervisionada, orientada pela Prof. Doutora Ana Maria 

de Matos Ferreira Bastos, decorreu no Centro Escolar das Árvores. A instituição está 

inserida no Agrupamento de Escolas Diogo Cão, na cidade de Vila Real, sendo assim, 

é necessário fazer uma breve caraterização da comunidade envolvente. A escola situa-

se na freguesia da Nossa Senhora de Almodena, mais concretamente na rua do Bairro 

da Fonte Nova. A PES decorreu entre 29 de outubro de 2018 e 16 de janeiro de 2019 

com a professora cooperante Florbela Sequeira.  
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 O Centro Escolar das Árvores encontra-se inserido num meio onde as 

caraterísticas geográficas e socioeconómicas da região, influenciam as aprendizagens 

das crianças. A cidade de Vila Real divide-se em 20 freguesias e localiza-se a cerca de 

450 metros de altitude. Vila Real situa-se num planalto rodeado pelas serras do Marão 

e Alvão, tem de área 378,5km2 e 52850 habitantes, isto é, apresenta uma densidade 

populacional de 132 habitantes/km2 (INE,2002). 

 A área geográfica onde o Centro Escolar das Árvores está implantado é rica em 

instituições e património histórico e cultural, sendo um recurso importante que 

convém realçar, e do qual se destaca: 

 Museus e instituições científicas e culturais: Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro Museu do Som e Imagem, Museu de Numismática, 

Museu da Vila Velha, Museu Geológico (UTAD), Hospital Veterinário, 

(UTAD), Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Casa-Museu 

do Palácio de Mateus, Teatro Municipal, Ciência Viva, Santuário de 

Panóias;  

 Instituições de interesse público: Câmara Municipal de Vila Real, Escola 

Fixa de Trânsito, Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 

Centro de Saúde número um, Cruz Vermelha, Quartel da GNR, Esquadra da 

PSP, Regimento de Infantaria 13, Corporações de Bombeiros (Cruz Verde e 

Cruz Branca), Conservatório de Música de Vila Real, Biblioteca Municipal, 

Grémio Literário, Arquivo Distrital e Arquivo Municipal;   

 Património religioso: Igreja de S. Domingos (Sé Catedral), Igreja de S. 

Pedro, Capela Nova, Igreja da Misericórdia, Capela de S. Lázaro, Capela de 

Santo António Esquecido;  

 Conjuntos arquitetónicos públicos e privados: Ponte de Santa Margarida, 

Ponte romana das Flores, Torre de Quintela, Casa Diogo Cão, Casa das 

Barrocas; 

 Parques Naturais e Jardins: Parque Natural do Alvão, Jardim da Carreira, 

Parque Florestal, Parque Corgo, Jardim Botânico (UTAD), Campus 

(UTAD); 

 Património material: Barro negro de Bisalhães, Linho de Agarez, 

Gastronomia e Doçaria Regional, Grupos Etnográficos e Bandas 

Filarmónicas. (Projeto Educativo AEDC, 2015) 
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 Institucionalmente, o Centro Escolar das Árvores enquadra-se num contexto 

pertencente à rede pública, ou seja, é da exclusiva responsabilidade do estado. 

Segundo o decreto lei 176/2012 de 2 agosto:  

 

“A gratuitidade da escolaridade obrigatória traduz -se na oferta de ensino público 

com inexistência de propinas e na isenção total de taxas e emolumentos 

relacionados com a matrícula, inscrição, frequência escolar e certificação, 

dispondo ainda os alunos de apoios no âmbito da ação social escolar, caso sejam 

cumpridos os prazos determinados.” (Ministério da Educação e Ciência, 2012: 

4068)  

 Esta instituição educativa abrange vários níveis de ensino, desde o Pré-Escolar 

até ao 1º Ciclo de Educação Básica.  

 De acordo com artigo 6º do Regime de Autonomia, Administração e Gestão 

dos estabelecimentos públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e 

Secundários, o Agrupamento de Escolas carateriza-se como: 

 

“…uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 

gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de um 

ou mais níveis e ciclos de ensino a partir de um Projeto Pedagógico comum.”  

(Diário da República Eletrónico, 2009: 1) 

 Sendo assim, o Agrupamento deve ter a capacidade de assegurar a eficiência e 

a estabilidade da gestão escolar, fomentar momentos favoráveis para a articulação 

entre ciclos para, desta maneira, promover a igualdade de oportunidades dos alunos e 

organizar o Projeto Educativo. Deste modo, torna-se necessário mencionar que o 

Agrupamento Diogo Cão é regido por um Regulamento Interno que serve de base para 

o funcionamento de qualquer instituição, tendo como principais finalidades a atuação 

de recursos humanos e a regulamentação de serviços. As normas a serem seguidas são 

regidas a partir deste regulamento. 

 De acordo com o Projeto Educativo, o Agrupamento Diogo Cão não tem 

capacidade de atender a todas as solicitações de frequência ao nível da educação pré-

escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que a procura excede a oferta de 

vagas existentes.  As famílias veem-se na necessidade de optar entre possibilidades: 

atrasar o ingresso por um ano, efetuar a matrícula no outro agrupamento da cidade ou 

efetuá-la numa instituição privada. 

 A escola é constituída por dois pisos: no piso 0 existe uma biblioteca, uma sala 

para os encarregados de educação, uma sala de professores, um gabinete de direção, 

uma sala de primeiros socorros, uma sala de isolamento, dois polivalentes, três salas 

de atividades, uma sala de atividades especiais, uma cozinha, um refeitório, duas 
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arrecadações, uma zona de palco e quatro casas de banho. No piso 1 existem oito salas 

de aula, um arquivo e duas arrecadações. Na zona exterior há uma receção, uma casa 

das máquinas, duas arrecadações, uma delas agrícola, um pavilhão gimnodesportivo, 

uma horta pedagógica, três áreas de recreio, duas com uma dimensão considerável e 

uma com dimensões menores. 

 A sala de aula está equipada com ar condicionado, quinze mesas, duas 

secretárias, vinte e oito cadeiras, cinco armários, quatro quadros para afixar recursos e 

trabalhos realizados pelos alunos (abecedário, números), um computador, um globo, 

um quadro interativo, um relógio, um caixote do lixo, um ecoponto, duas das paredes 

são janelas (boa luminosidade), oito lâmpadas, um calendário, uma impressora, uma 

banca, uma torneira e um balcão.  

 O grupo de crianças era constituído por vinte e quatro crianças, treze das quais 

frequentaram este centro escolar no ano letivo anterior. As onze crianças restantes 

vinham de contextos escolares diferenciados ou sem qualquer contacto com o atual. 

No que toca ao sexo, o grupo era homogéneo, ou seja, era composto pelo mesmo 

número de crianças do sexo feminino e masculino e apresentavam idades 

compreendidas entre os seis e os sete anos de idade. Na faixa etária dos seis anos, o 

número de crianças do sexo feminino supera ligeiramente o número de crianças do 

sexo masculino. Na faixa etária dos sete anos é possível verificar que existem apenas 4 

crianças do sexo feminino.  

 Tendo como base a informação recolhida pela professora cooperante, pode-se 

constatar que as habilitações literárias dos encarregados de educação variam: 25% 

frequentou/terminou o 2.º e 3.º Ciclo e 75% (36 em 48) possuíam habilitação ao nível 

do ensino secundário e do ensino superior. Dos vinte e quatro alunos, onze não têm 

irmãos e dez têm um irmão. Das três crianças restantes, uma tem dois irmãos, a outra 

tem três irmãos e a última tem 4 irmãos.  

 A turma apresentava caraterísticas homogéneas, o que permitiu estabelecer 

com facilidade, uma boa relação com todos os alunos da turma. Apesar da turma 

frequentar o 1.º ano, os alunos revelaram uma boa capacidade de realizar todas as 

atividades e demonstraram bastante motivação quando eram conduzidos a adquirir 

conteúdos através de diferentes estratégias. De um modo geral, as crianças 
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demonstram uma excelente capacidade de interajuda e interação, revelando capacidade 

de acompanhar o trabalho realizado na sala de aula. 

 Quanto à relação crianças/professora/professora de apoio/estagiários, notou-se 

um enorme à vontade, um respeito mútuo e uma excelente cooperação entre todos, 

incluindo mesmo os alunos. Todos têm tarefas que são cumpridas diariamente e os 

alunos possuem uma igualdade de oportunidades dentro da sala de aula. Deste modo, o 

professor tentou que todos passassem pelas mesmas experiências, para que desta 

maneira, o ensino seja respeitoso e justo.   

3.4. Caraterização do contexto educativo no 2.º Ciclo 

 A PES, orientada pela Professora Doutora Ana Maria Bastos de Ferreira Bastos 

decorreu na escola EB 2, 3 Monsenhor Jerónimo de Amaral, pertencente ao 

Agrupamento Morgado Mateus, com a lecionação da disciplina de História e 

Geografia de Portugal.  A disciplina de Português foi lecionada na EB 2, 3 Diogo Cão, 

escola sede do Agrupamento Diogo Cão, com a supervisão da Professora Doutora 

Susana de Fátima Póvoa Alves Fontes. Como a PES foi realizada em dois contextos 

escolares distintos é importante especificar algumas caraterísticas das duas instituições 

educativas.  

3.4.1. Escola EB 2, 3 Monsenhor Jerónimo de Amaral 

 A escola EB 2, 3 Monsenhor Jerónimo do Amaral, situada na rua Dr. Sebastião 

Augusto Ribeiro de Amaral, encontra-se inserida num meio onde as caraterísticas 

geográficas e socioeconómicas da região, influenciam as aprendizagens das crianças. 

Em 2012, após nova legislação, que pretendia incluir o ensino secundário em 

agrupamentos de ensino básico, decidiu o Ministério da Educação fundir o 

Agrupamento Vertical de Escolas Monsenhor Jerónimo do Amaral e a Escola 

Secundária/3 Morgado de Mateus surgindo desta forma o Agrupamento de Escolas 

Morgado de Mateus.   O espaço educativo é constituído por um pavilhão central onde 

se localizam: serviços administrativos, sala de professores, sala de reuniões, sala de 

diretores de turma, biblioteca e receção. Existem ainda três pavilhões com salas de 

aula, cada um deles dedicado a diferentes áreas: Informática, Matemática, Ciências 

Naturais, Física e Química, Educação Especial, entre outras… Na escola, todas as 

salas estão equipadas com computador e projetor multimédia e/ou quadros interativos. 
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 Para a prática de modalidades desportivas, a escola utiliza o pavilhão e o 

campo de futebol exterior. A área circundante é vasta e inclui: zonas arborizadas, 

espaços de recreio e trajetos de circulação cobertos. 

 Os alunos são originários de meios sociais, culturais e económicos diversos. 

Verifica-se um número elevado de alunos provenientes de zonas rurais, alguns 

oriundos de agregados familiares menos estruturados, havendo uma minoria 

institucionalizada ou ao cuidado de famílias de acolhimento. O nível socioeconómico 

é heterogéneo, havendo uma percentagem relevante de alunos subsidiados. Em 

2016/2017 e em 2017/2018, o número de alunos apoiados pela Ação Social Escolar 

(ASE) foi considerável, havendo cerca de 35% de alunos subsidiados, com maior 

incidência nos 2.º e 3.º ciclos. 

 No 2º ciclo, a disciplina que regista menor sucesso é História e Geografia de 

Portugal (87,50%), logo seguida de Matemática (88,14%). As restantes estão com 

taxas de sucesso entre os 94% e os 100%. 

 No ensino básico, o ano que registou maior qualidade de sucesso escolar foi o 

6º ano, com 29,6% dos alunos propostos, logo seguido do 5º, com 27,2% dos alunos.   

 Não foram registados sinais graves de indisciplina, em 2016/2017. A maioria 

das participações disciplinares apontava para agressividade verbal no relacionamento 

entre alunos, pelo que será fundamental trabalhar as relações interpessoais e os valores 

inerentes a uma convivência social sã e propiciadora de um ambiente favorável à 

aprendizagem, a saber: o respeito, a responsabilidade, a cooperação, a solidariedade, 

entre outros.  

 Durante a PES, lecionei em duas salas de aula homogéneas. Estas estão 

equipadas com ar condicionado, dezoito mesas, uma secretária, trinta e oito cadeiras, 

um quadro branco, um quadro para afixar recursos, um computador, um projetor, um 

relógio, um caixote do lixo, uma das paredes é composta por janelas (boa 

luminosidade), uma banca, uma torneira e um balcão. 

  De um modo geral, a turma era um grupo homogéneo, mas deve sublinhar-se a 

desatenção e irrequietude de cinco alunos com problemas de concentração, o que 

perturbava o decorrer das atividades. Assim, foi necessário agilizar métodos de 

resposta e colmatação dos comportamentos irregulares. Apesar das exceções referidas, 

a turma era trabalhadora, interessada, empenhada, organizada, e evidenciou ótimos 

resultados no que diz respeito às aprendizagens de conteúdos.  
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 O grupo caracteriza-se por ser mais ou menos homogéneo, no que diz respeito 

ao sexo e à idade. A turma é constituída por vinte e sete crianças com idades 

compreendidas entre os onze e os catorze anos de idade, quinze do sexo masculino e 

doze do sexo feminino. Tendo por base a informação recolhida, pode-se constatar que 

as habilitações literárias dos encarregados de educação diferem: 3% das aptidões são 

desconhecidas, 40% frequentaram/terminaram o 1.º, 2.º e 3.º Ciclo e 55% (30 dos 54) 

possuíam habilitações ao nível do ensino secundário e do ensino superior.  

Dos 27 alunos, 16.66% não tem irmãos, 25.9% tem 1 irmão e 7.40% tem 2 dois 

irmãos.   

3.4.2.  Escola EB 2, 3 Diogo Cão  

 A escola-sede do Agrupamento de escolas Diogo Cão (AEDC) foi inaugurada 

no ano letivo de 1973/74, como Escola Preparatória, onde funcionavam o 5º e 6º ano. 

A partir do ano letivo 1991/92, passou a incluir, faseadamente, o 3º CEB. Situa-se na 

freguesia de Vila Real, concelho e distrito com o mesmo nome. É uma construção do 

tipo arquitetura Brandão, escolhido a partir do modelo Nórdico, permitindo uma 

melhor mobilidade, luminosidade e contacto com a Natureza, mas é pouco adaptado 

ao clima da região. É constituída por um pavilhão central onde se localizam: gabinetes 

da direção e respetivos assessores, serviços administrativos, sala de professores, sala 

de reuniões, sala de diretores de turma, biblioteca, ginásio, refeitório, bar, papelaria, 

reprografia, polivalente, receção e dois espaços exíguos de apoio à Associação de 

Pais/Conselho Geral e à Radio Escola. Existem ainda cinco pavilhões com salas de 

aula, sendo um destes dedicado à educação musical. Nos restantes, além de salas para 

aulas teóricas, há salas específicas para a realização de atividades experimentais: no 1º 

pavilhão funciona uma sala de eletrónica/eletricidade, uma para informática e um 

gabinete de apoio à coordenação do 1º CEB e à EMAEI; no 2.º pavilhão funciona um 

laboratório de Matemática e uma sala adaptada para as Ciências Naturais, salas de 

educação tecnológica e educação visual (presentes também no 3º e no 4º pavilhões) e a 

estrutura do CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem bem como a Educação Especial; 

no 1º e no 3.º pavilhão funciona uma sala adaptada para as Ciências Naturais. No 3º 

pavilhão funciona ainda o GAA – Gabinete de Apoio ao Aluno e no 4.º existe um 

laboratório de Física e Química e um gabinete de apoio à aprendizagem (Educação 

Especial. Além destes, há ainda um bloco pré-fabricado e exíguo, adaptado para uma 

sala de aula e uma outra de arrumos e um outro pré-fabricado que funciona como sala 



 

50 
 

de aula. Na escola-sede todas as salas estão equipadas com computador e projetor 

multimédia e/ou quadros interativos. Contudo, o número de salas de aula revela-se 

insuficiente, não permitindo a devida adequação e diferenciação funcional e 

tecnológica e dificultando a gestão flexível e diferenciada do currículo, bem como a 

promoção da ocupação plena dos tempos letivos. Além do ginásio, a escola utiliza 

ainda para a prática de modalidades desportivas, um outro pavilhão e as piscinas 

municipais. A área circundante é vasta e inclui: zonas arborizadas, três campos de 

jogos – sendo dois com piso sintético, espaços de recreio e trajetos de circulação 

cobertos. 

 O facto de existirem estabelecimentos de educação e ensino públicos e 

privados no tecido urbano que, potencialmente, seria da área de influência do AEDC, 

tem repercussões específicas consoante os níveis de educação e ensino.  

 Ao nível do 2ºCEB a procura é grande e o AE Diogo Cão tem conseguido dar 

resposta a todas as solicitações. Por outro lado, no 3º CEB verifica-se uma tendência 

de saída dos alunos para as duas escolas secundárias com 3.º CEB geograficamente 

bem situadas na cidade, levando a que o AEDC perca a maior parte dos seus alunos no 

fim do 2.º CEB. Apesar disso, tem existido um número considerável de alunos que 

opta por continuar os seus estudos no AEDC, devido ao envolvimento de toda a 

comunidade escolar, com destaque para a direção do agrupamento e para os diretores 

de turma, potenciado pelos recursos atribuídos pelo programa Territórios Educativos 

de Intervenção Prioritária (TEIP).  

 Durante a PES, lecionei em três salas de aula homogéneas. Estas estão 

equipadas com ar condicionado, vinte mesas, uma secretária, quarenta e duas cadeiras, 

um quadro branco, um quadro para afixar recursos, um computador, um projetor, um 

relógio, um caixote do lixo, uma das paredes é composta por janelas (boa 

luminosidade), oito lâmpadas, uma banca, uma torneira e um balcão.  

 A turma é um grupo homogéneo, o que permitiu estabelecer uma boa relação 

com todos os alunos da turma. Apesar de terem iniciado recentemente o 5.º ano, os 

alunos revelam uma boa capacidade de realizar todas as atividades e demonstram 

bastante motivação quando são conduzidos a adquirir conteúdos através de diferentes 

estratégias, sobretudo através das Tecnologias de Informação e Comunicação (Kahoot, 

Escola Virtual, Youtube, Tablets). Apesar de alguns alunos perturbarem o decorrer da 

aula, as crianças demonstram, de um modo geral, uma excelente capacidade de 
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interajuda e interação. De um modo geral, todos os alunos conseguem acompanhar o 

trabalho realizado na sala de aula. A PES decorreu com uma turma do 5.º ano, 

heterogénea no que diz respeito ao sexo e homogénea em relação à idade. Quer isto 

dizer que num total de dezanove alunos 73,68% são do sexo masculino e 26, 32% são 

do sexo feminino. Importa ainda referir que 68,42% dos alunos frequentaram uma 

escola pertencente ao AEDC no ano letivo anterior. A partir da informação recolhida 

verificou-se que cerca de 39,47% dos encarregados de educação 

frequentaram/concluíram o 1.º, 2.º, e 3.º Ciclo e os restantes 60,53% possuem 

habilitações ao nível do ensino secundário e superior. Dos 19 alunos, 31,57% não tem 

irmãos, 42,1% tem um irmão e 26,31% tem dois irmãos.  

3.5. A aplicação pedagógica de textos literários no 1.º Ciclo 

 

Atividade 1 - Aplicação pedagógica do texto: “O Tigre Tito”  

Tabela 1- Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem. 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e Escrita 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

identificar informação essencial em 

textos orais sobre temas conhecidos; 

- Utilizar padrões de entoação e 

ritmos adequados na formulação de 

perguntas, de afirmações e de 

pedidos; 

- Desenvolver da capacidade de pedir 

a palavra e falar na sua vez, de forma 

clara e audível, com articulação 

correta e natural das palavras, 

exprimindo opiniões e partilhando 

ideias e sentimentos; 

Desenvolver a aptidão para 

pronunciar segmentos fónicos a partir 

dos respetivos grafemas e dígrafos, 

incluindo os casos que dependem de 
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diferentes posições dos fonemas ou 

dos grafemas na palavra;  

Identificar as letras do alfabeto, nas 

formas minúscula e maiúscula, em 

resposta ao nome da letra e 

representar por escrito os fonemas 

através dos respetivos grafemas e 

dígrafos, incluindo os casos que 

dependem de diferentes posições dos 

fonemas ou dos grafemas na palavra; 

- Demonstrar competência para 

escrever palavras de diferentes níveis 

de dificuldade e extensão silábica, 

aplicando regras de correspondência 

fonema – grafema; 

  

 A atividade 1 (Apêndice A) incidiu sobre o domínio da Oralidade, da Leitura e 

da Escrita, ou seja, após a sua realização o aluno deve revelar a capacidade de saber 

escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades, 

nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir instruções e responder a 

questões. Através desta atividade, realizada em contexto de sala de aula, procedeu-se a 

um exercício de interdisciplinaridade entre o Português, a Matemática e o Estudo do 

Meio. O docente iniciou a atividade com um diálogo introdutório à turma, que tinha 

como principal objetivo determinar os conhecimentos prévios dos discentes sobre o 

novo conteúdo: a letra “t, T”. Durante o diálogo inicial, solicitou-se aos alunos que 

enumerassem palavras compostas pela letra em questão e, de um modo geral, a turma 

foi capaz de identificar inúmeros vocábulos. Seguiu-se a demonstração de um 

PowerPoint (Apêndice B) que, para além de mostrar aos alunos o texto “O Tigre Tito”, 

também expunha os conceitos alusivos à letra. O docente começou por efetuar três 

leituras da obra, seguindo-se a análise das personagens, do tempo, do espaço e da 

família da letra “t,T”, ou seja, ta, te, ti, to e tu.   
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Questão 2 - Quantas palavras encontras-te com a letra “ 
t, T ”?

N.º de alunos com respostas corretas N.º de alunos com respostas incorretas

Figura 5- Gráfico - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 Seguidamente, realizou-se uma ficha de trabalho (Apêndice C) que permitiu 

recolher os seguintes dados:  

 

Figura 4- Gráfico - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 Os alunos sentiram maior dificuldade na questão 1, uma vez que lhes era 

solicitado que rodeassem todas as letras “t, T”. Importa salientar que sete dos vinte e 

quatro alunos revelaram uma boa capacidade de reconhecer a letra em questão, apenas 

não a identificaram na sua totalidade numérica.  
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Questão 1 - Rodeia no texto, “O Tigre Tito”, todas as 
letras “ t, T ”. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de alunos com respostas incorretas
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Questão 3 - Cobre o ponteado e continua. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas
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Questão 4 - Completa as palavras com as sílabas ta, te, ti, 
to, tu. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 7 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

Figura 6 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 Na questão 2, utilizou-se o Português como subsídio no ensino da Matemática, 

dado que os alunos tinham de contar o número de palavras com a letra em questão. 

Com base nestas questões anteriormente referidas, foi possível verificar que grande 

parte da turma não tinha capacidade para efetuar a distinção entre o conceito de letra e 

o conceito de palavra. 

 Verificou-se um maior número de respostas corretas na questão 3, uma vez que 

a mesma solicitava aos discentes que cobrissem o ponteado e continuassem. A 

percentagem de acerto não foi de 100 porque um dos alunos revelava dificuldade ao 

nível da motricidade fina. Com o objetivo de colmatar este obstáculo, o aluno passou a 

ser devidamente acompanhamento pela professora estagiária ou pela professora 

cooperante, mediante a disponibilidade de cada uma.  
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Questão 5 - Conta quantas sílabas tem cada palavra. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 8 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 De um modo geral, o grupo entendeu os conteúdos lecionados, visto que, 

dos vinte e quatro alunos, apenas dois responderam incorretamente à questão 4. 

 Na última questão, o professor realizou a atividade em conjunto com os alunos, 

ou seja, a contagem das sílabas foi feita através de palmas, o que permitiu obter uma 

percentagem de acerto mais elevada.  

 No final da ficha de trabalho, dialogou-se novamente sobre as personagens, o 

tempo, o espaço e retiraram-se lições de moral contidas na história: “Devemos pedir 

desculpa”, “Temos de ser boas pessoas”, “Não devemos dar tanto valor aos 

brinquedos”, “Se nos portarmos, bem somos recompensados”.  

 Com base na personagem principal do texto, o professor voltou a utilizar o 

Português, agora, como subsídio do Estudo do Meio, através da exploração de 

algumas caraterísticas do tigre, nomeadamente, a forma como nascem, a cobertura do 

corpo, a alimentação, a forma como respiram e como se deslocam.  

 De um modo geral, os alunos mostraram-se bastante motivados e 

entusiasmados com a realização da atividade. Os docentes proporcionaram um 

momento motivador aos alunos, uma vez que, através do texto, abordaram outros 

conteúdos que não estão diretamente relacionados com a disciplina do Português: a 

contagem numérica e a caracterização de um animal selvagem.  
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Atividade 2 - O jogo das palavras 

Tabela 2 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e Escrita 

 

 

 

 

 

- Identificar as letras do alfabeto, nas 

formas minúscula e maiúscula, em 

resposta ao nome da letra e 

representar por escrito os fonemas 

através dos respetivos grafemas e 

dígrafos, incluindo os casos que 

dependem de diferentes posições dos 

fonemas ou dos grafemas na palavra; 

- Demonstrar competência para 

escrever palavras de diferentes níveis 

de dificuldade e extensão silábica, 

aplicando regras de correspondência 

fonema – grafema; 

  

 Através do jogo das palavras (Apêndice B), o professor procurou adotar uma 

estratégia de ensino que desse resposta às principais dificuldades sentidas pelos 

discentes na realização da atividade 1. Sendo assim, com a execução desta atividade, 

os alunos devem ser capazes de distinguir os conceitos de letra e palavra. O jogo 

estava dividido em várias peças quadrangulares que continham letras maiúsculas e 

minúsculas, sílabas e sinais de pontuação. Os discentes tinham como objetivo 

organizar as peças de maneira a formar palavras e frases, registando-as posteriormente 

no caderno diário. Inicialmente, o docente jogou em conjunto com a turma, explicando 

passo a passo, para que todos os alunos compreendessem o funcionamento do jogo.  

 Os alunos mostraram-se motivados e entusiasmados, respeitando 

minuciosamente as regras do jogo das palavras. Esta estratégia de ensino proporcionou 

à turma um momento motivador, que permitiu consolidar alguns conteúdos 

fundamentais de Português e trabalhar a motricidade fina. 
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Atividade 3 - Aplicação pedagógica em torno do poema: “O rei D. Dinis” 

Tabela 3 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem. 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

 

História e 

Geografia de 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal no século 

XVIII 

 

 

 

 

- Reconhecer a ação de indivíduos e de 

grupos nos processos históricos; 

- Conhecer, sempre que possível, 

episódios da História, valorizando o 

património histórico e cultural; 

- Desenvolver a sensibilidade estética; 

- Identificar o rei D. Dinis; 

- Reconhecer em D. Dinis 

manifestações do seu poder;  

 

 A atividade 3 (Apêndice E), no que toca à disciplina de Português, desenrolou-

se novamente sobre os domínios e os objetivos de aprendizagem mencionados na 

atividade 1. Contudo, para além de ficarem a conhecer a letra “d” D” e a sua respetiva 

família, os alunos também adquiriram conhecimentos sobre o rei D. Dinis e alguns dos 

seus feitos mais importantes. O docente iniciou a atividade através de um diálogo 

introdutório à turma que permitia determinar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o novo conteúdo: a letra “d, D”. Para introduzir a letra, o professor apresentou 

um vídeo intitulado: “O rei D. Dinis” (Anexo A) e, através do mesmo, escreveu o 

Figura 9- Aluno a ordenar as peças do jogo 

das palavras 
Figura 10 - Jogo das palavras 
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Questão 1 - Rodeia no texto, “O rei D. Dinis”, todas as 
letras “d, D”. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 11 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

texto a trabalhar, visto que, desta forma, tornar-se-ia possível lecionar Estudo do Meio 

(iniciação às futuras unidades curriculares de Ciências Naturais e História e Geografia) 

através do Português. Ao utilizar o projetor como recurso, foi possível realizar uma 

análise singela ao título do texto e às imagens expostas. Como já tinham escutado e 

observado o vídeo, os alunos identificaram facilmente o rei D. Dinis como 

personagem principal. Em relação às restantes imagens, enquanto alguns alunos foram 

afirmando que o rei “mandou plantar matas, salvou os pescadores, construiu barcos”, 

outros asseriam que o rei “gostava de sombra, de passear de barco e de pescar”. O 

vídeo e o texto permitiram que os alunos aprendessem de forma significativa quem era 

o rei D. Dinis, o seu cognome e alguns dos seus feitos, como por exemplo, a proteção 

dos pescadores, a salvação das ordens militares, a criação da bolsa de mercadores, a 

fundação do Estudo Geral, a instauração do Português como língua oficial e a 

plantação do pinhal de Leiria que, mais tarde, viria a ser tão importante para a época 

dos Descobrimentos. Através de uma apresentação PowerPoint (Apêndice F), 

procedeu-se à exploração da letra em questão e da sua respetiva família, seguindo-se a 

realização de uma ficha de trabalho (Apêndice G) que previa a análise e interpretação 

do texto. De um modo geral, os alunos realizaram a ficha de trabalho sem 

dificuldades, tal como podemos verificar nos seguintes gráficos:  

 O grupo apresentou bons resultados na questão 1, com dezoito alunos a 

rodearem todas as letras “d, D”. Os restantes seis discentes revelaram uma boa 



 

59 
 

24

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Questão 3 - Cobre o ponteado e continua.

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas
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Questão 2 - Quantas palavras encontraste com a letra 
“d, D”?

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 13 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

capacidade de reconhecer a letra em questão, e tal como na atividade 1, apenas não a 

identificaram na sua totalidade numérica.  

  

 Ao analisar o gráfico, pode verificar-se que os alunos sentiram mais 

dificuldades na questão 2, com a contagem de palavras compostas pela letra “d, D”. 

Dos vinte e quatro alunos, quinze 15 alunos foram capazes de contar todos os 

vocábulos que continham a letra em questão. Apesar da dificuldade dos discentes, o 

objetivo principal desta questão é trabalhar a contagem numérica uma vez que os 

alunos frequentam o 1.º ano do Ensino Básico.   

Figura 12 -N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 
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Questão 4 - Completa as palavras com as sílabas da, de, 
di, do, du.

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 14 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 Como se pode os verificar no gráfico, a turma foi capaz de cumprir com o 

exercício da questão 3. O aluno que sentia dificuldades ao nível da motricidade fina 

apresentou melhorias significativas.  

 Por fim, na questão 4, 18 alunos completaram as palavras corretamente com as 

sílabas “da, de, di, do, du”. De um modo geral, os objetivos definidos foram atingidos 

pela turma, realçando-se a importância da disciplina de Português como subsídio para 

o ensino da História e Geografia de Portugal.  

Atividade 4 - Visita da escritora Palmira Martins 

 Os encontros de alunos com os autores, que já são uma prática muito frequente 

em escolas e bibliotecas, podem ter um efeito muito positivo na aquisição e 

consolidação do gosto pela leitura e escrita do texto literário. No entanto, para 

conseguir esse efeito, os professores consideraram que era indispensável que todos os 

alunos participantes conhecessem pelo menos uma obra da autora Palmira Martins. 

Além dessa medida, os docentes também tiveram o cuidado de organizar os alunos em 

grupos que apresentavam níveis de leitura e escrita idênticos, evitando sessões com 

número excessivo de crianças. Durante a semana em que decorreu o encontro, a escola 

organizou uma feira do livro onde os alunos podiam comprar as obras da autora. No 

dia anterior à visita, além da leitura do excerto da obra: “Conversas de Capoeira e 

muita brincadeira”, cada aluno realizou um retrato da escritora que, posteriormente, foi 

afixado à entrada da biblioteca escola. Todos os grupos participantes realizaram 
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Figura 16 - Escritora Palmira Martins e os 

alunos 

atividades, desde a construção das personagens dos livros, através de materiais 

reciclados, às pinturas, jogos e representações de textos dramáticos. Com estas 

estratégias evitou-se que as sessões fossem cansativas, tanto para a convidada como 

para os participantes. 

 Na biblioteca escolar, a escritora iniciou a atividade com a leitura de alguns 

excertos dos livros: Conversas de Capoeira e muita brincadeira, O esquilo Casimiro, 

Aventura no Abecedário e o Grilinho Tenor. Seguidamente, a professora procurou, 

através do jogo, trazer expressões da fantasia e dos anseios das crianças, ajudando-as a 

lidar com aspetos do quotidiano, inconscientemente. Como podemos observar em 

vídeo (Anexo B), através de canções, proporcionou aos alunos, a oportunidade de 

enriquecer e alimentar a sua imaginação, ampliar o seu vocabulário, e desenvolver o 

pensamento lógico que favorece a memória e o espírito crítico. Por fim, como grande 

parte dos alunos adquiriu um dos livros da autora, realizou-se uma pequena sessão de 

autógrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Dramatização dos alunos 
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Atividade 5 - Aplicação pedagógica do conto: “Feliz Natal Lobo Mau” 

Tabela 4 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Literária 

- Revelar a capacidade de manifestar 

ideias, emoções e apreciações geradas 

pela escuta ativa de obras literárias e 

textos da tradição popular; 

- Desenvolver a capacidade de 

compreender textos narrativos 

(sequência de acontecimentos, 

intenções e emoções de personagens, 

tema e assunto; mudança de espaço) e 

poemas, antecipando o 

desenvolvimento da história por meio 

de inferências reveladoras da 

compreensão de ideias, de eventos e 

de personagens. 

 

 

  

 Com a atividade (Apêndice H), os discentes adquirem uma maior capacidade 

de distinguir ficção de não ficção, (re)contar histórias e dizer, de modo dramatizado, 

trava línguas, lengalengas e poemas memorizados, de modo a incluir treino da voz, 

dos gestos das pausas, da entoação e expressão facial. Prevê-se que a turma revele 

curiosidade e emita juízos de valorativos face ao texto ouvido.  A história de Natal 

trabalhada faz parte do Plano Nacional de Leitura (PNL), projeto que tem como 

principais objetivos o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e da 

escrita, bem como a inserção de atividades de leitura orientada na sala de aula de todos 

os alunos do 1.º e 2.º Ciclo e do Jardim de Infância.   A realização de atividades, com 

este tipo de flexibilidade curricular, permite ao docente trabalhar simultaneamente a 

área do Português e da Cidadania do Desenvolvimento. (Aprendizagens Essenciais 

Português, 2018)  
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Questão 1 - Pinta as personagens principais da história 
que ouviste. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 16 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 A atividade iniciou-se com um diálogo introdutório à turma, de modo a apurar-

se quais os contos e histórias de Natal que os alunos conheciam. Seguiu-se a 

demonstração de um PowerPoint com a história “Feliz Natal Lobo Mau” (Apêndice I). 

Durante a apresentação, os alunos ouviam o conto através de uma produção áudio 

(Anexo C).  Logo após a visualização do PowerPoint realizou-se, oralmente, uma 

análise do conto de Natal. Dialogou-se sobre as personagens, o tempo, o espaço e 

retiraram-se lições de moral contidas na história: “Não devemos tratar mal os outros”, 

“Se queremos ser recompensados temos de ser boas pessoas”, “Não devemos fazer 

mal aos animais” … Desta forma comprovou-se que os contos transmitem importantes 

mensagens, quer no que respeita à cultura de um povo quer no campo de valores 

sociais e morais. Além disso, ajudam as crianças no processo de estruturação da 

personalidade, criando também a possibilidade de acederem ao chamado senso 

comum, o que as faz terem uma melhor adequação à realidade que as rodeia. 

 Seguiu-se a realização de uma ficha de trabalho (Apêndice J) que tinha como 

principal objetivo a análise e interpretação do conto de Natal. Enquanto o professor lia 

as perguntas, os alunos pintavam a imagem que correspondia à resposta correta. Por 

fim, a turma recortou várias imagens fornecidas pelo docente e colou-as tendo em 

conta a ordem correta da história. Obtiveram-se os seguintes resultados:  
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Questão 3 - Qual foi o presente que o Pai Natal ofereceu 
ao Lobo Mau? Pinta-o. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas
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Questão 2 - Qual era o alimento que o Pai Natal estava a 
comer na casa da avozinha? Pinta - o. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 17 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

Figura 18 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

  Com base no gráfico pode-se verificar que a maior parte da turma foi capaz 

capazes de identificar as principais personagens da história.  

 A maioria da turma, 18 alunos, também conseguiu identificar o alimento que o 

Pai Natal estava a comer na casa da avozinha. 

Na questão três vinte e dois alunos foram capazes de identificar o presente que 

o Pai Natal ofereceu ao Lobo Mau. 
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Questão 4 - Recorta as imagens e cola-as de acordo com 
a ordem do texto que acabaste de ouvir. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 19 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

Figura 20 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 

 Com a análise do gráfico, é possível concluir que os alunos apresentaram mais 

dificuldades na questão 4 que remetia para a ordenação do texto, no os resultados são 

positivos tendo em conta o ano de escolaridade.  

 De um modo geral, a turma demonstrou-se entusiasmada com o tema da 

história e foi capaz de responder aos desafios solicitados pelo docente. 

3.6. A aplicação pedagógica de textos literários no 2.º Ciclo, 6.ºano - História e 

Geografia de Portugal 

Atividade 1 - Semana da Leitura  

Tabela 5 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

 

História e 

Geografia de 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal do século 

XVIII ao século XIX 

e Portugal do Século 

XX 

 

 

 

 

- Identificar tema(s), ideias principais 

e pontos de vista; analisar princípios 

da Constituição de 1911 

característicos de um regime 

republicano;  

- Identificar medidas governativas da 

1.ª República relacionadas com a 

educação e com os direitos dos 

trabalhadores;  

- Identificar/aplicar os conceitos: 
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Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Literária 

revolução, rutura, república, 

alfabetização, greve;   

- Identificar/aplicar os conceitos: 

democracia. 

- Revelar a capacidade de manifestar 

ideias, emoções e apreciações geradas 

pela escuta ativa de obras literárias e 

textos da tradição popular; 

- Desenvolver a capacidade de 

compreender textos narrativos 

(sequência de acontecimentos, 

intenções e emoções de personagens, 

tema e assunto; mudança de espaço) e 

poemas, antecipando o 

desenvolvimento da história por meio 

de inferências reveladoras da 

compreensão de ideias, de eventos e 

de personagens. 

 A escola celebrava a semana da leitura e para iniciar a atividade 1 (Apêndice 

K), o professor acompanhou os alunos até à biblioteca, onde se iniciou um diálogo 

alargado à turma para determinar os conhecimentos adquiridos sobre a Revolução de 5 

de outubro de 1911. O docente moderou o diálogo de forma a efetuar-se uma relação 

entre o conteúdo lecionado e o conteúdo a lecionar, ou seja, a revolução de 1820 e a 

Constituição de 1822 com a revolução de 5 de outubro de 1911 e a Constituição 

Republicana de 1911. Após o diálogo os discentes efetuaram a leitura de alguns 

excertos do livro: “Portugal História e Lendas” de Ana Maria Magalhães e Isabel 

Alçada relacionados com “A Proclamação da República”, os seus símbolos e com “A 

Primeira República”. Em conjunto com o professor, os discentes analisaram dois 

artigos presentes na Constituição de 1822 e na Constituição de 1911, realizando, 

posteriormente, uma comparação entre as duas e identificando as principais razões em 

que diferem. Seguiu-se a leitura de um novo excerto do livro “Portugal História e 

Lendas”, tornando-se possível identificar medidas governativas da 1.ª República e 

explicitar alguns conceitos inerentes à mesma. Por fim um aluno foi selecionado para 

efetuar a leitura da introdução do livro:” A Constituição da República Portuguesa 
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trocada por (para) miúdos, escrito por Leonor Baeta Neves, enquanto os restantes 

tentam descobrir qual o regime político instaurado pela mesma. Com esta estratégia, 

lecionou-se os domínios de História e Geografia de Portugal através do Português e 

trabalhou-se com a turma o gosto pela oralidade, pela leitura e pela escrita. 

 

Atividade 2 - Salazar e O Estado Novo  

Tabela 6 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

 

História e 

Geografia de 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal do século 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Literária 

- Sintetizar as principais 

características do Estado Novo, 

nomeadamente a ausência de 

liberdade individual, a existência da 

censura e de polícia política, a 

repressão do movimento sindical e a 

existência de um partido único;  

- Relacionar a guerra colonial com a 

noção de império no contexto do 

Estado Novo;  

Identificar/aplicar os conceitos: 

ditadura, censura, guerra colonial, 

oposição, liberdade de expressão. 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

compreender textos narrativos 

(sequência de acontecimentos, 

intenções e emoções de personagens, 

tema e assunto; mudança de espaço) e 

poemas, antecipando o 

desenvolvimento da história por meio 

de inferências reveladoras da 

compreensão de ideias, de eventos e 

de personagens. 
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 A atividade 2 (Apêndice L), desenrola-se sobre os domínios e os conteúdos 

mencionados na atividade 1 e permite trabalhar o gosto pela investigação, pela leitura 

e pelo teatro, através das apresentações solicitadas aos alunos.  

 Para iniciar a atividade, o docente dividiu a turma em grupos de trabalho, de 

modo a recolher informação sobre os seguintes temas: Salazar e a construção do 

Estado Novo; difusão dos ideais do Estado Novo e a repressão para com os opositores; 

os principais movimentos de resistência ao Estado Novo; o colonialismo português e a 

Guerra Colonial. O docente disponibilizou aos alunos inúmeros livros, alguns deles 

escolares, e documentos que relatavam os principais acontecimentos históricos da 

época. Cada grupo ficou responsável por recolher informação sobre um subtema e 

preparar uma apresentação para toda a turma.  

 Após a recolha e análise da informação, os grupos de trabalho realizaram as 

suas apresentações em vários formatos, ou seja, utilizando como recurso a oralidade, o 

PowerPoint, cartazes, peças de teatro… No final de cada apresentação, os alunos 

realizaram a autoavaliação e a heteroavaliação, do grupo e individual. Incluiu-se um 

momento destinado ao esclarecimento de dúvidas sobre os temas apresentados. O 

professor incentivou os alunos a colocarem questões ao grupo após cada apresentação, 

sendo este um momento de intervenção do docente para esclarecer algum conteúdo 

que não tenha sido bem explicado ou acrescentar informação relevante. 

Figura 21 - Dramatização dos alunos sobre Salazar e o Estado Novo 
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3.7. A aplicação pedagógica de textos literários no 2.º Ciclo, 5.ºano - Português 

 

Atividade 1 - Aplicação pedagógica do texto: “A Maior Flor do Mundo” 

Tabela 7 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

Educação Literária 

- Interpretar o texto em função do 

género literário, inferir o sentido 

conotativo de palavras e expressões e 

conhecer a estrutura e os elementos 

constitutivos do texto narrativo: 

personagens, narrador, contexto 

temporal e espacial, ação. 

- Desenvolver a capacidade de ler 

textos com características narrativas e 

expositivas, associados a finalidades 

lúdicas, estéticas e informativas, 

realizar leitura em voz alta, silenciosa 

e autónoma, explicitar o sentido 

global de um texto, fazer inferências, 

justificando-as, identificar tema(s), 

ideias principais e pontos de vista, 

reconhecer a forma como o texto está 

estruturado (partes e subpartes) e 

compreender a utilização de recursos 

expressivos para a construção de 

sentido do texto. 
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Questão 1.1. No quarto e quinto parágrafo, o menino é 
apresentado como uma personagem que saltita com a 

leveza de uma ave. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 22 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 Na atividade 1, (Apêndice M) a introdução do conto realizou-se através de um 

PowerPoint (Anexo D) que mostrava a capa, a contracapa e o texto devidamente 

adaptado e ilustrado. Através das imagens, os alunos realizaram, oralmente, uma 

atividade que consistia em identificar o título do livro, o autor, o ilustrador, a editora e 

possíveis sugestões sobre o desenrolar da história. Seguiu-se a leitura do conto e a 

realização de uma pequena análise do mesmo, indicando os elementos constitutivos do 

texto narrativo: personagens, narrador, contexto temporal, contexto espacial e ação. 

 Para que compreendessem o texto na totalidade, os alunos realizaram uma 

ficha de trabalho (Apêndice N) que tinha como principal objetivo a análise e 

interpretação do conto de potencial receção infantil. Na questão 1 é solicitado aos 

alunos que assinalem com um X, de 1.1. a 1.3, a única opção que completa cada frase 

de acordo com o sentido do texto.  
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Questão 1.2. O menino aventurou-se por caminhos 
desconhecidos e  descobriu, no cimo da encosta, uma flor 

ressequida. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

11

8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Questão 1.3. A ideia contida nas linhas 29 a 31 mostra 
que a flor: abrira as grandes pétalas perfumadas.

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 23 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

Figura 24 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 
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Questão 2. Relê o quinto parágrafo. Indica o motivo da 
indecisão do menino. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas
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Questão 3. O percurso do menino levou-o a descobrir 
lugares novos. Relê o sétimo parágrafo. Transcreve a 
frase que mostra o sentimento que essa descoberta 

despertou no menino. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 26 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

Figura 25 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

  Ao observar-se os gráficos pode-se constatar que a turma teve um desempenho 

positivo, no entanto quase metade dos alunos sentiram dificuldade na questão 1.3. que 

solicitava aos mesmos que interpretassem a ideia contida da linha 29 a 31: “Mas a flor 

aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore deitava sombra no 

chão.” (Saramago, 2019: s.p.) 

 Com a análise do gráfico, verifica-se que a maioria dos alunos conseguiu 

identificar o motivo da indecisão do menino expresso no quinto parágrafo. 
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Figura 27 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

15

4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Questão 4. Relê a expressão seguinte: «Andou, andou» 
Que ideia transmite a repetição da palavra?

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 28 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 
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Questão 5. Depois de encontrar a flor, o menino sentiu 
que tinha uma tarefa para cumprir. Refere três dos 

obstáculos que o menino teve de vencer para cumprir 
essa tarefa.  

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

 

 De acordo com o gráfico, grande parte da turma transcreveu a frase que mostra 

o sentimento que a descoberta de novos caminhos despertou no menino: “Oh que feliz 

ia o menino!” 

 Como se pode observar no gráfico, dezassete alunos foram capazes de 

identificar a ideia transmitida pela expressão “Andou, andou”. 
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Questão 6. Relê o antepenúltimo parágrafo. Concordas 
com o modo como as pessoas da aldeia reagiram ao que 

o menino fez? Justifica a tua opinião. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 29 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 
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Questão 7. Lê a seguinte frase retirada do texto: “Quem 
sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita 
por ti que me lês, mas muito mais bonita?...” Depois de 

visualizares o vídeo, reescreve a história por palavras 
tuas. 

N.º de alunos com respostas corretas N.º de Alunos com respostas incorretas

Figura 30 - N.º de alunos com respostas corretas e incorretas 

 

 

 Obtiveram-se melhores resultados nas questões 6 e 7 porque ambas as questões 

proporcionavam aos alunos liberdade de resposta.  
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 Na parte final da aula, os discentes observaram um vídeo adaptado (Anexo E) 

do conto para a infância onde, na parte final, José Saramago solicita aos alunos que 

reescrevam o conto por palavras suas. Utilizando o texto literário com base nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), não só se introduziram os objetivos 

de aprendizagem, como também se incentivou o gosto da turma pela leitura, pela 

escrita e pela ilustração do texto literário.   

Atividade 2 - Aplicação pedagógica do texto: “Aquilo que os olhos veem ou o 

Adamastor” 

Tabela 8 - Áreas, Conteúdos e Objetivos de Aprendizagem 

Áreas Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História e 

Geografia de 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Literária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal nos séculos 

XV e XVI 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a capacidade de 

compreender textos narrativos 

(sequência de acontecimentos, intenções 

e emoções de personagens, tema e 

assunto; mudança de espaço) e poemas, 

antecipando o desenvolvimento da 

história por meio de inferências 

reveladoras da compreensão de ideias, 

de eventos e de personagens. 

 

- Referir o contributo das grandes 

viagens para o conhecimento de novas 

terras, povos e culturas, nomeadamente 

as de Vasco da Gama, de Pedro Álvares 

Cabral e de Fernão de Magalhães; 

- Sublinhar a importância dos 

movimentos migratórios no contexto da 

expansão portuguesa, ressaltando 

alterações provocadas pela expansão, 

nomeadamente uma maior 

miscigenação étnica, a troca de ideias e 

de produtos, a submissão violenta de 

diversos povos e o tráfico de seres 
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humanos;  

- Reconhecer o papel da missionação 

católica na expansão portuguesa;  

- Valorizar a diversidade cultural e o 

direito à diferença; 

- Identificar/aplicar os conceitos: 

expansão marítima, rota, colonização, 

escravo, etnia e migração. 

 

  

 A atividade 2 (Apêndice O), para além de se desenrolar sobre os domínios e os 

conteúdos mencionados na atividade 1, também permite realizar uma abordagem à 

época dos Descobrimentos, mais concretamente, à dobragem do Cabo das Tormentas, 

realizada em 1488 pelo português Bartolomeu Dias.  

 Esta atividade iniciou-se com a introdução ao livro de potencial receção 

infantil: Aquilo que os olhos veem ou O Adamastor, de Manuel António Pina. 

Inicialmente, o professor utilizou o livro do escritor como recurso e estratégia de 

ensino, solicitando aos alunos que circulassem a obra de texto dramático pela turma. 

Através de uma apresentação PowerPoint (Apêndice P) que expunha a capa, a 

contracapa e a lombada, o docente pediu aos alunos que identificassem o título do 

livro, o autor, o ilustrador, a editora, as cores e o Adamastor. Com base na 

apresentação, os alunos, em conjunto com o professor, realizaram a caraterização 

aprofundada do autor, ou seja, nome, nascimento, falecimento, formação e prémios. 

Como a obra se passa em vários tempos, foi necessário adaptar o texto ao ano de 

escolaridade em questão, para que não surgissem dúvidas. Sendo assim, os docentes 

selecionaram a cena 7 do livro como área de trabalho com a turma, visto que é neste 

momento que se regista o aparecimento do Adamastor e se fala na dobragem do Cabo 

das Tormentas. Começou-se por ler a sinopse do livro, seguindo-se a leitura da cena 7, 

o regresso, tão aguardado, do Pai de Manuel. Após a leitura e exploração do texto, os 

alunos responderam a dois questionários (Apêndice Q e R), através da plataforma 

online Kahoot que visavam a interpretação e análise gramatical da cena 7 e continham 

algumas questões de História e Geografia de Portugal. Com esta atividade, 

comprovou-se que a Educação Literária associada às TIC é uma ótima estratégia de 

ensino, que motiva os alunos para a leitura e análise do texto literário, transformando a 
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Figura 31 - Percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas 

Figura 32 - Percentagem de alunos que adquiriram conhecimentos 
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área do português num subsídio para a aprendizagem da História e Geografia de 

Portugal. É importante salientar que a plataforma Kahoot permite recolher feedback de 

toda a turma após a realização do questionário, por isso foi possível apurar os 

seguintes resultados: 

 Tendo em conta o gráfico, verifica-se que num total de 20 questões, a 

percentagem total de respostas corretas foi de 68,88%. É importante salientar que era a 

primeira vez que a turma estava a jogar, o que proporcionou alguns momentos de 

entusiasmo e distração, fazendo com que os alunos obtivessem uma percentagem de 

acerto menos elevada.  
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Figura 33 - Percentagem de satisfação do aluno 

Figura 34 - Percentagem de alunos com respostas corretas e incorretas 
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 Dos 19 alunos, apenas um afirmou que aprendeu nada nem achou engraçado. 

Na pergunta “Como te sentiste?”, 94, 44% dos alunos afirma que se sentiu “Positivo” 

e os outros 5,56%, neutros. 

 No segundo questionário, obtiveram-se os seguintes resultados:  

 Tendo em conta o gráfico, verifica-se que num total de 20 questões, a 

percentagem total de respostas corretas foi de 70,75%, obtendo-se, assim, um 

resultado mais positivo que no primeiro questionário.  
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Figura 35 - Percentagem de alunos que adquiriram conhecimentos 

Figura 36 - Percentagem de satisfação do aluno 

 

  

 Dos 19 alunos, 87, 5 % adquiriram conhecimentos e apenas 12,5 % não 

adquiriu conhecimentos. Na pergunta “Como te sentiste?”, 68,75% dos alunos afirma 

que se sentiu “Positivo” e os outros 31,25%, neutros. 
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Atividade 3 - Círculo de Leitura  

 O Círculo de Leitura (Apêndice S) pode realizar-se várias vezes durante o ano 

letivo e tem como principal objetivo estimular rotinas de leitura e suscitar momentos, 

no quotidiano da turma, em que todos os alunos leem. Posteriormente, os discentes 

comentam a sua leitura com os pares que leram o mesmo livro, seguindo-se uma 

apresentação à turma.   

 Durante a atividade, os alunos partilharam as suas leituras, reflexões e troca de 

visões e opiniões sobre alguns livros e os seus respetivos autores.  Com o objetivo de 

motivar os alunos para a leitura e análise dos textos literários, o docente permitiu que 

as designações dos tópicos fossem escolhidas pelos alunos. As apresentações 

desenrolaram-se com base nos seguintes tópicos: 

 Investigador: biografia e bibliografia do autor e do ilustrador; 

 “Sumarizador”: resumo do livro; 

 Sabichão das palavras: vocabulário que até ao momento desconheciam; 

 Capitão das personagens: características físicas e psicológicas das 

personagens principais; 

 Citador: momentos que os alunos mais gostaram; 

 Conetor: momento em que o aluno se identifica com uma parte ou várias 

partes do livro; 

 Perguntados: o aluno que realiza a apresentação, coloca questões orais ou 

escritas aos restantes colegas. 

 De um modo geral, os alunos revelaram um bom desempenho e foram capazes 

de abordar todos os tópicos pré-estabelecidos. 
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Considerações finais/Conclusão 

 

No final deste relatório, é-se levado a concluir, pelo exposto na fundamentação 

teórica, o que a ideia do título enuncia: a Literatura para a Infância é uma meta do 

ensino-aprendizagem e um subsídio ou contributo para o conhecimento de outras 

áreas. Com efeito, o texto literário é sempre fixação de lembranças e um espaço da 

memória individual, onde se retêm conhecimentos, informações, acontecimentos, 

ideias que não são puramente individuais, mas sim coletivas (Schmidt; Mahfoud: 

1993: 285-298), sendo relevante para a convalidação do mundo, das crenças, dos 

valores de uma sociedade e para o conhecimento da história e da geografia de um país.  

O texto literário teve e tem a sua importância no passado e no presente, pelo 

seu teor educacional e moral, logo, é fundamental na educação da infância e dos 

jovens, porque transmite os problemas e preocupações da comunidade social e 

proporciona o desenvolvimento pessoal, integral e a atitude reflexiva e crítica do 

indivíduo. Assim sendo, devem cativar-se professores e alunos para aspetos 

relacionados com atividades envolvendo a literatura para a infância, uma vez que os 

textos são pontos de apoio para o ensino da área da língua portuguesa e uma preciosa 

ferramenta para a aprendizagem de outras áreas, designadamente, a História e 

Geografia de Portugal. E uma tal ideia não é meramente especulativa, como se pôde 

verificar pela aplicação prática do texto literário para a infância em sala de aula, em 

atividades com 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, com resultados muito satisfatórios. 

Pelo método de investigação-ação-resultados, pode concluir-se que há ligação 

ou mesmo adunação entre a Literatura e História, sendo ambas espaços de memória. 

Mas é indubitável, também, que o uso interdisciplinar de ambas tem utilidade 

pragmática e pedagógica. 
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