
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

O MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA 

 E O ENSINO DA LITERATURA – UMA EXPERIÊNCIA 

EM CONTEXTO DE SALA DE AULA 

 

 

Mestrado em Literatura Portuguesa 

Especialização em Literatura Infanto-Juvenil 

 

 

 

SÓNIA MARGARIDA DO ROSÁRIO CALÇA XAVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VILA REAL, 2010 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho da presente dissertação teve a 

orientação científica da Professora Doutora 

Henriqueta Maria de Almeida Gonçalves. 



3 

 

RESUMO 

 

O ensino da Literatura no 1º ciclo em Portugal é ainda uma realidade pouco explorada. 

A presente investigação pretende contribuir para uma reflexão em torno dessa realidade 

e tem como questão inicial, Como pode o Modelo Pedagógico do Movimento da Escola 

Moderna contribuir para o desenvolvimento de uma atitude de prazer, questionamento e 

aprendizagem face à Literatura, nos alunos do 1º Ciclo? 

O estudo segue uma abordagem de investigação qualitativa baseada em estudo de caso, 

em que nos assumimos investigadores participantes. Foi aplicado numa turma de 1º ano de 

escolaridade em que é utilizado o Modelo Pedagógico do MEM. 

Assim, desenvolvemos e observámos actividades diversificadas em torno da Literatura 

de forma contextualizada e vivida pelos alunos. Envolveu-se a comunidade educativa, 

trazendo alguns dos seus elementos à sala para uma participação activa na formação dos 

alunos através da Literatura. Tivemos, desde o início, uma premissa presente: a leitura e os 

livros devem ser sempre e primeiramente uma fonte de prazer. Cabe ao docente apresentar 

essa fonte de prazer aos seus alunos. O acesso a textos literários de qualidade, respeitando os 

gostos e preferências dos alunos mas, ao mesmo tempo, tentando apresentar-lhes novas 

realidades, constituiu uma mais-valia no nosso trabalho. 

Pudemos verificar que o Modelo Pedagógico do MEM é eficaz na contribuição para o 

ensino da Literatura, obtendo uma resposta positiva, pois promove uma leitura de prazer e de 

formação global baseada nos interesses da criança. 
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ABSTRACT 

 

In Portugal the teaching of the literature in primary school is still a rather explored 

reality. 

This investigation intends to contribute to a reflection around this reality which has as 

initial question, How can the Pedagogical Model of Modern School Movement contribute to 

the development of an attitude of pleasure, questioning and learning   in view of literature, on 

primary school pupils? 

This study established a qualitative investigation approach based on case study, in 

which we are the participants researchers. It has been applied in a   1st year class of the 

primary school in which is used the pedagogical model of Modern School Movement. 

Thus, we developed and observed several activities around the literature in a 

contextualized way and experienced by the pupils. The educational community took part in 

these activities bringing some of their elements to the classroom for an active participation on 

the pupils training through literature. Since the beginning we had a present premiss:  the 

reading and the books should firstly and always be a source of pleasure. The teacher must 

present this source of pleasure to his pupils. The access to literary texts with quality, 

respecting pupils‘ likes and preferences but at the same time trying to present them new 

realities, constituted a great value in our work. 

We could verify that the Pedagogical Model of the Modern School Movement is 

efficient in the contribution to the literature teaching, obtaining a positive answer, then 

promote a reading of pleasure and global training based on children‘s interests. 
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Introdução 

O presente estudo pretende dar resposta à questão: Como pode o Modelo Pedagógico do 

Movimento da Escola Moderna contribuir para o desenvolvimento de uma atitude de prazer, 

questionamento e aprendizagem face à Literatura, nos alunos do 1º Ciclo? Assim, definimos 

para este trabalho os seguintes objectivos:  

 Compreender de que forma o pensamento filosófico e pedagógico do MEM fomenta 

um trabalho, em sala de aula, promotor de novas práticas no ensino-aprendizagem da 

Literatura;  

 Descrever os processos vividos, pela turma, no trabalho da Literatura;  

 Verificar se a metodologia utilizada contribui para uma atitude de prazer, 

questionamento e aprendizagem fomentado pela Literatura;  

 Valorizar o trabalho da Literatura, em sala de aula, contribuindo para uma mudança de 

concepções e práticas dos professores, relativamente ao mesmo; 

 Colaborar para um melhor conhecimento sobre a adopção de uma metodologia 

inovadora de ensino/aprendizagem.  

Para que possamos desenvolver a resposta à questão inicial e cumprir os objectivos 

definidos, como investigadores participantes, desenvolveremos actividades de intervenção 

directa na turma e de observação. 

Pretendemos propor actividades de leitura e pós-leitura com a história tradicional ‗O 

Macaco de Rabo Cortado‘, promovendo, assim, o enriquecimento cultural das crianças; a 

apresentação de uma história em Língua Gestual, fomentando o desenvolvimento de atitudes 

respeitantes à Diferença; à medida que se desenrolarem as actividades, e considerando a 

filosofia de aprendizagens reais e significativas do MEM, cooperaremos, em propostas que 

surjam, com a turma e com a professora. 

A par das nossas propostas, iremos realizar observações da hora da leitura realizada 

pelos pais, na sala de aula, conversando com eles sobre a metodologia utilizada e sobre a 

actividade em si. De todas as actividades observadas haverá um registo das reacções das 

crianças e dos outros intervenientes, bem como dos materiais produzidos e apresentados.  

O presente estudo é constituído por três capítulos. 

No primeiro capítulo apresentaremos a história e a contextualização do Movimento da 

Escola Moderna, com os seus principais elementos filosóficos e pedagógicos. Expor-se-á a 

metodologia utilizada ao longo desta investigação, as nossas opções metodológicas e o 
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percurso da investigação fundamentado teoricamente. Por fim, far-se-á uma reflexão sobre a 

Literatura e o seu ensino no 1º CEB, contextualizando-a na realidade curricular existente. 

No segundo capítulo descreveremos todas as actividades por nós desenvolvidas ou 

observadas. No final destas descrições, teceremos os comentários relativos às mesmas, 

relevando algumas conclusões que nos pareçam relevantes. 

No terceiro e último capítulo far-se-á uma reflexão alargada sobre o trabalho 

pedagógico e didáctico desenvolvido, reflectindo acerca da contribuição que a abordagem do 

texto literário transporta para a formação global dos alunos da turma que elegemos para o 

nosso estudo. Responderemos, então, à questão: terão as actividades e o trabalho pedagógico 

com elas desenvolvido, durante este tempo de livros e de leitura, dentro da metodologia do 

MEM, contribuído para essa formação global tão desejada? Este será, pois, um capítulo que 

encerra em si uma sinopse interpretativa e um conjunto de reflexões finais tendo em vista a 

resposta às questões colocadas e aos objectivos formulados. 
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I – Contextualização do Estudo  

 

1. Origens históricas e fundação do Movimento da Escola Moderna em Portugal 

 

O Movimento da Escola Moderna, em Portugal, tem como matriz fundadora um sistema 

de autoformação cooperada que, desde sempre, o diferenciou dos outros Movimentos 

congéneres, a nível internacional. Essa matriz apostou, desde os seus primórdios, na 

promoção e na construção da profissão, assente em valores democráticos e baseada numa 

cultura de cooperação; no nosso país, o Movimento desenvolveu-se a partir de um pequeno 

grupo de profissionais de educação a que chamaram ―Grupo de Trabalho de Promoção 

Pedagógica‖. 

É visível um esforço permanente de responsabilização profissional para com a educação 

de todas as crianças; tal como afirma Niza1, ―o que chamamos de Escola Moderna não é para 

nós uma instituição educativa, mas um devir pedagógico.‖ 

O modo como os profissionais pensam e actuam na educação escolar advém da 

formação que se desenvolve, e sempre se desenvolveu, no seio do Movimento. Reflecte-se, 

partilha-se, coopera-se e cresce-se enquanto grupo profissional. Há uma autêntica construção 

cooperada da profissão docente. 

Esta edificação, que é o seu património cultural, foi-se fundando devido aos contributos 

de várias ideologias pedagógicas, sociais e culturais. Nestas raízes encontramos o cunho 

histórico do Movimento.  

A história do MEM é, podemos dizê-lo, constituída por encontros, identificações e 

ligações de trabalho, de transmissão de testemunhos e vivências pedagógicas. Estes encontros, 

repletos de espírito cooperativo, democrático e inovador, provocaram e continuam a provocar 

crescimento e avanço. O Movimento procurou, nas suas influências anteriores, a sustentação 

do seu passado para daí construir um futuro, tal como refere Nóvoa: 

O Movimento da Escola Moderna percebeu, desde o princípio, que não há educação 

(nem pedagogia) sem raízes, que o futuro de qualquer movimento associativo se conquista, 

antes de mais, na capacidade para criar alicerces no tempo histórico. E o MEM criou um 

passado. Pacientemente, desvendou as filiações e juntou as teias de homens e mulheres que 

                                                             

1 Num Sábado Pedagógico a que assistimos em Outubro de 2009. 
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marcaram a pedagogia portuguesa, sobretudo na primeira metade do século XX. A partir de 

Rui Grácio, de Maria Amália Borges de Medeiros e de João dos Santos foram descobrindo 

António Sérgio, Álvaro Viana de Campos, Adolfo Lima e Faria de Vasconcelos, 

encontraram a Escola Nova e certas correntes da pedagogia liberal republicana. O 

Movimento da Escola Moderna inventou, assim, um passado. Do qual se fez, 

legitimamente, herdeiro. (Nóvoa 1998:14) 

Do ponto de vista histórico, as suas origens estão nas ideias pedagógicas de Freinet e na 

Pedagogia Institucional e, como vimos, anteriormente, dito por Nóvoa, em homens e 

mulheres como Faria de Vasconcelos, António Sérgio, Álvaro Viana de Lemos e Adolfo 

Lima, entre outros, que cunharam a pedagogia do Movimento através das influências achadas 

na Escola Nova e em certas correntes da pedagogia liberal e republicana. Foram estes ideais 

que estiveram presentes na pedagogia portuguesa da primeira metade do século XX.  

Desta forma, cumpre-nos evidenciar quatro grandes pedagogos da 1ª república, que 

poderemos encarar como promotores das bases pedagógicas do Movimento e cuja inspiração 

era a corrente institucional da Educação Nova. 

Adolfo Lima2, formado em direito pela Universidade de Coimbra, cedo abandonou a 

advocacia para a trocar pela profissão docente. Ingressou como professor na Escola Oficina 

nº.1 e transformou-a, com outros pedagogos, na referência fundamental da Escola Nova em 

Portugal. Foi um grande impulsionador das principais experiências pedagógicas dos 

princípios do século XX, que aplicou, designadamente, na Escola Oficina nº.1 e na Escola 

Normal de Benfica. Adolfo Lima fez da profissão, que adoptou, uma missão, acreditando que 

as suas ideias pedagógicas eram essenciais para uma mudança efectiva da sociedade. 

Colaborou com variadas instituições educativas, entre as quais a Escola Normal Primária de 

Lisboa, onde foi director interino e professor de metodologia, a revista "Educação Social", de 

que foi director, e mais tarde, a Liga Internacional Pró-Educação Nova de que foi o primeiro 

responsável. Era defensor de uma pedagogia social ou sociológica, onde a educação estava 

ligada à realidade social. 

Faria de Vasconcelos2 notabilizou-se como fundador da "École Nouvelle", de Bierges-

lez-Wavre, que fundara, em Outubro de 1912, no Château des Vallées, na Bélgica. Nesta 

escola aplicou e desenvolveu os princípios da Escola Nova, defendidos por John Dewey, G. 

M. Kerchenens-Teiner, E. Claparède, A. Ferrière, entre outros. Na Suíça, foi professor do 

                                                             

2 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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Instituto Jean-Jacques Rousseau, onde trabalhou em proximidade com Claparède, Bovet e 

Ferrière, sendo considerado, por Serralha (2007:127), o nosso embaixador pedagógico, além 

fronteiras. Do seu currículo, podemos destacar a sua cooperação com António Sérgio no 

projecto de reforma de João Camoesas. Contudo, parece-nos relevante, sublinhar aqui o facto 

de ter sido professor de Maria Amália Borges, devido à influência que exerceu nesta 

pedagoga, tão presente na fundação do MEM.  

Em terceiro lugar, referiremos António Sérgio3, personalidade com quem alguns dos 

criadores do Movimento mantiveram relações de proximidade. É através de Rui Grácio que 

Sérgio Niza conhece não só a obra de António Sérgio, como convive, pessoalmente, com ele. 

Foi António Sérgio quem, por indicação de Adolphe Ferrière, encabeçou a Liga, aquando da 

prisão de Adolfo Lima. A sua nova concepção de escola, ‗Município Escolar – Escola de 

Trabalho‘, viria a marcar, pedagogicamente, o Movimento. Para este pedagogo, a escola é um 

espaço de formação ética, a qual resulta de uma prática reflexiva em torno da acção 

comunitária desenvolvida (Godinho, 1984 apud Serralha 2009:17). Apela, pois, à cooperação, 

tendo como finalidade principal o desenvolvimento sociomoral da comunidade, que é a 

Escola. É o próprio quem afirma: 

se a escola lhe não fornece condições para genuínos actos sociais, semelhantes às 

que depois, adulto, encontrará, a doutrina moral resulta oca, verbalista, cadavérica e, pelo 

tanto ineficaz; é de necessidade absoluta que o aluno se habitue a cooperar pelo bem de 

uma comunidade, e que a escola reproduza o mais possível a estrutura da vida social adulta. 

Por outro lado, o hábito escolar de obedecer a uma governação de que o estudante 

não participa amolda um futuro cidadão que aguentará apaticamente todas as bandalheiras, 

todos os abusos, todas as traficâncias dos políticos de profissão (Suas excelências os 

profissionais que me perdoem, mas é isto mesmo) (Sérgio, 1984:40-41 apud Serralha, 

2009:18) 

Finalmente, destacamos Álvaro Viana de Lemos3. Entusiasta pedagogo, é encarado 

como um dos pedagogos portugueses mais ‗internacionais‘, conjuntamente com Faria de 

Vasconcelos, devido, sobretudo, aos seus contactos internacionais. Foi amigo pessoal de A. 

Ferrière e C. Freinet. Viajou pela Europa, frequentou cursos artísticos na Bélgica, participou 

em Congressos Internacionais em Bruxelas e na Suíça. Foi o representante português na 

                                                             

3 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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Internacional dos Trabalhadores de Ensino, e na Liga Internacional Pró-Educação Nova. No 

que concerne à pedagogia, é uma referência incontornável no Movimento da Escola Moderna 

no nosso país. Foi ele o organizador da rede de contactos internacionais. Enquanto professor 

da Escola do Magistério Primário de Coimbra, introduziu, em Portugal, algumas das técnicas 

desenvolvidas por Freinet, nomeadamente a imprensa Freinet. Como aconteceu à maioria dos 

militantes da Educação Nova, acabou por ser vítima da repressão do novo regime ditatorial 

implantado. Foi preso no verão de 1934.  

Importa, ainda, destacar, enquanto referência, o nome de Sérgio Niza4, como um dos 

fundadores do Movimento. Sérgio Niza nasceu em Campo Maior, no Alentejo, em 1940. 

Estudou na sua terra natal, em Estremoz e no Liceu Francês, em Lisboa. Tirou o Curso 

do Magistério Primário em Évora entre 1960 e 1963.  

Do seu currículo conta, ainda, a sua passagem pelo Centro Helen Keller, escola pioneira 

na integração de crianças deficientes visuais, onde tomou pela primeira vez contacto com as 

propostas de Célestin Freinet, de que falaremos mais adiante. Sérgio Niza foi bolseiro da 

Fundação Calouste Gulbenkian entre 1966 e 1969 e aí desenvolveu investigação pedagógica 

no quadro do INP-Institut National Pédagogique (hoje Institut National de Recherche 

Pédagogique), em Paris. É membro do Conselho Científico Pedagógico da Formação 

Contínua de Professores. É director do Centro de Formação de Professores do Movimento da 

Escola Moderna. É director da Revista ―Escola Moderna‖. Como Professor Convidado, tem 

leccionado na Universidade de Évora, na Universidade do Minho e na Universidade Moderna. 

É Professor, desde 1982, no ISPA - Instituto Superior de Psicologia Aplicada. A sua 

persistência e ideais de organização e relação sociais conducentes a uma sociedade de valores, 

de respeito, liberdade e solidariedade, ajudaram-no na criação deste Movimento Pedagógico e 

mantêm-no até aos dias de hoje como líder natural4 deste Movimento. É, portanto, um 

elemento fulcral nos primeiros passos dados por esta associação, mas igualmente nos dias de 

hoje. Para González:  

A existência de uma pessoa com autoridade suficiente e reconhecida, como o caso 

do professor Sérgio Niza, é uma contribuição determinante para atingir um nível de coesão 

                                                             

4 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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que permite a construção de um movimento pedagógico com a dimensão e consistência do 

que estamos a analisar. (González 2002:177) 

Volvidos quase 30 anos (1958) da prisão de Viana de Lemos, e pela mão de Maria 

Isabel Pereira, educadora de infância, após uma estada sua em França, é redescoberto Freinet 

e o Movimento da Escola Moderna Francesa. Esta educadora partilha, aquando do seu 

regresso a Portugal, a sua descoberta com Maria Amália Borges que fica deslumbrada com a 

pedagogia inovadora, uma vez que ia ao encontro das suas próprias aspirações, pois defendia 

o respeito pela criança e a criação de ambientes compreensivos e estimulantes que 

desenvolvessem, integralmente, a sua personalidade. Põe, então, em prática na escolinha5 que 

criara, em sua casa, conjuntamente com Graça Baraona Fernandes e Rosalina Gomes de 

Almeida, em 1962, a pedagogia freineteana. Rosalina Gomes de Almeida viria a ser, 

conjuntamente com Sérgio Niza, um dos alicerces do Movimento. 

Maria Amália Borges dá continuidade ao trabalho pedagógico realizado, por si, até ali, 

quando funda, com Henrique Moutinho (oftalmologista) e João Santos (pedopsiquiatra), o 

Centro Infantil Helen Keller. Preocupou-se em divulgar as técnicas de Freinet, ao maior 

número possível de educadoras, para que estas viessem a conhecê-las e as adoptassem. Tendo 

em vista este objectivo de formar os docentes, Isabel Pereira convida Sérgio Niza para ir para 

o Centro Helen Keller. Niza inicia, assim, uma nova etapa na divulgação das técnicas de 

Freinet e começa o 1º Estágio de Formação de Professores em Técnicas Freinet, designado 

―Métodos e Técnicas de Pedagogia Activa‖. 

Isabel Pereira concretizou aquele convite a Sérgio Niza, no Sindicato Nacional dos 

Professores do Ensino Particular, no qual Niza coordenava os Cursos de Aperfeiçoamento 

Profissional, entre 1963 e 1966, organizados por Rui Grácio, que ela própria frequentou. 

Esses passos continuaram a ser dados no Sindicato Nacional de Professores (IV Secção), com 

o Grupo de Promoção Pedagógica, criado por proposta de Sérgio Niza tendo ―como finalidade 

sensibilizar professores e educadores dos ensinos infantil, primário e secundário para um 

projecto de formação permanente, segundo a perspectiva aberta por Rui Grácio nos Cursos de 

Aperfeiçoamento Profissional, realizados no Sindicato entre 1963 e 1966‖ (Henrique, 

1992:12). Também Rui Grácio que, para alguns autores, personificou uma pedagogia de 

resistência e de compromisso social, tem influência no MEM. Professor de Sérgio Niza é ele 

quem o chama para coordenar os cursos no Sindicato. Estes cursos contaram com a 

                                                             

5 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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participação de alguns dos elementos que fundaram o Movimento. 

Contudo, numa fase anterior ao decorrer destes cursos, Sérgio Niza transpôs para a 

prática, numa escola de Évora, a concepção de ‗Município Escolar‘ , partindo da filosofia de 

Educação Cívica de António Sérgio. Esta experiência pedagógica valeu-lhe o impedimento de 

ensinar pelo Conselho de Ministros. Assim, entende Serralha: 
 

Em suma, foi o encontro daquelas três práticas inovadoras a base essencial em que 

assentou o MEM. Primeiro, ―a concepção de um município escolar, numa escola de Évora, 

a partir da proposta de Educação Cívica de António Sérgio, 1963/64‖ da autoria de Sérgio 

Niza. Segundo, ―a prática de integração educativa de crianças deficientes visuais do Centro 

Helen Keller apoiada nas técnicas Freinet‖ em que participaram Isabel Pereira, Rosalina 

Gomes de Almeida e Sérgio Niza. Terceiro, ―a organização, por Rui Grácio, dos Cursos de 

Aperfeiçoamento Profissional no Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Particular, 

entre 1963 e 1966‖ (Niza, 1994) nos quais participaram alguns dos membros fundadores do 

MEM . (Serralha 2009:19) 

 

Todavia, o seu nascimento histórico tem lugar, um ano depois (1966), no Congresso 

francês da Escola Moderna em Perpignan, em que participaram alguns professores 

portugueses. Neste congresso, Rosalina Gomes e Sérgio Niza integram, estrategicamente, e 

com a salvaguarda exigível pelo regime de então, a Federação Internacional dos Movimentos 

de Escola Moderna (FIMEM), tendo sido nomeados delegados do Movimento Português, 

naquela Federação. 

Devemos, contudo, destacar que o Movimento Francês vivia um momento 

especialmente complexo. Freinet morrera nesse mesmo ano e estava-se num período de 

grande crise interna. Surgiam discordâncias internas, quer do ponto de vista teórico, quer do 

ponto de vista metodológico, o que veio a provocar cisões entre os seus associados. 

Assim, Fernando Oury lidera o grupo que se afasta e funda o grupo da Pedagogia 

Institucional que passa a influenciar o Movimento Português. No MEM inicia-se um processo 

de afastamento da Pedagogia de Freinet, centrada no processo de ensino-aprendizagem na 

criança, o que pressupõe um conceito de educação, fundamentalmente, pedocêntrico, para se 

aproximar de um modelo sociocêntrico, em que a preocupação continua a ser o aluno, mas 

entendido como uma pessoa num grupo. Pretende-se atender e desenvolver a pessoa como um 

ser social, isto é: procura-se que a educação incida sobre a dimensão pessoal e social dos 

indivíduos. É uma perspectiva de educação, essencialmente, sociocentrada.  

Evoluiu-se, ainda, de uma concepção empirista das aprendizagens, radicada no 

tateamento experimental de Freinet, em que se enaltecia a expressividade e a espontaneidade, 
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―para uma perspectiva de desenvolvimento das aprendizagens, através de uma interacção 

sociocentrada, radicada na herança sociocultural a redescobrir com o apoio dos pares e dos 

adultos, na linha instrucional de Vygotsky e de Bruner‖ (Niza, 2007:6). Há uma aposta na co-

construção do conhecimento pela interacção dos pares. 

Os anos setenta foram determinantes na confirmação do MEM. No ano lectivo de 

1971/72, um conjunto de professores do Movimento coopera na formação dos professores do 

ensino de deficientes sensoriais, no Centro de Formação de Pessoal da Direcção Geral de 

Assistência - ‗Cursos de Técnicas Pedagógicas‘. 

Em Novembro de 1971, constitui-se um grupo cooperativo, dentro do Movimento, que 

incrementou um projecto de estudo da Língua Materna, elaborando diversos materiais e 

instrumentos de apoio. 

Em Julho de 1972, organizou-se, em Viseu, o 1º Encontro Pedagógico que reuniu 

professores portugueses e franceses. Devido ao regime político instalado, mantinha-se toda 

uma vida associativa clandestina, cujo trabalho era, sobretudo, realizado com professores do 

ensino particular. 

Em Junho de 1974, saiu o primeiro número do Boletim Interno com o título 

‗Movimento da Escola Moderna‘, que se pretendia uma via de comunicação entre os 

associados e um meio de partilha e troca de experiências. Hoje, está transformado na revista 

‗Escola Moderna‘, com três números anuais. 

No calor de 1975, em Novembro, o Movimento elabora uma carta educativa onde 

defende: 

O MEM bater-se-á prioritariamente por introduzir na escola os Métodos Científicos 

(…) Os processos didácticos terão de decorrer da história da estruturação das Ciências e 

dos seus métodos respectivos; 

O que distingue a nossa metodologia é a prática do trabalho criador (…) a partir da 

expressão livre individual para a expressão social através do grupo; 

Os nossos meios de trabalho procurarão ser os utensílios e técnicas que a 

Humanidade vai conquistando. Recusamos energicamente a indústria de consumo 

pedagógico; 

A Educação Cívica ou Política é para nós o objectivo central de toda a vida escolar; 

A organização do nosso trabalho decorrerá da gestão cooperativa: técnica, 

administrativa e social. (In Carta Pedagógica Movimento da Escola Moderna - 1975) 
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Com o 25 de Abril, a associação, finalmente, institucionalizou-se legalmente, o que 

aconteceu a 12 de Novembro de 1976 com a publicação no Diário da República nº 265, III 

Série, da sua formalização jurídica. 

Estendeu, então, a sua actividade aos professores do ensino oficial, o que desencadeou 

aumento significativo de associados. 

Em 1978, organizam-se os Núcleos Regionais do Movimento, cujo sistema é autónomo 

e coordenador de formação e gestão. É, também, por volta desta altura, que se aproxima do 

Movimento um grupo de professores do 2º ciclo de ensino básico, uma vez que até ali só 

estavam no MEM, essencialmente, professores primários e educadores. Esta aproximação, de 

outros sectores, provocou um salto não só quantitativo, mas também qualitativo, pois 

fomentou uma reflexão ao nível da adaptação a novos sectores de ensino e a novas realidades 

pedagógicas, trazidas por esses professores. Mais uma vez, surge a necessidade de um 

trabalho cooperativo, no que concerne às dimensões das aprendizagens e da formação e a uma 

reflexão participada de todos, com todos. Assim, nos anos 80: 

o Movimento da Escola Moderna Portuguesa reorientou o seu trabalho de formação 

cooperada e o respectivo modelo pedagógico de intervenção escolar para uma perspectiva 

comunicativa e sócio-cultural decorrente dos trabalhos de Vygotsky, deslocando-se, assim, 

dos esforços empreendidos nos primeiros tempos, com o apoio das técnicas Freinet, tendo 

abandonado, entretanto, a FIMEM‘. (Niza 2005:142) 

Em 1979, realiza-se o I Encontro-Congresso do MEM, no qual participam cerca de 200 

docentes. Foi neste espaço que se realizou o balanço histórico e se delinearam as linhas de 

actuação para esse ano: 
 

Multiplicar as acções de formação através de estágios de sensibilização, estágios de 

aprofundamento e de seminários/ateliers sobre pedagogia do MEM; retomar nos Núcleos 

Regionais os Encontros Mensais de Sábado; montar um sistema de comunicação entre 

educadores através de cadernos volantes; reanimar os grupos e comissões de estudo e de 

aprofundamento científico da Língua Materna, Matemática, Estudo do Meio e Expressão e 

Intervenção Artística, a praticar nos vários ciclos escolares; criar materiais de apoio; 

regularizar a edição do Boletim interno; aumentar o número de sócios e de colaboradores; 

actuar na alfabetização de adultos; conceber e experimentar projectos de animação de 

tempos livres das crianças, na perspectiva de acção sobre o meio; promover o Encontro 

Nacional da Matemática. (Henrique, 1992: 16) 

 

É visível, através destas linhas orientadoras de trabalho, a preocupação de autoformação 

e a aposta na formação cooperada dos docentes. 

O Movimento afirma-se como uma ‗Associação de Formação de educadores, 
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profissionais e de animação pedagógica‘, posição que tem uma nova perspectiva a partir dos 

anos noventa, sobretudo no Congresso de 1991, e que, segundo Francisco Marcelino (2002: 

50), ―operou a deslocação mais visível no sentido da construção, formalização e assunção do 

modelo do MEM, com base na Formação e Cooperação educativa‖ que retomaremos quando 

abordarmos as metodologias do Movimento. 

Transcrevemos aqui o que podemos considerar como uma definição do Movimento da 

Escola Moderna, assumida pelo próprio, que surge em muitas das contracapas das suas 

revistas: 

O Movimento da Escola Moderna Portuguesa (MEM) é uma associação de 

profissionais de educação destinada à autoformação cooperada dos seus membros e ao 

apoio à formação continuada e animação pedagógica nas várias áreas da educação formal. 

Assenta no estudo e disseminação de práticas pedagógicas homólogas dos seus métodos de 

autoformação. 

A pedagogia que o MEM vem desenvolvendo privilegia as abordagens globais e 

genéticas (naturais) e as estratégias de descoberta (problemas e projectos) e de criatividade. 

Propõe-se realizar um modelo sociocêntrico de educação, acelerador do 

desenvolvimento moral e social das crianças e dos jovens, através de uma acção 

democrática exemplificante, no decurso da educação formal. Daí decorre que os conteúdos 

programáticos se estruturem em planos e projectos negociados cooperativamente 

(pedagogia da cooperação educativa) para explicitação de ―contratos‖ entre professores e 

alunos, a partir dos saberes extra-escolares radicados na vida dos educandos e das suas 

comunidades. Valoriza o ensino mútuo e cooperativo como modos de organização das 

aprendizagens para reforçar o sentido da cooperação no desenvolvimento educativo e 

social. 

 

Nos últimos tempos, têm vindo a marcar o pensamento do Movimento e, naturalmente, 

o trabalho pedagógico que este incrementa, Vygotsky, Bruner e, de entre o grupo dos 

posvygotskyanos, Cole, Wertsch, Rogoff, mas, principalmente, Wells e Daniels. Estes autores 

basearam-se nas teorias sócio-construtivistas que apresentam, como princípio pedagógico, a 

ideia de que a aprendizagem e o desenvolvimento resultam da interacção social. Destacamo-

los devido à representatividade que têm na alteração e na viragem da história das ideias que 

fomentaram saltos qualitativos dados na pedagogia do Movimento.  

Assim, a ideia defendida por Vygotsky de que o professor deve proporcionar aos alunos 

a oportunidade de aumentarem as suas competências e conhecimento, partindo daquilo que 

eles já sabem, levando-os a interagir com outros alunos em processos de aprendizagem 
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cooperativa é muito querida ao modelo que o MEM defende e que foi edificando, ao longo 

dos anos, com a ajuda e influência de muitos.  

Com os olhos postos nestas influências, podemos parafrasear Niza, quando diz: 

Nós, no Movimento, prezamos muito a construção de uma cultura pedagógica, por 

isso António Sérgio, Freinet, Rui Grácio, Maria Amália Borges, são-nos queridos na 

memória, permitiram-nos chegar até hoje, foram uma referência… 

O percurso que vamos construindo é duro, é difícil, mas é exaltante. É deslumbrante. 

Não chega para vida de cada um, extravasa sempre para além de tudo que nós somos, 

porque é uma vontade que faz parte da vontade de muitos, de uma escolha, de uma história. 

Hoje, portanto, já não somos António Sérgio, já não somos Rui Grácio, já não somos Maria 

Amália Borges, já não somos Freinet. Somos aquilo que podemos construir a partir deles e, 

quantas vezes, contra eles. Mas já não somos também nem eu, nem a Rosalina; somos uma 

dinâmica muito forte e contraditória, com muitas áreas de luz e muitas áreas de penumbra, 

tal como a vida real, autêntica, para sermos autênticos e verdadeiros. (Niza 1992b: 34-35) 
 

Hoje, somos capazes de afirmar que o Movimento da Escola Moderna tem exercido, em 

Portugal, um papel importante, ao nível dos contributos pedagógicos na formação de 

professores de forma coesa. 

No início do ano lectivo de 2001/02, o MEM foi reconhecido como Pessoa Colectiva de 

Utilidade Pública (Diário da República, II série, n.º 226 de 28 de Setembro de 2001) e em 

Maio de 2004, no âmbito das comemorações do 30º aniversário do 25 de Abril, agraciado 

com o título de Membro-Honorário da Ordem da Instrução Pública (Diário da República, II 

série, n.º 46 de 19 de Outubro de 2004). 

O Movimento é, no presente, reconhecido e respeitado pelo Ministério da Educação, por 

Universidades e Escolas Superiores de Educação. 

Em diversos momentos, ao longo dos últimos trinta anos, a convite do Ministério da 

Educação, elementos do Movimento têm participado em grupos de trabalho: como 

consultores dos Programas da Inspecção Geral de Ensino; na elaboração de currículos e 

programas; na produção de materiais de apoio aos programas e à formação de professores. 

Participam, também, no Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

Colaboram, com a publicação de artigos, nas revistas ‗Inovação‘ e ‗Noésis‘ do Instituto 

de Inovação Educacional, na ‗Página‘ do Sindicato dos Professores do Norte, na ‗Palavras‘ da 

Associação de Professores de Português e na revista da Associação de Professores de 

Matemática. 

Há, actualmente, uma participação de docentes do MEM nas instituições de Ensino 

Superior, nomeadamente nas de formação inicial de professores e educadores, quer enquanto 
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docentes, quer enquanto cooperantes em estágios, e, também, enquanto formadores na 

estrutura contínua dos centros de formação do Movimento e outros. 

É, aliás, na vertente formativa que radica muito do importante trabalho do MEM, tanto 

no passado, como no presente. 

Devemos destacar, aqui, a cultura dos grupos cooperativos ―espaços privilegiados de 

formação e têm como funções a formação permanente dos seus sócios e contribuir com o 

trabalho pedagógico e de animação associativa para a realização do plano de actividades do 

Núcleo Regional‖ (González, 2002:210), que constituem a base estrutural e formativa, entre 

pares, do Movimento.  

Nos dias de hoje, esta associação está organizada, estatutariamente, da seguinte forma: 

Órgãos sociais – Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal e outros Órgãos associativos: 

Conselho de Coordenação Pedagógica (CCP) e os dezassete Núcleos Regionais. 

Podemos afirmar que a história deste Movimento marcou, decisivamente, a história da 

pedagogia portuguesa, nos últimos quarenta e cinco anos, socorrendo-nos das palavras de 

António Nóvoa: 

As ciências da educação devem tudo a estes homens e mulheres, a estes colectivos 

organizados, que sempre se bateram pela valorização de um pensamento crítico feitos pelos 

e com os professores. Eles são portadores do que há de melhor na pedagogia portuguesa. 

(Nóvoa 1992:26) 

 

2. Metodologia  

 

Sendo a questão inicial que deu origem a este estudo: Como pode o Modelo Pedagógico 

do Movimento da Escola Moderna contribuir para o desenvolvimento de uma atitude de 

prazer, questionamento e aprendizagem face à Literatura, nos alunos do 1º Ciclo?6, 

decidimo-nos por uma metodologia de carácter qualitativo.  

Tuckman (1994:532) diz-nos que esta metodologia é utilizada quando pretendemos 

identificar e descrever processos, destacando-se o processo e o significado das observações e 

colocando-se, o investigador, como o instrumento essencial de recolha de dados. Abrange 

questões de investigação em situação natural e pessoas actuando nessa situação, votando-se, 

                                                             

6 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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entre outras, a temáticas de investigação relacionadas com a Educação, em que a recolha de 

dados se centra na descrição, na descoberta, na classificação e na comparação. Refere as cinco 

principais características da investigação qualitativa: 

(1) A situação natural constitui a fonte dos dados, sendo o investigador, o instrumento-

chave da recolha de dados; 

(2) A sua primeira preocupação é descrever e só secundariamente analisar os dados; 

(3) A questão fundamental é todo o processo, ou seja, o que aconteceu, bem como o 

produto e o resultado final; 

(4) Os dados são analisados intuitivamente, como se se reunissem, em conjunto, todas as 

partes do puzzle; 

(5) Diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao ―porquê‖ e ao ―o 

quê‖. (Bogdan e Biklen (1992) apud Tuckman (1994:507-508)) 

Para Bisquerra (1989), o modelo qualitativo engloba uma série de variáveis. Há um 

predomínio ao nível dos valores, quer da parte de quem investiga, quer da parte do objecto do 

estudo.  

Neste sentido, optámos pela metodologia qualitativa, uma vez que é nosso propósito 

conhecer a actuação dos intervenientes neste estudo, no seu ambiente natural, recolhendo os 

dados e realizando as observações de forma a dar resposta aos objectivos a que nos 

propusemos.  

Estes objectivos exigem de nós uma postura nessa linha, uma vez que pretendemos:  

 Compreender de que forma o pensamento filosófico e pedagógico do MEM fomenta 

um trabalho, em sala de aula, promotor de novas práticas no ensino-aprendizagem da 

Literatura;  

 Descrever os processos vividos, pela turma, no trabalho da Literatura;  

 Verificar se a metodologia utilizada contribui para uma atitude de prazer, 

questionamento e aprendizagem fomentado pela Literatura;  

 Valorizar o trabalho da Literatura, em sala de aula, contribuindo para uma mudança de 

concepções e práticas dos professores, relativamente ao mesmo; 

 Colaborar para um melhor conhecimento sobre a adopção de uma metodologia 

inovadora de ensino/aprendizagem.  
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Decidimo-nos por uma metodologia de carácter qualitativo descritivo, pois o nosso 

propósito é, com base no referido anteriormente, observar, descrever e interpretar a vida 

escolar desta turma, em particular, no que concerne à temática proposta.  

Subscrevemos o referenciado por Bogdan e Biklen (1994) no que se refere às 

particularidades da metodologia em causa: a fonte directa dos dados é o ambiente natural, ou 

seja, a sala de aula, e é ela a nossa fonte e instrumento principal dos dados recolhidos, que 

são, principalmente, descritivos. As características, desses dados, fazem deles elementos do 

tipo qualitativo. De entre os vários géneros de estudos qualitativos possíveis, Patton apud 

Tuckman (1994) refere que, quando o investigador assume que cada caso é especial e único, a 

orientação da investigação será a de estudo de caso. Também para Jorge (2005:47), ―esta 

metodologia procura compreender o comportamento individual mais do que o geral e o 

universal‖, considerando-se, aqui, como indivíduo a turma, em questão. 

Perante estes pressupostos, a nossa metodologia será qualitativa descritiva, sob a 

perspectiva de estudo de caso, porquanto nos fornece a hipótese de focalização num caso 

específico: ―A grande vantagem deste método consiste no facto de permitir ao investigador a 

possibilidade de se concentrar num caso específico ou situação e de identificar, ou tentar 

identificar, os diversos processos interactivos em curso‖ (Bell 1997:23).  

 Yin sintetiza:  

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a 

compreensão que temos de fenómenos individuais, organizacionais, sociais e políticos‖ 

(2002, p.21 cf.). E, como se trata de ―fenómenos sociais complexos‖, o estudo de caso 

―permite uma investigação que permite ―preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real. (Yin apud Duarte 2008:117) 

Pensamos que estas metodologias de trabalho, considerada a tipologia dos dados 

recolhidos como produto de investigação, nos fornecem um potencial de interpretação 

imensamente rico e validado pela realidade da sua existência. Constituem-se, em si próprios, 

elementos de acção, pois são eles próprios, através dos dados que nos fornecem, promotores 

de reflexão para novas acções pedagógicas quer de continuidade, quer de melhoramento, quer 

de mudança. 
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2.1 Enquadramento metodológico 

 

Considera-se, tal como ADELMAN et al. (1980:59-60), citado por Bassey, 

(1999:23), mais vantajoso pelas seguintes razões: os dados do estudo de casos, sendo mais 

difíceis de organizar do que os de outras investigações, são ‗ricos em realidade‘, 

efectivamente, como sublinha YIN (1994:13), citado por BASSEY, (1996:26) ‗a essência 

do estudo de casos é que se trata de uma indagação num contexto de vida real em oposição 

aos contextos simulados das experimentações’. (Jorge 2005:49)  

É esta realidade, precisamente, que ambicionamos no presente estudo. O trabalho de 

campo, em sala de aula, é fundamental e revela-se como o ambiente primordial para a recolha 

dos dados. Instituímo-nos como via principal para essa recolha e assumimo-nos como 

investigadores participantes7. Adoptámos o papel de observadores: registámos os dados, da 

forma mais objectiva possível. Esses dados são recolhidos na sala de aula, em conversas com 

os intervenientes, em situações de contacto directo, utilizando, sempre que possível, 

equipamentos técnicos de gravação áudio. Contudo, este tipo de equipamento nem sempre 

capta certos gestos, reacções e comportamentos das crianças, que foram inscritos por nós, em 

observação directa ou através da consulta, quer dos registos da professora, quer dos seus 

relatos. 

Para que essa recolha nos fosse acessível, e no sentido de não nos encararem como 

elementos estranhos à sua vida escolar, estabelecemos um relacionamento prévio com os 

alunos, realizando diversas visitas à sala de aula, em momentos e contextos diversos. 

Evidentemente que temos consciência dos condicionalismos inerentes a essa relação. 

Contudo, entendemos que a acessibilidade a determinados dados e a sua validação estavam, 

fortemente, condicionados pela relação de confiança e cooperação constituída, previamente. 

Há, no nosso entender, vantagens visíveis nesta relação. A nossa presença assídua, em 

sala de aula, promove espontaneidade e comportamentos mais naturais, dando-nos acesso à 

análise de atitudes e respostas de carácter mais complexo e, ao mesmo tempo, mais instintivo, 

que o não seriam, de outra maneira. 

A inserção, em sala de aula, foi bastante facilitada pelo facto de haver um conhecimento 

nosso, prévio, com a professora da turma. Foi ela quem mediou esta entrada, explicando à 

turma os objectivos da nossa presença. Integrámo-nos nas rotinas habituais, procurando 

                                                             

7 O negrito é da nossa responsabilidade. 
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sempre uma inclusão no grupo, mesmo ao nível físico, levando uma almofada para nos 

sentarmos, no espaço consagrado à leitura, de que falaremos mais adiante. Com esta atitude, 

aspirámos a que não houvesse mudanças nas rotinas diárias, pela nossa presença, e que, ao 

mesmo tempo, as observações e recolhas se realizassem no ambiente autêntico da turma, 

limitando, desta forma, os constrangimentos de uma investigação em presença. 

Formalizámos, à partida, a solicitação de autorização de ingresso (anexo 1), na sala de 

aula, com um pedido ao Director do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão. 

Procedemos também ao pedido de anuência, através de um documento (anexo 2), aos pais e 

encarregados de educação das crianças, da turma envolvida na investigação.  

Em reunião de pais/encarregados de educação, a professora titular da turma clarificou os 

objectivos do estudo, as razões da escolha daquele grupo, as actividades a desenvolver, os 

benefícios que se poderiam obter com esta investigação e o tipo de colaboração que se 

esperava de cada um dos actores (alunos, professora, pais e investigadora).  

 

2.2 Recolha de Dados 

 

Proceder-se-á ao registo da actividade, realizada em sala de aula, que se relacione com o 

trabalho de Literatura Infantil, com a turma. 

Para Yin (1989), os estudos de caso não devem centrar-se numa única tipologia de 

evidências, devendo por isso ser desejável que se recolha um alargado e diversificado número 

de fontes de informação. Partilhamos deste ponto de vista, e, como tal, utilizaremos diversos 

métodos de recolha de dados que podemos caracterizar da seguinte forma: 

 Observação participante – com a recolha das observações feitas; 

 Conversas com os intervenientes no processo – professora, pais/encarregados de 

educação e outros, para aferir opiniões quer acerca dos processos, quer dos resultados; 

 Gravações áudio das actividades – com reprodução escrita. Neste caso, identificar-se-

ão os alunos, pais, encarregados de educação e outros intervenientes com as letras 

iniciais dos seus nomes, de forma a respeitar a sua identidade. As nossas intervenções 

serão referenciadas por ‗Eu‘ e as da professora da turma por ‗ Prof. Olga‘; 

 Documentos produzidos pelos alunos e/ou pelo grupo – relacionados com as 

actividades desenvolvidas, em forma de digitalizações ou fotografias.  
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Respeitaremos a rotina de trabalho estipulada pela turma, em Conselho, para este 

trabalho, registando as produções e resultados. 

As idas à escola, quer para intervenção e tarefas directas com os alunos, quer para 

observar momentos de trabalho promovidos pela professora e/ou outros intervenientes são 

sempre, previamente, marcados e planificados, em articulação com a professora da turma. 

 

2.3 Escolha do grupo 

No nosso caso, a selecção do grupo teve, principalmente, a ver com o conhecimento 

prévio quer do currículo da professora, quer da pessoa em si, através do trabalho conjunto 

feito em grupo cooperativo, e da sua experiência na metodologia do MEM, o que nos 

garantia, à partida, que nesta turma se aplicava o modelo pedagógico na íntegra, respeitando 

os princípios do Movimento da Escola Moderna. 

a selecção de pessoas, grupos ou lugares que vão constituir o ―caso‖ é o ―passo mais 

crítico da pesquisa por estudo de caso‖. Ele alerta para a falsa ideia de que um estudo de 

caso deve obedecer a uma ―amostra‖ de um universo, pois o que está em causa é não uma 

generalização estatística mas uma generalização analítica. (…) Evidência preliminar de que 

o ―caso‖ se relaciona com a experiência ou situação que se pretende estudar e 

proporcionará riqueza de dados. (Yin apud  Duarte 2008:118-119) 

2.3.1 Caracterização do grupo 

A caracterização, abaixo relatada, excepto no que concerne à professora, foi realizada 

com base no Projecto Curricular de Turma. Este documento é elaborado, de acordo o Decreto-

Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro. O preâmbulo desta legislação esclarece a sua natureza da 

seguinte forma: 

No quadro do desenvolvimento da autonomia das escolas estabelece-se que as 

estratégias de desenvolvimento do currículo nacional, visando adequá-lo ao contexto de 

cada escola, deverão ser objecto de um projecto curricular de escola, concebido, aprovado e 

avaliado pelos respectivos órgãos de administração e gestão, o qual deverá ser 

desenvolvido, em função do contexto de cada turma, num projecto curricular de turma, 

concebido, aprovado e avaliado pelo professor titular de turma ou pelo conselho de turma, 

consoante os ciclos.  

O referido PCT foi, de acordo com o regulamentado, elaborado pela professora titular 

da turma. A sua utilização, neste trabalho, teve a sua expressa autorização. Convém ressalvar 

que este é um documento em constante actualização e construção, ao longo do ano lectivo, 
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pois nele constam todos os aspectos relevantes da vida da turma (curriculares, 

extracurriculares, socioeconómicos, pedagógicos, etc.) que podem vir a sofrer alterações com 

o decorrer do tempo. Alterando-se, mesmo, alguns, obrigatoriamente, como, por exemplo, 

modificações programáticas e pedagógicas que sofrem mudanças resultantes da avaliação 

formativa. Assim, as informações aqui presentes dizem respeito ao início do ano lectivo, 

podendo encontrar-se, no momento da leitura deste texto, já modificadas. Desejámos que esta 

caracterização fosse o mais pormenorizada possível, para que fossem, plenamente, 

compreendidos os contextos humanos, socioeconómicos, físicos, metodológicos e, sobretudo, 

pedagógicos, em que se efectua este estudo. 

No que concerne à metodologia, acção pedagógica, instrumentos de registo e pilotagem 

e recursos utilizados pelo modelo em estudo que se encontrarão referenciados nesta 

caracterização, faremos, posteriormente, uma contextualização teórica. 
 

2.3.1.1 A escola: 
 

Denominada de Vila Real nº. 4, é vulgarmente conhecida por Escola das Árvores e fica 

situada no Bairro de Almodena. Este bairro, que teve a sua origem na característica rua da 

Fonte Nova, sofreu um grande crescimento a partir de meados do século XX. Apresenta 

grande densidade populacional e muito diversificada. Os seus habitantes têm, naturalmente, as 

mais diversas profissões e a maioria tem um rendimento económico e qualidade de vida de 

nível médio. Mas, a par deste facto, existe uma pequena franja populacional que sobrevive de 

modestíssimos rendimentos familiares e em habitações muito precárias. Também existem 

alguns bairros sociais, pertencentes à Câmara Municipal, com famílias realojadas, de etnia 

cigana e outras que viviam em barracas e que sobrevivem essencialmente do Rendimento de 

Reinserção Social.  

O edifício da escola é de construção relativamente recente. Constituído por dois pisos, 

com duas salas em cada um, possui uma cozinha, uma pequena biblioteca, três casas de 

banho, várias despensas pequenas, um hall e ainda um gabinete para professores e 

aquecimento central a lenha. Em seu redor, existe um logradouro murado, em terra batida, 

com algumas árvores que ali foram plantadas, ao longo dos anos, pelos professores e alunos. 

Existe, também, um espaço coberto que abriga, em dias de chuva, as crianças nos seus tempos 

de lazer e de recreio. 

O horário da escola é o denominado horário normal: das 9 às 12 horas e das 13.45h às 

17.30h. Existe um intervalo no período da manhã, de 20 minutos, às 10.30h, e outro no 

período da tarde, de 15 minutos, às 14.45h.  
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2.3.1.2 A sala de aula  

A sala de aula da turma em que trabalhámos, situada no rés-do-chão, tem o pavimento 

plastificado. Possui uma pequena área, destinada a trabalhos de expressão plástica, em 

mosaico, com um balcão e uma bacia com água canalizada. Tem boa iluminação natural e 

artificial. O mobiliário está em razoável estado de conservação. Quanto ao equipamento, 

existem dois armários, mesas e cadeiras em número suficiente para os alunos. Há um 

computador com impressora, a funcionar. A área da sala é muito boa, proporcionando espaço 

suficiente para organização de trabalho diferenciado, a que nos referiremos mais à frente. Os 

três quadros existentes, a giz, estão em mau estado. A escola possui alguns recursos materiais, 

nomeadamente: câmara de vídeo, projector de diapositivos, televisão, vídeo, retroprojector 

com respectiva tela de projecção. 

2.3.1.3 A professora 

Olga Magalhães Carvalho Alves, licenciada, com um DESE em Formação Pessoal e 

Social, é professora do 1º CEB há trinta anos, e sócia do MEM desde 1984. Conta, no seu 

currículo, com inúmeras e diversas experiências pedagógicas, das quais destacamos a sua 

experiência como formadora do MEM em oficinas de formação e projectos de 

aprofundamento; como formadora no Programa de Formação em Ensino Experimental das 

Ciências para Professores do 1º CEB; a sua docência no EBM, altura em que iniciou a 

experimentação de alguns instrumentos do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola 

Moderna e o seu desempenho enquanto coordenadora pedagógica do ATL da Instituição 

Particular de Solidariedade Social ‗O Bugalho‘, durante treze anos, onde aplicou os 

instrumentos e metodologias de regulação social do Movimento, e onde desenvolveu um 

trabalho de grande dedicação e admiração por parte de toda a comunidade. 

Desde que regressou à docência, no 1º CEB, aplica o modelo do MEM, na sua 

globalidade, como aliás se pode ver pela caracterização, abaixo referenciada, do trabalho 

pedagógico, que cumpre com a sua turma, no presente ano lectivo. 

É visível, para qualquer pessoa que visite a turma e observe o seu trabalho, o empenho e 

dedicação com que abraça a profissão, bem como a forma como acredita no seu trabalho. A 

sua relação com os alunos revela um respeito e uma admiração mútua, totalmente condizente 

com a filosofia do Movimento, para além do que é de uma riqueza humana, no trato pessoal 

com toda a comunidade educativa, até patente nos depoimentos dados pelos pais/encarregados 

de educação. 
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Pedimos-lhe que nos fizesse uma reflexão escrita, dando o seu testemunho, sobre a 

aplicação do modelo do MEM: suas vantagens e desvantagens, a importância que dá à 

Literatura Infantil em sala de aula e o impacto desta investigação com a sua turma. Pensamos 

que as suas palavras são demasiado importantes para as transformarmos ou subvertermos; 

assim, preferimos mantê-las na íntegra, citando-a:  

Esta é uma reflexão sem rede, não fui ler nada, é o que sinto…  

Vantagens do modelo: 

 Enquadramento nas teorias sócio-construtivistas, logo, não se encaixa num 

modelo de ensino transmissivo. 

 As crianças vão aprendendo conforme o seu ritmo individual. 

 É um modelo gerador de cooperação entre pares. 

 Desenvolve competências ao nível da organização, da iniciativa, da 

perseverança, da participação, da metacognição, entre outras. 

 As crianças sentem-se motivadas e trabalham com entusiasmo. 

 O que aprendem e a forma como aprendem tem significado. 

Desvantagens: 

 Muito trabalho para o professor, pois tem de preparar tudo conforme a 

turma o exige (planos, materiais, criar espaços, instrumentos de registo…) 

 Exige um grande esforço do professor para fazer entender, aos outros8, que 

está a cumprir o programa e o currículo. 

 Um auto-controle enorme, por parte do professor, para manter uma atitude 

em sala de aula, coerente com o modelo. 

 Os alunos sentirem um choque quando mudam de professor ou de grau de 

ensino em que é utilizado o modelo tradicional. 

Em relação à literatura infantil: 

Há estudos que mostram que as crianças que interagem, desde muito cedo, com 

textos escritos, apresentam maior entusiasmo pela escrita e leitura. As crianças têm 

tendência a imitar, por isso, os pais ou os professores, ao lerem para elas, fomentam essa 

vontade de identificação com o adulto; por conseguinte: a vontade de aprender a escrever e 

a ler. A linguagem também se desenvolve, por apropriação de expressões ditas ou lidas pelo 

adulto. O vocabulário alarga-se, a gramática vai sendo construída, os sons repetidos ajudam 

na discriminação dos mesmos… 

Outra vantagem é o facto de a criança prestar atenção, perceber que o que está 

escrito é aquilo que ouve, que a escrita possibilita o registo no tempo, não desaparece como 

o que é dito oralmente.  

                                                             

8 Entenda-se este outros como: colegas, Direcção da escola, … 
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Com as histórias, a poesia… as crianças percebem que há um mundo imaginário 

onde tudo é possível.  

Aprendem novos sentimentos e expressões que não se geram, somente, com as 

simples vivências diárias e que a Literatura nos dá. 

Aprendem a estar, a respeitar o momento em que alguém lê. 

Com este trabalho de campo tenho tido a possibilidade de pôr em prática novas 

formas de ir além da história, de mudar alguns momentos instituídos, de reflectir com 

alguém sobre a importância do momento da leitura… 

Para os alunos é importante perceberem que os professores também cooperam e que 

estudam sobre aquilo que eles fazem. Aprendem a estar com outros ―actores‖ na sala de 

aula sem se perturbarem por isso. Perceberem que a professora ―intrusa‖ lhes traz algo de 

novo, materiais, como por exemplo uma nova Língua (gestual). O facto de as conversas 

irem sendo gravadas também tem algum impacto no grupo.  

Alunos e professora ficaram encantados com a história contada em Língua gestual. 

Só foi possível no âmbito deste trabalho de campo. 

Olga Alves, Janeiro de 2010 

2.3.1.4 A turma 

A turma, do 1º ano de escolaridade, é constituída maioritariamente por rapazes; dez 

crianças entraram para a escola com seis anos completos até 30 de Setembro (idade prevista, 

legalmente, pelo Ministério da Educação para a entrada no Primeiro Ciclo do Ensino Básico), 

sete crianças entraram com cinco anos, a completaram os seis anos até 31 de Dezembro (idade 

de entrada excepcional no 1º Ciclo do Ensino Básico) e duas com sete anos. É, portanto, uma 

turma bastante heterogénea quer em termos etários, quer em termos de sexo. Há na turma um 

aluno de origem chinesa, que já domina a leitura e a escrita, mas que revela uma forte rejeição 

à actividade de ouvir histórias. 

Relativamente às habilitações literárias dos pais dos alunos, constatámos que as mães 

têm habilitações literárias superiores às dos pais. Na sua maioria, têm habilitações até ao 12º 

ano de escolaridade. Não existem, nesta turma, pais analfabetos. 

No que se refere ao nível socioeconómico das famílias, este não é muito elevado. Na 

generalidade, existe um equilíbrio, pois os pais têm remunerações médias, apesar de existirem 

algumas famílias com rendimentos mais elevados e outras com rendimentos mais baixos. 

No que se refere ao agregado familiar, a maioria das crianças vive com os pais e irmãos, 

sendo menor o número de crianças que vive ou só com os pais ou com outros parentes 

próximos. 
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2.4 Contextualização do trabalho pedagógico: 

 

No projecto curricular de turma, a docente faz uma breve reflexão teórica que julgamos 

pertinente citar, uma vez que contextualiza, teoricamente, o trabalho pedagógico 

desenvolvido, no âmbito do modelo desenvolvido:  

É nossa preocupação central desenvolver a acção educativa segundo pressupostos 

em que acreditamos e que, na nossa opinião vão ao encontro dos princípios definidos pelo 

Ministério da Educação (ME) no decreto-lei 6/2001, no capítulo I, artº3º. As linhas, 

segundo as quais nos esforçaremos por conduzir a nossa acção, são aquelas que sintetizam 

um modelo pedagógico que estamos a implementar, na nossa sala de aula. É o modelo 

pedagógico do Movimento da Escola Moderna (MEM) cujo alicerce é o princípio de que os 

meios pedagógicos veiculam em si, os fins democráticos da educação do qual decorrem os 

princípios estratégicos da intervenção educativa, segundo os quais nos orientamos. Sendo 

assim, a nossa acção educativa centrar-se-á em: trabalho diferenciado; cooperação; 

construção do conhecimento pelos próprios alunos; dar sentido social às aprendizagens; 

gestão do tempo, dos espaços, dos recursos, do currículo e da avaliação de forma 

negociada; trabalhar fora da sala de aula mediante auto proposição dos alunos, ou da 

professora, segundo as suas necessidades, individuais ou do grupo de trabalho; criação de 

um conjunto de instrumentos de registo sustentadores da vida social; organização, 

democraticamente, negociada em conselho de cooperação; partilha de saberes; cooperação 

e entreajuda dos alunos na construção dos conhecimentos; intervenção dos alunos na 

comunidade integrando, nos seus projectos, pessoas cujos saberes são importantes para a 

execução dos mesmos e trabalho nas diferentes áreas segundo metodologias a elas 

inerentes.  

Analisando e discutindo em grupos de reflexão, o mais atentamente possível, as 

competências específicas e gerais apontadas pelo ME como perfil ideal, a atingir pelos 

alunos no final do ensino básico, estamos conscientes de que os princípios em que as nossas 

estratégias de actuação educativa assentam, bem como as metodologias que utilizamos, 

poderão ser um motor de promoção e desenvolvimento, das mesmas. A noção de 

competência, como nos é referenciada pelo documento emanado do ME, é uma noção 

ampla que deve ser entendida como um saber em acção ou em uso, o que quer dizer que 

desenvolver competências não é simplesmente levar os alunos a adquirir um conjunto de 

conhecimentos a que deverão juntar um certo número de capacidades e atitudes, mas sim 

criar condições para que se desenvolvam, de forma integrada, capacidades e atitudes que os 

tornem capazes de utilizar os conhecimentos em diversificadas situações. Trata-se, pois, de 

tornar os alunos capazes de reflectirem sobre aquilo que aprendem, por processos por eles 

próprios construídos, de tal forma que a sua atitude perante as aprendizagens seja positiva e 

autónoma. Perante situações problemáticas, as competências adquiridas deverão permitir a 



34 

 

activação de recursos (conhecimentos, capacidades estratégias) capazes de encontrar 

respostas.   

(…) Tendo como pano de fundo os princípios em que acreditamos e as 

competências que temos obrigação de desenvolver, procuraremos criar todas as condições 

possíveis para que o ambiente educativo estimule a autonomia, a cooperação, ― que 

estimule e active na criança um grupo de processos internos de desenvolvimento no 

decurso das interacções com os outros que, progressivamente, são absorvidos pelo curso 

interior do desenvolvimento e se convertem em aquisições internas das crianças” 

(Vygotsky citado por Niza S. 1998). Olga Alves (2009) 

 

2.4.1 Organização pedagógica do trabalho em sala de aula 

Convém ressalvar, neste momento, que a vida da turma é organizada de forma 

negociada e participada por todos. A construção do cenário pedagógico por todos os 

elementos da turma, de forma cooperada, assume, tal como nos diz Filomena Serralha, uma 

função primordial na promoção do desenvolvimento pessoal, social e moral dos alunos: 

Num recente estudo da autoria de De Vries e Zan (1998), que se enquadra numa 

perspectiva construtivista piagetiana, sublinham a importância da organização da sala de 

aula, como factor de bem-estar para os que partilham aquele espaço e para a promoção do 

desenvolvimento moral. 

As crianças em uma sala de aula moral sentem-se proprietárias desta. A sala de 

aula não pertence ao professor, pertence às crianças. A classe moral não expressa a 

personalidade apenas do professor; as paredes são cheias de desenhos, escritos, projectos 

das crianças…a sensação de propriedade da sala de aula é similar a como nos sentimos 

acerca das nossas próprias casas. Sentimo-nos em casa porque podemos organizá-la para 

nossa segurança, conforto, prazer e conveniência. Os objectos da nossa casa pertencem-

nos e somos livres para usá-los para nossas próprias finalidades. Assim também é na sala 

de aula moral. As crianças sentem-se seguras e confortáveis. (Serralha, 2001:50) 

Como podemos verificar, no Movimento releva-se, fortemente, um ambiente de 

cooperação educativa. Contudo, um ambiente social de aprendizagem, com um perfil 

predominantemente formativo, impõe, tal como nos diz Niza (1998), um grande esforço de 

auto-sustentação da organização do trabalho. 

Do professor espera-se disponibilidade, estímulo, respeito pelas ideias e decisões no 

planeamento, acompanhamento, orientação, regulação e apoio individualizado. 

Neste modelo, de organização sociocentrada, valoriza-se o trabalho diferenciado das 

aprendizagens escolares realizadas em cooperação. Porém, para que estas aprendizagens e o 
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percurso de cada um e de todos tenham sentido social, transmitam segurança, mentalizem e 

demarquem, os percursos de trabalho devem ser perceptíveis, pois só através dessa forte 

visibilidade colectiva nasce o ambiente solidário que sustenta o trabalho em sala de aula.  

É por isso que se torna, no Movimento, tão importante, ―a função de pilotagem que 

guia sistematicamente a tomada de consciência, a avaliação, a orientação das acções, o 

planeamento, e a sustentação do trabalho é realizada por um conjunto de mapas de registo 

dos percursos e das produções que permitem os balanços e a regulação do trabalho de 

aprendizagem de cada um, em cooperação. (Niza, 1998:92) 

 

 Para que tal seja construído de forma funcional e organizada, Niza (1998:92) 

apresentou-nos um quadro, cujos instrumentos colectivos se constituem como sendo de 

pilotagem do desenvolvimento do currículo e do trabalho de aprendizagem dos alunos, figura 

1, e que sistematiza de forma clara e objectiva a organização cooperada de trabalho: 

 

Figura 1 

Para além destes instrumentos, é de enorme relevo referir um outro meio de pilotagem e 

de registo de planeamento individual que se cruza com os registos colectivos a que chamam 

Organização Cooperada de Trabalho 

Planificação Pilotagem Avaliação/Regulação 

Plano Semanal 

- Planos e Projectos 

- Responsabilidades/tarefas 

Plano do Dia 

- Lista de actividades e projectos 

- Divisão de trabalho (quem e o quê?) 

  - Toda a turma 

  - Em grupo 

  - Em pares 

  - Individualmente 

Planos a curto e longo prazo 

- Saídas (exterior) 

- Projectos e comunicações 

- Jornais e livros 

- Correspondência inter-escolas 

  

 

Trabalho Individual e da Turma 

Mapas 

- Plano Anual 

- Mapa de Projectos 

- Plano Diário 

- Inventários 

- Presenças 

- Actividades individuais  

  (mapas de registo) 

- Tarefas 

- Regras de vida 

- Diário de Turma 

Diariamente 

- Fizemos 

- Não fizemos 

- Precisamos de acabar 

Semanalmente 

(feito através do Conselho) 

a) Balanço do trabalho semanal 

b) Leitura do Diário com análise dos 

incidentes críticos e balanço das 

sugestões para a próxima semana. 
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Plano Individual de Trabalho (PIT). Este documento, de periodicidade semanal, funciona 

como um mapa onde, cada aluno, individualmente, regista as suas propostas de trabalho a 

realizar na área de estudo autónomo, no trabalho em projectos e as respectivas comunicações, 

onde marca o trabalho individual com o professor, mas, também, as suas tarefas no que diz 

respeito à vida organizativa da turma e/ou da escola. O PIT tem ainda espaços que se 

reservam à avaliação do seu trabalho, bem como de sugestões e orientações quer do professor, 

quer dos colegas. Estes dados são depois transferidos para os mapas de registos de produções, 

como é o caso, entre outros, das leituras, da escrita de textos ou do trabalho realizado em 

ficheiros. 

Destaque-se, neste momento, a liberdade de gerir estes instrumentos, pelos professores 

do Movimento, de acordo com a realidade da turma que leccionam. Assim, como veremos de 

seguida, há um ajuste à realidade desta turma dos instrumentos supracitados por Sérgio Niza, 

de acordo com o ano de escolaridade e outras condicionantes que se apresentam. 

Quanto aos aspectos materiais e metodológicos, a sala de aula está organizada da forma 

como de seguida apresentaremos. Os espaços existentes possuem: 

Área de apoio geral:  

 Armários de materiais colectivos: existem dois armários, um com tesouras, lápis de 

cor, cola, borrachas, papel…, outro com os dossiers, caixas individuais com materiais 

e cadernos individuais devidamente arrumados e classificados, pelos alunos, para que 

lhes seja fácil identificá-los e arrumá-los após a sua utilização.  

 As tintas encontram-se na banca de pintura. 

 Os placards, as costas e faces laterais dos armários e as paredes acolhem os mapas de 

registo e pilotagem de actividades: 

Planificação 

Agenda Semanal (anexo 3): a semana é gerida através da agenda semanal de trabalho, 

onde, de acordo com o PCT, se têm em conta alguns tempos estruturados do currículo que se 

constituem em rotinas de trabalho. É o caso do tempo para o Conselho de Cooperação, 

distribuído por dois momentos diários e um momento alargado no final de Semana; o Tempo 

de Estudo Autónomo, Trabalho de Projecto (Área de Projecto), Tempo para as Comunicações 

e actividades de extensão (Recepção de convidados, correspondência interescolar...). As áreas 

curriculares disciplinares encontram-se distribuídas por vários tempos semanais.  
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Plano semanal (anexo 4): o plano semanal, em forma de grelha, é preenchido pela 

professora, tendo em conta que estamos perante um primeiro ano de escolaridade, e colocado 

no placard à segunda-feira. No entanto, ele é produzido em negociação com os alunos, 

respeitando sempre o que ficou por fazer, na semana anterior. 

Plano Diário (anexo 5): o plano diário tem como suporte o plano e a agenda semanais. 

Os trabalhos a realizar são negociados mediante as propostas dos planos semanais e os 

projectos em cursos.  

Pilotagem  

Estes instrumentos têm como função orientar, promover a tomada de consciência e 

avaliar as acções da turma, para além de serem motivadores de trabalhos nas várias áreas 

curriculares, como veremos, de seguida. 

Planos Curriculares/grelhas de verificação (anexos 6/7): os conteúdos programáticos 

estão descodificados, em forma de grelhas, em que consta o nome de cada aluno, sendo de 

fácil acesso a toda a turma. À medida que aqueles se vão trabalhando, cada criança irá dando 

baixa daquilo que já é capaz de realizar. Como as grelhas estão à vista de todos, servem para, 

a todo o momento, o grupo, e cada um, fazer o ponto da situação e, desta forma, 

consciencializar o aluno e o professor daquilo que é preciso trabalhar, em colectivo ou em 

Estudo Acompanhado. Devido à falta de espaço, optou-se por afixar somente as grelhas de 

Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. Decidiu-se destacar os conteúdos que, em 

Língua Portuguesa e Matemática, os alunos deverão ser capazes de dominar ao fim do 

primeiro período, porque o grupo é de primeiro ano e é mais fácil, desta forma, visualizar e 

negociar a avaliação. Proceder-se-á, da mesma forma, para os restantes períodos. 

Mapa dos mini-projectos de turma (anexo 8): o objectivo deste mapa é registar o 

interesse dos alunos por pesquisas e projectos a efectuar. Assim, a sua tabela tem como 

entradas: o que queremos saber?, o que sabemos?, quem vai pesquisar?, o que precisamos9? 

Este instrumento regula o trabalho de projectos e estrutura, de forma clara, não só o 

pensamento aos alunos, mas também o seu trabalho. 

Incluiremos, de seguida, na descrição do mapa de tarefas, outros mapas que fazem parte 

dos instrumentos de pilotagem. 

                                                             

9 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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Mapa de tarefas (anexo 9): todas as tarefas são definidas e distribuídas, semanalmente, 

no Conselho, e realizadas a pares, excepto uma, pois a turma é constituída por dezanove 

alunos, o que não permite formar pares com a totalidade dos alunos. De momento as tarefas 

agendadas e existentes neste mapa são:  

 Diário de turma 

 Calendário 

 Biblioteca 

 Ajudar a professora 

 Nomes 

 Cadernos 

 Leite 

 Tempo 

 Caixas 

 Presenças 

À medida que a vida na escola se for alterando, estas tarefas irão, com certeza, sofrer, 

também, alterações, pois, segundo este Modelo, só o que tem sentido permanece. Pela própria 

nomenclatura utilizada, conseguimos apreender a função de algumas das tarefas definidas. 

Contudo, julgamos importante explicitá-las: 

Diário de Turma (anexo 10) – os alunos responsáveis por esta tarefa constroem, à 

segunda-feira, a tabela para o respectivo instrumento e decoram-na com desenhos ou outras 

ilustrações; esta decoração tem como objectivo fazer com que as crianças o sintam mais seu, 

ou seja, se revejam no trabalho realizado; 

Calendário (anexo 11) – as crianças distribuem, diariamente, um calendário mensal, que 

é preenchido com o dia do mês. Este documento é muito útil, pois apela a uma aprendizagem 

fundamental, neste primeiro ano de escolaridade, que é a noção temporal que os alunos, 

nestas idades, ainda têm dificuldade em assimilar. Serve de motor à identificação do dia da 

semana e a muitas outras actividades que se relacionam com as relações de tempo, mas 

também a actividades ligadas à matemática, tais como o número do dia, entre outros; 
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Biblioteca (anexo 12) – os alunos zelam pela arrumação e manutenção da biblioteca, 

sendo até eles a propor a forma como se devem arrumar os livros: por tamanhos, por serem 

livros de poesia ou não, entre outras ideias que já surgiram; 

Ajudar a professora – tal como o próprio nome indica, esta tarefa consiste em ajudar a 

professora, em diversas funções; uma delas, a título de exemplo, é a arrumação das almofadas 

no espaço de leitura quando é chegado o tempo de ler a história; 

Nomes – todos os dias se procede à distribuição dos nomes dos alunos (anexo 13) que 

para além de conterem o nome completo, o que auxilia na escrita do mesmo, uma vez que 

estamos numa turma de 1º ano, contém, ao mesmo tempo, os abecedários com diferentes 

tipologias de letra, para auxiliar quer no seu conhecimento e memorização, quer na sua 

decifração; 

Cadernos – os alunos distribuem os cadernos diários aos colegas. Esta tarefa, tal como a 

anterior, é um forte motor de leitura e memorização, pois exige de quem a executa a 

identificação do nome dos colegas; 

Leite – há diariamente a distribuição, contagem e preenchimento da tabela de registo 

dos pacotes de leite consumidos na turma (anexo 14), bem como a construção do gráfico com 

a contagem desses pacotes de leite escolar. Este material serve para trabalhar noções 

matemáticas de forma vivenciada e sentida. Para além do registo, há ainda a sua recolha para 

posterior reciclagem; 

Tempo (anexo 15) – os alunos preenchem um mapa de registo meteorológico, com os 

respectivos símbolos. Esta tarefa, tal como a do Calendário, sensibiliza os alunos, não só para 

a observação das mudanças atmosféricas, mas também para as relações temporais: que tempo 

fez ontem? E anteontem?10; 

Caixas – esta é uma tarefa que, apesar de ainda se encontrar no mapa, já foi considerada 

pela turma como desnecessária, pois consistia na distribuição das caixas individuais de 

material (tesouras, colas, lápis de cor, entre outros) pelos alunos. A turma chegou, entretanto, 

à conclusão que não era necessário, pois as caixas podiam ficar sempre debaixo das mesas dos 

alunos, dispensando-se, desta forma, a tarefa. Este é um exemplo claro de como se negoceia e 

altera a vida da turma conforme as situações têm ou não significado; 

                                                             

10 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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Presenças (anexo 16) – há um mapa de presenças que serve para assinalar, conforme o 

nome indica, as presenças e faltas dos alunos; através dele também se trabalha o 

reconhecimento dos nomes, o número de faltas, o número de presenças, relações de grandeza 

e outras noções matemáticas, nomeadamente, e mais uma vez, as temporais; 

Mapa de registo de histórias lidas (anexo 17) – registam-se, aqui, as leituras feitas pelos 

convidados que vêm à sala ler. Regista-se o seu nome, a data, o título do texto, a reacção dos 

alunos e outras observações. Este mapa é preenchido pela professora e serve também para 

monitorizar/avaliar esta actividade; 

A ficha de auto-avaliação de actividades individual (anexo 18) – funciona desde o início 

das actividades lectivas. Coloca os alunos em situação de reflexão individual sobre o trabalho 

realizado; 

P. I. T. (Plano Individual de Trabalho) – de momento não está implementado pelo facto 

de ainda se trabalhar muito em colectivo. Os alunos ainda estão a compreender esta nova fase 

do seu percurso escolar. Logo que seja oportuno implementar-se-á. O P.I.T. é um roteiro 

semanal do percurso de cada um dos alunos para o desenvolvimento do currículo. É uma 

grelha de planeamento e avaliação das actividades, instrumento-chave para o planeamento do 

estudo acompanhado e respectiva avaliação. É também um veículo de comunicação entre o 

professor e os encarregados de educação. Este instrumento só será introduzido no segundo 

período.  

Decurso da prática na sala de aula 

A prática desenvolve-se, como já referimos, segundo princípios bem claros. Por tal 

facto, utiliza-se uma metodologia participada pelos alunos, tendo como suporte os 

instrumentos de registo e pilotagem de toda a acção educativa, já referenciados, para que o 

grupo e mesmo os visitantes tenham, constantemente, uma panorâmica do que se faz e do que 

cada um já é capaz. Tudo tem de ser bem claro e, autenticamente, vivido pelas crianças.  

Conselho: o início das actividades de cada dia de trabalho faz-se em conselho de turma, 

como forma de acolhimento. É, nesse primeiro tempo, que se preparam as áreas de trabalho, 

se realizam muitas das tarefas e se apresentam produções. Por vezes, é da apresentação de 

trabalhos que surgem projectos e conteúdos para serem trabalhados. Cada dia encerra com 

uma breve reunião para balanço do dia. À sexta-feira, o Conselho prolonga-se por quase toda 

a tarde, é o Conselho Cooperativo ou Assembleia. Cada aluno reflecte, individualmente, sobre 

a semana e exprime, para o colectivo, a sua opinião. Lê-se o Diário de Turma e debatem-se as 
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ocorrências positivas e negativas. Recolhem-se opiniões dos que querem ajudar a clarificar os 

factos e os comportamentos. Apreciam-se propostas para planos futuros. Avaliam-se e 

distribuem-se as tarefas. Inicialmente, o conselho é gerido pela professora mas, mais tarde, 

por eleição, haverá um Presidente e um Secretário que, com a ajuda da professora, orientam o 

conselho. É um momento alto de formação cívica na vida da turma: 

O Conselho de Cooperação Educativa é uma instância não somente de partilha de 

poder, mas de exercício directo da participação democrática na escola e motor do 

desenvolvimento moral (para a cooperação através da cooperação) e do desenvolvimento 

social e cívico (pela promoção do auto controle e da construção das normas e dos valores 

democráticos vividos numa instituição educativa auto regulada por consensos negociados). 

(Sérgio Niza (1991) in Projecto Curricular de Turma da professora Olga) 

O Conselho, tendo como motor o Diário de Turma, e como suporte os restantes 

instrumentos de registo e pilotagem, é pois um momento privilegiado de formação cívica e de 

participação directa em toda a vida escolar, avaliação, planificação e regulação (instituição de 

regras). 

Diário de Turma: dado o importante papel desempenhado por este mapa de registo 

colectivo em toda a vida do grupo, importa reflectir um pouco sobre ele. O Diário de Turma é 

um instrumento mediador e operador da regulação social do grupo e do processo de 

negociação permanente que uma educação cooperada pressupõe. É uma tabela constituída por 

três colunas: GOSTEI, NÃO GOSTEI, SUGESTÕES. A leitura do Diário permite-nos 

conhecer o perfil do grupo e dos seus valores, da vida afectiva e social da turma e da Escola. 

É da análise dos conteúdos expressos que, em cooperação, se poderão ir criando novas regras, 

melhorando comportamentos e crescendo para a vida. É, também, a partir das sugestões que, 

muitas vezes, surgem projectos de trabalho. Os professores têm aqui um papel 

importantíssimo, estimulando as crianças a escrever, dando o exemplo, nunca deixando cair 

este mapa de registo. Cada um escreve o que quer e quando quer (no 1º ano terá de ser, 

inicialmente, a professora a proceder ao registo). Cada aluno tem de assumir o que diz, 

datando e assinando. Este instrumento de registo encontra-se afixado em local bem visível, 

acessível a todos os alunos. 

Avaliação da evolução dos alunos pelo professor, pelos alunos e pelos pais: a avaliação 

formativa é a principal modalidade de avaliação para o primeiro ciclo e tem um carácter 

contínuo e sistemático, apontando a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das 
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aprendizagens e dos contextos que ocorrem. Inclui uma vertente diagnóstica, tendo em vista a 

elaboração e adequação do projecto curricular de turma e conduzindo à adopção de estratégias 

de diferenciação pedagógica. É, pois, esta a modalidade de avaliação que será utilizada com a 

nossa turma, tendo como base todos os mapas de registo e pilotagem já referidos 

anteriormente. O Conselho é, como temos vindo a sublinhar, o momento alto de avaliação 

cooperada. Para além dos instrumentos referidos, há os trabalhos diários dos alunos realizados 

nos cadernos ou em folhas arquivadas nos dossiers individuais. Esta modalidade de avaliação 

fornece, ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação, informação sobre a evolução 

das aprendizagens e competências. Ao longo do ano, mensalmente, os pais são convidados a 

deslocar-se à sala de aula para ajudar os filhos a organizar o dossier e, simultaneamente, 

verificar a evolução dos mesmos. Entende-se como imprescindível a colaboração e opinião 

dos pais sobre o trabalho realizado, não podendo, assim, deixar de recolher as suas opiniões 

sobre o trabalho desenvolvido, periodicamente, com os seus educandos. 

Áreas de apoio específico ao Programa 

Expressões: 

Atelier de Plástica: este espaço encontra-se em construção. Na área suja, apelidada desta 

forma, no 1º CEB, devido a ser o espaço onde se desenvolvem as actividades plásticas de 

pintura, modelagem, etc, já se encontram tintas, frascos e pincéis. Cada criança tem os seus 

próprios lápis de cor, cera e plasticina. 

Expressão musical e dramática: existem vários instrumentos musicais (à base de 

chocalhos), organizados num quadro de pregas, pendurado na área da bancada. Procuram-se 

desenvolver actividades que promovam o gosto dos alunos pela música e pelo teatro. Sempre 

que se proporcione, colocar-se-ão tipos de música diferentes, para que os alunos apreciem e 

opinem sobre distintos géneros musicais. Realizar-se-ão jogos, com sons produzidos por 

diversos objectos e instrumentos musicais. Pretende-se levar os alunos ao teatro ou a 

concertos, sempre que haja oportunidade. 

Espaço das expressões físico-motoras e dramático-musicais: esta escola não tem 

nenhum espaço destinado a estas actividades, não se investirá nesta área de forma sistemática 

como se gostaria. Procurar-se-á, sempre que possível, participar nas actividades físico- 

desportivas das AEC. 
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Língua Portuguesa 

Sendo o primeiro ano na escola o ano primordial para desenvolver o gosto pela escrita, 

a aventura deste grupo, crianças, professora e outros agentes educativos, será pelo mundo da 

escrita. Utilizar-se-á o processo interactivo de iniciação à leitura /escrita e todas as actividades 

andarão à volta da escrita. Irão envolver-se com a escrita, de uma forma muito significativa, 

ao longo do ano. Como motivação para esta viagem, irão recorrer à correspondência com uma 

turma da Voz do Operário de Lisboa cuja professora utiliza o mesmo processo de 

aprendizagem. Procurar-se-á trabalhar dando ênfase à resolução de problemas matemáticos 

para os quais a escrita e leitura são muito mobilizadas; a área de Estudo do Meio será 

trabalhada, sempre que possível, em interacção com as diferentes áreas em metodologia de 

projecto, o que provoca a leitura e a escrita. Ambiciona-se, pois, que os alunos entendam a 

funcionalidade da escrita, isto é, que ler e escrever não é apenas para passar de ano, mas sim 

para comunicar com os outros os saberes, os sentimentos, as descobertas, os caminhos 

percorridos na resolução de problemas... É, pois, com realce no ―escrever para mostrar‖ que 

se trabalhará com os alunos. Proporcionar-se-lhe-ão espaços, actividades, recursos, 

estratégias… Enfim, orientá-los nesta viagem é a função dos intervenientes educativos.  

Biblioteca: a animação da biblioteca de turma será realizada através da leitura de 

histórias, pela professora, pelos alunos, pelos pais, avós e amigos, da comunidade. A leitura 

de livros de textos, produzidos pelas próprias crianças, a dramatização de histórias e 

apresentação das mesmas, também terão, aqui, o seu tempo. Este espaço é constituído por 

uma pequena estante com livros da professora e dos alunos. Cada aluno tem uma almofada e, 

no momento de leitura colectiva, cada um senta-se na sua. Pretende-se que este espaço seja 

muito vivido. Todos os dias se lê uma história, uma poesia, ou um outro texto. De momento, 

está instituído que, à entrada do intervalo da manhã, enquanto os alunos bebem o leite, 

sentados na sua almofada, um adulto lê uma história. Reflectiremos acerca desta atitude, mais 

adiante.Em Janeiro, ambiciona-se iniciar uma actividade de leitura ou conto de histórias pelos 

pais, em dia e hora a combinar. 

Oficina de escrita e edição: dado que se segue um processo de iniciação à escrita/leitura, 

processo interactivo, que exige muito material e muita organização, há um espaço onde 

existem caixas com letras móveis, quadro de camarões onde se encontram penduradas letras 

móveis, quadros de pregas, dois flanelógrafos e um computador com impressora. Os alunos 

serão muito incentivados à escrita e espera-se editar vários ‗livros‘ com as suas produções. 
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Aspira-se escrever uma história a várias mãos. Já se iniciou esse trabalho e os pais estão 

a participar com muito entusiasmo. A ‗Mosca Motoqueira‘ iniciou a sua viagem. O texto está 

a ser produzido em rima… 

Espaço do Estudo do Meio 

Nesta área curricular, almeja-se cumprir, pelo menos, uma hora e meia a duas horas de 

Ensino Experimental das Ciências, pois está presente a consciência de que estas actividades 

contribuem para o desenvolvimento de atitudes científicas tais como a curiosidade, 

criatividade, evidência de prova… Os alunos desenvolvem o gosto pela ciência. Este espaço 

encontra-se em construção. 

Espaço da Matemática 

Está a ser construído, à medida das necessidades. Ir-se-á adquirindo algum material, 

requisitando outro à APM (Associação de Professores de Matemática) e incentivando os pais 

a colaborar na construção de outro. Neste momento, existem já diversos materiais. Pretende-

se enriquecer este espaço com ficheiros, para que as crianças, autonomamente, o ocupem, no 

tempo de trabalho de estudo autónomo. Está a ser implementado o novo Programa de 

Matemática. Procurar-se-á recorrer a actividades propostas na DGIDC, na página da internet 

do Agrupamento Diogo Cão e outras, pesquisadas em fontes variadas, pela professora. 

2.4.2 Contextos de trabalho: 

Como verificámos na caracterização da turma, inicialmente, o grupo tinha destinado um 

tempo próprio para dedicar à Literatura Infantil. A leitura de histórias faz parte das rotinas 

pedagógicas da sala de aula. As histórias podem ser propostas pela professora, pelos alunos, 

pais ou por outros elementos da comunidade escolar. Esta actividade ocorre, normalmente, 

após o intervalo da manhã, por volta das onze horas.   

Há várias rotinas instituídas na turma, entre elas há tarefas, distribuídas semanalmente, 

aos alunos. Uma das tarefas existentes é a de ajudar a professora em diversas tarefas 

relacionadas com a organização da sala de aula. Os alunos responsáveis pela referida tarefa, 

conjuntamente com a professora, organizam o espaço, para a leitura da história. Cada aluno 

tem uma almofada, tal como a professora e a investigadora. À entrada, depois do intervalo, 

colocam-se as almofadas, do grupo, em círculo, no chão, junto ao quadro. Os alunos bebem o 

leite e ouvem a história que a professora ou outro elemento lhes lê. 
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Houve, a partir da altura em que nos inserimos na sala, neste momento, uma alteração a 

este hábito. Alertados, pela orientadora deste trabalho, para a possibilidade de não ser 

correcto, do ponto de vista pedagógico, psicológico e até biológico, o comportamento das 

crianças beberem o leite enquanto ouviam a história, resolvemos desvendar esta questão.  

Abraham Maslow, psicólogo de relevo, conhecido devido ao seu estudo relacionado 

com as necessidades humanas, sustenta que o Homem é motivado de acordo com as suas 

necessidades. Estas revelam-se em patamares de importância onde as fisiológicas são as 

iniciais e as de realização pessoal são as finais. Cada necessidade humana influencia na 

motivação e na realização do indivíduo, o que o faz prosseguir para outras necessidades que 

marcam uma pirâmide hierárquica. Encontramos, entre as necessidades iniciais, a alimentação 

e entre as finais o autodesenvolvimento, pelo que podemos concluir, segundo Maslow, que 

deve haver uma hierarquização na satisfação das mesmas, não sendo correcto colocar as 

crianças numa situação em que as duas concorram simultaneamente. 

A par desta teoria, consultámos a Secção de Pediatria de Desenvolvimento da Sociedade 

Portuguesa de Pediatria, através do seu fórum, onde colocámos a questão se seria correcto ler 

às crianças enquanto estas tomam o leite, a seguir ao recreio11, ao que a Dra. Rosa Gouveia, 

Pediatra do Desenvolvimento, nos respondeu:  

A leitura de histórias é sempre um momento alto na vida da criança. Neste caso 

específico, pode interferir com a concentração, ou seja, a criança nem está totalmente 

concentrada na história, nem na ingestão do leite. Algo parecido com ver TV durante as 

refeições... Seria melhor ler a história logo a seguir à refeição. 

Este alerta serviu para mudarmos este comportamento que julgávamos correcto e que a 

reflexão nos ensinou de outra forma. Esta é uma prática recorrente no Movimento, o constante 

questionamento e a abertura de espírito para aceitarmos colocar sempre em questão atitudes e 

posturas, o que, pensamos, não seria fácil de postular no ensino tradicional.  

 

 

                                                             

11 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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3. O ensino da literatura no âmbito do 1º CEB 

 

O ensino da Literatura, no 1º CEB, está regulamentado por normativos legais 

curriculares que importa, antes de mais, situar, no sentido de promover um melhor 

entendimento do trabalho pedagógico a desenvolver neste ciclo do Ensino Básico. 

Em 2001, surge o Currículo Nacional do Ensino Básico que se propõe clarificar as 

competências a alcançar no final da Educação Básica e adopta, como referentes, os 

pressupostos da Lei de Bases do Sistema Educativo, sustentando-se num conjunto de valores 

e de princípios que passamos a enumerar: 

• A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social; 

• A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

• O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às 

suas pertenças e opções; 

• A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

• O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

• O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e 

pelo estudo; 

• A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e 

preservação do património natural e cultural; 

• A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos 

que regulam o relacionamento com o saber e com os outros. (CNEB 2001:15) 

À luz destes princípios, o documento elenca um conjunto de competências, que 

esclarece serem concebidas como saberes em uso, a serem desenvolvidas ao longo de toda a 

escolaridade básica e atingidas pelo aluno à saída do Ensino Básico (9º ano de escolaridade). 

Destas competências, destacaremos as que estão, mais intimamente, ligadas ao Ensino da 

Língua Materna e da Literatura: ― (2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do 

saber cultural, científico e tecnológico para se expressar; (3) Usar correctamente a língua 

portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento próprio;‖ (CNEB 

2001:15). 

No que diz respeito à operacionalização das competências gerais, é referido, no 

documento, que ―A língua materna é um importante factor de identidade nacional e cultural‖. 

É valorizado, ao longo de todo o documento, o património linguístico e a importância a dar a 



47 

 

esse mesmo património, destacando-se também a importância de se ―Ser um leitor fluente e 

crítico‖. Contudo, não é feita qualquer referência, de forma explícita, ao ensino, em sala de 

aula, do texto literário. 

 Se dúvidas houvesse acerca das intenções curriculares para a leitura, poderíamos 

recorrer à própria definição contida no Currículo Nacional: ―Entende-se por leitura o 

processo interactivo entre o leitor e o texto em que o primeiro reconstrói o significado do 

segundo. Esta competência implica a capacidade de descodificar cadeias grafemáticas e delas 

extrair informação e construir conhecimento.‖ 

 No 1º CEB, e no que à leitura diz respeito, o mesmo documento menciona, nas suas 

competências específicas para a Língua Portuguesa:  

 

Aprendizagem dos mecanismos básicos de extracção de significado do material 

escrito: 

 • Capacidade para decifrar de forma automática, cadeias grafemáticas, para 

localizar informação em material escrito e para apreender o significado global de um texto 

curto; 

• Conhecimento de estratégias básicas para a decifração automática de cadeias 

grafemáticas e para a extracção de informação de material escrito. (CNEB 2001:34) 

Percebemos, pela leitura deste excerto do documento, que se releva a importância da 

leitura, enquanto decifração grafemática. Apesar de concordarmos que a decifração é uma 

fase importante no processo de aprendizagem da leitura, julgamos que se deverá e poderá ir 

mais além, pois não se destaca, aqui, o verdadeiro sentido da leitura em si. A aprendizagem da 

leitura é muito mais que decifração. Tal como nos diz Inês Sim-Sim (2009:7) ―Ler é sempre 

uma forma de viajar. (…) O passaporte exigido para essa viagem chama-se aprender a ler‖ e, 

acrescentamos nós, faz-se através do contacto com o livro, ouvindo ler, vendo ler, tocando o 

livro, sendo apresentado à Literatura desde cedo.  

Cumpre-nos dizer que julgamos que estas competências, no que concerne ao ensino da 

Literatura, neste Ciclo, poderiam ir muito mais longe, dando relevo à própria Literatura, 

propondo actividades directamente ligadas à mesma e ao contacto precoce das crianças com 

este mundo rico em meios e formas de desenvolvimento. Cervera, a este propósito, destaca a 

função da escola: 

El tratamiento de la literatura infantil en la educación no tiene estructura curricular. 

Por consiguiente hay que referirse a los aspectos ambientales de estos contactos, que 

podemos insinuar en el centro, en el grupo y en el medio socio-cultural. 
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El centro educativo tiene que favorecer ostensiblemente los contactos del niño con 

la literatura. Para la atención a los géneros no bastan la biblioteca y el formato de la lectura. 

Tiene que propiciar también actividades como la dramatización y el teatro, los concursos de 

declamación o de composición y todas aquellas que potencien la presencia diversificadora 

de la literatura infantil. (Cervera 1991:70) 

É indispensável, defendemo-lo, dar destaque e primazia à educação com a inclusão da 

Literatura, pela riqueza cultural, pedagógica e de crescimento que ela proporcionará aos 

nossos alunos. A Literatura faculta e fomenta a extensão e a sustentabilidade da base cultural 

dos nossos educandos. Desde muito cedo, ela enriquece a criança do ponto de vista global e 

do ponto de vista do seu alargamento cultural. 

O Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico, de 1990, anterior ao CNEB, mas revisto em 

2004, nos princípios orientadores da Língua Portuguesa, declara: ―a restrição da competência 

linguística impede a realização integral da pessoa, isola da comunicação, limita o acesso ao 

conhecimento, à criação e à fruição da cultura e reduz ou inibe a participação na praxis 

social.‖ (Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico 2004: 135) 

O mesmo documento, no que diz respeito ao 1º ano de escolaridade, ano que é o objecto 

do nosso estudo, indica no âmbito da Comunicação Escrita, que as nossas crianças devem:  

Desenvolver o gosto pela Escrita e pela Leitura 

Contactar com diversos registos de escrita (produções dos alunos, documentação, 

biblioteca, jornais, revistas, correspondência, etiquetas, rótulos, registos de presenças, 

calendários, avisos, recados, notícias…). 

Experimentar múltiplas situações que despertem e desenvolvam o gosto pela Língua 

escrita (actividades de biblioteca da aula, da escola, municipais, itinerantes). 

Ouvir ler histórias e livros de extensão e complexidade progressivamente alargadas 

que correspondam aos interesses dos alunos. 

Manifestar interesse por situações ou por personagens de histórias. 

Levantar hipóteses acerca do conteúdo de livros ou de textos a partir das suas 

ilustrações. 

Comparar as hipóteses levantadas com o conteúdo original (que ouve ler). 

Desenvolver as competências de Escrita e de Leitura 

Participar em múltiplas situações que desenvolvam o convívio e o gosto pela escrita 

e pela leitura (participar no registo escrito de experiências vividas ou imaginadas, 

correspondência…). 

Relacionar textos lidos com as suas vivências escolares e extra-escolares. 

Ler livros ou textos adequados à sua idade e nível de competência de leitura. 

Identificar personagens e acções. 
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Recriar textos em várias linguagens (recontar histórias, dramatizar histórias). 

(Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico 2004: 147-149) 

Com o objectivo de valorizar e promover a leitura surge, no ano lectivo de 2006/2007, o 

Plano Nacional de Leitura. O seu objectivo principal é elevar os níveis de literacia dos 

portugueses e colocar o nosso país a par dos nossos parceiros  europeus, promovendo a leitura 

nas escolas, aumentando meios e recursos.  

A par dele, surgem orientações curriculares dadas às escolas (Despacho nº 19 

575/2006), vindas do Ministério da Educação, acerca da distribuição da carga horária das 

diversas áreas curriculares, no 1º CEB. Define-se, como tempo mínimo, para a leccionação da 

Língua Portuguesa, oito horas lectivas de trabalho semanal, incluindo, nestas, uma hora diária 

para a leitura. 

Tenha sido por força do Despacho, ou pelo surgimento dos mecanismos legais 

referenciados, temos vindo a assistir, do que nos é dado conhecer pela nossa experiência e 

contacto com os professores, nos últimos tempos, a um aumento, nas escolas, de trabalho na 

área da leitura literária. 

Presentemente, encontra-se aprovado, mas suspenso, pela actual ministra, um novo 

Programa de Português que, na nossa opinião, vem dar um valor declarado à Literatura. Nele 

é dito, expressamente:  

O convívio frequente com textos literários adequados à faixa etária dos alunos 

assume uma importância fundamental neste ciclo, tal como a descoberta de diversas 

modalidades de texto, escritos e multimodais. As diferentes experiências de leitura, com 

fins e em contextos diversificados, possibilitam o desenvolvimento da velocidade e da 

fluência, imprescindíveis à sua formação enquanto leitores, num trabalho diário com 

materiais de natureza e objectivos variados. (Programa de Português 2009: 22) 

―Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e reagir ao texto‖ (2009: 37 e 40) 

destaca-se até, neste novo programa, como um descritor de desempenho para todos os anos de 

escolaridade. 

Pensamos que tem havido, nestes últimos anos, sinais da vontade de alterar a postura 

quanto ao trabalho a desenvolver, na Escola, face à Literatura. Até ao ano transacto, esteve a 

ser implementado um programa de formação: Programa Nacional do Ensino do Português, 

para os professores do 1º CEB, no qual se valorizava, também, esta área. 

Defendemos que a formação de professores é o caminho a percorrer, apesar de termos 

plena consciência das dificuldades que se afiguram, e do quão longe ainda estamos.  
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Ao longo de muitos anos, e nalguns casos, ainda, presentemente, descurou-se a 

formação dos professores nesta área, quer ao nível da formação inicial, quer ao nível da 

formação contínua. Ora, por mais normativos e projectos que se aprovem e legislem, estes só 

vingarão com um forte investimento inicial e contínuo na formação e motivação dos 

professores que trabalham, diariamente, nas nossas escolas, com as nossas crianças. 

Este é um dos pontos de realce no MEM. No Movimento houve, desde a sua criação, a 

preocupação sempre presente da formação dos professores, da reflexão, da partilha nos grupos 

cooperativos. É nesta cultura de trabalho cooperativo em que se compartilha e se aprende com 

o outro, que os professores do Movimento se diferenciam. São professores com hábitos de 

questionamento, estudo, aprofundamento de saberes, o que os leva a pensar e reflectir sobre 

as suas práticas e a estarem em permanente formação nos seus grupos, com os seus pares, 

buscando inovar e melhorar o seu labor. 

Não se pretende aqui, de modo algum, desprestigiar a formação de instituições de 

ensino superior, pois o MEM tem várias parcerias e professores que aí trabalham e com quem 

coopera.  

Bem pelo contrário, cumpre-nos alertá-las para as lacunas existentes ao nível da 

formação que oferecem quer na formação inicial quer na contínua, no que ao ensino da 

Literatura diz respeito, aos professores do 1º CEB, pois é este o ciclo, conjuntamente com o 

pré-escolar, que funda a base da formação dos nossos alunos. 

Assim, torna-se importante apresentar, aos professores, as enormes vantagens da 

utilização da Literatura em sala de aula, na formação integral do aluno. 

Perceber que a própria essência da Literatura é a sua função formadora, sobretudo no 

plano estético e ético, que é um despropósito afastá-la da sala de aula e da educação das 

nossas crianças, é uma das principais mensagens que queremos transmitir aos professores: 

Mas as vantagens da manutenção do estudo da Literatura são ainda de outro tipo: 

enquanto condensador e construtor de memória, cadinho de sentimentos e emoções, veículo 

tensional de valores e ideias, o texto literário reúne potencialidades formativas 

absolutamente insubstituíveis no âmbito nacional seja de natureza e alcance pós-nacional. 

(Bernardes 2005: 50) 

Todavia, para que tal seja exequível, há uma necessidade imperiosa de soltar amarras da 

omnipresença do manual escolar, na sala de aula, nas metodologias tradicionais. Tal como nos 

diz Balça (2007: 131), ele ―afasta as crianças dos livros‖. E, acrescentamos nós, afasta, 

conjuntamente, o professor. O manual não permite aceder às vantagens expostas, acima, por 
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Bernardes. As crianças, através do manual escolar, não acedem à verdadeira Literatura, ao 

prazer de experienciar sentimentos, culturas, emoções. Quando muito, dão-se-lhe excertos, 

quase sempre soltos, fragmentados, adaptações pouco fidedignas. 

No que à Língua Materna diz respeito, o manual escolar deveria ser um dos últimos 

recursos de leitura. 

No Movimento da Escola Moderna, os professores e, nomeadamente, a professora da 

turma em estudo, no que à Literatura diz respeito, trabalham sempre textos literários e o 

manual não é utilizado, salvo em casos excepcionais, como mais um recurso de trabalho 

autónomo no treino de competências, funcionando mais como um ficheiro de trabalho. 

É de relevar esta opção metodológica, pois o contacto precoce com textos reais, 

literários de recepção infantil, é de importância fulcral na motivação para a leitura, tal como 

acontece, aliás, no ensino pré-escolar.  

A leitura, nestes primeiros anos, deve ser essencialmente um acto de prazer. Ou seja, 

ouvir ler deve ser um momento para escutar, para contactar com outros mundos, outras 

culturas, com a sua própria cultura. Tal como defende Balça (2007:133) ―A leitura da 

literatura infantil permite, ainda, à criança, a interiorização de códigos culturais, identitários 

de um povo e de uma sociedade, mas também a abertura ao outro, o respeito pela diversidade, 

a compreensão de novos valores‖. 

A leitura de textos literários desde muito cedo na vida das crianças deve ser encarada 

como um acto de prazer, um alimento à sua criatividade e imaginação. Armindo Mesquita 

sustenta: 

a literatura infantil tem uma finalidade primária e fundamental que é a de promover, 

na criança, o gosto pela beleza da palavra, o deleite perante a criação de mundos de ficção. 

Para além disto, tem, ainda, a função de arreigar as palavras no mundo mágico da criança, 

permitindo-lhe não só entendê-las e usá-las como também gozá-las e desfrutá-las no 

contexto da imaginação. (Mesquita 2002:43) 

Perante estes pressupostos, é obrigatório que o professor promova o acesso à Literatura, 

em sala de aula, aos seus alunos. Tal como nos lembra Bruno Bettelheim , ler e ouvir ler são 

meios essenciais de educação. Para que isso possa acontecer, é imprescindível que o professor 

incorpore, em si, o gosto pela leitura e o torne um hábito de sala de aula, isto é, uma rotina 

que aos poucos deverá deixar de ser colectiva para, naturalmente, se tornar solitária e 

individual: 
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A leitura partilhada e em voz alta tende a tornar-se, com o tempo, em leitura 

gratificantemente solitária e silenciosa, permitindo ao leitor sentir a palavra apenas coada 

pelo silêncio da leitura. 

Ouvir ler e ler requerem tempo, paciência e amor. E, porque só se ama aquilo que se 

conhece bem, compete-nos a nós conhecer bem a Literatura Infantil para a poder fazer 

chegar, em todas as suas virtualidades, à criança, sem a instrumentalizarmos e sem a 

deteriorarmos. 

Não há pedagogia da leitura que não passe pela pedagogia dos afectos e amar ler é o 

requisito primeiro para formar crianças leitoras, emocionalmente inteligentes e 

imaginativamente interventivas. (Veloso e Riscado 2002: 29) 

Este amor pela leitura e pela Literatura, aqui tão bem retratado, não se coaduna com a 

instrumentalização da mesma.  

Este é, para nós, um ponto de importantíssimo relevo e ao qual pretendemos dar 

evidência e destaque. É prática comum nas nossas escolas, não só no 1º ciclo, como também 

nos ciclos que se lhe seguem, utilizar os textos literários, quer excertos, quer obras integrais, 

como motivação12 para o estudo do conhecimento linguístico e do funcionamento da língua. 

Não haverá, com certeza, melhor forma de matar12 o gosto pela leitura de um texto literário 

do que esta pretensa utilização motivadora. Esventrar um texto, desnudando-o de sentido, para 

nele procurar verbos, advérbios, etc., provoca em qualquer leitor a ausência do prazer de ler.  

Se eu, enquanto aluno, sei que vou pegar naquele livro para o transformar num manual 

de gramática e vejo nele um objecto de estudo linguístico, sobre o qual produzo uma análise 

espartilhada, que me obriga a uma leitura literal e fragmentada, com toda a certeza nunca 

poderei retirar dele todo o prazer e crescimento linguístico que ele me poderia oferecer 

enquanto obra literária. 

É este comportamento que não aceitamos e que, na nossa opinião, afasta os alunos da 

leitura nas nossas escolas. O livro é visto como objecto de análise e não como objecto de 

prazer. 

Se olharmos, em particular, para o 1º CEB, percebemos que, conjuntamente com o pré-

escolar, temos a obrigação, o dever de apresentar aos alunos a obra literária como um meio de 

prazer que os ajuda a crescer como cidadãos do mundo: ―A leitura da literatura, feita por 

prazer, tem sido, por exemplo, associada ao aumento das competências literácitas em leitura e 

escrita, ao aumento da aquisição do vocabulário e ao aumento geral do conhecimento‖ 

                                                             

12O itálico é da nossa responsabilidade. 
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(Guthrie (2003:56) apud Coutinho e Azevedo (2007))  

Os professores do 1º CEB têm, por isso, a enorme missão de serem os mediadores de 

leitura dos seus alunos, sobretudo em anos de escolaridade mais baixos, como é o caso que 

aqui se estuda. 

Esta mediação pode e deve ser partilhada com os pais, encarregados de educação e 

outros elementos da comunidade escolar. Cerrillo define como principais funções do 

mediador:  

Criar e fomentar hábitos leitores estáveis; 

Ajudar a ler por prazer, diferenciando claramente a leitura obrigatória da leitura 

voluntária; 

Orientar a leitura extra-escolar; 

 Coordenar e facilitar a selecção de leituras segundo a idade e os interesses dos seus 

destinatários; 

Preparar, realizar e avaliar animações de leitura. (Cerrilo 2006:37) 

O mediador tem, então, como objecto central do seu trabalho o leitor e deve ter sempre 

presente, no seu espírito, que a escolha da obra está, intimamente, ligada a quem a lê. 

É, pois, uma responsabilidade acrescida, mas significativa, a escolha das obras a 

apresentar. Concordamos com Bernardes quando afirma: 

É necessário, em primeiro lugar, familiarizar o pequeno aluno com universos 

ficcionais adequados à sua idade explorando o melhor possível as potencialidades 

específicas da chamada literatura infanto-juvenil. Mas nada obsta a que, em simultâneo, se 

implemente também, desde logo, o contacto com as figuras cimeiras do cânone literário. 

(Bernardes 2005: 45) 

Neste nosso estudo de caso veremos, mais à frente, que há uma grande variedade de 

obras e tipos de textos tratados, na turma, e sobre os quais nos debruçaremos com mais 

pormenor. 

Emerge, então, a questão: o que e como trabalhar a Literatura Infantil em sala de aula? 

Destacaremos alguns aspectos, muitos outros haverá, que consideramos como dos mais 

importantes no trabalho pedagógico com os nossos alunos, através da Literatura: gosto pela 

leitura; sensibilização pelo texto literário; desenvolvimento do espírito crítico, da imaginação 

e da criatividade e contribuição para a formação global do ser. 

Defendemos que as actividades a desenvolver, com vista a potenciar os aspectos 
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anteriormente referidos, devem ser sempre realizadas em contextos de significação para os 

alunos, ou seja, não devem ser actividades soltas13, mas contextualizadas e significativas, que 

vão ao encontro da criança, respeitando as suas sensibilidades e incluindo-as nos processos. 

Tal atitude é bem visível no Movimento da Escola Moderna, em que o respeito pela criança e 

a aprendizagem significativa estão no centro de toda a vida escolar. 

A leitura oral, para a turma, em colectivo, deve, a nosso ver, ser sempre feita, nestas 

faixas etárias, pelo professor/adulto. Isto porque ele é um leitor experiente e é o exemplo para 

o aluno que vê, de forma vivenciada, as estratégias de leitura que o professor utiliza para 

realizar uma actividade de leitura considerada correcta ao grupo: ‗Nada mais enfadonho do 

que ouvir ler quem lê mal‘ (Júlia Soares 2000:29).  

Após o tempo da leitura, e contrariando a moda13 das fichas de leitura, indo mais além, 

sustentamos que as propostas de trabalho, o diálogo sobre a obra, o respeito pelo tempo e 

oportunidade de ler, devem apontar para actividades em que o aluno possa expressar as 

reacções emocionais que o texto lhe proporcionou; o que sentiu; o que aprendeu; o que lhe 

disse o texto; que mensagem lhe transmitiu o autor; qual a sua opinião sobre ela; as relações 

intertextuais provocadas; os gostos/desgostos obtidos.  

É importantíssimo referir aqui que, quer seja em momento colectivo de leitura, quer seja 

no momento de leitura autónoma, nunca devemos transformar o momento seguinte à leitura 

num momento de trabalho obrigatório e rotineiro tal como se verifica, por exemplo, com a 

execução das fichas de leitura, os resumos ou os recontos. Devemos variar as actividades ou, 

simplesmente, deixar que cada aluno, ou a turma em colectivo, possa optar pelo tipo de 

trabalho a realizar. 

Se cada aluno enquanto leitor é gerador de significação, devemos dar-lhe a liberdade de 

se exprimir perante o texto da forma como o entendeu. 

Não queremos com isto defender que não deverá haver momentos de reflexão colectiva 

sobre os textos, pois estes, e sobretudo no ano de escolaridade que estudámos, são muito 

importantes, visto que promovem enriquecimento, partilha de ideias e cumplicidades muito 

importantes. Quando os alunos, em colectivo, discutem um texto que leram, ou ouviram ler, 

estabelece-se, entre eles, de forma cooperada, um verdadeiro trabalho de compreensão. Este 

trabalho cooperativo é sempre importante e necessário, desde que não castre o respeito pela 

                                                             

13 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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individualidade de cada um e o modo como este lê o texto. 

Veremos, mais à frente, neste trabalho, exemplos do que acabámos de referir. 

Assim, podemos verificar que só através da Literatura o aluno consegue atingir e 

desenvolver determinados aspectos e competências, supramencionados, destacando-se, a 

competência literária, tal como nos expõem Pontes e Barros: 

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

interacção com a literatura e o consequente desenvolvimento de uma competência literária 

(Cerrillo, 2002; Colomoer, 1999; Mendoza Fillola, 1999). É esta competência que permite 

ao leitor estabelecer um diálogo com o texto, inferindo, prevendo, comparando com leituras 

e experiências anteriores, estabelecendo relações com as mesmas, interpretar, e assim 

construir novos conhecimentos. É desta interacção que advém a conquista do pensamento 

crítico e divergente, a abertura a novos mundos e horizontes, um novo olhar sobre o outro, 

e, obviamente, um contacto próximo com uma escrita de qualidade, com a riqueza e as 

potencialidades da língua. (Pontes e Barros 2007: 71) 
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II – Descrição do trabalho pedagógico em contexto de sala de sala de aula 

1. Leitura do conto „O macaco de Rabo Cortado‟ 

 

A descrição que se segue corresponde ao primeiro trabalho pedagógico realizado por 

nós, em contexto de sala de aula, no dia 19 de Janeiro de 2010. 

Levámos, para ler aos alunos, a história tradicional ‗O Macaco de Rabo Cortado‘ na 

versão de António Torrado. Pensámos, inicialmente, trabalhar somente a lengalenga contida 

no texto. Escolhemos este fragmento textual, apresentando apenas as duas falas, e cortando o 

texto introdutório da segunda fala, porque julgamos que ganharia coerência, adaptando-se 

melhor ao nível etário dos alunos. 

Esta opção ficou a dever-se à idade dos alunos, pois entendemos que o enunciado 

versejado é a síntese do texto.  

A sua função estruturante daria um bom trabalho de exploração pedagógica no sentido 

de analisar as ideias das crianças em relação à história, às suas mensagens e aos seus aspectos 

comunicativos, ou seja, descobrir as mensagens e o contexto da história que nos dava aquele 

excerto. 

Outro dos motivos que nos levou a optar por este fragmento prende-se com o facto de o 

texto versejado se enquadrar, pedagogicamente, no 1º ano de escolaridade, uma vez que os 

alunos, sobretudo nos primeiros anos, têm uma apetência pelos textos poéticos, em que a rima 

e o ritmo por eles provocados trazem uma musicalidade lúdica ao texto, que tanto agrada às 

crianças nestas idades. 

Sabemos que a relação entre as crianças e a poesia é algo natural e intrínseco: assim a 

apresentação deste texto seria, quanto a nós, uma boa iniciação ao nosso trabalho. 

Um dos primeiros contactos que a criança tem com a Literatura é através da poesia: das 

canções de embalar, das lengalengas e das brincadeiras com jogos de rimas; a poesia 

apresenta-se à criança com uma ludicidade e sonoridade que lhe agradam e que ela usa 

instintivamente: ―A poesia ficaria para as crianças se aproximarem da prosa futura; que a 

poesia é, por certo, qualquer coisa infantil, de mnemónico, de auxiliar e inicial.‖ (Pessoa 

1982:14 apud Bastos 1999: 157) 

Contudo, como se verá de seguida, o entusiasmo dos alunos levou-nos à leitura integral 

do texto e a um trabalho mais extenso e demorado do que aquele que, inicialmente, nos 

tínhamos proposto realizar.  
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A leitura de histórias faz parte das rotinas pedagógicas da sala de aula. As histórias 

podem ser propostas pela professora, pelos alunos, pais ou por outros elementos da 

comunidade escolar. 

Esta actividade ocorre, normalmente, após o intervalo da manhã, por volta das onze 

horas. Assim, escolhemos este momento para realizar o trabalho, respeitando as rotinas da 

turma. Como já foi dito, anteriormente, os alunos já nos conheciam e houve, da nossa parte, 

uma integração prévia na turma; os alunos, neste momento, têm já connosco uma relação de 

tal proximidade que nos consideram como mais um elemento da sua comunidade escolar.  

Os alunos responsáveis pela tarefa ‗Ajudar a professora‘, nós e a professora arrumámos 

o espaço, colocando as almofadas do grupo em círculo. 

Assim, cumprimos com eles a mesma prática: sentámo-nos na roda das almofadas e 

conversámos todos juntos, antes do momento da história. Fizemos, então, um exercício de 

pré-leitura: mostrámos-lhes a capa do livro, lemos-lhes o título e perguntámos-lhes o que se 

poderia descobrir, a partir dali, sobre a história. 

De imediato, houve alunos que disseram que conheciam a história. 

Eu: O senhor que escreveu este livro chama-se António Torrado. 

T.: Eu já o conheço! 

J.: A minha professora, na outra escola, já tinha lá um livro igual a este, chamava-se 

Lurdes. 

Eu: A tua professora da outra escola chamava-se Lurdes e já tinha lá um livro igual a 

este. Muito bem! Então já o conheces, ainda bem. A história chama-se ‗O Macaco de Rabo 

Cortado‘. 

L.: Eu tenho essa história, só que é muito pequenina, foi a minha avó Fátima, foi ela que 

ma deu. 

Eu: Foi a tua avó Fátima quem ta deu, então já há aqui alguns meninos que conhecem 

esta história. 

Vários disseram que sim. 

Eu: Quem conhece a história põe o dedo no ar. Cinco meninos disseram que a 

conheciam. 

Eu: B., de que achas que fala o texto? 
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B.: De um macaco sem rabo, com o rabo cortado… 

T.: Eu sei porque ele cortou o rabo, porque tinha o rabo muito grande (fez uma pausa 

pensativo) porque gozavam com ele. 

Eu: Tu sabes porque é que ele cortou o rabo, achas que foi porque gozavam com ele, 

vamos ver se os outros meninos concordam contigo.  

Todos disseram que sim (em coro). 

L.: Eu conheço a história, deixa-me contar! 

Eu: Vamos ouvir, então, a L. 

L.: Ele foi ao Barbosa e o Barbosa cortou-lhe o rabo e o rabo ficou lá. E ele foi e disse: 

deia-me o meu rabo! Primeiro os colegas dele disseram: olha o macaco sem rabo e ele depois 

foi buscar a cauda e não conseguia pôr e depois ele foi (…) primeiro foi à escola pedir farinha 

e depois deram e depois foi ao padeiro para dar mais e depois ao Barbosa para lhe dar o rabo e 

depois também foi, e depois encontrou uma menina que foi à creche e viu uma menina, depois 

levou-a: deia-me cá essa menina ela tava a chorar e depois foi levar a casa. 

Eu: Eu acho que a L. tem boas ideias sobre a história. Mais alguém acha que sabe 

porque é que o macaco tinha o rabo cortado? Porque será que ele cortou o rabo? 

T. M.: É melhor tu leres. Vamos ouvir porquê! 

Eu: Está bem. Eu vou ler-vos uma parte muito engraçada deste texto. Esta história tem 

uma parte que é escrita em prosa e outra que está escrita em verso. A prosa tem frases mais 

longas e os versos são frases curtinhas.  

L.: Que rimam! 

Eu: Muito bem, L! Sabem o que é rimar?  

T.C.: Rimar é dizer palavras que acabarem iguais os sons, alguns sons são iguais. 

Eu: Tens toda a razão T.C.! Rimar é dizer palavras que acabem com o mesmo som, ou 

seja, alguns sons são iguais. Então eu vou ler-vos uma parte desta história que está escrita em 

verso e depois vocês, de certeza vão ser capazes de descobrir os sons que se repetem.  

Lemos então o excerto do texto: 

Olha o macaco mariola 

que do rabo fez navalha 
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da navalha fez sardinha 

da sardinha fez farinha 

da farinha fez menina 

da menina fez camisa 

da camisa fez viola 

e agora deu à sola 

e agora deu à sola. 

(…) 

-Pois se agora dei à sola 

Pois se agora vos fugi 

É que de mim ninguém ri. 

Tinglintim, tinglintim. 

Tinglintim, tinglintim. 

(…) 

-Olha o macaco mariola, 

estarola e gabarola 

com pancada na cachola, 

dá e tira, mata e esfola, 

ora parte, ora cola, 

ora mete para a sacola… 

Dá a esmola, tira a esmola, 

Mariola, mariola 

Quem te meta na gaiola, Quem te meta na gaiola. 

(…) 

- Não me metem na gaiola 

Que de mim ninguém se ri. 

A tocar nesta viola, 

tinglintim, tinglintim, 

a dançar com castanholas 

vou daqui para Madrid. 

Sou macaco mariola 

E rei do charivari, 

Porque a mim ninguém me enrola 



60 

 

e a tocar nesta viola 

tinglintim, tinglintim 

não tenham pena de mim. 

Tinglintim, tinglintim 

não tenham pena de mim, 

Tinglintim, tinglintim 

não tenham pena de mim… 

Foi-se embora o macaco. 

E a história acaba aqui.14 

 

A.: Agora mostra-nos a imagem. 

Mostrei-lhes a imagem e voltámos à conversa sobre o texto. 

Eu: Então o que acharam do que vos li? 

L.: Rima e fala do macaco. 

T.: Tem muitas coisas: violas, sardinhas e assim… 

S.: Rima muito! 

Eu: Então alguém sabe dizer quais são os sons que se repetem? 

D.: Sola, viola e mariola! 

Eu: Muito bem D.! Os sons finais das palavras: sola, viola e mariola repetem-se! 

C.: É engraçado, parece uma canção!  

Eu: Pois parece C.! És capaz de explicar porquê? 

C.: Porque rima muito e dá vontade de dançar e bater palmas! (faz gestos de dança e 

bate palmas!) 

Eu: Pois é C.! Tem muitas palavras com sons finais que rimam, que se repetem e tem 

muito ritmo, por isso é que nos dá vontade de dançar e bater palmas. 

                                                             

14 Texto adaptado de: ‗O macaco de rabo cortado e outras histórias‘ de António Torrado 
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Eu: Vocês ouviram este texto. Nele existem muitas personagens. O que é que vocês 

acham que ainda vai acontecer mais? Acham que existem mais personagens na história? 

A professora Olga apelou às regras da sala, pois todos queriam falar ao mesmo tempo 

para darem a sua opinião. 

J.P.: Entra o macaco! Ele é o principal! 

Eu: Sim J. P., claro! Ele é a personagem principal desta história. Tu percebeste muito 

bem! Estiveste muito atento! E falava de mais algum animal? 

A: Sim, dos colegas da escola. 

T.M.: São animais??!! São meninos! 

Prof. Olga: E não falava de uma sardinha? 

A: Sim! Também são animais! 

Eu: Será que são capazes de, através deste texto que vos li, construir a história toda? 

Toda, todinha?  

L.: Não. 

J.: Às vezes lemos histórias maiores. 

B.: Nós queríamos que lesses toda! 

Os outros pediram também, quase em coro. Resolvemos, então, ler-lhes o texto integral. 

Eu: Então vocês vão ver como é a história toda em pormenor, ouçam com atenção. 

D: Sentar direitinhos para a professora ler a história toda! 

Eu: Posso começar? 

D: Podes. 

Li, então, a história. 

No texto aparece por várias vezes, a frase ―De mãos a abanar é que sabe bem passear!‖ 

À segunda vez que a li os alunos já a tinham fixado e repetiam-na. De cada vez que ela surgia, 

eles repetiam-na, alegremente, com a entoação dada e em conjunto. 

Ao longo da leitura da história, os alunos riram muito e em várias passagens. 
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Quando cheguei à parte da lengalenga alguns alunos conseguiram completar os versos 

da primeira leitura: da sardinha fiz farinha… 

No final da leitura: 

Eu: Gostaram da história? 

Todos responderam que sim. 

A: A navalha não prestava, partiu-se! 

L.: Quem tinha razão era eu, não era? (Estava a sentir e a pedir a confirmação do que 

tinha contado inicialmente). 

Eu: Sim, L., tu contaste uma parte da história que é parecida com esta. 

A: Mostra as imagens todas! 

Voltámos a ver as imagens e fomos explorando o que víamos: 

M.: Os macacos não andam de bata nem de saco! 

T.M.: Mas este queria ser um menino! Não vês que queria ir à escola? 

J.A.: Por isso é que ele queria cortar o rabo, para ser igual aos outros meninos. 

Eu: O que é que vocês acham da atitude do macaco? De ele querer cortar o rabo para ser 

igual aos outros? 

C.: Eu acho bem. Porque ele gostava de ser igual aos outros meninos, para não gozarem 

com ele! 

T. M.: Eu, se fosse o macaco nunca queria cortar o rabo porque era um bocadinho de 

mim! 

Eu: Olha, T.M., disseste uma coisa muito engraçada! Quem é que quer comentar o que 

o T. disse? Quem concorda? 

A.: Eu não! Eu queria cortar o rabo para ser igual aos outros. 

Eu: Afinal o que é que vocês acham que é mais importante? Nós sermos nós próprios, 

como disse o T.M., ou sermos iguais aos outros? 

J.: Nós nunca somos todos iguais! 

Eu: Muito bem J., acabaste de dizer uma coisa muito importante! Nós somos todos 

diferentes e devemos respeitar essas diferenças. Ou seja, devemos respeitar as diferenças que 
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há entre nós. Por exemplo, eu e a professora Olga somos diferentes, mas somos amigas e 

respeitamo-nos, apesar de sermos diferentes. 

D. : Concluindo, o macaco estava errado! Nunca devia ter cortado o rabo. Porque o rabo 

era parte dele!  

Continuamos a ver as imagens e a comentar. 

I.: Os desenhos são bonitos, mas alguns são estranhos. A professora parece que vai a 

fugir! Ó professora, o que é uma sacola? 

A: É um saco! Essa cadeira é de barbeiro. Foi ao barbeiro para cortar o rabo porque 

gozavam com ele. 

Eu: O que é uma peixeira? 

A: É uma senhora que trata do peixe e vende peixe. 

C: Ele fugiu para cima de um telhado. 

Eu: As pessoas conseguiram apanhá-lo? 

C: Não! Tava no telhado, ninguém consegue subir para o telhado! Ele conseguiu porque 

os animais têm quatro patas, só que conseguem subir e nós temos só duas. 

L: Nós não temos patas! 

Eu: Pois, C., ele estava no telhado e só conseguiu subir porque tinha quatro patas. Nós 

temos duas pernas. 

T.M.: Afinal, se ele não fosse macaco não conseguia subir! Não queria ser macaco, mas 

afinal até foi bom, para fugir. 

Eu: Claro, T.M.! Ele teve vantagens em ser macaco! Valeu a pena ser macaco! 

J.:As pessoas queriam apanhá-lo, mas ele não foi apanhado! 

L.: Ele também não tinha feito mal nenhum! Só trocou o rabo pela viola! 

T. : Ele deu e depois tirou! 

L.: Pois… não se pode dar e depois tirar!  

Eu: Pois não, L., tens razão. Quando damos algo a alguém, depois não devemos pedir o 

que demos de volta. Isso não é um bom comportamento. 

T.M.: Ele arrependeu-se e quis o rabo! Mas já não lho podia dar! 
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Eu: Pois não! Por isso devemos pensar bem antes de tomar certas atitudes. 

T.M.: Para não nos arrependermos… 

Eu: Exactamente, T.! 

Nesta altura, os alunos já mostravam alguma agitação e resolvemos parar o trabalho por 

ali. São alunos de idades muito precoces que não devem estar a desenvolver a mesma 

actividade por muito tempo. 

Distribuí, então, uma fotocópia a cores (anexo 19) da ilustração do macaco e, nas 

costas, a lengalenga lida, inicialmente. A professora Olga pediu aos alunos que dissessem 

onde estava o título. Devido à metodologia de aprendizagem da leitura/escrita (método 

interactivo), os alunos começaram de imediato a fazer descobertas e relações e 

descobriram/leram o nome da ilustradora, no livro. 

Nota-se que esta actividade (este tempo de leitura e descoberta) é de grande prazer para 

os alunos.  

Pediram-me de imediato que voltasse no dia seguinte para ler outra história. 

A professora fez apelo ao autor do texto e às imagens e fez a comparação com outra 

história lida ―O elefante diferente‖ de Manuela Castro Neves. 

Houve logo um aluno a realizar uma analogia:  

J.A.: Há um macaco de rabo comprido e o outro é um elefante com a tromba comprida.  

Olga: Pois é, J.A.! Muito bem. 

Eu: Queria dizer-vos que esta história não foi inventada por este senhor, é uma história 

muito antiga que ele nos recontou para que nós conhecêssemos estas histórias muito antigas! 

J.A.: Esta história pode ser antiga, professora, mas mete muita piada! 

Pedimos aos alunos que levassem a folha para casa e partilhassem a história com os 

pais, avós, família, e tentassem descobrir se já a conheciam. 

Este trabalho pedagógico teve vários objectivos: apresentar a lengalenga, motivando-os 

através da sua musicalidade e dos seus elementos lúdicos para o conhecimento da história 

tradicional e promover a descoberta daquilo que o texto nos comunica. 

A lengalenga possui, por si, todos os ingredientes da história. Tem uma função 

didáctica, porque representa a essência da história. Esta, tal como a maior parte das histórias 

tradicionais, transmite uma ideia, tem uma intenção comunicativa, tentou-se aqui que os 
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alunos a descobrissem e discutissem os valores presentes no texto, o ―Cortar o rabo‖ como 

perda de identidade, que os alunos perceberam e detectaram.  

Este texto, podemos afirmá-lo, enriquece o aluno do ponto de vista global e do seu 

alargamento cultural e essa é uma das funções da Literatura, o objectivo maior do trabalho 

pedagógico com a Literatura em sala de aula. Todos os textos têm uma função formadora, 

essa é a própria natureza da Literatura. 

Este trabalho foi continuado numa segunda aula em que reconstruímos a história a partir 

das imagens como a seguir se relata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

2. Actividade de pós-leitura com o conto „O macaco de Rabo Cortado‟ 

 

No dia 26 de Janeiro de 2010, voltámos à escola com o objectivo de realizar uma 

actividade de pós-leitura que consistia em apresentar as imagens da história ‗O Macaco de 

Rabo Cortado‘ (anexo 20), para que os alunos as ordenassem, e recontassem, oralmente, a 

história ouvida na semana anterior.  

Propusemo-nos a que, através desta actividade, se criassem momentos de reflexão sobre 

o texto, de organização, análise e síntese das ideias com que as crianças ficaram, bem como 

um trabalho de cooperação, partilhando a construção de significados e de entendimentos 

perante o texto. 

De certa forma, quebrámos a rotina da leitura diária nesse dia, pois foi no tempo 

dedicado à leitura da história que realizámos o trabalho que vos apresentamos agora. 

Contudo, o momento da história esteve presente, na medida em que os alunos realizaram uma 

actividade de reconto oral.  

Tínhamos também a intenção de saber qual tinha sido o impacto, junto dos pais/família, 

do facto de os alunos terem levado uma cópia da lengalenga e que reacções tinham surgido à 

história. Iniciámos, então, a nossa conversa por aí. 

Eu: Queria saber como correu aquela actividade que vos propus de levarem aquela 

folhinha, com a lengalenga da história que vos vim contar, para casa, para lerem com os pais. 

Vocês levaram a história para casa… (fui de imediato interrompida pelo entusiasmo de 

alguns). 

C.: Eu já a li toda! 

Eu: Já a leste toda? Mostraste aos pais? E o que é que eles disseram?  

C.: Eles não conheciam a história. Eu é que lhes contei. 

Eu: Olha que engraçado! Apresentaste a história aos teus pais! 

C.: Pois foi! E gostei muito. 

L.: Agora eu!  

Eu: E os teus L.? 

L.: Conheceram. Eu já tinha a história em casa que me deu a avó Fátima. 
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J.A.: A minha mãe, também, quando era pequenina como eu, também tinha a história do 

‗Macaco do Rabo Cortado‘. 

Eu: A tua mãe, quando era pequenina como tu, também tinha a história? E então o que é 

que ela disse quando leu a história? 

J.A.: Ficou contente por se lembrar da história e leu-me a folha que tu me deste. 

Olga: Eu desafiei-vos a levarem para casa a folha e tentarem memorizar aquela 

lengalenga que as pessoas diziam ao macaco e em que o macaco lhes respondia. E sei que 

alguns meninos já sabem, porque nós ontem estivemos a rever essa cantilena e alguns 

meninos já sabiam muita coisa! Porque disseram-me que os pais estiveram a ler-lhes e eles 

estiveram a tentar memorizar. Quem mais, para além dos meninos que já falaram, é que 

mostrou aos pais e falou com os pais sobre aquilo e pediu aos pais para lhes ler? (Ninguém 

respondeu). 

Eu: Mais ninguém falou com os pais sobre a história do ‗Macaco de Rabo Cortado‘? 

I.: O meu pai só me leu. 

Eu: Só te leu. E não disse se conhecia ou não?  

I.: Não. 

Nesta fase, como verificámos que não havia mais alunos com outros testemunhos, 

resolvemos introduzir a actividade a que nos tínhamos proposto. 

Eu: Então a proposta que temos para vocês hoje, eu e a professora Olga, é esta: isto são 

fotocópias do livro, são as imagens do livro. Trouxemos as imagens da história ‗O Macaco de 

Rabo Cortado‘. Vou pô-las aqui no quadro coladas com bostik15. Mas vou pô-las conforme 

elas saírem, está bem? Vamos falar um bocadinho sobre as imagens e vamos ver o que é que 

podemos fazer com estas imagens. 

Quem é que ainda se lembra das personagens desta história? 

I.: O macaco de rabo cortado…  

L.: A peixeira. 

                                                             

15 Massa adesiva para colagens. 
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T.: O barbeiro. 

J.P.: A professora e o padeiro. 

R.: E o senhor da viola. 

Eu: E o senhor da viola, muito bem! Alguém se lembra como é que se chamava na 

história o senhor da viola? 

 L.: Violeiro! 

Eu: Muito bem L. ainda te lembras, violeiro! Então quem é que quer explicar o que faz 

um violeiro? 

T.M.: Faz violas e compõe violas. 

Eu: Sim, isso mesmo! A professora Olga disse-me que vocês já sabiam de cor a 

lengalenga. Eu queria ouvir-vos a dizer a lengalenga. Vamos dizê-la, todos juntos, pode ser? 

Os alunos, na sua quase totalidade, memorizaram o excerto do texto que levaram para 

casa e disseram-no muito entusiasmados. 

Eu: O que quer dizer isso de ―dar à sola?‖ 

T.M.: É fugir. 

Eu: Muito bem, é fugir. Dar à sola significa fugir. Ele fugiu na história ou não? 

O grupo: Fugiu!  

Eu: Pegou na viola e fugiu para onde? 

O grupo: Para o telhado! 

I: E depois fugiu para Madrid. 

Eu: Muito bem, ele falou em fugir para Madrid. Alguém sabe onde fica Madrid? 

Acham que fica em Portugal? Fala-se português em Madrid? 

O grupo: Não! (coro) 

 J.: É onde há muitas madrinhas!  

Eu: Não J. É um país. Então que língua é que se fala nesse país? 

T.C.: Fala espanhol! 

Eu: Fala-se espanhol! Porquê T.C? 
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T.C.: Porque em Espanha é Madrid! 

Eu: Pois é! Madrid fica em Espanha! Muito bem T.C. 

T.C.: Foi o meu pai que me disse. 

Eu: Pois é! Madrid é em Espanha. Muito bem! E em Espanha fala-se espanhol. 

Então a proposta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte: isto são fotocópias do livro, 

não é? São as imagens do livro. E agora… (O J. interrompeu-me) 

J.:Nós temos que ir pôr aquilo direito… 

Eu: Diz lá J., mais alto. Temos que ir pôr as imagens direitas, porquê? 

J.: Porque a história não é assim… 

Eu: Porque a história não é assim, diz o J.. Então tu queres dizer que as imagens estão 

trocadas?  Não estão na ordem certa? Enganei-me, foi?  

O J. diz que temos que pôr a história direita porque a história não é assim. E eu gostava 

que vocês me ajudassem a ordenar estas imagens. Pode ser,T.C.? Vai começar o T.C. Qual é a 

primeira imagem? Anda cá, T.C.? Que número lhe vamos pôr se é a primeira? 

T.C.: O 1! 

Eu: Põe ali o 1 no cantinho. Então, se é a primeira, em que sítio do quadro tenho que a 

colocar? 

T.C.: No princípio do quadro. 

Eu: Vem cá a C.. Ela acha que esta é a segunda. 

O grupo: Não, não é nada! 

Eu: Calma! Vamos deixar pensar a C.; esta imagem é a imagem de quem, C.? 

C.: Da peixeira com o macaco. 

Eu: Então a seguir à imagem do principio da história onde é que o macaco foi? 

C.: Foi ao barbeiro e cortou o rabo. (E aponta para a imagem certa) 

Eu: Coloca lá então no sítio certo. É a segunda. Então qual é a terceira imagem? Vai ser 

o J., que foi ele quem disse o que íamos fazer e tem estado muito caladinho a respeitar as 

regras, a portar-se muito bem. Diz lá qual é a terceira imagem para ver se os teus colegas 

concordam. É esta? Descreve lá a imagem aos teus colegas. 
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J.: Ele está a levar as sardinhas e o padeiro viu-o e chamou-o porque queria as sardinhas 

e trocou-as por farinha. 

Eu: Muito bem! Então esta é a terceira. Podes escrever a caneta. Posso pôr aqui? 

Grupo: Sim! 

D.: Mas essa também é do padeiro. 

Eu: Pois é! Esta também é do padeiro! Então quer dizer: nós para a mesma troca que o 

macaco fez, temos duas imagens. 

Eu: O que é que o macaco levou? 

S.: Farinha. 

Eu: Farinha, muito bem! Ponho esta aqui? E agora qual é a próxima, B.? Os outros 

meninos também pensam, porque o B. pode precisar de ajuda, está bem? 

B.: É esta, ele trocou a farinha pela menina! Essa tá no sítio certo, não precisas de 

mudar. 

Eu: Está no sítio certo, então vamos pôr lá o número. Muito bem, obrigada B! Esta é a 

quinta, então e qual é a sexta, J.? 

J.: É ele a levar a menina. 

Eu: Muito bem, esta é o número seis. Pronto. Então agora onde é que a vou pôr, J.? 

J.: Aqui (aponta para o local a seguir à imagem número cinco). 

Eu: D., então qual é a sétima? 

O D. apontou para a imagem certa. 

Eu: Então põe lá um sete assim no cantinho, escreve lá. A., qual é a seguir? 

(O A. aponta para uma imagem errada) 

Grupo: Não! 

Eu: Olha lá outra vez bem. (Ele aponta para a correcta) É esta! Muito bem!  

A.: Foi quando ele fugiu para cima do telhado. 

Eu: Vamos escrever aqui um oito, A. Anda lá, agora tu, L. 

L.: É esta, é a nove. 
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Eu: Eu agora tenho uma pergunta para fazer sobre estas imagens, aos meninos atentos! 

Na lengalenga que vocês tão bem decoraram e tão rapidamente, diz-se: do rabo, da navalha, (a 

partir daqui já todos diziam, em conjunto, comigo) da sardinha, da farinha, da menina, da 

camisa e da viola. Qual é a imagem que falta ali? 

B.: A camisa! 

Eu: Muito bem! A imagem da camisa! A camisa estava nas imagens da história? O T. 

diz que não. A quem é que ele deu a camisa? 

T.M.: Deu ao violeiro. 

Eu: Deu ao violeiro, pois foi! Então aqui falta a imagem da camisa.  

Vamos começar a recontar agora a história do princípio através das imagens, está bem?  

Olga: Vocês vão estar com muita atenção porque depois vai ser preciso escrever a 

história que vocês vão dizer agora! 

Eu: Agora eu queria que nós, todos juntos, contássemos a história, para depois a 

escrevermos. O T. C. (como já sabe escrever bem) é que vai ser o responsável por passar. 

Pode ser, T.C? (O T.C. concorda com um gesto de cabeça). Obrigada. Então vamos lá 

começar. Vamos imaginar que temos estas imagens e que temos uma menina a quem contar 

esta história, ou aos nossos pais. Então vamos olhando para as imagens e vamos recontar. 

Quem quer ser o primeiro menino a vir cá recontar com esta imagem (a primeira)? És tu, T? 

Vens aqui e começas a história. Eu ajudo, dou-te uma ajuda, vá. 

T.: Era uma vez um macaco de rabo cortado. 

Eu: Vamos lá pensar. Ele era um macaco de rabo cortado no princípio da história? 

T.: Não. Era uma vez um macaco com um rabo muito grande e depois ele foi ao 

barbeiro cortar o rabo, porque não gostava de ter o rabo grande. 

Eu: E porque é que ele não gostava de ter o rabo grande? 

T.: Porque as pessoas gozavam com ele.  

Eu: Então vamos tentar fazer aqui uma frase correcta, para depois escrevermos. 

T.: Era uma vez um macaco que tinha um rabo muito grande, muito gigante e as pessoas 

gozavam com ele. Ele foi ao barbeiro para cortar o rabo, mas depois ele voltou ao barbeiro 

porque queria o rabo. E o macaco levou-lhe uma navalha em troca do rabo. 
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Eu: Muito bem, ele trocou o rabo por uma navalha. 

T.: Disse-lhe que o rabo já tinha sido levado no camião do lixo. 

Eu: O barbeiro disse-lhe que o rabo tinha sido levado pelo camião do lixo. Muito bem! 

Grandes pormenores que está a dizer o T., o rabo do macaco tinha ido no camião do lixo. 

Podes sentar-te. Obrigada.  

Quem vem cá contar a segunda parte? Anda cá, L. 

L.: E depois o macaco foi para a escola e levava a navalha. E encontrou a peixeira. E a 

peixeira: ―dá-me essa navalha‖ e ele deu-lhe e depois ele disse: de mãos a abanar é que sabe 

bem passear. Voltou atrás porque queria outra vez a navalha. Roubou-lhe uma sardinha. 

Eu: Muito bem, anda cá tu agora, T. 

T.M.: Ele ia com a sardinha todo contente e depois ouviu as palavras do padeiro e deu-

lhe a sardinha e foi-se embora. E depois voltou, arrependeu-se e queria outra vez a sardinha, 

mas ele já a tinha comido. Ele, em troca das sardinhas, roubou-lhe a farinha. 

Eu: Sim senhor! O macaco em troca da sardinha roubou-lhe um saco de farinha. Anda 

cá, S., o que aconteceu de seguida? Ele ia a passar com a farinha e quem lhe pediu a farinha? 

S.: A professora, para fazer bolinhos às meninas dela. 

Eu: E ele deu-lhe a farinha? 

S: Deu. Mas voltou para trás para ir buscar a farinha. 

Eu: Então agora continua a R. 

R: Ele levou uma menina. Depois ela estava a chorar e o macaco levou-a à mãe. 

Eu: E em troca da menina… 

R.: Levou uma camisa nova, muito boa, muito fininha. 

Eu: De seda, não era? Muito bem! Quem vem a seguir? A B. 

B: Ele levou a camisa, passou pelo violeiro e o violeiro pediu-lhe a camisa. 

Eu: Muito bem! E ele deu-lha? 

B.: Deu! E depois ele voltou e pediu-lhe a camisa. E o violeiro disse que a camisa não 

prestava. E o macaco tirou-lhe a viola. 

Eu: Muito bem! Obrigada. Anda, J.P. 
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J.P.: Ele roubou a viola e fugiu para o telhado e as pessoas foram atrás dele e disseram: 

Olha o macaco mariola! 

Eu: Sim senhor! Agora vem cá o I. para acabar de recontar a história.  

I.: No final, ele ficou com a viola e a cantar no telhado. 

Eu: Então agora que acabámos de recontar a história e como o T.C. já sabe escrever 

bem no computador, vai passar o texto no computador, que vocês recontaram e que a Prof. 

Olga esteve a registar, para depois fazermos aqui as legendas, nas imagens. 

Após este trabalho, e com os registos efectuados pela professora Olga, um dos alunos, 

T. C., que já domina muito bem a escrita no computador, fez o registo para a legendagem das 

imagens levadas, que a professora leu e ordenou com os alunos, construindo, desta forma, um 

painel com a história (anexo 21). 

Estes foram os registos elaborados: 

1ª imagem - Era uma vez um macaco de rabo muito grande, muito gigante. As pessoas 

gozavam com ele. 

Ele foi ao barbeiro para cortar o rabo. 

O barbeiro cortou-lho. O macaco voltou ao barbeiro a pedir o rabo. O barbeiro disse que 

o rabo estava no lixo. 

2ª imagem - O macaco roubou-lhe uma navalha e fugiu. Encontrou uma peixeira que lhe 

pediu a navalha. Ele deu-lha.  

3ª imagem - Arrependeu-se e voltou atrás, pedir a navalha. 

A peixeira disse que ela se tinha partido. 

O macaco roubou-lhe as sardinhas. 

Pelo caminho encontrou um padeiro que lhe pediu as sardinhas e ele deu-lhas. 

4ª imagem - Arrependeu-se e foi pedir as sardinhas ao padeiro. Ele disse que as tinha 

comido e o macaco roubou-lhe um saco de farinha. 

5ª imagem - Ao passar na escola, a professora pediu-lhe a farinha. Ele deu-lha. Passados 

uns dias, foi à escola pedir a farinha. A professora disse que tinha feito pão com ela e ele 

roubou-lhe uma menina. 

6ª imagem - A menina chorou e chamou pela mãe. Ele levou-a à mãe, mas roubou-lhe 

uma camisa. 

Ao passar na rua, o violeiro pediu-lhe a camisa. 
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Ele deu-lha. Passados uns dias, voltou ao violeiro e pediu-lhe a camisa. 

O violeiro disse que já não a tinha; deitara-a ao lixo, pois rasgara-se. 

7ª imagem - Então o macaco roubou-lhe a viola. Foi para cima de um telhado tocar 

viola e cantar. As pessoas juntaram-se na rua a chamar-lhe nomes. 

8 ª imagem - O macaco continuava no telhado a tocar e a cantar.     

As actividades realizadas tiveram diversos objectivos que consideramos ter atingido. Do 

ponto de vista pedagógico, demos relevo a um aluno, o T. C., que tem vindo a demonstrar 

pouco entusiasmo, no que diz respeito ao momento de ouvir ler histórias e de ler histórias, 

apesar de já ler e escrever com alguma desenvoltura. Foi ele que ficou com a tarefa de 

escrever o reconto no computador, e foi a ele que chamámos, em primeiro lugar, para 

participar na ordenação das imagens. Julgamos que desta forma o envolvemos na actividade. 

Sentimos que participou com entusiasmo nesta iniciativa. Posteriormente, na sala, com a 

professora, construíram um painel, com o texto recontado e as imagens que levámos. 

A ordenação das imagens traz vantagens à criança, uma vez que a ajuda a organizar 

mentalmente a estrutura temporal e espacial do texto. Os alunos, quase de imediato, 

entenderam qual era o objectivo do trabalho e o J. disse logo que ―tínhamos de pôr direito‖.  

Quanto ao reconto, neste caso oral, defendemos que o acto de recontar histórias 

possibilita à criança uma interiorização e organização discursiva, dando-lhe a possibilidade, 

como vimos, de resto, na descrição, de se aproximar dos elementos mais importantes da 

história, como por exemplo: a sucessão das personagens, dos objectos, dos espaços, o 

encadeamento da acção, etc.. Ao mesmo tempo, e deste modo, o aluno dá relevo ao que mais 

lhe toca e destaca os pormenores que se lhe mostraram mais relevantes. 

Pudemos, ao mesmo tempo, constatar que os alunos participaram com muito 

entusiasmo, pois a organização e ordenação das imagens e, consequentemente, da história, 

tem uma vertente lúdica muito importante nestas idades. 

Devemos enfatizar, neste momento, que o desenvolvimento da oralidade e das 

competências nele envolvidas têm um imenso valor, nestas idades, pois ―Saber falar bem 

equivale a dominar processos (compreensão e expressão) e dimensões linguísticas, tornando-

as adaptáveis à multiplicidade de contextos particulares‖ (Lopes e Costa 2009:64). 

Este tipo de actividade, após a leitura, permite, tal como aconteceu neste caso, escrever 

sobre16. Ou seja, a promoção da leitura está intimamente ligada, à capacidade de produção de 

                                                             

16 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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escrita. Ao proporcionarmos momentos de escrita sobre a leitura estamos, ao mesmo tempo, a 

consolidar tanto a comunidade leitora como a comunidade escritora. Tal como nos refere 

Pontes e Barros (2007:73) ―Afinal, ler, escrever, ouvir e falar, são habilidades linguísticas 

interligadas e que se apoiam mutuamente‖. 

Contudo, e concordando com as autoras, não devemos transformar as actividades de 

escrita sobre a leitura em rotinas e em ―motivações‖ para aprendizagens gramaticais ou de 

composição, com propósitos avaliativos que iriam afastar os alunos do gosto de ler. Devemos, 

sim, proporcionar actividades que promovam momentos de expressão emocional, crítica e 

pessoal sobre o que se leu. 

Uma outra actividade proposta pela professora foi a memorização da lengalenga, que os 

alunos, na sua grande maioria conseguiu concretizar. Esta, quando encarada, nestas idades, de 

forma lúdica, tem imensas vantagens de nível cognitivo, lúdico, social e mnemónico. 

Desenvolve, no aluno, capacidades de retenção e memorização que se conseguem através da 

musicalidade existente no ritmo e rima existente no texto. Os alunos mostraram uma grande 

satisfação ao declamarem a lengalenga. 

Pudemos, contudo, verificar que a envolvência dos pais na actividade inicialmente 

descrita, em que as crianças levaram o texto para casa para o partilharem com os pais, ou seja, 

a comunicação entre pais e filhos não foi muito além da leitura dos pais aos filhos da 

lengalenga e num ou noutro caso da identificação da história como sendo conhecida. 

Todavia, os alunos participaram em todo o processo sem grandes dificuldades e com 

muito entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 



76 

 

3. Leitura do conto „Uns óculos para a Rita‟ pela mãe da C. 

 

Uma das ambições do Projecto Curricular de Turma, deste grupo, era, como vimos 

anteriormente, trazer a família à escola para participar na animação da biblioteca da turma, 

através de leituras realizadas, pela mesma. 

Esta estratégia, como poderemos observar, de seguida, na conversa tida com a mãe da 

C., fez com que os familiares, neste caso a mãe, se implicasse no processo, escolhendo o livro 

a levar, conversando com a filha sobre o mesmo, lendo-o em casa.  

A proposta feita à família pela professora e a metodologia utilizada de abertura à 

comunidade familiar envolvem as famílias no processo, não só no momento da leitura, mas na 

globalidade da importância das leituras feitas pelas suas crianças, assumindo, desta forma, um 

papel activo para que os alunos possuam uma verdadeira competência leitora. 

Assim, a professora, em reunião de pais, propôs esta actividade, que foi bem aceite por 

todos, e da qual surgiu uma tabela (anexo 17) onde se regista, de acordo com a 

disponibilidade dos familiares, o dia e a hora em que vêm à escola ler, bem como as reacções 

das crianças à leitura. Esta tabela é preenchida pela professora e a marcação, da vinda à sala, 

com os pais, tem sempre em conta as suas disponibilidades, havendo aqui uma deslocação17 

do tempo de ler, disposto na agenda semanal, sempre que tal se mostre necessário.  

Julgámos que seria importante presenciar e registar, também, alguns destes momentos, 

para que se verificasse não só até que ponto os pais se envolviam na actividade, mas também 

que estratégias e comportamentos eram adoptados.  

Sempre que nos foi possível, deslocámo-nos à escola para testemunharmos estes 

momentos, com autorização prévia dos respectivos intervenientes, tendo a professora Olga 

contactado, antecipadamente, os pais, nesse sentido. 

No final das leituras das histórias, os alunos, conjuntamente com a professora, decidem 

se querem realizar algum tipo de trabalho sobre a história que ouviram ou não. Desta vez, a 

proposta que surgiu foi a de tentarem escrever a palavra oftalmologista. A partir daqui surgiu 

o trabalho de pesquisa sobre as profissões com o qual se construiu um cartaz com participação 

dos pais. 

                                                             

17 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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De seguida, proceder-se-á ao relato deste momento de partilha de leitura entre a mãe da 

C. e a turma, que ocorreu no dia 23 de Fevereiro de 2010. 

Os alunos estão sentados, na roda das almofadas, um pouco agitados, esperando 

ansiosamente a chegada da mãe da C.. Ela chega, cumprimenta a turma e prepara-se para ler a 

história aos meninos. A professora Olga dá-lhe a opção de se sentar numa almofada ou numa 

cadeira. A mãe prefere a cadeira. Nota-se que existe um bom relacionamento entre ambas e a 

mãe está bastante à vontade, na sala, com os meninos. 

Olga: Hoje temos cá a mãe da C., que vocês já conhecem e que se chama M.J.. Ela veio 

ler-nos um texto (anexo 22). 

T.M.: Como é que se chama a história? 

M.J.: A história chama-se ‗Uns óculos para a Rita‘: é a história de uma menina que se 

chama Rita. E já estão a perceber o que é que ela vai precisar, não é?  

J.P.: De uns óculos! Há olhos muito doentinhos que têm de usar óculos! 

M.J.: Sabem quem é que escreveu esta história? Foi uma senhora que vocês já 

conhecem que é a Luísa Ducla Soares; já conhecem, não já? 

O grupo: Sim!!! 

C.(filha): E tenho mais uma da Luísa Ducla Soares! 

Olga: Ai é? 

M.J.: É a do Soldado João que estávamos para trazer…  

Olga: É tão gira essa história! 

M.J.: É, não é? Também adoro! Eu adoro essa história! 

Olga: Linda! Maravilhosa! Foi a primeira história que eu li da Luísa Ducla Soares, já é 

muito antiga, essa história! 

M.J.: Pois é, pois é! Eu também gosto muito, só que, depois, achei que para eles, se 

calhar, era melhor esta porque a outra… 

Olga: Essa, eu não conheço. 

M.J.: Não? Achei que a outra eles não iam perceber… assim… achei que esta era 

melhor. Então vá, vamos começar? (iniciou a leitura da história). 
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A certa altura leu: ―Vamos dar-lhes migalhinhas de pão!‖ 

T.M.: Disse quem? 

M.J.: Olha, não diz! 

No fim de ler: 

M.J.: Gostaram? 

O grupo: Sim!!!  

T.C.: Agora mostra! (as imagens) 

M.J.:Agora vou mostrar! (Mostrou as imagens da história.) Esta é uma fotografia do 

formigueiro que a Rita não conseguia ver, não é? Esta é a Rita e a Marta. 

L.: A Marta onde está? 

M.J.: Esta é a Rita, esta é a Marta (apontando)! Andavam a brincar à procura das 

formigas. 

L.: E estão mesmo à frente delas! 

M.J.: Estão mesmo à frente delas, mas a Rita não conseguia vê-las muito bem, pois não? 

L.: Não, porque era muito cega. 

M.J.: Era muito cega (riu-se). 

J. P.: Oh, tás maluca! 

M.J.: Via mal, não era? E aqui é a Rita aonde? Ainda se lembram quando é que ela 

chorou? 

L.: Quando estava nas aulas e fez mal! 

M.J.: Pois foi! Ela não via muito bem para copiar para o caderno, não era? 

Olga: A professora é igualzinha a mim, não é? 

T.M.: A professora é gorda! 

O Grupo: Não!!! 

L.: A professora… tu és mais bonita que ela. 

Olga: Sou mais bonita? Ai, muito obrigada! 
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L.: Porque tu não és gorda e aquela é! 

M.J.: E aqui? Alguém se lembra do que está a acontecer aqui? 

J.P.: Tá à procura do botão. 

T.M.: Oh, tá mesmo debaixo dela! 

M.J.: Só que, olha, ela até confundiu com a carpete, achava que era o centro da flor! 

M.J.: E aqui? 

T.: É no médico! 

M.J.: É no médico, não é? 

L.: Aquele é o ―E‖! E começou a dizer o abecedário, os colegas começaram a 

acompanhá-la. 

Olga: E o que está a fazer aquela senhora ali? 

M.J.: O que é que ela está a pôr no olho? 

O Grupo: A lente! 

O Grupo: Vidros! 

M.J.: A lente. Pois, os vidrinhos sabes o que são? São lentes de contacto! 

T. M.: Ela tem aqueles óculos! 

M.J.: Ela escolheu estes, olha, uns pequeninos da cor da pele, não foi! Pois é! 

E aqui? Que é que elas estão a fazer?  

J.: A brincar. 

Olga: O que é que elas estão a ver ali? 

B.: As formigas!  

J.P.: E estão-lhe a dar bocadinhos de pão. 

M.J.: Migalhinhas de pão. São migalhinhas. É de pão de centeio que é mais escuro! 

Aqui a Rita já consegue escrever, não é? 

E já viram que estas letras têm uns olhinhos e uma boca e um nariz? Deixa mostrar aos 

outros meninos. 
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C.: Pois têm! Têm todas! 

M.J.:Têm todas, pois é! O que é que aqui a Rita tá a fazer? 

T.: A apanhar os berlindes! 

M.J.: Ela agora é a primeira a encontrar tudo, não é? E aqui? Como é que se chama isto, 

ainda se lembram? 

T.: Telescópio! 

M.J.: Telescópio, muito bem! Está a ver os planetas. 

Olga: Posso fazer-vos uma pergunta? Quero ver quem é que fixou muito bem, quem é 

que sabe o nome do especialista, do médico especialista, onde a menina foi para ver se estava 

com problemas de visão. Como é que se chama? 

A.: Oculista. 

Olga: Oculista não é o médico. Quem é o oculista? 

T. M.: É quem faz os óculos. 

Olga: É quem vende os óculos. Antes de comprar os óculos a menina foi ao médico 

especialista. (A B. põe o dedo no ar) Diz, B. 

B.: Ftalmogista. 

Olga: Está quase! Diz lá outra vez! 

(Não quis dizer) 

Olga: Diz lá, D., diz alto! 

D.: ftalmologista! 

Olga: Está quase, só falta uma vogal no início e é do meu nome! 

O Grupo: O O! 

D.: Oftalmologista! 

Olga: Oftalmologista! Muito bem! 

Olga: Olha, e já agora, hoje viram aqui o nome de um especialista, de uma profissão, 

não é? Recordam-se das profissões da história do Macaco de Rabo Cortado? Diz, B. 

B.: O violeiro. 
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D.: O peixeiro. 

T.M.: O barbeiro. 

A.: O padeiro. 

J.A.: A professora. 

Olga: E nesta história? Na história da menina que precisa de óculos para além do 

oftalmologista aparece ali mais alguém que também tem uma profissão que vocês conhecem? 

Sofia: A professora. 

Olga: A professora, muito bem! Pronto, querem fazer alguma pergunta à mãe da C., à 

M.J? 

L: A Rita por acaso era cega, ou não? 

M.J.: A Rita não era cega, pois não? A Rita não conseguia ver muito bem! Sabem que, 

às vezes, os meninos nem se apercebem que não conseguem ver bem. E às vezes dão conta 

quando estão aqui, na escola, quando estão, assim, lá atrás e não conseguem ver muito bem 

para o quadro é que dão conta que aquele ‗O‘ parece…não parece nada! Não é? Mas a Rita 

não era cega! 

Olga: Alguém quer perguntar mais alguma coisa? 

T.M.: Ela não conseguia ver os planetas! Só conseguia ver se estivesse no espaço. Ela 

não conseguia ver os planetas! 

M.J.: Sabes o que é que faz o telescópio? 

T.M.: Só se for a voar num foguetão! 

M.J.: Olha, já alguma vez, algum dos meninos viu através de um telescópio? 

O Grupo: Eu já vi… eu não… eu não… 

M.J.: O que é que faz o telescópio? 

I.: Dá para ver o espaço. 

M.J.: Aumenta muito, não é? O telescópio aumenta muito, não é? 

J. A.: Porque é que ela não conseguia ver? 

M.J.: Ela não conseguia ver porque tinha os olhinhos, um olho ou os dois olhos doentes. 

Às vezes dói-nos a barriga, outras vezes dói-nos a cabeça, não é? E, às vezes, não 
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conseguimos ver bem, outras vezes não conseguimos ouvir bem, e temos que estar com 

atenção que é para irmos ao médico, não é? Para o médico tratar do nosso problema. 

A.: Eu também tenho um problema neste olho! 

M.J.: Também tens um problema nesse olho? E já foste ao oftalmologista? 

A.: Não. 

M.J.: Ainda não? 

A.: A minha mãe está a ver se pode ir lá. 

M.J.: Pois. Que é para ficares bom do teu olhinho! 

M.J.: Agora é a prof. Olga! (estava com o dedo no ar) 

Olga: Olha, eu quero só recordar aos meninos aqui uma coisa: vocês já, aqui na sala, 

utilizaram um aparelho para ver um animalzinho que era de uma história da Luísa Ducla 

Soares (quem vai responder é a R., diz R.) 

R.: A mosca atrevida. 

J.: Não, não era a mosca atrevida, era uma mosca normal. 

Olga: O que o J. disse foi que o que nós vimos aqui não foi a mosca atrevida. Nós 

tínhamos lido a história ‗A Mosca Atrevida‘ da Luísa Ducla Soares. Depois, a seguir, o T.M. 

apanhou uma mosca na garrafa e depois nós quisemos ver como é que eram os olhos da 

mosca, as patas da mosca, e estivemos a ver a mosca num aparelho, que nós temos aqui na 

escola, que se chama lupa binocular, porque dava para pôr lá os dois olhos. 

Mais perguntas que queiram fazer… 

T.M.: Eu já fui ao médico e também tive que dizer as letras e disse-as todas bem. 

M.J.: Conseguiste dizer todas? Boa! Então não precisas de óculos, não é? 

Olga: Desculpem lá, o que o T. disse é muito importante. O T. disse que já foi ao 

oftalmologista. 

T.M.: Tinha que fechar este olho e tinha de ver assim… (faz o gesto de tapar um olho e 

ver só com o outro). 

Olga: É uma consulta que todos os meninos deviam fazer. Antigamente, faziam essa 

despistagem nas escolas. Agora não. 
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T.M.: Eu quando ia à médica, mandava-me assim fechar o olho e mandava-me dizer as 

letras e eu dizia-as todas bem. 

L.: (Com o dedo no ar impaciente) Eu não consigo mais…. 

Olga: Olha a S. está antes de ti! 

L.: Não está! 

Olga: Desculpa, mas está. 

S.: O meu primo André foi ao oftalmologista e tinha de usar óculos. 

L.: Nós estamos a fazer uma história da mosca motoqueira que o T. apanhou numa 

garrafa. 

Olga: Estamos a fazer a história. Esta semana foi a M.J. e por falar nisso como é que é a 

canção? 

M.J.: Lembrem-se lá da música, a música é a da Rosa arredonda a saia…. 

Os alunos cantaram. 

B.: Quem escreveu esta parte foi a C. e a mãe. 

Olga: Olha, e os meninos do 4º ano já estão a fazer a ilustração, já vieram cá mostrar 

ontem, vai ficar uma história maravilhosa! 

M.J.: Pois vai, está gira! 

Olga: Diz lá, J.A.! 

J. A.: O meu pai, como tem os olhos fraquinhos, tem de usar óculos, só os pode tirar 

para dormir. 

M.J.: É verdade! O teu pai começou a usar óculos assim como tu, pequenino, 

pequenino! 

Olga: Sabem uma coisa? Com esta história estamos a falar de conteúdos de Estudo do 

Meio. E há um conteúdo de Estudo do Meio, que são os cuidados que devemos ter com o 

nosso corpo, e neste caso é o cuidado que devemos ter com a nossa visão, com os nossos 

olhinhos, devemos ir ao médico para controlar. 

Vamos agradecer à M.J. 

O Grupo: Obrigada! 
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Foi patente a preocupação e a preparação da mãe nesta vinda à escola, quer no que diz 

respeito à escolha da história, quer no ‗treino‘ da leitura, visível na expressividade e entoação 

imprimida à mesma.  

A C., filha da M.J., esteve sentada ao lado da mãe, e foi interessante verificar as suas 

reacções faciais e gestuais aos diversos momentos da leitura da mãe. Como já conhecia a 

história, ela centrou a sua atenção no desempenho18 da sua mãe, imitando as suas expressões. 

Durante todo o tempo em que a mãe leu, ela teve uma postura sorridente, orgulhosa e, 

podemos dizê-lo, luminosa! Era visível, na C., o orgulho em ter a sua mãe, na sua sala, a ler 

para os seus colegas. 

Tal como em todos estes momentos de leitura, também aqui os alunos tiveram uma 

postura descontraída e nada inibida, mostrando-se atentos e fazendo comentários. 

No final da actividade, tivemos a oportunidade de conversar com a mãe, à qual pedimos 

opinião acerca da iniciativa da vinda dos pais à escola, neste contexto; da reacção da sua filha 

à vinda da mãe e das razões que a levaram à escolha do texto que veio ler.  

Esta conversa foi gravada e autorizada a sua utilização no trabalho que se apresenta. A 

mãe em questão tem, como formação académica, um curso superior de Direito, exerce a 

profissão de advogada e tem dois filhos, sendo a C. a mais nova. 

Conversa com a mãe que fez a leitura, M.J.: 

Eu: Gostaria que me desse a sua opinião acerca desta iniciativa da vinda dos pais à 

escola, para ler. 

M.J.: O método tradicional sempre funcionou e funciona, não é? Mas eu, para mim, este 

é preferível, de longe. Acho que a proactividade, a cumplicidade entre as partes, neste caso, os 

miúdos e os professores, neste tipo de projectos que envolve terceiros, estas iniciativas dos 

pais virem cá, eu acho que é fantástica. Inclusivamente, estive a falar com professora Olga e 

ela também está a fazer, a propósito das profissões, que eu acho que é fantástico. E acho que a 

experimentação é muito mais apetecível. A troca de informações e a partilha faz-nos aprender 

melhor do que estarmos a ler ou estarmos a olhar para o quadro e a copiar para o caderno e 

acho que é muito bom. 

                                                             

18 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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É um método que eu acho que é muito mais exigente, muito mais trabalhoso mas, se 

calhar, também é muito mais aliciante por isso. O trabalho que dava o método tradicional não 

se compara, mas este, se calhar, os frutos também são visíveis mais depressa, não é? São mais 

imediatos e é muito mais gratificante. É a minha opinião. 

Eu: E do ponto de vista da sua filha? Como é que ela reagiu à vinda da mãe à escola, ler 

a história? 

M.J.: Estava muito entusiasmada. Ela adora que eu participe e adora que venha. E para 

mim é muito bom também, principalmente porque eu tenho um filho, mais velho, que teve o 

método tradicional, e isto nunca aconteceu e às vezes até é um bocadinho triste porque ele diz: 

Oh mãe, já viste? Vais para a C., para mim nunca foste e tal e tento compensá-lo de outra 

forma e em casa também fazemos actividades e jogos, mas eu fico perfeitamente… (pausa) 

em termos de comparação acho que este método é muito mais atractivo. 

Eu: Como é que escolheu a história? Como é que procedeu à escolha da história? Foi 

com a ajuda da C.?  

M.J.: Eu gosto muito da Luísa Ducla Soares e acho que é muito didácta, acho que traz 

sempre umas mensagens muito interessantes para crianças desta faixa etária. Perguntei à C. 

que história é que gostava de trazer. Ela falou-me numa que é o ‗Tico e o Teco‘ que é uma 

história diferente e que ela também, por acaso… (pausa) achei engraçado, porque ela estava 

com a ideia de trazer uma história diferente, que não fosse daquelas histórias que a gente 

conhece dos clássicos ou da Disney. Eu disse-lhe que a outra era demasiado infantil e disse-

lhe para escolher uma da Luísa Ducla Soares. Pensámos no Soldado João, eu gosto imenso do 

Soldado João, mas acho que é muito puxada, ainda. Depois foi a da Rita, que eu acho que é 

mais interessante para todos, é para meninos e para meninas, eles estavam muito 

entusiasmados. O irmão também participou na escolha e foi por causa disso que ela escolheu.  

Eu: Muito obrigada. 

 Esta envolvência dos pais, no tempo da leitura, feita pela professora, abrindo as portas 

da sala à comunidade, promove, como se pôde ver, uma relação muito positiva e de 

proximidade com a turma e com a própria professora.  

 Podemos, assim, afirmar que são vários os benefícios neste tipo de actividade. 

Começaríamos por destacar a valorização da proximidade humana entre todos, o que desde 

logo é uma mais-valia pelo conhecimento próximo que daí advém e que leva ao respeito pelas 
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diferenças inerentes a cada família.  

Tal como vimos na descrição feita da reacção da C. à vinda da sua mãe à escola, o 

orgulho e a alegria de poder mostrar aos colegas e à professora que a sua mãe está ali e 

participa é enorme! Sob o ponto de vista sócio-afectivo, a vinda da família, à escola, para 

participar, sobretudo em actividades de prazer para a criança, promove com certeza o sucesso 

das crianças. 

Por outro lado, de forma indirecta, esta professora coloca os pais numa posição de busca 

e interesse pela literatura de recepção infantil. Comprovamo-lo pelas palavras da M.J. que 

testemunhou o cuidado na escolha da obra a trazer, tendo argumentado com factores como a 

idade e o sexo dos alunos, a qualidade da autora que considera ser ‗muito didacta‘, entre 

outros factores. Para além disso, provoca nos pais uma atenção à leitura, pois eles próprios 

tomam consciência de que vão ler perante a turma e por isso têm um cuidado especial na 

leitura que fazem. Verificámos, até, na descrição, que esta mãe explorou, inclusivamente, a 

história no final da leitura com as crianças. 

Podemos concluir dizendo que esta metodologia, de modo subtil, transforma os 

pais/família em verdadeiros mediadores de leitura dos seus filhos, participando, assim, 

directamente na sua vida escolar, em geral, e nas suas leituras literárias em particular.  
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4. Leitura do conto „O Rato e a Arca‟ pela mãe do T.M. 

 

Nesta nossa ida à escola, no dia 4 de Março de 2010, o propósito foi o de assistirmos a 

uma leitura realizada pela mãe de um aluno, o T.M., que foi ler a história ‗O rato e a arca‘ 

(anexo 23) de António Torrado.  

Convém salientar que estas nossas idas à sala, para assistir a este tipo de actividade, são 

aleatórias, realizando-se conforme a disponibilidade de tempo, quer da nossa parte quer da 

parte da dinâmica da turma e dos pais. 

Entre a nossa última visita à sala e esta, já estiveram presentes outros pais na escola a 

lerem, noutros momentos, aos quais não pudemos assistir por motivos profissionais e de 

disponibilidade de horário. 

A mãe do T. M. é vendedora no ramo imobiliário e é de origem brasileira, o que gerou 

uma reacção muito positiva na sala, entre os alunos, pois as crianças adoram a sua pronúncia.  

Tal como aconteceu na descrição anterior, também aqui foi evidente o cuidado com a 

preparação da vinda à escola, por parte da mãe do T. M., como veremos de seguida na 

transcrição da gravação da conversa tida com ela. 

Desta vez, por conveniência de horário da própria mãe, conversámos com ela antes da 

sua entrada, na sala, para realizar a leitura da história. 

Transcrevemos, de seguida, a conversa que gravámos. 

Eu: Gostava que me desse a sua opinião sobre o método de trabalho da professora Olga 

e, também, sobre esta ideia de chamar os pais, à escola, para ler histórias aos meninos. 

M.M.: É assim, eu, da professora Olga acho que, pelo menos pela experiência que tenho 

com o meu filho, funcionou a cem por cento. O meu filho tem muito interesse de vir para a 

escola, aprendeu muito rápido. Tenho conhecimento de outras crianças com o método normal 

e vejo uma evolução muito grande com o meu filho, tou muito satisfeita, ele próprio vem 

muito contente para a escola, fica muito radiante!  

E a ligação da escola com os pais, eu acho muito importante. É assim, eu, em si, tenho 

muita ligação, tento estar sempre presente, com o que o meu filho faz e tudo. Por isso, acho 

muito interessante isso dos pais poderem vir e participar para eles. Além deles próprios 

gostarem imenso, acho que eu, pelo menos, como mãe, gosto muito dessa participação. 

Eu: Em termos da leitura das histórias, como é que fez a escolha da história para trazer 

para ler à turma? 
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M.M.: É assim, eu me baseei pelo autor que eles trabalharam. Na história, o meu filho 

não quis saber, quis ser surpresa. 

Eu: Ah foi? Engraçado! Ele não quis participar, quis que a mãe escolhesse sem ele 

saber? 

M.M.: Ainda ontem falei, oh filho, queres que eu te leia a história, primeiro? Ele disse 

assim: não, eu quero ser surpresa. Ele não quis. Só queria saber o título e mais ou menos… aí 

eu falei, filho, eu leio tudo ou não. Ele falou assim, não, só quero saber do que é que trata. Eu 

disse-lhe o título da história e mais nada, ele não quis saber.  

Li algumas histórias e tentei a que fosse assim a mais engraçada, para despertar a 

atenção, como eles são pequeninos. Se fosse uma história muito comprida e assim, acho que 

eles iriam dispersar um pouco. Assim, é uma história não muito pequenininha, mas também 

não grande e achei engraçada, de várias que eu li, achei aquela interessante. 

Eu: Em termos de aprendizagem e do interesse pela leitura, acha que esta actividade 

pode ajudar o T., por exemplo, a aumentar o seu gosto pela leitura ou, apesar desta actividade, 

ele continuaria a gostar de ler? 

M.M.: Acho interessante o eles sentirem que os pais estão ligados na leitura também. É 

assim, o meu filho, por natureza, gostou da ideia de ler. Primeiro era eu que lia as histórias à 

noite, agora é ele que lê as histórias para mim. Em vez de ser uma história inteira, vai lendo, 

um dia uma página, outro dia, quando um parágrafo é maior, pronto vai lendo assim aos 

pouquinhos. E ele ficou muito interessado. Então hoje ele estava radiante: ―É hoje! É hoje!‖ 

Estava muito interessado em saber que eu ia contar uma história para os amiguinhos dele e 

para ele, por isso eu acho que ele gostou muito da ideia. 

Eu: Pois eles trabalharam o António Torrado comigo, fui eu que lhes contei a história 

do ‗Macaco de Rabo Cortado‘ 

M.M.: Ah! Então foi isso. E foi daí que, na altura, pedi a uma amiga que ela também é 

professora, se ela tinha algum livro, e ela me emprestou esse e tem várias histórias e algumas 

tinham um final muito triste. E eu escolhi essa do rato que fica preso numa arca, não é triste, 

mas é uma lição porque ele foi guloso e quis entrar para dentro da arca. E é importante que as 

histórias lhes dêem alguma lição para eles aprenderem. Das várias que lemos, que li quase 

todas, só não li uma ou duas, achei essa mais interessante, e é essa que eles vão ouvir hoje. 

Eu: Muito obrigada. 
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M.M.: De nada! 

Entrámos, então, na sala. A Olga já tinha arranjado o espaço com os alunos. Os alunos 

estavam, como de costume, sentados em almofadas, A M.M. (mãe do T.M.) sentou-se numa 

almofada, ao lado do filho. Cumprimentou os meninos e preparou-se para fazer a leitura da 

história às crianças.  

Leu a história com muita expressividade. No final resultaram os seguintes comentários: 

M.M.: Então o que é que vocês acharam da história? Gostaram? 

O grupo: Gostámos! 

L.: O rato era muito comilão! 

J.A.: Ele devia ter ouvido o que a arca lhe disse! Ela bem o avisou para ele não comer 

tanto! 

B.: Quem é o autor da história? 

M.M.: Olha, eu vou-vos dar uma pista, é o mesmo daquela história que a professora 

Sónia vos leu do ‗Macaco de Rabo Cortado‘. 

T.M.: É do António Torrado.  

Olga: Esta história faz-vos lembrar outra que ouvimos ler, por uma mãe? 

O grupo: Sim! 

J.: ‗A rã e o boi‘ que a F. veio ler. 

A.: Ela também comeu muito e rebentou. 

M.M.: Vocês gostaram da história que eu vos trouxe? 

O grupo: Sim! 

L.: Eu adorei! Foi espectacular! Obrigada! 

O grupo: Obrigada! 

M.M.: De nada! Eu é que gostei muito de cá vir! 

O Grupo: Obrigada M! 
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O T. M. esteve sentado ao lado da mãe, sossegado e calado durante todo o tempo com 

um ar muito concentrado. Sorriu quando os outros disseram que gostaram da história. O 

orgulho era patente na sua expressão. 

Esta envolvência dos pais, no tempo da leitura, feita pela professora, abrindo as portas 

da sala à comunidade, promove, como se pôde ver, uma relação muito positiva e de 

proximidade com a turma e com a própria professora.  

Também desta vez, podemos constatar a preocupação da mãe na escolha e preparação 

da leitura do texto. É curioso observar que as intenções nas escolhas variaram das da M.J..  

A mãe do T.M., a M.M., preocupou-se com a extensão do texto, em procurar um autor 

que eles já tivessem trabalhado, um texto ‗engraçado‘, ou seja, a presença do humor, mas ao 

mesmo tempo há a manifesta preocupação com a existência de uma lição, de um ensinamento 

que considerou, como vimos na conversa anterior, importante.  

Podemos então verificar que, perante a presença do património de filiação familiar, a 

escola não diverge: aceita, respeita, para depois complementar, como podemos verificar com 

os exemplos de trabalhos realizados pelos alunos, em sala de aula, e até pelo próprio respeito 

pelas diferenças existentes. 

Também é curioso que enquanto a mãe da descrição anterior envolveu a filha na 

escolha, esta respeitou a vontade do filho em não querer saber. Podemos depreender que o 

T.M. quereria estar numa posição idêntica à dos colegas, ou seja, ouvir ao mesmo tempo, 

usufruir da leitura da própria mãe, nas mesmas condições dos colegas.  

De seguida, a Olga pediu aos alunos: 

Olga: Então agora vamos decidir se queremos fazer algum trabalho sobre a história e o 

quê. 

Alguns queriam fazer desenhos. O T.C. queria fazer um ditado. Mas os outros não 

concordaram. O J.A. propôs que inventassem problemas matemáticos, mas esta opção 

também não foi unânime. Como o A. tinha perguntado à Olga o que era uma arca, propôs-se 

que se descobrisse o que era uma arca.  

Deste trabalho surgiram descobertas muito interessantes, pois os alunos descobriram, 

em pesquisas realizadas também com a ajuda dos pais, que havia muitas espécies de arcas e 

com diferentes utilidades como se pode ver pelas fotografias tiradas ao cartaz de registo 

(anexo 24).  
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Neste Modelo, o trabalho cooperativo estende-se por toda a comunidade e é comum 

verificar uma efectiva cooperação em práticas efectivas em que os pais, conjuntamente com 

os alunos e outros elementos da família ou da comunidade, participando no desenvolvimento 

da aprendizagem dos seus educandos. Neste caso, podemos verificá-lo na recolha de 

exemplos, em casa, de diferentes tipos de imagens que representam diversos tipos de arcas. 
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5. Contar uma história numa Língua diferente 

 

No dia 9 de Março de 2010, deslocámo-nos à sala, com a professora Carmo Quinteira, 

professora de Educação Especial. 

Esta foi uma proposta feita por nós, à professora Olga, que surgiu no contexto de uma 

conversa tida, com os alunos, acerca da forma como comunicamos uns com os outros. 

Propusemos trazer, à sala, uma pessoa que domina a Língua Gestual para contar uma história 

através desta Língua. 

É mais uma actividade que pretende alargar a visão do mundo às crianças e promover o 

seu contacto com a realidade da sociedade, bem como incentivá-las e motivá-las para o 

respeito pela diferença. 

O texto que trouxemos, ‗A Branca e o gato‘, é uma história simples e curta (anexo 25). 

Foi escolha da professora Carmo tendo em conta a idade e o desconhecimento desta Língua, 

por parte das crianças. O nosso objectivo estava, neste caso, para além da obra literária, ou 

seja, a Literatura, neste caso específico, serviu de meio para atingir um fim mais amplo, o da 

solidariedade e respeito pelo próximo. 

Antes de iniciarmos o conto propriamente dito, conversámos um pouco com os alunos 

sobre esta Língua. Eu apresentei-lhes a professora Carmo e ela ensinou-lhes a dizer algumas 

palavras e expressões em Língua Gestual: bom dia, boa tarde, boa noite… 

Procederemos, de seguida, à descrição da gravação efectuada. 

Prof. Carmo: Eu vou-vos dizer o meu nome em Língua Gestual, não há um gesto para 

dizer Carmo, temos que utilizar as letras do alfabeto da Língua Gestual. Digam lá que letras 

tem o meu nome, soletrem lá (foi fazendo as letras gestualmente). 

Eu: Agora eu vou-vos apresentar a professora Carmo. A professora Carmo também é 

nossa colega. Também é professora. Só que é professora de Educação Especial. Quem sabe 

explicar o que é Educação Especial? Alguém sabe o que é? (ninguém respondeu). 

Eu: Trabalhar em Educação Especial é uma professora que trabalha, educa meninos que 

precisam de cuidados diferentes e especiais. 

T.: Médicos? 

Eu: Os médicos tratam, a professora Carmo educa. Ela estava-vos a ensinar coisas em 

Língua gestual, quem fala assim? Nessa Língua?  
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Prof. Carmo: Quem é que usa esta Língua de sinais? Quais são os meninos, as pessoas 

que usam esta Língua de sinais? 

T.: Os que não conseguem falar. 

Eu: Os que não conseguem falar, muito bem! Pois, porque há meninos, eu também não 

sabia, também aprendi isto com a professora Carmo, há meninos com diferentes problemas de 

linguagem, não é, professora Carmo? Explica lá. 

Prof. Carmo: Há meninos que ouvem e não conseguem falar, e há meninos que não 

ouvem e não falam, são coisas um bocadinho diferentes, esquisito de vos explicar. Há 

meninos que não ouvem e usam aparelho no ouvido, é um aparelhozinho que se põe no 

ouvido e que conseguem, com aquele aparelho, ouvir alguma coisa, e depois há os que como 

não ouvem, não conseguem falar. Há meninos que não ouvem mesmo e têm mesmo que usar 

a língua de sinais para falar, chama-se Língua Gestual. Há meninos que ouvem um 

bocadinho, mas como não conseguem ouvir as palavras todas, também não conseguem falar. 

Percebem? Crianças, jovens, adultos com problemas de ouvir não conseguem falar. Porquê? 

Porque não… (fez uma pausa e os alunos responderam): 

O grupo: Porque não ouvem. 

Prof. Carmo: Muito bem. Então o que é que venho cá fazer hoje? 

T.M.: Contar-nos uma história em Língua Gestual? 

Prof. Carmo: Contar uma história em Língua Gestual. 

Eu: Em Língua Gestual. A professora Sónia vai lendo, vai lendo a história para vocês 

perceberem e vocês vão ver a professora Carmo a fazer os gestos, vai utilizar a Língua 

Gestual para contar esta história. Porque ela conta esta história aos meninos. Os meninos que 

não ouvem e que não falam também gostam de ouvir histórias, não é? 

L.: Mas eu não gosto de fazer a Língua Gestual. 

Eu: Mas tu não vais fazer nada agora. Quem vai fazer é a professora Carmo e vocês vão 

ver. 

L.: Mas eu não gosto. 

Prof. Carmo: Olha, mas eu sou de uma opinião um bocadinho diferente. Se calhar, todos 

devíamos saber um bocadinho. Sabes porquê? Se encontrares uma pessoa que não saiba falar, 

como é que vais comunicar com ela? 
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L: Ah! 

Eu: Pronto! Então, vamos contar-vos uma história, em Língua Gestual. Porque é que 

nos lembrámos de trazer esta história? Para vocês verem que também há outras formas de 

falar, de comunicar. E outras formas de contar histórias, não é? Não é só aquela forma 

normal19 que a gente faz aqui, que os vossos pais têm cá vindo, eu e a professora Olga. 

Olga: Vamos estar agora muito atentos, porque para esta história não basta os ouvidos, é 

preciso também os olhos muito abertinhos. 

J.A.: O Gabriel do 2º ano ouve, mas também não fala (referia-se a um aluno da mesma 

escola, da turma do 2º ano). 

L.: Faz uns sons esquisitos a falar: mu..nã..no 

Eu: Pois, tu, como é que consegues escrever? Como é que vocês fazem a descoberta dos 

sons? Ouvem os sons e depois conseguem transcrever as letras que lá estão. 

Olga: Então vá. Todos os meninos sentadinhos, costinhas encostadas, mãozinhas em 

cima das pernas, J., está bem? 

Desta vez os alunos ficaram sentados nas cadeiras de forma a serem mais visíveis os 

gestos feitos pela professora Carmo, porque nas almofadas eles estão em círculo e tornava-se 

mais complicado ver, para que todos vissem bem a professora Carmo a fazer os gestos. 

Prof. Carmo: Esta é uma história desenhada pelo Francisco Goulão que é um senhor que 

tem problemas de fala porque não ouve. Esta história foi escrita por duas senhoras: a Olga e a 

Maria de Lurdes. 

O grupo reagiu de imediato à coincidência do nome Olga. 

Olga: Mas não fui eu! 

Prof. Carmo: E a história chama-se ‗Branca e o gato‘ (à medida que dizia as palavras ia 

fazendo os gestos). 

Eu: Agora não podemos falar, só temos de ouvir e estar com atenção aos gestos e, no 

fim, depois, vamos poder repetir os vários gestos, está bem? Agora têm de estar em silêncio e 

a olhar. 

                                                             

19 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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Iniciámos a actividade utilizando a seguinte metodologia: ao mesmo tempo que íamos 

lendo, pausadamente, a história, a professora Carmo ia fazendo os respectivos gestos. 

No fim da leitura, todos queriam falar. 

Eu: Um de cada vez, de dedo no ar! T. M., diz lá. O que achaste da história? Um de 

cada vez, agora o T. M. está a falar. 

T.M.: O gesto do gato é giro! 

Os alunos quiseram saber como se diziam várias palavras: branco, amarelo, verde, azul, 

vermelho. 

A professora Carmo foi perguntando como tinha feito determinados gestos para as 

palavras da história. Desta forma os alunos foram recontando a história, fazendo alguns dos 

gestos. 

Explorámos várias expressões como: ‗Eu sou teu amigo‘, ‗gosto de ti‘, ‗mãe‘, ‗pai‘, 

‗professora‘. 

Eu: Então, meninos… (a L. interrompeu-me) 

L.: Eu adorei! 

Olga: Posso fazer uma pergunta? A L. já deu opinião, sem lhe perguntar nada, ela já deu 

opinião sobre este bocadinho em que tivemos aqui a professora Maria do Carmo e a 

professora Sónia. A L. disse, espontaneamente, ela disse uma coisa, repete L. 

L.: Adorei esta história! 

Olga: Adoraste este bocadinho. Quem é da opinião da L. levanta o dedo. (Todos 

levantaram) 

T.C.: Eu adorei tudo! Eu adorei tudo! 

Eu: Então vamos pedir à professora Carmo para nos ensinar a dizer: eu adorei esta 

história! 

Prof. Carmo: Os surdos para: adorei, gosto, amizade usam a mesma expressão (fez o 

gesto). História, são estes dois dedinhos em cima do nariz. 

Eu: Então vamos dizer a frase toda. (Todos tentaram fazer os gestos, acompanhando a 

professora Carmo). 
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Prof. Carmo: Vou-vos ensinar a dizer ‗professora‘ e ‗aprender‘. Vocês estão no 

primeiro ano e amanhã vão escrever (faz o gesto), ‗ler‘ ou ‗ver‘ o gesto é o mesmo. Os 

meninos surdos para dizerem à professora Sónia, na nossa escola, de que professora estão a 

falar, usam um nickname. Nickname é um nome pequenino, é uma alcunha, com uma 

característica da pessoa. Então qual é a minha característica que me distingue da professora 

Sónia? 

Eu: O que é que vocês acham que é diferente entre nós as duas. 

J.: O cabelo e os óculos. 

Prof. Carmo: Mas para distinguir a professora, nós somos as duas professoras, não é? 

Os meninos para me distinguiram da outra senhora professora, quando querem dizer que sou 

eu eles dizem (e faz o gesto) a professora dos óculos e dos cabelos compridos. Os meninos se 

disserem assim à outra senhora professora, ela já sabe que eles estão a falar de mim. 

Eu: Olhem, vocês têm alguma curiosidade, querem fazer algumas perguntas à 

professora sobre a Língua Gestual, ou sobre os meninos que utilizam essa Língua ou sobre o 

porquê de esta Língua existir, alguém quer fazer perguntas sobre isto? 

T.: Diz-nos o abecedário em Língua Gestual. 

Eu: Eu depois vou-vos trazer um cartaz com o abecedário. Eu depois trago para vocês 

verem porque tem a fotografia dos dedos e vocês aprendem, está bem? 

O Grupo: Tá! 

Prof. Carmo: Interessante, vocês quererem aprender! 

A professora Carmo ensinou a fazer várias letras que os alunos quiseram saber, 

sobretudo as dos seus nomes. 

Eu: Olha a R. quer fazer uma pergunta. 

Olga: Vamos ouvir a R. 

R.: Porque é que esta linguagem existe? 

Prof. Carmo: É uma Língua. 

Eu: Nós temos a Língua Portuguesa e os surdos falam em Língua Gestual. Porque é que 

tu achas que existe R.? 

A R. não respondeu. 
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Prof. Carmo: Se vocês têm cá um menino na escola que tem dificuldades em ouvir, 

tentem comunicar com ele para perceberem. 

Eu: Diz, T.M. 

T.M.: As pessoas que não conseguiam falar tinham que falar assim (faz gestos com as 

mãos). 

Prof. Carmo: Exacto, a Língua existe para os meninos que não conseguem falar 

comunicarem uns com os outros, não é? Vocês têm internet?  

O grupo: Sim! 

Prof. Carmo: Então eu vou mandar um site à vossa professora para ela vos pôr, qualquer 

dia destes, e vocês verem uma canção, do André Sardet, que é assim: gosto de ti desde o sol 

até à Lua!... 

O grupo começou de imediato a cantar a canção. 

Prof. Carmo: Eu vou dar esse site à vossa professora, e quando ela tiver um bocadinho 

de tempo ela vai-vos pôr a ver essa canção feita em Língua Gestual, por uma pessoa que sabe 

muito, não é uma pessoa que sabe pouquinho como eu. É por uma pessoa que sabe muito de 

Língua Gestual. Vocês vão ouvi-la e vê-la a fazer os gestos assim com muita pressa. 

Eu: Escutem o que a professora Carmo vos vai dizer que é uma coisa muito importante. 

Ela só aprendeu porque não é ela que trabalha (na nossa escola) mais directamente com os 

meninos. 

Prof. Carmo: Não trabalho com os meninos, directamente, não sou professora dos 

meninos surdos. Mas, como os meninos surdos também ficavam comigo, eu depois não sabia 

comunicar com eles. Eu queria-lhes dizer: faz assim e não sabia dizer nada aos meninos. 

Então tive que ir aprender alguma coisa. E fui aprender um bocadinho e hoje a gente consegue 

entender-se. Mas, o que é certo é que as pessoas que realmente não ouvem ou que têm 

dificuldades de audição precisam de comunicar com o mundo. E então, foi por isso que 

criaram uma forma de comunicação. A Língua Gestual, a nossa, é usada em todo o país da 

mesma maneira. Porque se eu for ao Algarve e falar, toda a gente lá me vai perceber, certo? 

O grupo: Certo! 

Prof. Carmo: Se for uma pessoa surda tem que fazer gestos iguais aqui e iguais lá. Para 

que toda a gente se possa compreender. Se eu for a Espanha, também têm Língua Gestual, 
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mas não é igual à nossa, tal como o espanhol não é português. A Língua Gestual é uma forma 

de comunicação universal, mas depois tem a portuguesa, a inglesa …  

Olga: Olhem, eu já aprendi uma coisa nova, que eu não sabia! 

Os alunos quiseram saber como se diziam os dias da semana e a professora Carmo 

ensinou. 

Olga: Vamos perguntar à professora Carmo como é que se diz obrigada! E vamos dizer 

obrigada à professora Carmo por ter cá vindo. 

Olga: Em Língua Gestual vamos dizer obrigada! 

Todo o grupo fez. 

Esta foi uma actividade que entusiasmou muito as crianças e todas elas quiseram 

participar. O entusiasmo em reproduzir os gestos foi muito aprazível de se ver e toda a turma 

participou com muito entusiasmo. 

O objectivo da sensibilização para a existência de outras formas de comunicar, 

utilizando uma história, foi plenamente conseguido e os alunos adoraram ouvir/ver a história. 

Deixámos ficar a história, as imagens, na sala, (anexo 26) que são muitas vezes manipuladas 

pelos alunos, pois estão colocadas num quadro (flanelógrafo) onde podem ser ordenadas e 

lidas. Vários alunos vão, por diversas vezes, manipulá-las.  

Por testemunho da professora Olga, soubemos que os alunos levaram para casa esta 

experiência e fizeram questão de ensinar aos pais diversos gestos que aprenderam neste dia. 

Foi uma experiência muito relevante para eles, tanto que noutras idas, nossas, à escola, 

nos repetem gestos. 
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6. Leitura do conto „Os dez ratinhos‟ pela mãe do B. 

 

No dia 12 de Março de 2010, fomos à sala de aula para ouvir a mãe do B. que veio ler 

uma história: ‗Os dez ratinhos‘. Não nos foi possível o acesso ao livro para verificar o autor 

nem a restante informação bibliográfica, pelo que transcrevemos o texto, através da gravação 

(anexo 27). 

Procedemos, tal como nas vezes anteriores, à gravação de uma conversa prévia que 

tivemos com a mãe e que aqui reproduzimos. 

Eu: Gostaria que me dissesse o seu nome, já sei que é mãe do B. 

M.S: Sim. Sou a M. S. e sou a mãe do B. e trabalho no Continente. 

Eu: Gostava que me falasse um bocadinho, me desse a sua opinião sobre o Modelo da 

Prof. Olga, do trabalho dela. O que é que acha, a sua opinião, como é que acha que o B. está a 

reagir. Se tem comparação com outras situações de outros meninos que andem noutras 

escolas, com modelos diferentes. 

M.S.: É assim, eu tou a gostar do Modelo da Prof. Olga. Mesmo o B. integrou-se bem 

na situação. É um bocadito preguiçoso em termos de ler e assim, mas ele decora tudo. Ela diz 

que ele tem uma boa cabeça que decora muito bem as coisas. E mesmo já esteve em casa da 

minha mãe, a fazer os deveres, e ele a ler os textos, já sabe os textos todos de cor! E a minha 

mãe até se começa a rir porque é o que ela diz, onde trabalha, tem uma miúda que custa-lhe 

muito a ler, e o B. não, o B. lê muito bem. 

Eu: Em relação à sua vinda aqui à escola e à vinda dos pais à escola contar histórias que 

é que acha? 

M.S.: Eu acho que é bom, mesmo para a professora também descansar um bocadinho, e 

nós tarmos mais ligados aos meninos. 

Eu: Qual foi a reacção do B. quando soube que era a sua vez de vir à escola? 

M.S.: É assim. Ele é que falou comigo e eu disse-lhe que tava disponível a vir e ele 

ficou todo contente. 

Eu: Foi ele que lhe pediu para vir… 

M.S.: Sim, foi. 

Eu: E a escolha do livro quem é que a fez? 
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M.S.: Fui eu. Fui eu, porque como eles estão agora a dar a parte da subtracção, este 

livro está relacionado com isso. 

Eu: Está relacionado com a Matemática, então? 

M.S.: Sim, sim. 

Eu: Costuma ler com ele em casa, tem livros para ele ler, ele é um miúdo que se 

interessa pelos livros ou nem por isso? 

M.S.: Sim, ele interessa-se. O problema é que eu não tenho horário para estar com ele a 

ler. Como saio à noite, às onze da noite... Ele a essa hora já está a dormir, é mais complicado.  

Eu: Obrigada.  

Por motivos de disponibilidade de tempo da mãe, esta conversa foi gravada antes da 

leitura da história e foi muito curta porque a M.S. tinha que ir trabalhar. 

Após a nossa conversa, entrámos na sala com a mãe do B.. Os alunos estavam já 

sentados nas almofadas. A mãe sentou-se também na roda das almofadas. Iniciou-se, então, a 

actividade com a intervenção da Prof. Olga. 

Olga: Toda a gente conhece esta senhora que está aqui connosco? Dedos no ar! Diz, R.! 

R.: A M. 

Olga: Chama-se M? Ah! Tu já conhecias a M de onde? 

R.: Da Pré. 

Olga: Da Pré, muito bem! Então a M. é a mãe de quem? L? 

L.: Do B. e eu já conheço-a. 

Olga: Já conheces. Então vamos ouvir.  

Gerou-se alguma confusão porque alguns meninos não estavam bem sentados e 

tapavam a visão aos outros. A Prof. Olga ajudou a resolver a situação. 

Olga: Toda a gente está já bem instalada? 

O grupo: Sim! 

Olga: Então, nós para ouvirmos uma história temos de estar muito bem instalados. 

L.: E calados! Fechar a boca! 
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Olga: Então vamos ouvir… porque as histórias levam-nos para um mundo de magia, 

não é? De imaginação. 

A mãe do B. começa então a ler a história.  

Ao longo da leitura, os alunos foram fazendo comentários, sobretudo quanto ao número 

de ratinhos que iam ficando na história e surgiram vários raciocínios sobre as contagens. 

 Quando a L. disse que no fim iam ficar zero, o D. respondeu que não, porque havia um 

que tinha ficado a dormir e que, por isso, ficava sempre um. 

No final da leitura da história, as crianças quiseram ver as imagens e contar os ratinhos 

nas várias fases da história. 

Olga: A partir de agora, os meninos vão dar opinião sobre a história, mas é com o dedo 

no ar. Diz tu, A.  

A.: Por onde é que os ratinhos iam viajar? 

Olga: Por onde é que os ratinhos iam viajar? Quem sabe responder? 

J: Passearam pela floresta.  

Olga: Eles andaram a passear pela floresta. 

B.: Viram uma toupeira.  

T.: E um passarinho. 

Olga: Diz, L. 

L.: Um caracol em cima de um cogumelo.  

Olga: Quem quer falar sobre a história, levanta o dedo. Diz, A. 

A.: Porque é que o bebé ficou em casa e não foi com os outros ratinhos? 

Olga: Logo no início da história foi dito. Quem é que sabe explicar ao A.? Porque é que 

o bebé ficou em casa e não foi com os outros ratinhos? 

D.: Porque não conseguia andar. 

A.: Eles levavam num cestinho! 

Olga: Mas eles não quiseram, se calhar, levá-lo no cestinho. 

L.: Porque se andasse, ele caía. 
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Olga: Porque é que caía? 

L.: Andava a cair porque ele não sabe andar! 

Olga: O que é que nós podemos fazer sobre esta história? Vamos lá a pensar o que é que 

nós podemos fazer sobre a história. Diz, C. 

C.: Um desenho. 

Olga: A C. sugere que se faça um desenho sobre esta história. 

A.: Escrever tudo sem olhar para o livro. Tentar escrever. 

Olga: Tentar escrever tudo ou algumas coisas sobre a história?  

A.: Algumas coisas. 

Olga: Algumas coisas, se calhar até é interessante! 

B.: Fazer um problema. 

T.M.: Concordo com ela! Eu concordo com ela! 

Vários alunos concordaram com a B. 

Olga: Pronto, então, se calhar vamos inventar mesmo um problema. Diz, B. 

B.: Também fizemos um problema com a história que contou o pai do I.  

Olga: Fizemos um problema sobre a história que contou o pai do I. Que era com 

quantos cabritinhos? 

O grupo: Sete! 

Olga: E esta é com quantos ratinhos? 

O grupo: Dez! 

Olga: Com dez! 

T.M.: Também podemos fazer um desenho sobre a história? 

Olga: Podem. 

D.: Nos cabritinhos, se houvessem mais três cabritinhos ficava o mesmo número que os 

ratos. 

Olga: Ah! Diz o Diogo que se houvesse mais três cabritinhos ficava o mesmo número 

que os ratos. Porquê? Quem sabe explicar? Diz lá, B., alto. 
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B.: Porque sete mais três é igual a dez. 

Olga: Olhem, vamos dizer obrigado.  

O grupo: Obrigado! 

M.S.: De nada! 

Olga: Gostaram da história? 

O grupo: Sim!!! 

Os alunos manifestaram entusiasmo pela história e pelo facto de os ratinhos irem 

desaparecendo20. Foram fazendo uma contagem decrescente, ao longo da história, dos ratos, à 

medida que estes iam saindo do grupo. 

É interessante verificar as diferentes motivações para a escolha dos textos, por parte dos 

pais. Neste caso, como podemos constatar pela conversa tida, previamente, com a mãe, esta 

optou por uma história que se podia ligar à matemática e à temática trabalhada na altura que 

era a subtracção, tendo a preocupação de interligar a história com outra área de estudo. 

Curiosa é, também, a expressão utilizada, quando lhe perguntámos a opinião acerca desta 

actividade da vinda dos pais à escola e ela responde: ―para a professora também descansar um 

bocadinho, e nós tarmos mais ligados aos meninos‖. Podemos depreender que, de acordo com 

o seu entendimento, este é um momento em que os pais tomam o lugar da professora e estão 

numa posição de proximidade não só em relação ao seu filho, mas também aos alunos da 

turma. Esta posição provoca um relacionamento mais próximo com a turma. 

Tal como nas outras observações feitas, por nós, às vindas dos pais à escola, 

verificámos uma preocupação na preparação da leitura e, podemos até afirmar que, 

independentemente do grau de escolaridade dos pais intervenientes, ela está sempre presente. 

Tal como no cuidado na escolha do texto que, com argumentos diferentes, nunca foi uma 

escolha aleatória, havendo sempre uma preocupação por detrás da mesma.  

Estes são para nós factores importantes e de destaque, na metodologia utilizada pela 

professora. A sua preocupação na formação dos seus alunos enquanto leitores que lêem por 

prazer, como ela própria afirma, que vêem nos livros e nas histórias uma fonte de magia e 

                                                             

20 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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imaginação faz com que, directa ou indirectamente, a escola, através da professora e dos 

alunos, esteja a formar estes pais como mediadores de leitura dos seus filhos. 

Tal como nos diz Pontes e Azevedo (2009: 76) ―essa abundância de leitura, essa busca 

pela formação de leitores será realizada pelos que fazem a escola, como um projecto de 

cidadania, e por isso colectivo e com envolvimento de todos os membros da comunidade 

escolar‖. 
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7. O Poema „Segredo‟ 

 

No dia 24 de Março de 2010, fomos à escola, para observar o trabalho realizado, pela 

turma, aquando do Dia Mundial da Poesia. A professora Olga tinha-nos falado da actividade e 

quisemos observar o trabalho realizado e conversar com os alunos acerca da mesma. 

Desta vez, o nosso propósito, na deslocação, não foi observar, directamente, o momento 

de leitura, mas sim conversar com a professora e com os alunos sobre o trabalho realizado e 

proceder ao seu registo. Por esta razão, não efectuámos gravação da conversa. 

Para descrição dos acontecimentos que realizámos, de seguida, utilizámos as 

informações prestadas pela professora Olga e os trabalhos realizados, pelos alunos, que 

mencionaremos, como anexos, à medida que forem surgindo.  

Tal como dissemos, anteriormente, o contexto deste trabalho surgiu com o Dia Mundial 

da Poesia. A professora Olga decidiu levar um poema de Miguel Torga, para a sala, o poema 

‗Segredo‘. 

Leu o poema à turma, distribuiu-o aos alunos para que o lessem, mas não lhes leu o seu 

título. Pediu então aos alunos que criassem um título para aquele poema. Eis os títulos que 

surgiram: 

‗O passarinho‘;  

‗O ovo passarinho‘; 

‗O ninho‘; 

‗O ninho e o ovo‘; 

‗O ovo e o passarinho‘; 

Apresentou, então, o título do poema, à turma. A recepção do mesmo causou uma 

reacção que, segundo a professora, até a ela própria espantou. Toda a turma, por segundos, se 

silenciou, como se estivessem, interiormente, a tentar perceber a intenção do autor. Até que 

houve um aluno que disse: 

- Tem razão! O Miguel Torga tem razão! É mesmo um segredo! Porque ele não queria 

que ninguém soubesse onde estava o ninho para não estragar. Ele queria ter um amigo! 

A professora Olga, então, perguntou à turma se achava o título adequado. Todos 

responderam que sim. Um outro aluno disse que sim porque o menino tinha guardado o 

segredo. 
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A professora perguntou então: 

- O que é um segredo? 

Resposta de um aluno:  

- É quando um amigo nos diz uma coisa e nós não dizemos a ninguém! 

- Qual foi o segredo que o menino do poema guardou? Perguntou-lhes a Olga. 

- Não disse a ninguém onde estava o ninho. Respondeu um aluno. 

- Porquê?  

- Porque queria ter um amigo a fazer o pino a voar! 

Estes registos, bem como as ilustrações que, em seguida, os alunos realizaram, foram 

expostos, num painel, no átrio da escola, que foi muito apreciado pela comunidade escolar 

(anexo 28). 

A metodologia de trabalho utilizada pela Olga, pudemos constatá-lo, promove, nas 

crianças, uma leitura afectiva em que podem dar o seu testemunho pessoal sobre o texto, 

permitindo-lhes, deste modo, um crescimento global e harmonioso. A liberdade de expressão 

que se vivencia na sala permite, aos alunos, partilhar sentimentos sobre o que leram, 

promovendo a capacidade de ouvir e respeitar as ideias dos outros. 

A partir deste trabalho, os alunos e a professora conversaram sobre o autor. Quiseram 

saber se ele tinha mais poemas. A Olga levou-lhes o poema ‗Brinquedo‘. 

Habituados a trabalhar a memória, os alunos rapidamente memorizaram ambos os 

textos e fizeram questão, no dia em que me desloquei à escola, de mos declamarem. 

Este gosto pela memorização aliado à mnemónica presente nestes poemas estimula, no 

nosso entender, o prazer de ler e ouvir ler poesia.  

A exploração desta sonoridade e, consequentemente, a leitura da linguagem poética e da 

leitura estética da poesia, como podemos ver, por exemplo, na reacção dos alunos ao título 

escolhido, desenvolvem, de forma agradável, um excelente trabalho com a linguagem e com a 

consciência fonológica cujo desenvolvimento é importantíssimo nestas idades. 

 Perante tais factos, os professores não podem, jamais, voltar costas à Poesia de 

qualidade, pois ela está presente no imaginário e no mundo lúdico da Criança sendo uma 

mais-valia na sua educação literária: 
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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.  

(…) um trabalho inicial com a poesia deve pautar-se pela sensibilização e pela 

descoberta desta ludicidade presente no jogo das palavras, criando um clima presente no 

jogo das palavras, criando um clima de exploração inventiva do texto poético: decompor 

textos, ouvir e repetir poemas, descobrir os seus paralelismos, relacionar o poema com 

outras formas e elementos de expressão como os desenhos, as representações plásticas, as 

actividades rítmicas, etc.  (Souza, 2006: 50-51) 
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8. Leitura do conto „Jesus‟ 

 

A propósito do poema ‗Segredo‘ de Miguel Torga, e em conversa com a orientadora 

deste trabalho, decidimos ler o conto ‗Jesus‘, do mesmo autor, aos alunos. Desta forma 

ambicionávamos desenvolver, nos alunos, ligações intertextuais; estimular a descoberta da 

mensagem presente no texto, as funções e reacções do pai e da mãe e o paralelismo com 

Jesus. Este momento, tal como todos os outros, tem sempre como primeira finalidade 

apresentar às crianças obras literárias de diferentes autores e com diferentes intenções 

literárias oferecendo-lhes momentos de prazer perante os textos. 

Assim, deslocámo-nos, mais uma vez, à sala, no dia 13 de Abril de 2010.  

Eu: Hoje a história que vos trago é uma história que está num livrinho pequenino, que 

tem lá dentro muitas histórias e que se chama Bichos. E o autor dessa história, destas histórias 

todas que cá estão, eu só vou ler uma, há muitas, pequeninas, chama-se Miguel Torga. 

(Alguns meninos leram na capa o nome ao mesmo tempo). 

Eu: Muito bem, já viram aqui que se chama Miguel Torga. Então vamos combinar aqui 

uma regra para eu contar esta história. Como vocês vêem, esta história, este livrinho, não tem 

imagens (mostrei, folheando, o interior do livro, que é uma edição de bolso). Portanto, não 

vale a pena vocês, durante a história, estarem-me a pedir para mostrar as imagens, porque já 

estão a ver que não tem. Então, vamos aqui combinar uma coisa. Eu vou ler esta história toda 

até ao fim e mesmo que vocês queiram dizer alguma coisa vão segurar essa coisa aqui dentro 

da garganta. Ninguém vai fazer comentário nenhum até eu acabar de ler a história. No fim de 

acabar de ler a história, conversamos.  

Se calhar, vocês vão ouvir algumas coisas, nesta história, que vos vão dar vontade de 

dizer alguma coisa! Mas vamos fechar assim todos a boca (fiz um gesto de fechar à chave) e 

vamos ouvir com muita atenção.  

Este pedido ficou a dever-se ao facto de sabermos que eles iriam reagir, de forma 

imediata, à frase ‗Sei um ninho‘, pois tinham-na memorizada e isso iria perturbar, pela 

excitação natural e o entusiasmo que a turma tem em participar, a leitura da história que é 

uma história com um grau de dificuldade grande para estas crianças. Por isso queríamos que 

não houvesse interrupções para que houvesse um bom entendimento deste texto. 

Eu: A história não é muito grande, é uma história pequenina e depois, no fim, 

conversamos sobre ela, pode ser? Estamos combinados? 
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O grupo: Sim! 

Eu: Ninguém vai quebrar a regra? 

O grupo: Não! 

Eu: Ninguém vai falar durante a leitura da história? 

O grupo: Não! 

Eu: Pronto. Então, o título desta história é ‗Jesus‘.  

Procedi, então, à leitura da história. Quando terminei, a L. perguntou de imediato: 

L.: Acabou? Eu quero dizer uma coisa. 

Vários meninos queriam falar, o entusiasmo era grande. 

Eu: Um de cada vez, está bem? Diz lá, L., foste a primeira a pedir para falar. 

L.: Aqui no livro estava: sei um ovo. 

De imediato o grupo a corrigiu: Sei um ninho! 

L.: Ah! Sei um ninho! 

Eu: Sim, e então? 

L.: Aqui tem, sei um ninho, e ali também tem: sei um ninho. (E apontou para o poema 

que estava colado no painel dos textos.) 

Eu: Ali, onde? 

L.: Aqui. (levanta-se e volta a apontar). 

Eu: E o que é isso aí? 

O grupo: Um texto. 

J.A.: É um poema! 

Eu: É um poema! De quem? 

O grupo: Do autor Miguel Torga. 

Eu: Do autor Miguel Torga. 

T.M.: Eu também ia dizer a mesma coisa que a L. 

J.A.: Eu também! 
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Eu: Descobriram que, neste texto, há uma frase que é igualzinha ao poema que vocês 

estudaram… 

Olga: Em que dia? Ainda se lembram em que dia estudaram o poema? 

O grupo: Não… 

Eu: Era um dia especial! 

B.: Dia da Poesia! 

Eu: Ora! Era o Dia da Poesia, diz o B. e muito bem! 

Eu: Então, diz lá, A. 

A.: Porque é que o menino subiu à árvore? 

Eu: Porque é que o menino subiu à árvore… 

I.: Porque estava lá um ninho (sussurrou). 

Eu: Diz lá, I. 

I.: Porque estava lá um ninho. 

Eu: Porque ele viu um ninho. Ele cá debaixo conseguia ver o ninho. 

T.M.: Naquele texto também tem um ovo. 

Eu: Muito bem, T! Naquele texto tem outra frase que também está aqui. Que o ninho só 

tinha um ovo. Muito bem! 

Então, há aqui duas frases neste texto que nos fazem lembrar outro texto, que é do 

mesmo autor, não é? 

O grupo: É! 

Eu: Então, quais são essas frases? Diz o A., quais são as frases? Sabes? (Ele diz que 

não.) Quem sabe? Quais são as duas frases que estão neste texto que também estão no poema. 

Diz lá, L. 

L.: Sei um ninho e um ovo… 

Eu: Sim, L. Diz, diz T. (que murmurava baixinho). 

T.: Sei um ninho e tem um ovo. 
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Eu: Sei um ninho e o ninho tem um ovo! (O grupo acompanhou-me e continuou a dizer 

o poema). 

Eu: Muito bem! Olhem … (O A. pôs o dedo no ar) Diz lá, A. 

A.: Porque é que o menino foi lá buscar o ovo? 

Eu: Já vamos conversar sobre isso… 

T.: Para o ver. 

Eu: O A. perguntou ali uma coisa: porque é que o menino foi buscar o ovo? Ele foi 

buscar o ovo? 

B.: Não! Só pegou nele! 

Eu: Pois! Ele só foi ver. Diz lá, R. 

R.: Eu gostei muito da história! 

Eu: Gostaste muito? 

O grupo: Eu também! 

D.: Eu adorei! 

Eu: Diz lá, I. 

I.: Porque é que ele queria ver o ovo? 

Eu: Porque é que tu achas que ele queria ver o ovo? 

T.: Para ver se ele voava. 

Eu: Era? Tu se visses um ninho numa árvore também gostavas de ir lá espreitar? 

T.: Sim! Os meninos gostam de ir ver os ninhos para ver o que está lá! São curiosos! 

Eu: Muito bem! 

B.: Eu não gosto de pintainhos… 

Eu: Não gostas de pintainhos? 

O grupo: Eu adoro! 

Eu: Olhem, mas agora vamos pensar numa coisa, pode ser? Este texto que li, este texto 

que está aqui é diferente daquele texto, não é? 
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J.A.: É! 

Eu: É diferente. Este senhor que escreveu, está aqui a fotografia dele (e apontei para a 

fotografia do livro), é Miguel Torga, escreveu estes dois textos, mas eles são diferentes. 

O grupo: Mostra! Todos quiseram ver. 

T.: O meu pai conheceu o Miguel Torga! 

Eu: Olha que bom! Que sorte ele teve! A R. disse que gostou desta história e quase 

todos os meninos já disseram que gostaram da história. Eu queria perguntar-vos uma coisa. Já 

vimos que este texto que eu li é diferente do texto que vocês trabalharam no Dia da Poesia, 

que se chama… como é que se chama aquele texto? 

O grupo: ‗O Segredo‘! 

Eu: ‗O Segredo‘! Pronto! Então porque é que acham que é diferente? 

J.A.: Porque ‗O Segredo‘ é um poema e esse é uma história! 

Eu: Muito bem, J.A.! Então, o que é que vocês acham… a R. estava ali muito atenta e 

eu dei conta que estavas a gostar muito da história. O que é vocês acham que Miguel Torga 

nos queria dizer com esta história? Quando vocês escrevem um texto, destes textos todos que 

estão aqui, querem dizer coisas aos meninos, não é? 

I.: Aprender! 

Eu: Querem aprender, mas também querem contar coisas, não é? Que é que será que ele 

nos quis contar com esta história? 

T.M.: Foi fixe! 

Eu: Foi fixe! Gostaste. Ao ouvir a história que ideias ficaram na tua cabeça? 

T.M.: Muitas! 

Eu: Então, diz lá! Esta história passa-se onde? Onde se passa esta história? Diz lá, L. 

L.: No computador. 

Eu: No computador? Onde é que é a história, em que sítio é que se passa esta história? 

Ele está-nos a contar uma história que se passa num espaço, num sítio, onde é? 

L.: No livro. 

Eu: No livro. Mas em que sítio é que eles estão?  
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T.M.: Numa aldeia… porque tem ovelhas. 

Eu: Muito bem! Quem é que entra nesta história? 

T.M.: Um pintainho, um menino, um papá e uma mamã. 

Eu: Um pintainho, um menino, um papá e uma mamã, diz o T.M. e muito bem. 

B.: E uma árvore! 

Eu: E uma árvore! Muito importante! 

B.: E uma ovelha. 

Eu: E uma ovelha, muito bem. 

B.: E um ninho. 

Eu: Muito bem! Olha, ó T., e lembras-te como se chamava aquela árvore? (não, diz ele 

com a cabeça) Alguém se lembra como se chamava a árvore? Que árvore era? Alguém se 

lembra? Eu vou ler outra vez a parte que fala na árvore. (Li e ao dizer a palavra cedro todos 

reagiram). 

O grupo: Ah! Cedro! 

T.: Pintassilgo! 

Eu: T., pintassilgo é um nome de um quê? 

T.: De um passarinho. 

Eu: De um passarinho, muito bem. E quem me sabe dizer como é que é o cedro? 

O grupo: Eu não sei, não sei… 

Eu: Nunca ninguém daqui viu um cedro? Eu daqui a pouco já vos mostro uma imagem 

de um cedro. 

Então, este menino… como é que ele descobriu que aquela árvore tinha um ninho? 

Como é que ele descobriu que estava lá um ninho? 

J.: Viu uma coisa castanha. 

Eu: J., eu perguntei como é que o menino tinha descoberto. Qual foi a primeira coisa 

que ele viu, que o fez pensar que dentro daquela árvore estava um ninho. Diz, R. 

R.: Viu um passarinho. 
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Eu: Viu sair um passarinho que era um pintassilgo. Alguém já viu um pintassilgo? 

T.M.: Eu sei o nome, mas acho que nunca vi! 

Eu: Nunca viste nenhum? A L. diz que já viu. Como é que é? De que cor é o 

pintassilgo? 

J.A.: Amarelo. 

Eu: Só? 

I.: Tem o bico laranjinha!  

Eu: Tem o bico laranjinha, nós já vamos ver isso. Então vamos lá voltar à nossa história. 

E vamos pensar um bocadinho. Ele viu sair o pintassilgo da árvore e depois o que é que ele 

fez? Olhou com muita atenção e viu aquilo que o T. disse há bocado. T., tu há bocado disseste 

que ele viu um bocadinho de quê? Na árvore... 

T.M.: Viu um bocadinho do ninho. 

Eu: Viu um bocadinho do ninho. E vocês sabem como é que o Miguel Torga lhe 

chamou? É uma palavra que se utiliza nas aldeias que vocês se calhar não conhecem. Vou 

voltar a ler para vocês ouvirem com atenção. (Li o excerto que referia a palavra manhuço). 

Manhuço é um molho, ninho negro, escuro, lá em cima. Então que é que ele fez? 

J.A.: Subiu à árvore. 

Eu: Foi fácil subir à árvore? 

O grupo: Não! 

T.: E fugiu a ovelha? 

Eu: Não. Ele prendeu a ovelha a uma giesta e depois, D. e J.P? Foi fácil, J.? 

R.: Não! Foi complicado! Descansou três vezes e subiu. 

Eu: Não! Foi complicado! Muito bem, R.! Foi muito complicado. Ele subiu… era muito 

baixinha a árvore ou era muito grande? Ele esforçou-se, esforçou-se e alguém estava a dizer 

há bocado que ele teve de parar… Diz, R. 

R.: Teve de parar três vezes. 

Eu: Teve que parar três vezes! E quando chegou lá em cima, ainda foi mais complicado! 

Porquê? Diz lá! 
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J.: Ia descer. 

Eu: Não, não foi porque ia descer… 

I.: Eu sei! Porque a árvore é muito grande! 

Eu: Tem aqui uma palavra muito complicada que vocês se calhar nunca ouviram, 

porque a professora Sónia também nunca tinha ouvido antes de ler esta história (li o pedaço 

que referia as vergônteas). Por fim o resto teve que ser a pulso… que é que quer dizer a 

pulso?  

I.: Com força! Com os braços! 

Eu: A puxar com força! Na ponta das árvores as pernadas são como? Grossas ou 

fininhas? 

O grupo: Fininhas! 

Eu: São pontas fininhas! Então ele teve que puxar com muita força para chegar lá acima 

e teve de ter muito cuidado. Porquê? 

O grupo: Porque senão caía! 

Eu: Pumba! Caía cá em baixo! Nesta parte, quando ele estava a contar a história como é 

que os pais estavam? 

J: Preocupados. 

Eu: Preocupados, J., muito bem! Eles ficaram atentos. Porque primeiro quando ele 

começou a dizer que sabia um ninho, o pai e a mãe ouviram-no assim com muita atenção? 

Quem é que o ouviu com muita atenção, os dois? Diz, C. 

C.: A mãe. 

Eu: A mãe! 

C.: O pai fez de conta que não ouvia. 

Eu: Mas depois, quando o menino começou a contar que subiu…e subiu… e subiu. Eles 

começaram os dois a ficar… 

O grupo: Preocupados (disseram em coro). 

Eu: Porque pensavam o quê? 

L.: Que ele tinha caído. 
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Eu: Que ele tinha caído. Sim, senhor! 

L.: Mas não caiu! 

Eu: Porque é que ele fez aquele esforço todo para chegar até lá acima?! 

C.: Para ver o ninho! 

Eu: Para ver o ninho! E no fim, quando ele chegou lá em cima, o que é que ele fez? 

B.: Pegou no ovo! 

Eu: Como é que ele pegou no ovo? 

A B. faz um gesto, junta as duas mãos em concha e diz: Assim com muito cuidado! 

Eu: E o que ele lhe fez? 

T.M.: Deu-lhe carinho… 

Eu: Deu-lhe carinho e o que é que ele lhe deu, B.? 

B.: Um beijinho! 

Eu: Um beijinho… com carinho! C., e o que é que aconteceu? Diz lá, meu amor? 

Quando ele lhe deu um beijinho… 

Vários alunos disseram: eu sei, eu sei!!! 

T.M.: O ovo estalou. 

Eu: O ovo estalou e o que é que aconteceu, B? 

B.: O pintassilgo nasceu! 

Eu: Saiu de lá de dentro um pintassilgo quê? Como é que o Miguel Torga diz que estava 

o pintassilgo? 

R.: Depenado! 

Eu: Muito bem, R! Depenadinho! O pintassilgo estava depenadinho! Então, R., explica 

lá o que é que quer dizer depenadinho. 

R.: Sem penas! 

Eu: Sem penas. Então, agora, que nós já tivemos esta conversa toda, que já vimos o que 

é que o menino fez, então esta história o que é que nos diz? O que é que o Miguel Torga nos 

diz? Que o menino subiu, subiu, subiu, chegou lá em cima e… pegou no ovo e… 
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O grupo: Deu-lhe um beijinho! 

T.M.: Com muito carinho! 

Eu: Com muito carinho! Muito bem, T.M., e então ele deu-lhe… quando eu estou a dar 

um beijinho com muito carinho o que é que eu estou a dar? 

I.: Amor! 

Eu: Amor! Sim senhor! Então significa que depois daquele esforço todo, não é, D.? O 

que é que ele ganhou lá em cima? Diz, diz… 

C.: Amor! 

Eu: Muito bem! O esforço dele de subir à árvore e encontrar um ovo… 

J.A.: Ganhou amor! 

Eu: Então significa que quando a gente faz muito esforço para querer qualquer coisa, no 

fim… vale a pena ou não vale a pena fazer esse esforço? 

A.: Vale! 

Eu: Vale a pena porque depois conseguimos qualquer coisa, não é? Diz lá, L.! 

L.: Mas aqui na história diz beijar! 

Eu: Pois diz beijar e o beijo é um símbolo de quê?  

C.: Beijar é o símbolo do amor, também é amor. 

Eu: Beijar é o símbolo do amor, também é amor como diz a C. e muito bem. Então, 

vamos lá ver uma coisa… eu só tenho mais duas perguntas para vos fazer sobre este texto…O 

que é que vocês acham sobre o pai e a mãe deste menino? 

J.: A mãe também mostrava amor porque ouviu o menino com amor nos olhos. 

Eu: E o pai? Era assim mais distraído… os vossos pais também são assim e as mães? 

J.: As mães ouvem com mais atenção. O pai nem por isso! 

D.: É como o meu pai não me ouve, mas depois ouve, fica preocupado quando 

acontecem coisas… 

Eu: Quando acontecem coisas contigo que o preocupam, é? 

D.: É! 
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Eu: Eu agora tenho a última pergunta para vos fazer. 

O grupo: O que é? 

Eu: Porque é que será que esta história tem o título de Jesus? Vamos pôr os dedos no ar. 

R.: Fala sobre Jesus…. Não!!! (arrependido) 

T.M.: Porque Jesus dizia tudo bem… dizia tudo às pessoas… 

Eu: Diz, T.M., diz, não tenhas medo! 

T.M.: Como ele sabia… como as pessoas deviam fazer… e a história também… 

Eu: Esta história também nos ensina… ensina-nos a quê? 

T.M.: A cuidar da Natureza. 

Eu : A cuidar da Natureza e a termos amor… 

C.: Pelas pessoas. 

Eu: Só pelas pessoas? 

C.: Por todo o mundo, pelos outros! 

C.: Muito bem, C.! 

Eu: Então vamos lá ver se toda a gente ouviu muito bem aquilo que o T.M. disse porque 

foi muito importante! O T.M. rematou a história maravilhosamente bem! Vamos lá ver se eu 

vou repetir bem. T., ouve com atenção para ver se eu digo bem. O T.M. disse tão bem, tão 

bem! Olhem, o T. disse: que esta história se chamava Jesus porque Jesus também nos ensina 

que nós devemos cuidar da Natureza, tratar bem os outros e dar-lhes amor! É verdade ou não? 

O grupo: É!!! 

Eu: Então esta história o que é que nos ensina?  

C.: A cuidar bem dos animais, da Natureza e ter amor… 

Eu: E ter amor! Tu achas que o amor é assim uma coisa pouco importante ou muito 

importante? 

O grupo: Muito importante! 

T.: Temos que ser todos muito amigos. 

Eu: Temos que ser todos muito amigos, T., muito bem! Diz, C.! 
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C.: E cuidar das pessoas! 

Eu: E cuidar das pessoas. Porque aquele beijinho que ele deu no ovo foi um acto… 

C.: De amor! (completou ela) 

T.C.: Se não tem amor pelas pessoas elas não querem ser nossos amigos! 

Eu: Se não tivermos amor pelas pessoas, elas não querem ser nossas amigas! Muito 

bem, T.C! Olhem, eu ainda tenho mais uma coisa para vos dizer, só esta, para acabar. Vocês 

sabem que vocês foram muito inteligentes!  

D.: Ai fomos? 

Eu: Muito! Porque há alunos muito maiores que vocês que não percebem a história 

assim como o T.M. acabou de dizer. Vocês sabem que há pessoas que pensam que o menino 

desta história se chamava Jesus? 

O grupo: Não!!! Em coro. 

C: Na história não diz o nome do menino! 

Eu: Nós não sabemos o nome do menino. O Miguel Torga pôs-lhe o nome de Jesus 

precisamente por causa daquilo que o T.M. explicou. Porque Jesus também fazia como este 

menino, dava amor às outras pessoas e à Natureza, não era? 

O grupo: Sim! 

Eu: Agora, uma proposta, para vocês trabalharem em casa com os vossos pais. Este 

texto fala aqui numa coisa muito engraçada. Eu vou-vos ler aqui uma frase que é para vocês 

fazerem este trabalho, em casa, com os pais, pode ser? ―A ceia acabou num silêncio 

carregado‖ e o que eu quero que vocês depois descubram, em casa, com os pais, é o que é que 

é uma ceia. 

Agora, como eu sabia que vocês, provavelmente, nunca tinham visto algumas das coisas 

de que fala a história, eu trouxe-vos três imagens: esta é o … 

O grupo: O pinheiro! (viram o cedro e chamaram-lhe pinheiro) 

Eu: É o cedro! É alto, ele subiu, subiu, subiu! 

B.: Então foi a esse que o menino subiu! 

Eu: Foi parecido com este.  
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C.: É parecido com o pinheiro. 

Eu: Depois temos aqui… (mostrei a imagem do pintassilgo) 

O grupo: É um pintassilgo! 

Eu: É um pintassilgo. A fotografia de um pintassilgo. E esta imagem é…  

O grupo: Um ninho! 

Eu: Este é mesmo um ninho de pintassilgo. 

Olga: Agora, é a minha vez de fazer perguntas. Só vou fazer duas. Primeira… o que é 

que vocês acharam mais difícil nesta história? Eu vi que alguns meninos tiveram um 

bocadinho de dificuldade. 

O grupo: Nada! 

Olga: Foi tudo fácil? 

O grupo: Não! 

Olga: Vocês entenderam tudo muito bem? Deu-me a sensação que alguns meninos não 

estavam a perceber muito bem. 

D.: Algumas palavras são confusas. 

Eu: O D. está a dizer que algumas palavras eram confusas, eram palavras que vocês 

nunca tinham ouvido, aquela que eu disse: o manhuço, ou as vergônteas … 

Olga: E agora vou fazer outra pergunta; a professora Sónia disse que neste livro havia 

várias histórias. O título do livro é Bichos. Porque será que Miguel Torga, ora vocês ao 

ouvirem esta história, a ver se vocês conseguem perceber porque será que ele deu o nome de 

Bichos a este livro onde ele tem várias histórias? Diz, D.! 

D.: Porque fala de animais. 

Olga: As histórias que estão neste livro falam de animais. Muito bem! 

Após a leitura do conto, os alunos, conjuntamente com a professora, conversaram sobre 

ela e dividiram-na21 oralmente em partes que distribuíram, por pares, para serem desenhadas 

(anexo 29).  

                                                             

21 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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Realizaram, ainda, uma actividade que correspondeu a um desafio, lançado por nós, de, 

conjuntamente, com os seus pais descobrirem o que era a ‗ceia‘. 

Pudemos constatar que os alunos, assim que terminámos de ler o texto, o relacionaram 

de imediato com o poema ‗Segredo‘. A capacidade de exercer, sobre o escutado, relações 

intertextuais revela a atenção e o gosto pelos textos lidos e a capacidade de memorização do 

poema. A mensagem transmitida, no poema, pelo autor, teve, segundo a nossa opinião, 

também muito impacto junto das crianças que demonstraram ter gostado muito dele. Foi 

imediata, como pudemos ver, a reacção e a identificação de duas frases presentes nos dois 

textos. 

Para além desta capacidade de enorme importância e valor em crianças desta idade, 

devemos colocar em evidência a competência extraordinária de interpretar a mensagem 

presente no conto. Ficámos alegremente surpreendidos pelas descobertas efectuadas e pela 

identificação, no texto, da mensagem de amor e da sua relação com a mensagem de Jesus 

Cristo. Curioso foi, igualmente, verificar que as crianças perceberam o sentido da atribuição 

do título, pelo autor. Podemos afirmar que são crianças que realizam inferências que muitos 

adultos não seriam capazes de realizar, com base no texto. Defendemos que estas capacidades 

se constroem na convivência com textos de qualidade, de forma sistemática, com o intuito de 

lhes apresentar um mundo de prazer que os auxilia na sua formação global, destacando, neste 

caso, a formação para os valores.  

Um texto que, à partida, se pensaria inapropriado para alunos desta faixa etária revelou-

se de grande interesse para eles, pois todos disseram ter gostado muito da história. Mais uma 

vez se confirma a tese, defendida por muitos autores, de que mais do que tentarmos rotular e 

escolher Literatura Infantil22, devemos escolher textos de qualidade literária e presenteá-los 

às crianças, desde cedo.  

Concordamos, por inteiro, com Fernando Azevedo quando diz: 

Passível de incessante diálogo com outras vozes, geradora de efeitos 

significativamente enriquecedores, que permitem, ao leitor, concretizar vias múltiplas de 

acesso à fruição do imaginário, a interacção precoce com textos literários de qualidade é 

estrategicamente reconhecida como profícua para o sujeito. De facto, por meio dela, a 

criança tem a possibilidade de aceder a um conhecimento singular do mundo, expandindo 

                                                             

22 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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os seus horizontes numa pluralidade de perspectivas (cognitiva, linguística e cultural), 

encontrando raízes para uma adesão frutificante e efectiva à leitura. (Azevedo, 2006: 11) 

Este texto foi, com toda a certeza, um meio de aceder a vivências e meios diferentes do 

seu e que alargaram certamente o seu conhecimento. 
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9. Como nasceu o poema „Segredo‟ 

 

Na continuidade do trabalho pedagógico e literário realizado com os textos de Miguel 

Torga, ‗Segredo‘ e ‗Jesus‘, julgámos, conjuntamente, com a nossa orientadora e com a 

professora titular da turma, que seria importante, para as crianças, até do ponto de vista 

pedagógico e do sentido da escrita, contar-lhes a história do nascimento do poema. Ou seja, 

dar-lhes o testemunho da motivação para a criação do poema.  

Assim, e tendo subjacente o Modelo Pedagógico do MEM, de formar em contexto e 

integrar socialmente as crianças, a professora Olga pediu-nos que convidássemos a Professora 

Henriqueta Gonçalves, nossa orientadora, a vir à sala conversar com os meninos sobre este 

nascimento23. Este convite ficou a dever-se, naturalmente, ao facto de ambas termos plena 

consciência que seria uma óptima oportunidade de aprendizagem para os alunos, pois a 

Professora Henriqueta tem um profundo conhecimento acerca o tema. 

Aceite o convite de imediato, o que agradecemos, deslocámo-nos à escola no dia 27 de 

Abril de 2010, com o propósito atrás referido. A Professora Henriqueta Gonçalves veio 

explicar aos alunos as razões da criação deste poema. 

Passamos a descrever esse momento.  

A professora Olga tinha já, anteriormente, preparado os alunos para a nossa visita. 

Apresentámos então a Professora Henriqueta Gonçalves que começou de imediato a conversar 

com as crianças, num ambiente calmo e, ao mesmo tempo, entusiasmante. 

 Os alunos quiseram saber o seu clube de futebol preferido e gerou-se logo ali uma 

animada conversa acerca do tema. Para iniciar a conversa que a trouxe à sala, a Professora 

Henriqueta Gonçalves começou a dizer o poema: 

Professora Henriqueta Gonçalves: Sei um ninho,  

Os alunos, de imediato, a acompanharam e, em conjunto, com muito entusiasmo, todos 

disseram o poema. 

Professora Henriqueta Gonçalves: Muito bem!  

D.: O Segredo! 

                                                             

23 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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Professora Henriqueta Gonçalves: Pois, este poema chama-se ‗Segredo‘. Olhem, vocês 

sabem, este senhor aqui… (mostrou a fotografia de Miguel Torga) 

T.: Miguel Torga! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Exactamente! Este senhor… isto é metade, uma parte 

de uma coisa que ele foi escrevendo…todos os dias por onde passava, ia à praia, vinha aqui a 

Vila Real, ia a Lisboa, ia a Leiria, e, ao fim do dia, o que é que ele fazia? 

B.: Escrevia… 

Professora Henriqueta Gonçalves: Ao fim do dia, chegava ao seu quarto, ao seu 

escritório, porque ele era, a partir de uma determinada altura, foi médico, não é? Em Coimbra. 

E o que é que ele fazia? Deixa cá ver o que é que me aconteceu de bom neste dia. E registava 

aquilo que lhe tinha acontecido de bom, não é? As suas emoções. E depois, ao fim de um ano 

inteiro, o que é que ele fazia? Publicava esses apontamentos, estão a ver? Isso chama-se 

diário. Esta é a primeira parte do Diário de Miguel Torga, são dois volumes iguais a este.  

Todos os meninos podem fazer a mesma coisa, não é? Todos vocês. Deixa-me cá ver o 

que é que de bom me aconteceu hoje. Ai! Olha, vi isto, a professora disse uma coisa tão 

engraçada, a minha mãe levou-me a ver isto, levou-me a ver aquilo, eu gostei tanto daquilo! 

Vou registar aqui, num livrinho. Vocês pedem à vossa mãe um caderninho só para isso! Mas, 

esse caderninho, não o mostram a ninguém! É só para vocês! E vocês vão ver que daqui a uns 

anos, quando vocês crescerem um bocadinho mais, se registarem todos os dias nesse 

caderninho, depois compram outro caderninho quando aquele acabar. O que é que vai 

acontecer? Vocês têm ali o que foi a vossa vida inteira.  

Ora, este senhor fez isso a partir de uma determinada altura. 1941. E foi escrevendo, foi 

escrevendo, foi escrevendo. Ele foi para a universidade, já tinha muita idade, depois, 

entretanto casou-se, já tinha muita idade… e teve uma menina. Teve uma filha. Chamada, 

pôs-lhe o nome de Clara. Clara, a filha dele, Clara. Ela nasceu, e quando ela nasceu, a 

primeira coisa que ele fez, porque os pais dele já eram muito velhinhos, a primeira coisa que 

ele fez sabem o que foi? Foi vir aqui a S. Martinho d‘ Anta, que é ali ao pé de Sabrosa, aqui 

muito próximo de nós, donde ele era, onde viviam os pais, e o que é que ele foi fazer? Foi 

mostrar a filha aos pais e registou isso aqui, no seu diário. E também, ele ficou tão 

emocionado com aquela menina que nasceu. Ele já tinha uma certa idade, já tinha quarenta e 

tal anos, quando teve a menina, quando foi pai. E o que é que ele fez? Ficou tão emocionado, 

tão emocionado, tão emocionado, que ele, em 1940, tinha escrito um conto chamado ‗Jesus‘, 
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em 1941, reparem, e o conto sabem qual é a primeira frase do conto? O menino a dizer para 

os pais: ―Sei um ninho!‖ 

B.: Eu já sabia! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Tu já sabias, claro! 

L.: Chama-se os animais… o livro! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Chama-se ‗Jesus‘. 

Eu: Não, ela está a falar do livro, ‗Bichos‘.  

Professora Henriqueta Gonçalves: ‗Bichos‘, sim ‗Bichos‘! 

L.: Autor: Miguel Torga. 

Professora Henriqueta Gonçalves: Exactamente! Ora bem, deixem-me só acabar a 

história, está bem? Então, ele tinha escrito esse conto, ‗Jesus‘. E depois esse conto começava, 

tem uma família, não é? Tem lá uma família, e os pais todos preocupados, não é? O menino a 

contar que subiu a um grande cedro e descobriu lá um ninho, não é? E o ninho tinha um ovo. 

E ele chegou lá, o que é que fez? Deu um beijinho no ovo e o que é que aconteceu ao ovo? 

D.: Estalou!  

Professora Henriqueta Gonçalves: Estalou e saiu de lá…  

O grupo: um pintainho…um passarinho… 

Professora Henriqueta Gonçalves: Exactamente! 

R.: Mas não tinha penas! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Exactamente! Ora bem, então o que é que acontece? 

Isto em 1941, ora agora reparem, 1955…passam aqui vários anos (e conta os anos que 

passam) passam estes anos todos! E ele quando a filha nasceu, lembrou-se daquele conto que 

tinha escrito, que é um conto que fala do carinho que nós devemos dar aos outros seres, 

sobretudo aos seres pequeninos. Assim como os vossos pais têm um grande amor por vocês! 

Têm um grande carinho por vocês.  

E então o que é que ele fez? A filha tinha nascido e ele estava muito, muito 

sensibilizado, muito contente e pensou nesse conto. E escreveu o poema ‗Segredo‘. ―Sei um 

ninho!‖ Sei um ninho, sei um lar, sei uma casa, sei um sítio. ―E o ninho tem um ovo e o ovo 

redondinho tem lá dentro um passarinho novo‖ que era a filha dele! Um novo ser que está 
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como se fosse dentro de ovo. Quando as vossas mães estão grávidas, não é? Quando estavam 

grávidas… não sei se há aqui algum menino que a mãe … 

O T. pôs logo a mão no ar. 

T.: A minha mãe! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Muito bem! Redondinho! A barriga da tua mãe não é 

redondinha? Parece um ovo! É ou não é? 

T.: É o segundo irmão que eu tenho! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Muito bem! Então parece um ovo e lá dentro tem um 

passarinho novo. O passarinho é aquele bebezinho que está lá dentro. Não é? ―Mas escusam 

de me atentar…nem o tiro nem o ensino‖ não vou desmanchar aqui o segredo que existe 

dentro deste lar. Nas vossas famílias muitas vezes os vossos pais dizem: meninos, isto é só 

para aqui para casa, não digam nada a ninguém! Verdade ou mentira? 

O grupo: Verdade!!! (Em coro) 

Professora Henriqueta Gonçalves: Porquê? Porque cada casa de cada menino tem os 

seus segredos. Não é verdade? 

T.C.: Então os outros vão demandar e depois eles se querem eu não digo! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Pois claro! E depois, então, Miguel Torga escreveu 

este poema, exactamente quando a filha dele nasceu, exactamente, para dizer o quê? Eu quero 

ser um bom pai de família! Eu quero educar a minha filha em liberdade! Vocês sabem o que é 

fazer o pino? ―Que faça o pino a voar‖, o que é fazer o pino? 

J.: Virar ao contrário. 

Professora Henriqueta Gonçalves: Ao contrário, não é? Ao contrário! Só é possível 

fazer o pino a voar precisamente por causa de quê? Por causa da liberdade! Se os meninos e 

as meninas, se os passarinhos não tiverem liberdade, não podem andar de cabeça para baixo e 

o corpo para cima não é? 

L.: Eu consigo! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Consegues? Se estiver alguém a segurar-te... Porque 

se não estiver ninguém, tu pões-te de cabeça para baixo e  tumba! (faz o gesto de empurrar) E 

o que é que te acontece? 
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L.: Caio!  

Professora Henriqueta Gonçalves: Ora, então esta é a verdadeira história de como 

nasceu este poema, este poema que vocês estudaram (voltou a dizer a dizer o poema com 

muita expressividade e emoção). De certeza que o vosso melhor amigo, o vosso melhor 

amigo, aquele amigo assim, do peito, em quem vocês podem confiar, dizer tudo, dizer tudo, 

dizer tudo, dizer tudo… é o vosso pai ou a vossa mãe! É verdade ou mentira?  

O grupo: Verdade!!!! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Claro! Mas deixem-me só… eu sei que vocês gostam 

muito de animais. Eu estive ali a ver aquilo que vocês escreveram sobre o 25 de Abril, sobre o 

que é a liberdade e li várias coisas (leu várias frases): ―para mim a liberdade dos animais é os 

caçadores não apanharem os animais na floresta‖ esta frase parece que foi mesmo, mesmo, 

mesmo, mesmo preparada para uma coisa que eu aqui vos trago, uma história. É uma história 

pequenina, em verso, de um senhor que já viveu há muitos anos, chamado João de Deus, isto 

está na página 40 e é uma história que se chama ‗Dedicação‘. Agora, ouçam, está bem? Diz 

assim. Leu a história.  

E acaba aqui. O que é que aconteceu? Era um elefante grande! Uma mãe elefante, e um 

filhinho elefante e veio um caçador, não é? Um indígena, um africano a mandar setas, e o que 

é que fez a mãe? Protegeu de todos os lados o filhinho e as setas vieram todas para ela. E o 

filhinho ficou protegido, não é? E depois o poeta interroga-se: ―há no mundo acaso indício de 

dedicação maior, prova, extremo sacrifício, de mais verdadeiro amor?‖ E agora vocês ficam a 

pensar nisto… o que não fazem os vosso pais, muitas vezes para vos proteger! Não é?  

T.: E o Miguel Torga, onde é que está o Miguel Torga? 

Professora Henriqueta Gonçalves: Olha, vou-te dizer. Esta é uma história de João de 

Deus, certo? Fala de um elefantezinho e de uma mãe elefante. 

R.: Mostra a imagem. 

Professora Henriqueta Gonçalves: A imagem (mostra a imagem e passa a imagem para 

os meninos verem). O Miguel Torga onde está? Já morreu! Ele já morreu e sabem onde é que 

ele quis ficar? Na terra onde ele nasceu: S. Martinho d‘ Anta. 

T.M.: Então ele morreu… já?? 

Professora Henriqueta Gonçalves: Já morreu porque ele era muito velhinho, não é? 
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T.C.: Ele todos os dias escrevia? 

Professora Henriqueta Gonçalves: Todos os dias ele escrevia um bocadinho! Digam-me 

uma coisa: vocês têm aqui uma biblioteca, na vossa sala? 

O grupo: Temos!! 

Professora Henriqueta Gonçalves: E por acaso têm este livro? Chama-se: ‗Corre, corre, 

cabacinha‘ é de uma escritora chamada Alice Vieira. 

L.: Eu conheço! (Recontou partes da história que conhecia). 

Professora Henriqueta Gonçalves: Eu vou deixar este livro para todos os meninos o 

poderem ler, ou a professora ler, ou os pais lerem para os meninos. Vocês costumam levar às 

vezes livros para casa, não costumam? 

Houve uma grande confusão de respostas entre o sim e o não. 

Professora Henriqueta Gonçalves: Mas olhem, este livro, podem levá-lo. Eu vou deixá-

lo aqui, na biblioteca da sala, para vocês poderem requisitar, está bem? Aquele menino que ler 

a história e que depois quiser fazer uma frase sobre a história, entrega à professora Olga, a 

professora Olga entrega à professora Sónia e depois fazem-ma chegar, está bem? Olha, eu li a 

história e achei isto assim, assim… Ou então: a velhinha não sei o quê… uma frase sobre a 

história ou também pode ser um desenho, está bem? Está prometido? 

O grupo: Sim! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Posso pôr na biblioteca? 

O grupo: Sim! 

Eu: A L. perguntou onde vive a filha de Miguel Torga, Professora Henriqueta? 

Professora Henriqueta Gonçalves: A filha de Miguel chama-se Clara Crabbé Rocha. 

Porque o Miguel Torga, na vida real, não se chamava Miguel Torga, quer dizer, no dia-a-dia, 

no bilhete de identidade. Sabem qual era o nome dele? Adolfo Correia da Rocha. 

I.: Ai é? 

Professora Henriqueta Gonçalves: É. Vocês sabem o que é uma torga? Ele escolheu 

esse nome, Miguel Torga, torga porquê? Porque a torga é uma planta, eu podia ter trazido 

uma imagem, mas não trouxe! 

Olga: Mas nós arranjamos. 
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Professora Henriqueta Gonçalves: É uma planta que vive aqui no campo, em Trás-os-

Montes. Torga é uma planta, a professora Olga vai arranjar-vos uma fotografia, ou a 

professora Sónia para vos trazer, para vocês verem, porque é que ele quis ser conhecido por 

Miguel Torga. Miguel, porque Miguel é o primeiro nome de um grande escritor espanhol, 

chamado Miguel de Cervantes. Já ouviram falar de D. Quixote e Sancho Pança? Já ouviram 

falar de D. Quixote o magrinho e Sancho Pança o barrigudo? Olhem, tantas coisas de uma 

vez! 

Então ele gostava muito desse escritor e depois disse Miguel, para que depois me 

conheçam por Miguel e Torga porque torga é a planta da minha terra. Mas a filha dele, Clara 

Crabbé Rocha, por isso é que ela é Rocha, vive em Lisboa. 

T.: O Miguel Torga escreveu isso tudo? (apontando para o livro do diário que a 

Professora tinha na mão) 

Professora Henriqueta Gonçalves: Ao longo do tempo. Tu também podes chegar aos 

cinquenta e tal anos ou aos sessenta anos e teres assim uma coisa, se quiseres. Se todos os dias 

escreveres um bocadinho, num caderninho, sobre o que te aconteceu, vais ver. Olhem aqui o 

poema, Coimbra, 4 de Maio de 1956, ‗Segredo‘, estão a ver? (mostra aos alunos o livro – 

Diário de Miguel Torga, onde está escrito o poema, foi passando pelos alunos para eles 

verem). 

Olga: Ouçam! A Professora agora vai-se embora. Gostámos muito deste bocadinho, não 

gostámos? 

O grupo: Sim!! 

Professora Henriqueta Gonçalves: Então adeus! 

O Grupo: Adeus!!! 

Julgamos que este momento foi de extrema importância por vários factores. 

Primeiramente, os alunos tiveram a possibilidade de conversar e questionar alguém com 

conhecimento profundo não só sobre Miguel Torga, como se viu, mas sobre a Literatura em 

geral. 

O acesso permitido, com esta visita, a diversos temas abordados, como a ideia de diário, 

do pseudónimo, da vida do autor, do texto de João de Deus, a oferta do livro para a biblioteca 

da sala, abriram, com toda a certeza, muitas portas. Portas essas que dão acesso a novas 
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experiências literárias e aprendizagens globais e integradoras. Temos a firme convicção de 

que a professora Olga as saberá utilizar para orientar essas aprendizagens. 

Os alunos realizaram trabalhos acerca da história, oferecida pela Professora Henriqueta, 

que fizeram questão de lhe fazer chegar.  

Cremos ter atingido o nosso objectivo primeiro, para este momento pedagógico. 

Queríamos que ele permitisse às crianças perceberem qual é o impulso da escrita. Que cada 

um de nós escreve com motivações interiores, que a escrita resulta das motivações de cada 

um.  

Nesta fase inicial da escolaridade em que, através do método interactivo, estes alunos 

aprendem a escrever de forma reflexiva, com sentido social é, pensamos nós, indispensável o 

contacto com as vivências dos escritores, é necessário e imperioso que entendam que a escrita 

tem a função principal de registar quer o oral, quer as ideias de cada um em particular ou de 

um grupo. 

Tal como nos diz Sérgio Niza, quando se refere às diferentes condições estratégicas 

para apoiar o desenvolvimento da escrita: 

A segunda estratégia corresponde ao apoio que se deve dar à tomada de consciência 

de que cada criança, enquanto escritora, dispõe de uma linguagem interior que pode ser 

fonte de escrita, de que tem coisas dentro de si que pode contar por escrito. Muitas crianças 

bloqueiam a emergência da escrita por não terem consciência de que têm dentro de si o que 

se pode escrever. (Niza, 2004: 19) 

Foi com estes pressupostos que levámos a cabo esta iniciativa e que, podemos afirmá-

lo, apresentámos aos alunos uma vivência real, com sentido social de escrita que os ajudará 

por certo a impulsionar a sua própria escrita.   
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III – Tempo de livros e de leitura, fonte de prazer e de formação global 

 

Cumpre-nos agora reflectir sobre a contribuição que a abordagem do texto literário traz 

para a formação global das crianças desta turma, que elegemos para o nosso estudo. 

Terão as actividades e o trabalho pedagógico nelas desenvolvido, durante este tempo de 

livros e de leitura, dentro da metodologia do MEM, contribuído para essa formação global tão 

desejada? 

O momento de leitura realizado pelo adulto proporciona, ao aluno, enormes 

possibilidades para interagir com o texto e, conjuntamente com os pares, proceder à 

compreensão do mesmo através do diálogo que se estabelece. As crianças gostam de 

conversar sobre o texto, expor as suas ideias, partilhar os gostos, as situações, personagens ou 

acções de que mais gostaram. É neste momento que emergem as estratégias de compreensão 

com a ajuda dos pares e do professor que, enquanto leitor experiente, serve não só de 

mediador e de modelo mas, ao mesmo tempo, de orientador e clarificador dessa pretendida 

compreensão. 

Assim, tendo presentes as finalidades do Modelo Pedagógico do Movimento:  

1- Iniciação às práticas democráticas;  

2- Reinstituição dos valores e das significações sociais; 

3- Reconstrução cooperada da cultura; 

Podemos afirmar que este Modelo destaca o papel do grupo enquanto agente que incita 

ao desenvolvimento intelectual, moral e cívico intimamente ligado ao quotidiano. Esta 

conexão atribui um grande significado à Escola que promove esta aprendizagem baseada na 

partilha do grupo que interage com a comunidade, como se viu, de resto, nas descrições 

apresentadas. 

A filosofia inerente à cooperação educativa e a respectiva aprendizagem cooperada têm 

presente o pressuposto de que o sucesso de uma criança é um factor determinante ao sucesso 

da turma. Daí a importância da partilha de ideias no momento posterior à leitura do texto. 

Este espírito de entreajuda, presente no Modelo, e a sua progressiva consciencialização 

promovem a formação social do grupo, também através de momentos de partilha, como os 

descritos, neste trabalho. 

Desta forma, fomenta-se o acesso a outros mundos, a novas ideias e novos 

conhecimentos. Contudo, e sobretudo nestas idades, é de vital importância que a Literatura 

traga à criança, essencialmente, prazer. Prazer de descobrir o mundo através do autor. 
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É fundamental que ela aceda ao livro de forma livre, espontânea e que o encontre como 

um objecto de sonho, de agrado, lugar imaginário onde se possa perder, livremente, sem as 

amarras da análise linguística, ou a dependência da obrigatoriedade da tarefa a realizar após a 

leitura. Que esse encontro lhe mostre a beleza do livro e da leitura, e lhe suscite o prazer do 

belo. Com este grupo, esteve sempre presente a ideia de que a criança deve aceder ao texto 

sem obrigações prévias sobre o trabalho a desenvolver após a leitura, pois isto condiciona a 

sua motivação à leitura e desmotiva-a perante o acto de ler ou ouvir ler.  

A negociação na planificação do trabalho a realizar, presente no MEM, ajuda a este 

intento, pois, como se pôde ver, o processo de decisão acerca das tarefas a realizar, após da 

leitura, foram sempre negociadas com os alunos, o que faz com que haja uma motivação para 

o trabalho já que há um envolvimento no processo. 

Foram muitas as vezes em que não se realizou nenhuma tarefa decorrente da leitura 

efectuada: leu-se e ouviu-se ler, simplesmente, pois a formação leitora passa precisamente 

pelo acto de ler e ouvir ler. 

A importância da leitura de obras literárias tem também um papel determinante, como 

vimos através das actividades promovidas em torno dos textos de Miguel Torga, na tomada de 

consciência, por parte das crianças, acerca da intenção e utilidade presente para a 

aprendizagem da sua Língua. É primordial o acesso a textos de qualidade, pois um método 

pedagógico que parte da escrita, tal como o do Movimento da Escola Moderna, há-de 

forçosamente ter que promover o contacto com bons modelos dessa mesma escrita: 

 

É possível e desejável que, desde o primeiro momento, a leitura e a escrita na escola 

estejam ligadas a actividades com sentido para as crianças, ou seja, à comunicação. É a 

partir do entendimento profundo e vivenciado da funcionalidade do acto de ler e de 

escrever que os alunos se mobilizam, num esforço intencional e direccionado, para a sua 

aprendizagem e aperfeiçoamento. (Santana e Neves 1998:173-174) 

 

O estudo de Wells (1988) citado por Teberosky e Colomer (2003:170) concluiu que ―a 

preparação mais benéfica para a aquisição da linguagem escrita consistia em ter escutado 

narrações ou leituras de histórias‖. Assim, defendem as autoras, que a leitura e a interpretação 

devem fazer parte da profissão do professor que lhes deve dedicar tempo na preparação. 

Este deve conhecer, profundamente, os textos que lê e dedicar-lhes o tempo que se 

deseja ideal para uma leitura e potencial trabalho pedagógico que surja na decorrência da 

leitura à turma. A responsabilidade de apresentar à criança o livro e fazer dele e da sua leitura 

um gosto para a vida é enorme. Daí a importância e a necessidade de dedicação a esta tarefa. 
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O professor é o mediador do amor pela leitura e para que esta mediação se faça com sucesso é 

precioso que haja uma relação de profunda intimidade entre o texto e o professor. 

É imprescindível que o professor esteja informado dos textos existentes e das novas 

publicações para o fazer com rigor. 

Arriscamos dizer que motivará os seus alunos para a leitura aquele que com eles 

partilhar o seu amor pelos livros, aquele cujos alunos virem a ler com prazer! 

Quanto à estratégia da leitura em voz alta, utilizada na turma, por todos os que leram 

para a mesma, merece também reflexão das mesmas autoras, Teberosky e Colomer 

(2003:170), que consideram que apresenta vantagens diferentes em relação à comunicação 

directa. Por exemplo, ela faz com que as crianças conheçam como é a sintaxe ou o léxico 

próprio da língua escrita. 

Nesta turma, pelas idades das crianças e por ser um primeiro ano de escolaridade em 

que as capacidades de fluência da leitura ainda não estão plenamente atingidas, apesar de 

haver na turma alunos que já lêem, o tempo de leitura foi sempre realizado em voz alta e pelos 

leitores adultos. Foram os adultos que leram, na sala, para as crianças, já o afirmámos 

anteriormente, que serviram de exemplo para a leitura em voz alta. 

Devemos ter sempre em atenção o cuidado a dedicar à leitura em voz alta e à forma 

como lemos. Pois, como defendem as autoras mencionadas, através de nós, os alunos são 

apresentados, também pela leitura, à sua Língua. 

As actividades desenvolvidas, no âmbito da leitura literária, em sala de aula, por nós, 

pela professora e por outros elementos da comunidade educativa, tiveram sempre como 

finalidades centrais, por um lado, a apresentação da leitura como fonte de prazer aos alunos, e 

por outro lado, e pela qualidade dos textos escolhidos, a formação dos alunos na sua 

globalidade, o verdadeiro texto de qualidade será, com certeza, aquele que faça crescer a 

criança e nela desenvolva a sua sensibilidade estética. 

Nada melhor que a Literatura para promover uma formação integral, pois, na sua 

própria essência, está a função estética e formadora que detém.  

Cabe aqui um esclarecimento que poderemos considerar até uma chamada de atenção 

acerca da escolha de textos a trabalhar nestas idades. Temos plena noção de que este não é de 

todo um tema fácil nem tão pouco consensual. É, podemos até dizê-lo, uma tarefa árdua e 

complicada para o professor que, perante tanta e tão vasta oferta no campo da literatura de 

recepção infantil, tem de proceder à escolha dos textos que leva para a sua sala, biblioteca de 

turma ou que aconselha os seus alunos e pais a lerem. Daí defendermos que o professor deve 
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ler e conhecer bem os textos que pretende ler com os seus alunos.  

A definição de Literatura Infantil, Juvenil, para crianças, etc., conhece já imensas 

significações, contudo, defendemos que não devemos ficar presos aos aconselhamentos 

editoriais ou às tabelas do Plano Nacional de Leitura que, a nosso ver, devem ser meros 

indicadores. Devemos, sim, alargar os horizontes da criança no que à Literatura diz respeito, 

apresentando-lhe textos literários de qualidade que reflictam os seus interesses e gostos e que, 

paralelamente, lhe apresentam novas realidades que lhes permitam crescer de forma global e 

harmoniosa. 

A pretensa selecção ―preconcebida‖ por idades, dos livros para crianças, está submersa 

numa imensa subjectividade, provada, de resto aqui, pela recepção ao conto ‗Jesus‘ 

supostamente indicado para crianças mais velhas e do poema ‗Segredo‘ do nosso autor 

Miguel Torga, ao qual os alunos aderiram de forma tão envolvente e que compreenderam tão 

bem. 

Sustentamos a ideia de que devemos, em primeiro lugar, ter um conhecimento profundo 

dos alunos com quem trabalhamos, dos seus gostos, interesses e apetências pois aí reside um 

dos grandes indicadores para a escolha acertada de um livro, a par, como referido, 

anteriormente, de um imprescindível conhecimento dos livros existentes por parte de quem os 

aconselha e da necessidade imperiosa de alternar, na diversidade, os livros existentes na 

biblioteca da sala de aula. 

A criança terá, deste modo, acesso a um número alargado de livros de diversos tipos, 

pois também ela própria terá capacidade de seleccionar o livro que lhe diz, que lhe comunica 

algo, por quem se sente atraída:  

Evidentemente, tudo é uma Literatura só. A dificuldade está em delimitar o que se 

considera como especialmente do âmbito infantil. 

São as crianças, na verdade, que o delimitam, com a sua preferência. Costuma-se 

classificar como Literatura Infantil o que para elas se escreve. Seria mais acertado, talvez, 

assim classificar o que elas lêem com utilidade e prazer. Não haveria, pois uma literatura a 

priori, mas a posteriori. (Meireles 1984:20) 
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1. O Macaco de Rabo Cortado  

 

Com o texto ‗O Macaco de Rabo Cortado‘ de António Torrado, possuidor de uma carga 

lúdica e rítmica própria para crianças destas idades, pretendemos apresentar aos alunos uma 

história que lhes proporcionasse, ao mesmo tempo, prazer e os levasse a reflectir sobre ela. 

Este autor procedeu à recolha e reconto de histórias tradicionais e tem diversos 

trabalhos realizados neste âmbito.  

No que concerne aos textos tradicionais, Torrado defende que: 
 

As sugestões orais ou oralizantes, que as obras destes escritores muito vivamente 

nos oferecem, incluem-nas no grupo de histórias que mais insinuantemente pedem uma 

leitura em voz alta, bem ritmada, constantemente atenta ao gráfico das situações descritas – 

aqui uma cadência mais lenta, ali uma pausa, aqui um precipitar, uma veemência, ali um 

refrear… -, leitura que aproveite e sublinhe os traços de oralidade, leitura que permeabilize 

o auditório infantil para o prazer da leitura, leitura, enfim, que, proporcionando modelos de 

escrita na aparência não laboriosa, active e cultive na criança o trânsito da expressão oral à 

expressão escrita. (Torrado 2002:219) 
 

Pegando nestas palavras, julgamos ser este um texto apropriado para crianças em início 

de aprendizagem da Língua, promovendo a transição entre a oralidade e a escrita como aliás é 

referido pelo autor. 

Ao mesmo tempo, a decisão de levar, à turma, este texto fixou-se no facto de 

defendermos que o acesso às histórias tradicionais proporciona à criança um conhecimento e 

enriquecimento do património cultural que envolve a memória colectiva da sociedade em que 

se insere.  

António Torrado adaptou-o com extrema inteligência, pois consegue trazer à criança de 

hoje as imagens de tradição e transmissão oral de forma lúdica, humorística e plena de 

musicalidade: 

Brincar com as palavras e com a acumulação de significantes, descobrir o valor 

afectivo e expressivo das rimas e dos ritmos, desconstruir as palavras em sílabas e trauteá-

las, procurar novas associações, surpreender-se com novos usos, representa, no fundo, uma 

possibilidade de conhecer um outro lado das coisas, um lado criativo que permite à criança 

sonhar e jogar: libertada da rotinização das experiências semióticas, geradoras da 

estereotipia e do lugar-comum, a palavra readquire a sua força ilocutiva e a sua capacidade 

perlocutiva. (Azevedo 2004:14) 
 

Foi uma escolha acertada, podemos afirmá-lo, já que as crianças aderiram de imediato 

ao texto, brincaram com ele, memorizaram a lengalenga nele incluída. 
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 Verificámos, ao longo deste ano, no trabalho e nas visitas realizadas à turma, que ao 

contrário do que é corrente ouvir-se dizer, as crianças gostam do jogo da memorização e 

fazem-no com facilidade. Este processo é encarado por elas como um jogo em que interagem 

com o som, o ritmo, a entoação, que acompanham com movimentos corporais. Fizeram-no 

em diversos momentos quer neste texto, com a lengalenga, quer em poemas trabalhados como 

se verá mais adiante. 
 

Teresa Colomer (1999: 39-44) aponta os seguintes aspectos que a literatura infantil 

recupera das manifestações literárias de transmissão oral e que contribuem para a 

familiarização da criança com os códigos e as convenções da linguagem literária:  

1. A relação com estímulos sonoros e motores, nomeadamente a voz, o ritmo, a 

melodia, a entoação, e o movimento; 

2. O vínculo afectivo do jogo e de descoberta do prazer da execução articulatória, 

da repetição, da recriação a partir da memória; 

3. O prazer que advém de interagir ludicamente com os outros e os vínculos sociais 

da fruição do domínio da palavra e da fruição da transgressão de determinadas normas 

sociais e/ou de configuração do mundo, em que se destacam, por exemplo, relatos de 

antifiguris ou do mundo ao contrário. (Colomer 1999: 39-44 apud Azevedo 2004:14) 

 

Não poderíamos estar mais de acordo com as palavras de Teresa Colomer, pois 

presenciámo-lo, com estas crianças. 

As transgressões das regras sociais foram ali plenamente discutidas, foi interessante 

verificar o debate gerado em torno do comportamento do macaco e as opiniões originadas a 

partir desse comportamento, remetendo para atitudes como o respeito pela diferença, a 

valorização/desvalorização das características físicas e a individualidade do ser, a perda da 

identidade própria, entre outras. 

Foi interessante verificar como crianças, tão novas, foram capazes de reflectir sobre 

estas questões e tecer opiniões tão válidas sobre as mesmas. A sua capacidade de 

argumentação, de defender os diversos pontos de vista, mostra que este modelo pedagógico, 

na sua abertura, possibilita, sem recriminações, que os alunos exponham as suas convicções, 

desde muito cedo. Este é, podemos dizê-lo, um forte contributo para uma formação cultural, 

social e integradora da criança. 

A capacidade que se fomenta de discutir ideias, de expor opiniões sem receios de 

descriminação, e a valorização dessas mesmas ideias faz com que essa formação seja 

verdadeiramente integral. 

Muitos são os que duvidam das capacidades de questionamento, interpretação e 
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assertividade das crianças nestas idades, porém partilhamos das palavras de Leonor Riscado: 
 

Recordo com frequência, a este propósito, François Ruy Vidal quando dizia 

que ―as crianças não são imbecis‖ e também Eça de Queiroz que comentava na sua 

saborosíssima ironia como ―a criança portuguesa é excessivamente viva, 

inteligente, imaginativa‖, não deixando, contudo, de acrescentar ―Em geral, nós 

outros, os Portugueses só começamos a ser idiotas quando chegamos à idade da 

razão‖. (Riscado 2001:4) 
 

Saibamos proporcionar o merecido acesso a textos literários de qualidade, a 

oportunidade e a liberdade de os partilhar e discutir entre pares ou de os fruir, 

individualmente, e a criança, por certo, saberá beber neles tudo o que eles lhe ofereçam. 

Na descrição da leitura, realizada por nós, pudemos verificar o que agora acabámos de 

referir. 

Numa segunda fase, propusemos à turma o trabalho de reconto da história partindo das 

imagens da mesma, ajudando a promover a sua capacidade de memória. Os alunos ordenaram 

com facilidade a história. Pretendia-se que os alunos estruturassem a sequência do texto de 

forma lúdica, auxiliados pelas imagens, e o recontassem, tarefa que realizaram sem 

dificuldade, provando, assim, que mesmo tendo passado algum tempo entre a leitura do texto 

e a segunda actividade, retiveram, na sua memória, a estrutura narrativa do texto e foram 

capazes de o organizar, recontando-o e ordenando as suas imagens.  

Procederam ainda à reescrita da história. Esta foi uma actividade proposta pelos alunos 

que incluiu a participação de um aluno que escreve, com desenvoltura, desde o início do ano 

lectivo, e cujas competências nesta área são sempre valorizadas, promovendo-se, desta forma, 

uma inclusão saudável no grupo. O texto reescrito pela turma foi depois passado pelo aluno 

no computador e foram feitas etiquetas que se colocaram num painel conjuntamente com as 

imagens da história (anexo 21). 
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2. Participação dos Pais no tempo de livros e de leitura 

 

A abertura à comunidade educativa, e o convite feito à família para vir à escola ler às 

crianças, é reveladora da importância dada pela professora e, consequentemente, pelo Modelo 

Pedagógico à interacção e cooperação entre o meio e a escola.  

Esta notoriedade dada à sua participação promove, consciente ou inconscientemente, 

uma formação destes elementos enquanto mediadores de leitura dos seus educandos. Como 

vimos, previamente, nas descrições que realizámos destes momentos, a preocupação com a 

qualidade literária, bem como a sua adequação às crianças e ao prazer que lhes poderia trazer 

esteve sempre presente. 

Importa, também, dar destaque à preocupação revelada pelos leitores24 na preparação da 

leitura, na sua fluência, expressividade e adequação. 

É reconhecida por todos a importância dada à participação dos pais na escola. No MEM 

ela é valorizada e incentivada. Mas, mais do que trazer os pais à escola, esta iniciativa leva a 

Literatura aos pais, ao ambiente familiar, na medida em que estimula a pesquisa atenta de 

textos de qualidade, apreciados pelos filhos. Ou seja, a família não vai somente à escola ler. 

Esta actividade provoca uma aproximação da família à leitura e à Literatura, pois exige uma 

pesquisa prévia do que se vai ler e dos objectivos inerentes a essa leitura que, como podemos 

constatar, foram variados e dependeram, como seria espectável, dos interesses e motivações 

de cada família. Isto irá invariavelmente fazer com que surja uma consciencialização da 

importância da Literatura enquanto meio de formação dos seus filhos. 

Arriscaríamos até a afirmar, pelas conversas tidas com os intervenientes, que esta 

experiência impulsionou e alargou hábitos de leitura em casa, pois estimulou não só os 

alunos, mas também os pais a aproximarem-se e a partilharem leituras com os seus filhos. 

Foi interessante verificar os cuidados dispensados na escolha dos textos e as 

justificações para a selecção dos mesmos: as idades dos alunos, os interesses e gostos, as 

matérias que se estavam a trabalhar em sala de aula, o conhecimento dos autores, entre outros. 

Numa entrevista dada a Marcela Castro, Teresa Colomer defende as práticas que aqui se 

relatam. A Escola deve partilhar com as famílias o gosto pela leitura e o seu incentivo. 

Contudo temos a consciência, tal como a autora, de que estas práticas que agora aqui se 

                                                             

24 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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incluem não são comuns nas escolas, no sentido em que não são aplicadas de forma 

sistemática e instituídas como hábito em sala de aula, mas antes como actividades que vão 

surgindo de modo avulso e sobretudo como impulso para outras aprendizagens.  

Lê-se para introduzir uma matéria, para motivar para algo. Não se lê, na grande maioria 

das vezes, e salvo as excepções existentes, tendo como objectivo central a própria leitura. Este 

intuito necessita de ser alargado a mais salas de aula, tal como é intenção e indicação do PNL. 

Colomer a este respeito diz-nos: 

Los estudios sobre hábitos de lectura muestran una relación evidente entre nivel de 

escolarización y lectura. Sin embargo, también nos dicen que la afición a la lectura tiene 

mucho que ver con el contexto familiar y la socialización a lo largo de la infancia y 

adolescencia, así que no parece que la escuela pueda ―garantizar‖ la afición a la lectura en 

solitario. Por supuesto, su labor será más rentable si, por ejemplo, se asocia con la de las 

familias y los bibliotecarios. Pero aunque sea el único instrumento, puede hacer mucho, 

mucho más de lo que a veces hace. A menudo no se dispone de buenas bibliotecas de aula, 

no todos los docentes están formados como ―profesores de lectura‖ (que hayan leído, por 

ejemplo, muchas obras de las que pueden ofrecerse a los alumnos, desde cuentos infantiles 

hasta novelas juveniles clásicas, desde literatura actual hasta obras canónicas que no sean 

las que ellos mismo estudiaron) y no se incorporan a las rutinas escolares muchas 

actividades que dan buen resultado. Todo el mundo parece admitir que dedicar tiempo a 

leer en el aula o en la biblioteca, compartir las lecturas y leer o narrar en voz alta son ―cosas 

que están bien‖; pero las escuelas que llevan a cabo esas prácticas  no son mayoría, 

especialmente en los últimos cursos. (Colomer, 2001:2) 

Esta leitura, realizada pelos pais, vem contribuir para esse propósito, pois como 

pudemos verificar, os momentos de leitura proporcionados pelos pais à turma foram 

momentos de deleite, de prazer em ouvir, de intimidade entre pais e filhos, mas também entre 

pais, professora e colegas dos seus filhos.  

É difícil descrever a expressão de contentamento e alegria da criança cujo pai ou mãe 

lia. O orgulho e a alegria que demonstravam pela presença do seu progenitor, na sala, a ler 

para si, mas, sobretudo, para os outros, foi algo maravilhoso de presenciar.  

Se não houvesse mais motivo nenhum, bastaria o motivo de fazer brilhar os olhos 

daquela criança que ouvia ler o pai ou a mãe, aos seus amigos. O contentamento de poder 

partilhar com os colegas este momento foi evidente.  

Todos ansiavam pelo momento da vinda do seu próprio pai ou mãe para ler, à escola, e 

chegado o dia, desde o início da manhã, repetiam cheios de entusiasmo ―Hoje vem cá a minha 

mãe/pai!‖  
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Estes foram definitivamente momentos de grande prazer que as crianças associarão, 

pela vida fora, à leitura e ao prazer de ler. 

A aposta na vinda dos pais à escola foi muito conseguida, na medida em que ajudou a 

desenvolver o gosto pela leitura na sua perspectiva de momento de prazer, sem amarras, que, 

ao mesmo tempo, aproximou a escola à família, a família aos alunos e toda a comunidade à 

Literatura. 

Devemos destacar aqui, também, o bom relacionamento que sentimos presente entre a 

professora Olga e os pais dos seus alunos. Sempre numa postura de abertura e mostrando, 

continuamente, interesse na sua vinda à escola, alterando horários da agenda semanal, 

ajustando as rotinas para que nenhum pai deixasse de ter oportunidade de vir à escola.  

Esta prática, da vinda dos pais à escola, devemos dizê-lo, não é só fomentada em 

relação à leitura, mas a muitas outras actividades relacionadas com outras temáticas. Os pais 

foram à escola partilhar muitos outros saberes relacionados com as suas profissões, entre 

muitos outros temas. 

Este processo de cooperação entre os diferentes elementos desta comunidade é, aliás, 

um dos princípios centrais do MEM. Niza a este respeito destaca alguns aspectos da 

importância da aprendizagem realizada num contexto de cooperação: 

No âmbito da atitudes, os estudantes mostram mais satisfação no trabalho em 

situação cooperativa, do que em situação competitiva. (…) também no que diz respeito à 

aceitação das diferenças, as estruturas de aprendizagem cooperativa revelam, comparando 

com as estruturas competitivas ou individualizadas, níveis superiores de aceitação e maior 

atracção interpessoal com estudantes de etnias diferentes, com deficiências ou de sexo 

diferente. (…) as experiências de aprendizagem cooperativas tendem a promover mais 

aprendizagens do que as de tipo competitivo ou individualizado. (Niza 1998:81) 

Assistir a esta cooperação com os pais, confirmou estas palavras de Niza. Pudemos 

testemunhar situações de total respeito pela diferença em relação a famílias com naturalidades 

diferentes ou situações familiares diferentes que também este momento de leitura incentivou, 

como foi o caso da mãe de um aluno que fala português do Brasil e que foi muito acarinhada 

por todos que se deliciaram com o seu sotaque. 

 Estes momentos que presenciámos foram momentos de aprendizagem cooperada, não 

só para as crianças, mas sem dúvida nenhuma para todos nós que os vivenciámos.  

 

 



141 

 

3. Contar uma história numa Língua diferente 

 

A ideia de levar à sala uma história contada numa Língua diferente, a Língua Gestual, 

surgiu porque no MEM se defende uma educação que integre. Perante esta premissa, 

julgámos que seria uma boa forma de estimularmos a reflexão sobre o tema da diferença e da 

deficiência, apresentarmos às crianças uma outra forma de comunicar e dar-lhes a conhecer a 

existência de pessoas que, ao nosso redor, utilizam esta Língua. 

Américo Peças quando se refere aos princípios estruturantes da acção dos professores 

do Movimento partilha connosco o seguinte: 
 

Encaramos a educação escolar como iniciação e exercício da intervenção 

democrática, isto é, propomo-nos formar as crianças para a democracia, através de práticas 

organizadoras e de vivências sociais democraticamente exemplares nas turmas e nas 

escolas (…). Com paixão e sem desânimo erguemos, desde as fundações do Movimento, 

uma escola aberta a todos os meninos, antecipando o que a Declaração de Salamanca 

(1994), trinta anos depois, chamaria de escola inclusiva. Para nós «a ideia de inclusão 

reivindica, antes de mais, a instituição de uma ecologia e de uma economia do aprender 

marcadas pelo encontro cooperado e solidário entre diferentes, no conhecimento e no 

respeito por essas diferenças, se vão descobrindo e fazendo semelhantes» (Peças 2001). O 

nosso compromisso é com todas as crianças, sobretudo para com aquelas que por 

desigualdades profundas e por heranças tão opostas exigem mais e melhor escola comum. 

(Peças 2002:46) 

Bebendo nas suas palavras o sentimento que com ele partilhamos, pareceu-nos que 

através da Literatura poderíamos apresentar a estas crianças uma realidade, que lhes é alheia, 

pois na turma não há ninguém com este tipo de problema, mas que não lhes é distante, uma 

vez que na escola existe uma criança com este tipo de deficiência. 

Para o efeito, e porque não dominamos as técnicas desta Língua, convidámos uma 

colega da Educação Especial, a professora Maria do Carmo Quinteira, e contámos uma 

história aos meninos utilizando esta forma de comunicar.  

A adesão foi muito interessante e entusiasmante. Os alunos gostaram muito de aprender 

os gestos e fizeram imensas perguntas, lembrando-se, imediatamente, do colega que tinham 

na escola com esse problema de comunicação. Levaram para casa estas aprendizagens e 

poderemos afirmar que a finalidade que reservámos para este momento foi atingida, pois os 

alunos ficaram motivados e alertados para uma realidade que desconheciam. 

Foi mais um contributo possível, dado pela Literatura, para a formação global destas 

crianças que avaliamos como muito positivo.  
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4. „Segredo‟ e „Jesus‟  

 

As actividades relacionadas com estes dois textos surgiram quer do interesse dos alunos, 

quer do decorrer da actividade lectiva. 

Como já referimos, na descrição do trabalho pedagógico com o poema ‗Segredo‘, a 

professora apresentou este poema, à turma, no Dia Mundial da Poesia. Foi, portanto, uma 

proposta levada à sala, pela professora, que os alunos abraçaram com entusiasmo. Através do 

desenho e do diálogo sobre o mesmo construíram as suas próprias interpretações do poema. 

As crianças memorizaram-no rapidamente, de uma forma quase espontânea e 

declamavam-no, orgulhosamente, num ritmo intrinsecamente musical. A afeição ao poema foi 

tal que, nos seus testemunhos, manifestaram a sua concordância com as atitudes do autor, 

quando diziam que ele tinha razão em não dizer onde estava o ninho ou quando concordavam 

com o título dado ao poema. 

 Este texto foi gerador de um trabalho interessante de diálogos relacionados com os 

afectos, as atitudes e comportamentos. Esteve, paralelamente, presente o debate sobre o 

ambiente associado aos comportamentos a ter para o preservar. 

Pudemos constatar, em sala de aula, em contexto de prática pedagógica o que afirma 

Henriqueta Gonçalves, na sua análise a este poema, quando nos diz: 

o poema alarga o intertexto em sentidos e coloca ao leitor, de forma assumida, a 

nosso ver, pelo processo retórico da metáfora de configuração ideológica, uma proposta 

educacional que assenta na liberdade acompanhada, oferecendo-se, assim, esta proposta 

como subversiva, relativamente ao modelo de educação tradicional. (Gonçalves 1997:434) 

A escolha, realizada pela professora, deste poema, para esta turma, com alunos destas 

idades, mostrou-se relevante pedagogicamente já que, como refere a mesma autora, ele nos 

remete para uma ―linguagem infantil‖, ―com ressonâncias afectivas‖ que promoveu a 

simpatia, pelo texto, aos alunos daquela turma.  

A discussão gerada em volta dos comportamentos e atitudes veio, mais uma vez, gerar 

reflexão acerca dos mesmos. A par desta discussão, a apresentação do mundo rural, 

desconhecido da maioria das crianças gerou curiosidades e provocou outras descobertas. 

Neste contexto, gerado também pela dita curiosidade, resolvemos, como já referimos, 

trazer à turma o texto ‗Jesus‘. Pareceu-nos interessante verificar até que ponto estas crianças 

conseguiriam identificar a intertextualidade presente.  
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O poema ‗Segredo‘ de Miguel Torga é uma voz dialogante com o conto ‗Jesus‘ do 

mesmo Autor, conto central da antologia de configuração macrotextual Bichos, sendo lícito 

falarmos de uma intertextualidade auto-autoral que aqui se manifesta de modo explícito 

pela citação de uma unidade sintagmática – ―Sei um ninho‖ (Gonçalves 1997:434) 

A capacidade de realizar relações intertextuais foi imediata. Os alunos, à medida que 

líamos o conto, iam realizando expressões de reconhecimento do poema ‗Segredo‘. Lendo a 

descrição realizada, pudemos constatar a surpreendente capacidade que estes alunos tiveram 

em edificar, pelo diálogo e partilha de ideias, a compreensão do conto e interpretar a 

mensagem, nele presente. 

A atitude incentivada, pelo Modelo e, consequentemente, pela professora, de que a 

cooperação e o aproveitamento das ideias individuais podem ajudar na construção do saber 

global, verifica-se na descrição, quando vemos que, com as achegas dadas por todos, 

conseguimos atingir a mensagem final. 

Contrariamente ao que se vê, com alguma frequência, no ensino tradicional, neste 

Modelo, as crianças aproveitam25 as ideias de todos para a construção do saber, sem o medo, 

tão frequente, nas salas de aula, de serem acusadas de copiar25 a ideia do colega. Aqui, pelo 

contrário, estimula-se a partilha de ideias para a construção de algo maior.  

Foi até, de certo modo, surpreendente, a capacidade de recepção do conto tida pelo 

grupo, no sentido em que, à partida, este não seria um texto indicado para crianças destas 

idades. Apesar do vocabulário desconhecido, do mundo rural, pouco do seu domínio, as 

crianças, familiarizadas já com o poema, conseguiram entender o texto. 

O debate, gerado pelo conto, foi muito interessante de observar, uma vez que despertou 

consciências e provocou relações com experiências vividas e conhecimentos anteriores, como 

por exemplo a identificação com as personagens do pai e da mãe, que alguns relacionaram 

com as atitudes dos seus próprios pais. 

O nosso receio inicial, da dificuldade de recepção deste texto, pelas crianças, foi, no 

final, deitado por terra, pois pudemos verificar que o compreenderam e sobretudo alcançaram 

a mensagem presente no texto. 

Julgamos poder afirmar que tal facto se fica a dever à capacidade que o texto tem de 

ultrapassar, pela sua mensagem, as questões meramente lexicais ou linguísticas, para 

                                                             

25 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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conseguir, pela sua beleza e simplicidade, transmitir ideais e comportamentos positivos, que 

têm o nosso apreço e que o autor entende defender para preservar e praticar: 

Da antologia Bichos merece lugar à parte o conto «Jesus» que, em nosso entender, 

não aponta um aspecto a corrigir, mas algo a praticar. É interessante verificar, a nível de 

significante e numa análise global da colectânea, que este conto se encontra 

aproximadamente a meio da obra. Ele aponta valores a seguir, não há distorção social que 

se pretenda remediar ou corrigir. Salientamos o facto de este conto apontar um aspecto 

positivo da sociedade (a valorização da família como suporte da educação de uma criança) 

e, em termos religiosos, mais significativo se torna por se intitular «Jesus», símbolo cristão 

de todas as virtudes. Por um lado, os contos que têm um pendor fortemente crítico e com os 

quais Torga pretende corrigir a sociedade, apresentam o lado mau dessa sociedade e, por 

outro, o conto «Jesus» que, de forma isolada, mostra o que a sociedade tem ainda de bom e 

é necessário preservar. (Monteiro e Gonçalves 2004:7-8)  

Poderemos então afirmar que, com a ajuda destes dois textos, os alunos tiveram a 

possibilidade de reflectir sobre o que já sabiam, sobre a atitudes e comportamentos mais 

correctos face aos presentes nos textos e, pelo contacto com um mundo diferente, o da 

ruralidade, buscar conhecer esta realidade. Foi curioso verificar, a título de exemplo, que não 

sabiam o que era uma giesta e a relevância que, depois, lhe deram quando ilustraram o conto 

‗Jesus‘, em quase todas as ilustrações surgiu a ovelha amarrada à giesta (Anexo 29). 

O objectivo principal do trabalho pedagógico realizado com estes dois textos, tal como 

de resto o foi com os outros, era apresentar textos literários de qualidade, aos alunos, de forma 

a promover uma leitura agradável. Contudo, estas crianças apropriaram-se de tal forma dos 

textos trabalhados que fizeram interpretações muito para além do que era esperado, 

nomeadamente a analogia, presente no conto, com Jesus. 

 

 

5. Como nasceu o poema “Segredo” 

 

Em resultado da prática pedagógica realizada com os dois textos supracitados, surgiu-

nos a ideia, juntamente com a professora Olga e a nossa orientadora, de contarmos aos alunos 

o modo como surgiu a criação do poema ‗Segredo‘. Isto porque entendemos que é altamente 

formativo, para a criança, entrar em contacto com este tipo de realidade e perceber que se 
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escreve com uma intenção. Neste caso, quisemos partilhar com eles a motivação que levou 

Miguel Torga a criar este poema. 

Pareceu-nos, a nós e à professora Olga, interessante convidar a Professora Henriqueta 

Gonçalves, não só pelos motivos evidentes do conhecimento profundo que possui sobre a 

questão que aqui levantamos, mas também porque como orientadora deste trabalho o conhece 

e acompanhou profundamente, pelo que, tínhamos a certeza, seria um bom momento de 

aprendizagem para os alunos. 

O convite à vinda de elementos da comunidade, à sala de aula, é prática comum, desta 

sala e do Modelo Pedagógico que estudamos, uma vez que se defende uma educação 

contextualizada, vivenciada, socialmente integradora. Assim, os alunos estão muito 

habituados a receber novas pessoas na sala e estão à vontade acolhendo bem quem os visita. 

A nossa primeira finalidade era partilhar esta vivência com as crianças: escrevemos com 

propósitos, com intenções, com motivações. Esta finalidade é tanto mais importante quanto 

estas crianças utilizam uma metodologia de ensino/aprendizagem da leitura e da escrita 

interactiva, que parte da sua própria escrita. Tendo este cenário como pano de fundo, 

julgámos importante pô-los em contacto com esta realidade. 

Este momento proporcionou às crianças um tempo em que ouviram, conversaram e 

questionaram uma especialista, com uma postura de curiosidade que é seu apanágio e com 

espontaneidade, em que a Professora esteve sempre disponível, respondendo às suas 

perguntas, promovendo relações e questionamentos. 

Este foi um momento em que os alunos tiveram a possibilidade de contactar com o 

outro lado da Literatura, com o lado da sua escrita, pois estão muito habituados a ler, mas esta 

experiência trouxe-lhes o testemunho da escrita de autor. 

O contacto com conceitos como a criação de um diário, como o de Torga, que lhe foi 

mostrado, a existência de pseudónimos, a vida real 26 do escritor, da sua família, foram 

motivações e testemunhos que lhes trouxeram visões de outros mundos tão importantes para o 

seu crescimento integral. 

Acreditamos, fortemente, que as nossas crianças tiveram uma visão real do verdadeiro 

impulso da escrita e das motivações interiores que existem em cada um de nós. Esta 

percepção do que é a escrita, acreditamos nós, será, com certeza, um factor essencial para que 

                                                             

26 O itálico é da nossa responsabilidade. 
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estes alunos escrevam de forma sentida textos a que chamem seus, atributo do método 

interactivo, e não frases avulsas e perversamente absurdas que, já lemos todos, nos cadernos e 

manuais dos alunos do 1º ano de escolaridade do ensino tradicional: o pipi papa o pão…a titi 

papa a lula… 26  

Confiamos que este tipo de experiências pedagógicas contribui, de modo decisivo, a par 

do método utilizado, para a formação integral dos alunos no que concerne à escrita e à leitura, 

bem como à promoção do gosto pela leitura literária. 

Esta vinda à sala, da Professora Henriqueta, veio, podemos afirmá-lo, trazer a estas 

crianças uma visão real do sentido social de escrita que, desejamos, os motivará a impulsionar 

a sua própria escrita.   

Em jeito de desfecho, poderíamos afirmar que todas as actividades pedagógicas 

desenvolvidas contribuíram para ajudar a formar estes pequenos leitores. Imensas foram e 

podem ser as actividades desenvolvidas neste âmbito.  

Não é nossa pretensão deixar aqui receitas26 ou soluções pedagógicas que se apliquem 

de forma igual em todas as salas de aula. Contudo, poderemos apontar como boas práticas, 

desenvolvidas e presentes na sala de aula que estudámos e apontadas pelos professores que 

trabalham neste Modelo Pedagógico, algumas que têm como objectivos promover e 

conquistar leitores por prazer e com prazer:  

 Criação de um espaço e de um tempo especial para a leitura;  

 Fazer do momento de leitura um momento mágico, pela cuidado com que se lê, pela 

atenção dada à preparação do espaço;  

 Proporcionar um espaço (biblioteca da sala de aula) em que os alunos possam de 

forma livre ler, ou simplesmente manusear, diferentes livros; 

 Responsabilizar os alunos para a organização, manutenção da biblioteca de turma, 

mostrando prazer pela leitura e pelo livro; 

 Incluir os alunos na preparação de todos esses tempos e espaços de forma cooperada; 

 Incentivar os alunos à leitura em tempos autónomos; 

 Ler na presença deles, ou seja, enquanto eles lêem, devem ver, também, o professor a 

ler; 

 Convidar para virem ler elementos da comunidade educativa (pais e outros);  

 Promover tempos de debate sobre o que se leu; construir painéis de divulgação sobre o 

que se leu;  
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 Publicar em blogues27 e jornais escolares os resultados das leituras e/ou notícias acerca 

delas;  

 Aconselhar a leitura de livros aos alunos e à família, através, por exemplo, de painéis 

visíveis à comunidade escolar publicitando os livros, realizados conjuntamente com e pelos 

alunos. 

Estes são alguns exemplos, muitos outros haverá, de boas práticas em relação à  

Literatura em contexto de sala de aula. Haja tempo e liberdade para ler e conversar sobre o 

que se leu e o gosto nascerá, como o vimos nascer nestas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

27 O blogue desta turma é: http://1anoeb4-1anoeb4.blogspot.com/ 

 

http://1anoeb4-1anoeb4.blogspot.com/
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Conclusão  

Relembrando a questão inicial que originou este nosso estudo, Como pode o Modelo 

Pedagógico do Movimento da Escola Moderna contribuir para o desenvolvimento de uma 

atitude de prazer, questionamento e aprendizagem face à Literatura Infantil, nos alunos do 1º 

Ciclo?28, cremos poder, agora, destacar algumas conclusões. 

Como estudo de caso que é, a escolha da turma foi fundamental, pois nela pudemos 

observar a aplicação integral do Modelo Pedagógico a que nos referimos anteriormente. Deste 

modo, destacaremos alguns aspectos, verificados neste grupo, que consideramos essenciais 

para atingir o prazer pela Literatura e que, consequentemente, levará ao questionamento e 

aprendizagem, por parte das crianças. 

Entre os diversos aspectos merecem-nos destaque: a atitude da professora que, ao 

transmitir o seu gosto por ler e ao partilhar com os alunos as suas leituras preferidas, promove 

a identificação dos alunos consigo e com os seus gostos, ligando as crianças à leitura não só 

de forma afectiva como também efectiva; a criação de hábitos e rotinas de trabalho que 

sistematizam o momento da leitura literária de forma consistente. No MEM esta atitude de 

criação de hábitos e rotinas de trabalho está presente não só no que à Literatura e leitura diz 

respeito, mas também à vida escolar em geral; a forma como, no Movimento, se promove a 

cooperação e interacção entre toda a comunidade escolar e educativa, trazendo os pais e 

outros elementos à turma, aproximando desta forma os pais da escola e a escola dos pais, 

impulsionando, assim, uma relação de proximidade humana, ajudando a formá-los como 

mediadores de leitura dos seus filhos e alargando os hábitos de leitura em casa; a liberdade 

interpretativa pessoal dada aos alunos acerca do que lêem ou ouvem ler contribui para uma 

construção cooperada do entendimento do grupo, perante o texto, aumenta a participação no 

momento da leitura e o prazer que esta lhes dá. Ao mesmo tempo, essa liberdade para expor 

as suas ideias e convicções, sem receio de rejeições ou reprovações, contribui para uma 

formação social e integradora da criança. 

A valorização de textos literários de qualidade, integrais, em detrimento dos excertos 

presentes nos manuais escolares, permite o acesso e a convivência com a verdadeira 

Literatura desde muito cedo. O convívio com esta Literatura permite a realização de 

inferências e relações de intertextualidade, como pudemos observar, e que muitos 
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questionariam ser possível, em crianças destas idades. Permite ainda expandir os horizontes 

dos alunos sob diferentes perspectivas: cognitiva, linguística, cultural e social.  

No que às metodologias utilizadas diz respeito, podemos afirmar que o objectivo primeiro foi o de 

fomentar o prazer de ler e ouvir ler, apresentando aos alunos textos literários de qualidade. Este objectivo foi 

plenamente atingido, pois o momento da leitura foi sendo recebido cada vez com mais entusiasmo e prazer. Os 

alunos participam neste momento com muita satisfação, estando atentos, colocando questões, dando opiniões 

acerca do que ouviram, discutindo entre si comportamentos e atitudes, presentes nos textos, relacionando-as com 

as suas próprias vivências. Assim, alarga-se na criança o desenvolvimento intelectual, moral e cívico de forma 

partilhada e cooperada, através do texto literário. 

O facto de não existir à partida a obrigatoriedade de realização de trabalhos de pós- 

leitura de forma sistematizada e repetitiva, mas antes uma negociação colectiva com a turma 

na planificação do eventual trabalho que possa surgir, promove a motivação, envolvendo os 

alunos no processo, levando-os a assumir as suas próprias decisões.   

No trabalho com a Literatura, nesta turma, existia ainda, a par da promoção pelo prazer 

da leitura, a intenção de, através dela, promover a formação global dos alunos. Pudemos 

concluir que, para que tal aconteça, é necessário que o professor tenha um conhecimento 

profundo dos alunos, dos seus gostos, preferências e interesses e ao mesmo tempo, que o 

próprio professor conheça bem os livros existentes para os poder sugerir e ler. Mas, que 

possua, acima de tudo, um conhecimento profundo e uma relação de forte intimidade com o 

texto que vai ler aos seus alunos. A partir daqui está lançada a semente para essa formação 

global, pois os textos a ler serão certamente do agrado dos alunos e assistirão a esse intento. 

Através dos livros, esta turma acedeu às histórias tradicionais, promovendo o 

enriquecimento do seu património cultural. O grupo tomou consciência da Diferença e de 

como a Literatura pode ajudar a integrar, pela história contada em Língua Gestual. De igual 

modo, a turma apropriou-se dos textos ‗Segredo‘ e ‗Jesus‘ de Miguel Torga, de uma forma 

tão íntima e capaz, que a todos surpreendeu, através das manifestações de prazer e de 

entendimento da mensagem neles presente. Com Miguel Torga, e pela apresentação da vida 

do autor e das suas motivações interiores para a escrita, realizaram aprendizagens reais e 

concretas acerca da utilidade dessa mesma escrita. Tiveram uma visão real do seu sentido 

autêntico que os motivará a escrever. 

Observando o trabalho desenvolvido em torno dos textos de Miguel Torga que, à 

partida, não seriam indicados29 para crianças destas idades, podemos comprovar o que vários 
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autores defendem: não há, propriamente, uma Literatura para crianças. Comungamos desta 

opinião pois, como pudemos constatar, esses textos foram recebidos pelas crianças com 

manifestações de entendimento e de prazer. 

Será o momento ideal para questionar se haverá uma Literatura específica para crianças. 

Defendemos que não, tal como ficou provado neste estudo. O texto literário para crianças 

será, com toda a certeza, aquele que a criança receba com prazer, entendimento e agrado. 

Mais do que seleccionar um texto pela idade adequada, devemos seleccioná-lo partindo do 

conhecimento da criança e das suas apetências. Esse texto deve ser uma fonte de formação 

global e deve trazer sempre à criança em primeiro lugar o prazer de ler.  

Permitimo-nos dizer que o pensamento filosófico e pedagógico do MEM fomenta um 

trabalho, em sala de aula, promotor de novas práticas no ensino-aprendizagem da Literatura, 

mas, sobretudo, incorpora, coopera, apresenta a Literatura de qualidade, arrisca e desafia os 

alunos, não os infantilizando, mas apresentando-lhe permanentemente novos desafios a que, 

como pudemos constatar, os alunos correspondem. 

Este estudo tenta contribuir para valorizar o trabalho da Literatura, em sala de aula, 

mostrando alguns dos muitos bons exemplos que podem contribuir para uma mudança de 

concepções e práticas dos professores. Pretende, ao mesmo tempo, ser um incentivo a quem, e 

sabemos que são felizmente muitos, o faz diariamente com os seus alunos, transmitindo o 

prazer pela Literatura às nossas crianças. 

Esperamos, que esta nossa reflexão e partilha tenham utilidade e contribuam, de alguma 

forma, para trabalhar mais e melhor o texto literário, em sala de aula, no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 
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Anexo 1 

Pedido de autorização à Direcção do Agrupamento 

Exmo. Sr. Director  

do Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

 

Eu, Sónia Margarida do Rosário Calça Xavier, professora do 1º Ciclo do Ensino 

Básico do Quadro de Agrupamento de Amarante, formadora residente do Programa 

Nacional do Ensino do Português no Agrupamento Monsenhor Jerónimo do Amaral, venho 

por este meio solicitar a V. Exa. o seguinte: 

Encontro-me a iniciar a dissertação do Mestrado em Literatura Portuguesa – 

Especialização em Literatura Infanto-juvenil e, para o efeito, pretendo efectuar uma 

investigação (estudo de caso) em sala de aula, com a turma do 1º ano da EB 1 nº4, 

pertencente ao vosso agrupamento, cuja titular é a professora Olga de Magalhães Carvalho 

Alves. 

Esta dissertação tem como temática: A Literatura Infantil no contexto do Movimento 

da Escola Moderna: práticas de ensino em sala de aula no 1º Ciclo‖.  

Este trabalho irá ser realizado por mim, conjuntamente com os alunos e a docente 

Olga, em sessões pontuais (a calendarizar de acordo com o projecto curricular de turma da 

docente), e sempre em contexto pedagógico adequado e acordado, previamente, com a 

referida docente e alunos, com a expressa autorização dos encarregados de educação. 

Assim, solicito a sua autorização para desenvolver este trabalho, na referida turma, 

estando certa de que será, também para os alunos, uma experiência pedagógica 

enriquecedora. 

Pede deferimento, 

Atenciosamente, 

Vila Real, 2 de Novembro de 2009 

A professora 
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Anexo 2 

Pedido de autorização aos Encarregados de Educação 

Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação 

Eu, Sónia Margarida do Rosário Calça Xavier, professora do 1º Ciclo do Ensino 

Básico do Quadro de Agrupamento de Amarante, formadora residente do Programa 

Nacional do Ensino do Português no Agrupamento Monsenhor Jerónimo do Amaral, venho 

por este meio solicitar a V. Exa. o seguinte: 

Encontro-me a iniciar a dissertação do Mestrado em Literatura Portuguesa – 

Especialização em Literatura Infanto-juvenil e, para o efeito, pretendo efectuar uma 

investigação (estudo de caso) em sala de aula, com a turma do(a) seu (sua) educando(a) 

subordinado à temática: A Literatura Infantil no contexto do Movimento da Escola 

Moderna: práticas de ensino em sala de aula no 1º Ciclo‖. 

Este trabalho irá ser realizado por mim conjuntamente com os alunos e a docente Olga 

em sessões pontuais e sempre em contexto pedagógico adequado e acordado, previamente, 

com a referida docente e alunos.  

Assim solicito a vossa autorização para desenvolver este trabalho com os vossos 

educandos, do qual será recolhido registo de som, para uso exclusivo da dissertação, bem 

como trabalhos exemplificativos dos alunos, estando certa de que será, também para eles, 

uma experiência pedagógica enriquecedora. 

Grata pela disponibilidade e atenção dispensadas, 

Vila Real, 2 de Novembro de 2009 

A professora 

__________________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a professora a proceder ao trabalho supracitado com o(a) meu (minha) 

educando(a): 

______________________________________________________________________

Vila Real,____ de Novembro de 2009 

O/A Encarregado/a de Educação 

__________________________________________________ 
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Anexo 3 

Agenda semanal 

 

Tempos 
lectivos 

segunda terça quarta quinta sexta 

9- 9:45h Música Inglês Conselho inicial 

LP (20min) 

M. (20) 

FC e EM (5min) 

Conselho 
inicial 

LP (20min) 

M. (20) 

FC e EM (5min) 

Conselho inicial 

LP (15min) 

M. (25 min) 

FC e EM (5min) 

9:45-10:30h Conselho de 
turma 

(LP, FC, EM- 
50min.)) 

M (25min.)  

Conselho inicial 

LP (20min) 

M. (20) 

FC e EM (15min) 

LP (45min.) M. (45min) EM  

Ensino 
Experimental das 
Ciências 

 

10:50-11.15h Os livros  e a leitura (leitura de histórias, poesia, por professora, alunos ou 
agentes exteriores à escola) 

11:15-12h LP (45 min.) M. (45min.) Inglês Ensino 
Experimental das 
Ciências 

13.45-14: 30h EM  

 

LP. EA (20min) 

 

M. (45 min) 

 

 

LP (EA) (45min) LP. (45 min.) M. (45min) 

14:30 - 15:40 
h 

EM  

 

M (EA)  (15min) 

EP (30min) 

Balanço do 
dia(10min.) 

M. (45min.) EA LP (45min.) 

16-16.45h LP. EA (25min) 

Balanço do 
dia(10min) 

M. (35min) -AE) 

Balanço do 
dia(10min.) 

E F. Desportiva 

 

EM (área de 
projecto) 

Eco escolas 

Apoio ao estudo 

(E.P. 45min.) 

16:45- 17:30h E. F. Desportiva Música E. F. Desportiva Apoio ao 
estudo 

M. (35 min.) 

Balanço do dia 
(10min.) 

Música 
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Anexo 4 

Plano Semanal 

 

 



163 

 

Anexo 5 

Plano Diário 
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Anexo 6 

Planos Curriculares/Listas de Verificação 
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Anexo 7 

Grelhas de Verificação – Língua Portuguesa 1º Ano 

COMUNICAÇÃO ORAL 

SOU CAPAZ DE: NOMES 

Conversar por iniciativa própria.             

Falar com os colegas para preparar os trabalhos.             

Falar de coisas que vivi ou imaginei.             

Falar sobre desenhos, pinturas, fotografias e 

locai que visitei. 

            

Falar das coisas que descobri.             

Contar histórias.             

Inventar e completar histórias.             

Falar sobre os meus trabalhos e trabalhos dos 

colegas 

            

Ouvir os colegas.             

Compreender uma ordem, um pedido...             

Reconhecer as personagens das histórias.             

Fixar um recado, um aviso.             

Fazer perguntas.             

Responder a perguntas             

Representar cenas que já vivi ou imaginei.             

Dizer uma frase como quem ri, como quem 

chora, quem pede, quem manda, quem 

pergunta... 

            

Recolher lengalengas, adivinhas, rimas, trava-

línguas, contos, cantigas... 

            

Fazer jogos com lengalengas, rimas...             
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Descobrir sons iguais e diferentes em rimas, 

lengalengas... 

            

Inventar rimas, cantilenas..             

 

COMUNICAÇÃO ESCRITA 

SOU CAPAZ DE: NOMES 

Distinguir vários registos de escrita (produções de 

colegas, documentos, jornais , revistas, mapas de 

presenças, mapa de aniversários, rótulos, 

etiquetas,...) 

            

Participar em actividades na biblioteca.             

Ouvir ler livros e histórias.             

Mostrar interesse pelas personagens e momentos 

das histórias. 

            

Tentar descobrir de que falam os livros a partir dos 

desenhos. 

            

Comparar as minhas descobertas com o que está 

escrito nos livros. 

            

Descobrir notícias pelos desenhos.             

Comparar as mesmas notícias e as imagens em 

jornais diferentes. 

            

Descobrir e mostrar, em revistas e jornais, os 

desenhos dos programas de televisão de que gosto. 

            

Perceber a necessidade da escrita para situações do 

dia a dia (recados, avisos, correspondência...) 

            

Participar em situações de escrita correspondência, 

registo de experiências, recados, avisos...) 

            

Experimentar diferentes tipos de escrita (nome 

próprio, nome completo, nomes dos companheiros, 

registo de presenças, de tarefas, etiquetas, 

avisos.... 

            

Escrever o que me apetecer, como souber e 

quando quiser. 
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Relacionar o que se diz com o que se escreve.             

Fazer descobertas a partir de textos, de frases, de 

palavras. 

            

Reconstruir o texto com as palavras recortadas.             

Descobrir expressões ou palavras iguais em textos 

diferentes. 

            

Construir novos textos com as palavras 

descobertas. 

            

Descobrir sons diferentes e iguais em diferentes 

palavras 

            

Descobrir elementos iguais a várias palavras.             

Construir palavras combinando elementos 

conhecidos. 

            

Construir listas de palavras com elementos iguais.             

Construir rimas e cantilenas a partir de palavras 

conhecidas. 

            

Fazer jogos com letras e formar novas palavras.             

Escrever textos.             

Ajudar a melhorar um texto.             

Ler pequenos textos.             

Ligar os textos lidos com coisas que já vivi.             

Ler para os outros textos feitos por mim.             

Ler textos dos meus colegas.             

Ler livros.             

Identificar personagens.             

Identificar acções.             

Recontar histórias             

Dramatizar histórias             

Recolher documentos :gravuras,  postais, textos....             

Organizar e classificar documentos por: temas, 

subtemas... 

            

Construir um dicionário ilustrado             
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Consultar listas de palavras organizadas             

Consultar ficheiros de imagens             

Consultar o dicionário ilustrado             
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Anexo 8 

Mini Projectos 
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Anexo 9 

Mapa de Tarefas 
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Anexo 10 

Diário de Turma 
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Anexo 11 

 

CALENDÁRIO 

 

Mês  de: Março (3)  2010 

 

Domingo 

     

Segunda  

     

Terça 

     

Quarta   
     

Quinta   
     

Sexta 
     

Sábado 
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Anexo 12 

Biblioteca da sala 
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Anexo 13 

Abecedário de Tiras 
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Anexo 14 

Mapa do leite 

Escola: ___________________________________ 

Turma _______________________ 

SEMANA______________________________________________ 

 

DIA DA SEMANA NÚMERO DE PACOTES 
DISTRIBUÍDOS 

Domingo  

Segunda-feira  

Terça-feira  

Quarta-feira  

Quinta-feira  

Sexta-feira  

Sábado  

TOTAL 

 

Responsáveis: ____________________________________________ 
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Anexo 15 

Mapa do Tempo 
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Anexo 16 

Mapa de Presenças 
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Anexo 17 

Mapa de registo das histórias 
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Anexo 18 

Autoavaliação 
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Anexo 19 

Imagem e excerto que os alunos levaram para casa 
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O macaco de rabo cortado 

 

 

Olha o macaco mariola 

que do rabo fez navalha 

da navalha fez sardinha 

da sardinha fez farinha 

da farinha fez menina 

da menina fez camisa 

da camisa fez viola 

e agora deu à sola 

e agora deu à sola. 

(…) 

-Pois se agora dei à sola 

Pois se agora vos fugi 

É que de mim ninguém ri. 

Tinglintim, tinglintim. 

Tinglintim, tinglintim. 

(…) 

-Olha o macaco mariola, 

estarola e gabarola 

com pancada na cachola, 

dá e tira, mata e esfola, 

ora parte, ora cola, 

ora mete para a sacola… 

Dá a esmola, tira a esmola, 

Mariola, mariola 

Quem te meta na gaiola, 

Quem te meta na gaiola. 

(…) 

- Não me metem na gaiola 

Que de mim ninguém se ri. 

A tocar nesta viola, 

tinglintim, tinglintim, 

a dançar com castanholas 

vou daqui para Madrid. 

Sou macaco mariola 

E rei do charivari, 

Porque a mim ninguém me enrola 

e a tocar nesta viola 

tinglintim, tinglintim 

não tenham pena de mim. 

Tinglintim, tinglintim 

não tenham pena de mim, 

Tinglintim, tinglintim 

não tenham pena de mim… 

Foi-se embora o macaco. 

E a história acaba aqui. 

 

 

Texto adaptado de: O macaco de rabo cortado e outras histórias 

 de António Torrado 
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Anexo 20 

Imagens do Conto “O Macaco de Rabo Cortado” 
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Anexo 21 

Painel do reconto do Conto “ O Macaco do Rabo Cortado”  
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Anexo 22 

―Uns óculos para a Rita‖ 

 

– Rita, olha as formigas! Rita, olha as formigas! Anda ver como elas carregam migalhas de pão – 

chamava a Marta. 

Rita encolhia os ombros. 

– Olha as casas delas debaixo do chão, parecem o túnel do metropolitano. 

Rita tornava a encolher os ombros e corria pelo jardim fora. 

– Tem cuidado com os pés. Estás a pisar as entradas dos formigueiros. Estás a pisar as minhas amigas 

formigas. 

– Não pisei nada! Não tapei nada! – Barafustava a Rita irritada, e voltava a correr. 

– Pisaste, és má! – Insistia a amiga. 

Rita então sentava-se, calada, num banco. 

E pensava: «Porque é que a Marta tem a mania de inventar histórias de formigas que não existem?» 

Na escola, a professora dizia-lhe: 

– Rita, olha para o quadro! 

Ela olhava. Com o pau de giz, a professora ia desenhando bolas e risquinhos uns a seguir aos outros que 

os meninos copiavam com o lápis para o papel. No fim da alua, a senhora percorria as carteiras, examinava os 

cadernos. 

– Não sabes que o a tem uma perna, Rita? Porque não puseste o ponto no i? Onde é que tens a cabeça? 

– Não vi. 

– Hoje, de castigo, não vais ao recreio. 

– Duas lágrimas tristes faziam o quadro mais cinzento e escondiam numa nuvem os as e os is. 

Em casa, ao apertar o casaco – clic –, o botão caiu para o chão. Justamente o botão do meio do casaco 

novo. Era véspera de Natal. A mãe tinha feito as malas, o pai tinha chamado o táxi e o irmão já estava dentro do 

elevador. Iam para o Porto, para casa dos avós. Rita, de gatas, procurava, procurava. Parecia que tinha pernas, o 

diabo do botão! 

– Despacha-te ou chegamos atrasados. 

Rita, de gatas, procurava, procurava. 

– Vamos perder o comboio por tua causa! 

E partiram. Que bom, uma semana de férias com um casaco novo. O pior era que toda a gente dizia: 

– Rita, que aconteceu ao teu botão? 

Quando regressaram, de noite o irmão acendeu a luz da sala e exclamou: 

– Rita, olha o teu botão! 

No meio da carpete florida, muito dourado, o botão brilhava. 

– Não o vejo. És mentiroso! 

– Não vês ali? – Insistiu o pai. 

– Não! 

Então, ele apanhou-o e pousou-lho na mão. 
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Poucos dias depois, a Rita teve uma surpresa ao sair da escola. O pai estava lá e falava com a professora. 

– Hoje vou com a Rita ao médico. 

Depois de esperar numa sala cheia de gente, mandaram-nos entrar para o consultório com uma cadeira 

alta de encosto, muitas luzes, vidrinhos, aparelhos. Ao fundo havia um quadro branco com letras pretas: o 

contrário da escola, preto com letras brancas. O médico também tinha um ponteiro e apontava: 

– Quantas pernas tem esta letra? Sabes o nome dela? 

Parecia que as letras dançavam. 

Eram difíceis de fixar. E estavam tão longe… 

Rita esfregou os olhos. 

– E agora? – Perguntou o médico. 

Finalmente eram letras maiores, mais fáceis de distinguir. 

– Tem três pernas para a direita… É um E. 

– Não, é um F – emendou o médico. Já vais ver. 

E pôs-lhe diante dos olhos uns vidros redondos. Então, como que por magia, dos traços imprecisos surgiu 

um F tão preto, tão nítido, que nem podia acreditar. 

– Experimenta esta lente. Agora aquela. Com qual vês melhor? 

Rita foi escolhendo. 

– Vai dar-me uns óculos? – Perguntou ela. 

– Não, vou passar-te uma receita e a seguir vais comprá-los a um oculista. 

O oculista tinha balcões transparentes com armações lá dentro. Havia armações redondas, ovais e 

rectangulares. Cor-de-rosa, castanhas, pretas, prateadas e douradas. 

– Quero uns óculos a fingir de tartaruga, como os do pai – pediu a Rita. 

Mas eram muito pesados e grossos para a sua cara estreita de menina. 

– Vou experimentar uns dourados e redondos. 

Mas não gostou de se ver com eles e acabou por e4scolher uma armação de plástico quase da cor da pele. 

– Amanhã estão prontos – garantiu a empregada enquanto passava o talão.  

Qual não foi o seu espanto quando viu uma senhora, mesmo à sua frente, a colocar uns vidrinhos nos 

olhos. 

– Olhe que fica cega! Olhe que risca os olhos! – Gritou a Rita. Sempre ouvi dizer que os olhos só se 

podem tocar com os cotovelos. 

Todos se riram à sua volta. 

– Estes são os meus óculos – disse a senhora. 

– São lentes de contacto – explicou o oculista. 

– Lentes muito pequeninas que se colocam directamente nos olhos. Só se tiram para dormir. 

– Ah! Compreendo. As lentes de contacto são os óculos das pessoas vaidosas que não gostam de esconder 

os olhos… 

– Mas os óculos não escondem nada, até servem de moldura a uns lindos olhos – emendou, com orgulho, 

o oculista. 

No dia seguinte, já com os óculos novos, a Rita, como de costume, foi correr para o quintal.  

Até que, de repente, parou. 
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– Que foi? – Perguntou a amiga.  

– São as formigas. Não quero pisar os formigueiros. Olha as palhinhas que elas carregam para casa. 

– Mas tu nunca ligaste às formigas. 

– Nunca tinha reparado nelas. Vamos dar-lhes migalhinhas de pão. 

Na escola, a Rita descobriu que o a é diferente do o, porque o a a tem uma perna para baixo e o o tem 

uma perna para cima. E nunca mais se esqueceu da perninha no i. 

Em casa, é ela a primeira a encontrar os botões que saltam da roupa, as agulhas que escapam das linhas e 

os berlindas que rebolam até um canto escondido. 

De vez em quando tira os óculos para se lembrar como o mundo era antes, mas por pouco tempo, porque 

com eles tudo é muito mais bonito. 

E à noite, às escuras no seu quarto, sonha que quando for grande há-de trabalhar com um microscópio, 

que tem lentes muito fortes, para descobrir as mais pequenas coisas que existem e que ninguém vê a olho nu, e 

com um telescópio, para descobrir estrelas e planetas distantes onde até hoje ainda ninguém chegou.  

 

 

Luísa Ducla Soares (2001) Livraria Civilização Editora 
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Anexo 23 

“O Rato e a Arca” 

 

Era uma vez um rato. Era uma vez uma arca cheia de trigo. Para o rato aquela arca e o que ela continha 

equivalia, a um tesouro. Ele com tanta fome! 

Aproximou-se. 

A arca, fechada a cadeado, disse-lhe: 

– Não tentes. 

Mas o rato tentou. Tentou-se. 

Roeu a madeira dura do carvalho, de que a arca era feita. Roeu, dias a fio. E a arca, sempre: 

– Não tentes. 

O rato, que já não podia ouvi-la, perguntou-lhe: 

– Porque é que estás constantemente a desmoralizar-me o trabalho e a minha vontade de chegar ao que 

tens dentro? 

– Porque serei a tua prisão. 

O rato não ligou. A cuspinhar serradura, foi alargando o buraco, um pouco, um poucochinho. Tão 

resistente a madeira e ele com tanta larica! 

Até que conseguiu abrir uma fenda, onde enfiou o corpo magricela.  

Lá dentro, ah, lá dentro, que festa! Comeu até que se fartou. Tirou a barriga de misérias. 

Refastelado, cansado do banquete, dispôs-se a sair. Mas como, se não cabia? 

Tinha engordado. Estava um batoque, ao passo que o buraco por onde entrara, continuava igual.  

– Tudo se resolve – disse o rato. – Vou emagrecer. E continuarei a roer, até conseguir sair. 

Mas não era fácil resistir à tentação do trigo que o rodeava. Roía um bocadinho. Descansava. E comia um 

bocado. 

O trabalho, a que já estava habituado, abria-lhe o apetite. Comer era, agora, tão fácil… 

Por aquele andar, nunca conseguiria ficar mais magro. 

Foi então que o rato percebeu a ameaça da arca: ―Serei a tua prisão‖. Já era tarde para voltar atrás.  

―Deixá-lo! – dizia o rato de si para si. – Este trigo com que enchi o bandulho já ninguém mo tira!‖ 

Mas, no fundo, no fundo, o rato, rodeado de abundância, sentia-se triste e prisioneiro da riqueza que 

conquistara. 

 

António Torrado (2004) Livraria Civilização Editora 
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Anexo 24 

Painel realizado com trabalho acerca da arca 
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Anexo 25 

“A Branca e o Gato” 
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Anexo 26 
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Anexo 27 

“Os dez ratinhos” 

Os irmãos ratos e as irmãs ratinhas saíram muito cedo das suas caminhas. Se os contares agora vês que 

são dez. 

Mas um dos ratinhos não vai desta vez, ainda é pequenino para poder andar. Seguem só nove e ele fica a 

repousar.  

Lá estão os nove muito admirados. Olhando os morangos ali plantados.  

- Mas que bom que isto é! E que belo sumo tem! 

E o rato mais gordo sente-se tão bem que vai ficar ali a comer sozinho. E já são só oito, a seguir o 

caminho. 

E neste passeio pela manhã clara, os oito ratinhos chegam a uma seara. Um deles encontra um ninho 

escondido, de onde a cotovia já tinha partido. Resolve então instalar-se lá e os sete perguntam: 

- Onde é que ele está? 

E os sete irmãos lá seguem caminho.  

- Mas que linda casa! Diz o ratinho. Salta lá para dentro cheio de coragem! E declara: 

- Eu fico aqui! Sigam vocês viagem! 

E quando os seis ratinhos se começam a afastar, ele vê o caracol pelo telhado a trepar. 

E os seis agora, fartos de suar bem queriam na água poder chapinhar! 

- Ah! Diz um deles. Quem me dera arranjar uma jangada para poder navegar! 

Um patinho oferece-se e lá vão contentes, mas os outros cinco ficam indiferentes. 

Pela erva escorrega o quinto ratinho, divertem-se muito por aqueles caminhos. Uma das ratinhas, bonita a 

valer, um ramo de flores começa a colher. E quando uma borboleta aparece a voar, dos outros quatro ela se vai 

separar. 

E aqueles quatro resolvem brincar então com a lebre e os coelhos que ali estão.  

- Papá! Olha um rato a andar de carrinho! Diz um coelho franzindo o focinho. 

E para as costas da lebre, cheios de coragem, trepam três dos ratos e seguem viagem. 

Já tinham muita fome os três ratinhos quando encontraram dois passarinhos. 

- Já nos dói o estômago! Queremos comer! 

- Vão ver se a toupeira vos pode valer. 

Um deles achou que era boa ideia, mas os outros dois não ligaram meia! 

E caminham os dois pela floresta cansados. Repousando nas árvores ou pelos silvados. 

- Venham a minha casa. Um esquilo convida. Está-se aqui bem e há muita comida! 

Um rato lá foi, o convite aceitou. E um, na floresta, sozinho ficou.  

E o ratinho pensa: - Foi um belo passeio! Mas que bom será ter o papo cheio. Por isso regressa a casa 

ligeiro e vê que os irmãos chegaram primeiro. E estão tão cansados os dez ratinhos que só querem dormir os seus 

soninhos. 
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Anexo 28   

Painel acerca do poema “Segredo” 
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Anexo 29  

Desenhos acerca do conto “Jesus” 
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