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Introdução 

 

A presente dissertação surgiu de preocupações no âmbito do exercício da função 

como docente de Português Língua Materna (doravante, PLM) e Português Língua Não 

Materna (doravante, PLNM) e como professora coordenadora da Biblioteca Escolar 

(doravante, BE), tendo presente a relevância da promoção da literacia em contexto de 

aprendizagem, literacia académica com incidência nas competências de Leitura e 

Escrita, perspetivada de forma transversal aos curricula académicos.  

Definimos como objeto de estudo a linguagem que constrói o conhecimento em 

contexto escolar, mais concretamente os modos mais adequados de ensinar essa 

linguagem de alfabetização, através da implementação de estratégias delineadas a partir 

de uma visão da língua em uso, funcional e sociopragmática. O percurso escolhido 

levou-nos a uma abordagem e atuação ao nível do Género - Abordagem Baseada no 

Género (doravante, ABG) -, na presunção de que o grau de proficiência escrita 
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influencia o domínio da Leitura e propicia uma melhor capacidade de apropriação da 

linguagem de escolarização, construtora do conhecimento científico. 

 Numa altura em que conceitos como Sociedade de Informação, Sociedade do 

Conhecimento, BE e formação para as literacias estão em voga e a ser repensadas, 

consideramos que uma abordagem diferente da tradicional - a ABG e suas estratégias - 

faria todo o sentido, à luz da praxis letiva. Trata-se de repensar o ensino da Leitura e da 

Escrita em contexto académico, no sentido de orientar o docente para uma praxis 

centrada no texto como forma de chegar a todos os alunos, indiferenciadamente, 

concedendo-lhes oportunidades reais para aprender. 

Na perspetiva de Martin & Rose (2005), o foco da Pedagogia Baseada em 

Género é a promoção da competência de expressão escrita, fornecendo ferramentas 

adequadas para permitir a todos os alunos, em especial aos menos bem preparados, o 

acesso a um ensino que explicita e reflete sobre as categorias usadas: 

 
 […]   Our approach has been to develop and disseminate the 

tools that teachers need to support all their students to successfully 

practice at the same high level. 

These tools are derived from a social semiotic theory that 

recognizes the role of semiotic resources in creating social order, and 

role of schooling in distributing these resources. (Martin & Rose, 

2005: 18-19) 

 

A democratização do ensino, a consideração do perfil dos alunos, a adoção de 

estratégias assentes em teorias de ensino de base genológica partindo da análise da 

língua são aspetos facilitadores de resultados escolares, que se querem positivos para 

todos. David Rose (2008) reforça esta ideia: 

   

  The goal of genre-based pedagogy is to give all learners 

opportunities in education […] Its strategy is to provide teachers with 

tools for analyzing texts and scaffolding learning that will enable all 

their students to realize their potential. This position is neither 

conservative, liberal nor radical but rather subverts the inequity of 

educational outcomes simply by giving students and teachers the 

tools they need to succeed. (David Rose, 2008: 161) 

 

Na presente dissertação, a promoção da literacia não se afasta desta teoria da qual 

depende, sendo o grande objetivo do trabalho que desenvolvemos durante um ano letivo, 

trabalho que certamente terá continuação no futuro e resultados a longo prazo, 

enformando a nossa praxis como docente e coordenadora da BE. 
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 Tivemos sempre presentes referências específicas onde constam os princípios 

norteadores do nosso discurso e ação da Linguística Sistémico-Funcional (doravante, 

LSF), Halliday (1985, 1997, 2004), a Teoria do Registo e do Género (doravante, 

TR&G), (Jim Martin, 1992), e também as propostas de ensino de base genológica 

(David Rose, 2006; Martin e Rose, 2003, 2006 e 2007) consignadas no projeto de 

literacia Reading to Learn (doravante, R2L) cuja influência se refletiu no 

desenvolvimento do projeto apoiado pela Comissão Europeia, Teacher Learning for 

European Literacy Education (doravante, TeL4ELE). Os textos institucionais do Ensino 

Básico (Programa de Português do Ensino Básico - doravante, PPEB - e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico - doravante, MCPEB) enquadraram todas 

as propostas feitas no âmbito deste trabalho, embora o conceito de Género presente 

nesses documentos não coincida com o utilizado nesta dissertação.  

 Levamos à prática propostas de tarefas específicas que envolvem alunos e 

professores, com impacto no contexto escolar, aproveitando, por um lado, a posição de 

coordenadora da BE, por outro, a perspetiva afirmativa do Agrupamento onde 

lecionamos como Escola aLer +, adiante apresentada, onde o desenvolvimento de um 

trabalho de articulação curricular e avaliação aferida e integrada é preocupação central. 

Esta articulação norteou o trabalho desenvolvido e marcou a natureza da investigação 

cujo objetivo central é o de, partindo de uma posição privilegiada (coordenação da BE), 

desenvolver iniciativas de base genológica ainda não experimentadas ou descritas, com 

reflexo na sala de aula, consideradas na sua transversalidade e de acordo com o 

programa do 7º ano de escolaridade. 

É neste sentido que, acreditando nas possibilidades de orientação e promoção do 

trabalho de produção textual escrita, se elaboram recursos digitais ao serviço da 

comunidade educativa; uma pasta de guiões online publicados na página das BE do 

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté. Estes documentos corporizam tipologias 

textuais diversas, segundo os cânones da Escola de Sydney, a saber, a Narrativa, o 

Relato Biográfico (texto biográfico, MCPEB), o Relatório Composicional (texto 

informativo, MCPEB) e a Exposição (texto de opinião/texto argumentativo, MCPEB). 

Em virtude de o espaço de aplicação desta investigação considerar a presença do 

ensino de PLNM, incluímos nas nossas propostas, sua aplicação e avaliação, 

documentos e tarefas orientados para o desenvolvimento desta disciplina.  

As disciplinas envolvidas na aplicação deste estudo, dada a natureza transversal 

das propostas, foram História, Geografia e Ciências Naturais. 
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Enquanto recursos digitais de apoio às atividades de sala de aula ou orientadas a 

partir desta ou, no presente caso, da aula de Apoio, em grupo de tutoria, exigem um 

acompanhamento e balanço de disseminação e aplicação que também é realizado nesta 

dissertação.       

 Uma pedagogia de índole explícita e democrática (Shleppegrell (2004), Martin & 

Rose (2005), certamente, será uma forma de garantir um equilíbrio social que se reflete 

na ação pedagógica, uma pedagogia sociolinguística que pretende apoiar todos os 

alunos, especialmente os que revelam mais dificuldades, fruto de backgrounds 

socioculturais deficientes e heterogéneos, como é o caso do contexto que caracteriza o 

Agrupamento onde lecionamos. 

Consequentemente, em termos socioeconómicos, deparamo-nos com a existência 

de dois grupos muito heterogéneos: os que têm muitas dificuldades, o que se reflete em 

termos de resultados escolares, e os que vivem confortavelmente, embora nem todos 

privilegiem aspetos culturais nem valorizem a vida escolar. 

 Deste contexto, surgem vários problemas, a saber, situações de apoio 

económico-social (23% da população escolar beneficia da Ação Social Escolar) e 

carências de natureza diversa, mas não negligenciável, que reforçam a missão da BE, 

como afirma o documento do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté (2013: 1): 

 
c) A não existência de centros culturais (nomeadamente uma 

biblioteca pública) e uma ocupação inadequada de tempos livres 

trazem, como consequência inevitável, problemas de ordem social 

que se repercutem na vida da escola. Aqui as atividades decorrentes 

do Plano Anual de Atividades, nomeadamente as desenvolvidas na 

BE da escola, assumem papel relevante.  

 

 Este contexto e o conhecimento que nos foi proporcionado pelo contacto com 

uma Pedagogia de Base Genológica favoreceram a proposta de uma abordagem 

pedagógica a partir de uma função docente e de coordenação da BE. Tal implementação 

implica, necessariamente, uma aposta num trabalho que se quer articulado entre os 

docentes de várias áreas disciplinares e em prol do sucesso educativo dos alunos, 

visando o curto e o longo prazo.  

Destacamos a necessidade de formação para implementação de uma pedagogia 

diferente que promova o sucesso escolar dos alunos. Pensamos que esta perspetiva de 

ensino-aprendizagem aportará consequências para a prática letiva, também, porque a 

mesma terá de ser diferenciada. Referimo-nos mais concretamente aos alunos que, por 
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exemplo, têm necessidades educativas especiais. É uma situação que pode mesmo ter 

implicações ao nível da tão necessária motivação para a aprendizagem. Os alunos 

gostam de sentir que evoluem e a existência de grupos de nível muito diferenciados pode 

motivar uns, mas desmotivar outros, pois gera-se um certo desequilíbrio de atuação da 

parte do docente. As propostas emanadas dos estudos genológicos permitem agir, 

implementar estratégias diferenciadas, criar instrumentos de trabalho adequados, fichas 

mais diversificadas, ou seja, pôr em prática uma avaliação e lecionação diferenciada e 

inclusiva. No mesmo caso, encontram-se os grupos linguísticos minoritários, os alunos 

de PLNM. Cada grupo exigiu uma atuação específica em sala de aula ou na aula de 

Apoio, que, neste estudo de caso, foi direcionada, pois, ainda que o grupo fosse grande, 

pudemos contar com a colaboração de alunos em regime de tutoria. 

 É, nesta medida, importante que as formas mais adequadas do uso da linguagem 

em contexto escolar não sejam um currículo oculto limitador para os alunos mais 

desfavorecidos, como deixa bem claro Schleppegrell: 

 
  If schools are to promote a more equitable society, they need 

to give access to those privileged modes. Doing less perpetuates the 

current situation where many students without prior home and 

community experience with the language of schooling continue to 

fail. (Schleppegrell, 2004: 41) 

 

 Posto isto, tal como Martin e Rothery o fizeram e propuseram, necessitamos de 

partir de três questões para orientarem o nosso discurso e ação curricular: que tipo de 

textos ou géneros as crianças leem na escola? Que géneros são importantes para 

aprender o currículo? Como podem os professores ensinar aos alunos esses textos para 

que eles possam aceder e aprender o currículo? 

 Segundo Shleppegrell (2004), os docentes devem estar dotados de ferramentas 

que os ajudem a orientar os alunos na construção de significados diversos: 

 
Helping students understand how different forms construe 

different meanings gives them more choices about how they 

represent themselves as writers and gives them tools for getting 

meaning from the texts they read. 

  Understanding the challenges of the later years of schooling is 

important for enabling students to go beyond initial literacy to work 

with the dense, abstract, and technical texts of advanced literacy. 

(Shleppegrell, 2004: 163-164) 

 

A aplicação de um estudo desta natureza, partindo de pressupostos que são 

desconhecidos da maior parte dos professores, implica necessariamente uma formação 
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para atualização de práticas letivas e reconhecimento da relevância da língua no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 
In addition, research is needed on how teachers develop an 

understanding of the functionality of language. [..] More research is 

needed on ways of preparing teachers to focus on how language 

construes meaning in the disciplines they teach. […] it is also 

important to expand the awareness of educational administrators, 

teachers, and researchers about the role of language in education.  

(Shleppegrell, 2004: 164) 

 

Entre a consciência pedagógica e curricular docente e a missão da BE numa 

escola não dista muito. 

 Ross Todd (2005), investigador na área da biblioteconomia, mostra que a nova 

aprendizagem é facilitada pelas bibliotecas escolares e pelos professores bibliotecários:   

 
(…) As bibliotecas podem ter um impacto positivo no sucesso 

educativo dos alunos, particularmente nos primeiros níveis do ensino 

básico e secundário, desde que a biblioteca escolar seja orientada por 

um bibliotecário credenciado, um especialista em informação que está 

activamente envolvido no desenvolvimento do currículo a nível 

individual, em grupo e na sala de aula. (Das, acedido, em 15 de 

fevereiro de 2014) 
1
 

 

 O foco central das bibliotecas escolares incide sobre a gestão da informação, 

sobre o desenvolvimento de competências para as literacias de informação e digitais. O 

conceito de pesquisa orientada, guided inquiry, desenvolvido pelo Dr. Ross Todd e 

Carol Kuhlthau, envolve o trabalho articulado de professor bibliotecário e professores de 

diferentes áreas disciplinares. 

 A cooperação entre bibliotecários escolares e professores é fundamental para o 

processo de ensino-aprendizagem, pois cabe àqueles o papel de ajudar os professores a 

ensinar. Estes dois agentes educativos deverão investir na sua formação para poder 

acompanhar as novas necessidades e realidades do século XXI. Professores e 

professores bibliotecários (doravante, PB) deverão articular esforços como garante do 

sucesso educativo dos alunos, devendo para tal investir na sua formação e apostar numa 

pedagogia mais direcionada para as literacias da informação e digitais, partindo de 

ferramentas digitais, como guiões online de aprendizagem, por exemplo, sem esquecer 

um imprescindível trabalho que tenha presente a extrema relevância da língua como 

construtora de conhecimento na aprendizagem a partir de produção textual de géneros. 

                                                           
1
http://www.rbe.min-edu.pt/news/newsletter3/bib_sec_21.pdf 
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Cientes disto, criámos uma pasta de guiões online, publicados na página da BE do nosso 

Agrupamento, em www.crelorosae.net, que enriqueceu os recursos digitais da mesma e 

cujo objetivo foi orientar o trabalho de produção textual escrita de tipologias diversas 

que acompanham os alunos transversalmente, como a Narrativa, o Relato Biográfico 

(texto biográfico, MCPEB), o Relatório Composicional (texto informativo, MCPEB) e a 

Exposição (texto de opinião/texto argumentativo, MCPEB).  

Este trabalho de investigação-ação encontra-se organizado da seguinte forma: 

 No primeiro capítulo, apresentaremos um enquadramento teórico, onde nos 

debruçaremos sobre a LSF, os seus princípios fundadores e a sua relevância enquanto 

teoria linguística aplicada e aplicável ao ensino, de resto, base e inspiração da ABG. No 

segundo capítulo, apresentaremos as condições de realização e âmbito do estudo e 

referiremos os aspetos metodológicos que o caracterizam. Serão apresentados os 

elementos definidores do trabalho desenvolvido, quer com a turma, em aulas da 

disciplina de Português e aulas de Apoio à disciplina de PLM/PLNM, quer na BE, para 

exploração de recursos, Leitura e Escrita de Géneros textuais. Seguidamente, no terceiro 

capítulo, daremos conta do estudo realizado, tendo como objeto de análise o trabalho 

desenvolvido em sala de aula (Apoio de PLM e PLNM e aula de língua) e na BE. 

Faremos um breve relato do trabalho desenvolvido, enformado pelos princípios da ABG, 

partindo da planificação de sequências para cada um dos Géneros Discursivos que 

selecionámos, e apresentaremos as reflexões daí resultantes. No quarto capítulo, faremos 

o balanço de todo o trabalho de investigação-ação realizado no decurso de um ano letivo 

e serão analisados os dados obtidos. No quinto capítulo, serão feitas considerações 

finais, procurando ter presente o percurso efetuado e os resultados obtidos. Será feita 

uma reflexão sobre a aplicação que nos propusemos fazer, num contexto específico, e 

extrapolaremos os dados do estudo, remetendo o nosso trabalho para uma atividade de 

continuação com reflexos na praxis docente, nas condições atuais do ensino no nosso 

país.  

 Desta dissertação faz ainda parte um conjunto de anexos, que, dada a natureza do 

estudo, não foi possível incluir na versão impressa, mas que acompanha a mesma em 

suporte digital. 

 

 

 

 

http://www.crelorosae.net/
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Capítulo 1 - Enquadramento teórico 

  

Neste capítulo, procederemos a uma revisão da bibliografia, quer dos estudos mais 

marcantes da ABG, quer dos que enformam o ambiente de trabalho dos estudos 

genológicos. Começaremos, de resto, pelo contributo da Linguística Sistémico-

Funcional e dos seus conceitos fundamentais. 

   

      1.1 - Linguística Sistémico-Funcional (LSF)  

 

  1.1.1 - Princípios gerais 

 

A LSF representa um modelo particular de descrição e análise linguística 

desenvolvido desde a década de cinquenta do século XX por Michael Halliday e que tem  
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por base a língua nas suas dimensões sóciocomunicativas. Mais do que uma teoria de 

descrição gramatical (Gramática Sistémico-Funcional), a LSF é um modelo de análise 

textual, porquanto fornece instrumentos de descrição, uma técnica e uma 

metalinguagem que são úteis para a análise de textos (Gouveia, 2009: 14); resultou de 

uma abordagem que partiu do uso da língua em contexto.  

 A LSF é de base sistémica e não estrutural, ou seja, não considera questões de 

estrutura linguística e gramatical, mas questões de escolhas, que definem o que os 

falantes querem dizer, significar ou fazer. 

 

Em razão desta visão, podemos dizer, com Halliday (1978), que o 

sistema lexicogramatical é o sistema daquilo que o falante pode dizer, 

o sistema semântico é o sistema daquilo que o falante pode significar e 

o sistema comportamental é o sistema daquilo que o falante pode 

fazer. (Gouveia, 2009: 22) 

 

A língua é um recurso que oferece possíveis realizações dependentes de cada 

contexto e que se organiza de forma estratificada, em fonologia, lexicogramática, 

semântica e contexto. A LSF representa um sistema semiótico onde se organizam vários 

estratos ou níveis organizacionais que dependem das escolhas de quem fala.  

Os estratos tradicionais são substituídos pelo conteúdo e expressão, que realizam 

o processo de comunicação, tendo em conta a produção de significado a partir do 

contexto, através da Lexicogramática (do significado para o fraseado), que, por sua vez, 

se realiza no estrato da expressão (do fraseado para o som, grafema ou o gesto) 

(Gouveia, 2009: 23). 

Em 1972, Hymes chamou a atenção para os aspetos sociais e culturais do uso da 

língua e instou os investigadores a darem atenção à produção de significados no 

contexto; a considerarem os significados situacionais do ponto de vista dos participantes 

e a terem em conta os contextos em que os atos discursivos ocorrem. Os apelos de 

Hymes apontavam para a necessidade de um modelo que incluísse a análise da estrutura 

linguística e do contexto social, ou seja, uma nova teoria do funcionamento da língua. 

 
  [..] An adequate theory of the functioning of language would not 

‘start’ from either language or context, but would systematically relate 

the two within a single model (Hymes, 1972, p. xix). (Schleppegrell, 

2004: X) 

 

 As propostas de Halliday parecem responder a esta preocupação, na medida em 

que a sua teoria gramatical considera a relação entre escolhas linguísticas dos falantes e 
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momentos específicos de interação e os contextos sociais que a língua ajuda a 

compreender. Vian Jr. (2001) sintetiza, de forma esclarecedora, a perspetiva da LSF: 

  

  Concebe a linguagem “como um sistema de escolhas, utilizadas 

em um determinado meio social para que seus usuários possam 

desempenhar funções sociais”, por isso é uma teoria sistêmico-

funcional. Neste sentido, quando as pessoas produzem um texto, seja 

escrito ou falado, as escolhas que elas fazem com respeito ao registro 

vão depender do contexto de situação, enquanto as escolhas em 

relação ao gênero vão depender do contexto de cultura. Em outras 

palavras, as escolhas lingüísticas são socialmente determinadas pela 

interação do contexto de cultura e do contexto de situação. (Vian Jr., 

2001: 147) 

 

Halliday propôs que a análise do contexto de situação fosse feita a partir de três 

variáveis, Campo (Field), Relações (Tenor) e Modo (Mode)
2
, que correspondem, 

respetivamente, a três metafunções: Ideacional, Interpessoal e Textual.  

Outro aspeto fundamental que caracteriza a LSF é o seu caráter paradigmático, 

por oposição ao caráter sintagmático das outras correntes linguísticas. 

 

1.1.2 - A Língua e a Cultura  

  

 Halliday perspetiva a aprendizagem de uma língua como forma de aprender a 

produzir significado e são três as formas de desenvolvimento dessa aprendizagem 

linguística: através das interações sociais, fonte de produção de significado; através da 

língua, que ajuda a organizar e a interpretar a realidade, progredindo (os alunos) no 

conhecimento da língua, começando a organizar a realidade e a estruturar o pensamento 

com essa nova língua; através do conhecimento do modo de funcionamento da língua- 

alvo, tornando-se capazes de falar sobre essa língua. 

 Como é um sistema semiótico de produção de significados, fruto do uso social 

dos falantes, a língua deve ser encarada numa perspetiva semiótica. 

 A cultura representa um conjunto de sistemas semióticos, sistemas de 

significados interrelacionados. A linguagem é um desses sistemas de significados que 

representa a cultura humana e o seu entendimento relaciona-se com a sociedade. 

 A língua permite perceber o contexto, que não é percebido apenas pela língua, 

pois multiple semiotic systems are always at play in any social interaction. 

                                                           
2
A referência a estas variáveis de Registo será, doravante, feita nos termos que se seguem: Campo, 

Relações e Modo. 
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(Schleppegrell, 2004: X). Na verdade, (…) concebir al lenguaje como semiótica implica 

que debe intenderse como um modo (entre otros) de construir significados motivados 

social y culturalmente (Ghio, 2005: 11).  

Também Joan Rothery reforça a ideia de que a linguagem se aprende através do 

seu uso ainda que varie de acordo com o contexto, o que resulta de várias situações de 

uso (conceção de Rousseau). 

 A escolha linguística é uma característica muito importante uma vez que a 

perspetiva linguístico-funcional encara o sistema linguístico, não como um conjunto de 

regras, mas de opções disponíveis para a construção de diferentes tipos de significados. 

Daí o seu caráter sistémico e funcional.  

 Reconhecendo como as diferentes escolhas linguísticas são funcionais para 

construir a experiência, Campo, apresentar uma perspetiva pessoal, Relações, e construir 

tipos particulares de textos, Modo, focamo-nos no papel da linguagem como uma força 

social. 

 

1.1.3 - O Texto 

 

 Tradicionalmente, texto é um conjunto […] de enunciados escritos ou frases que 

constituem um todo e se apresentam visualmente estruturados e impressos; de acordo 

com as correntes de linguística mais modernas, um texto é uma “unidade de uso 

linguístico, com um objetivo comunicativo (Gouveia, 2009). 

 Segundo Halliday e Hasan, cit. por Avelar, texto é any peace of language that is  

 operational, functioning as a unit in some context of situation (2008: 33). O texto é a 

unidade fundamental da LSF pois concretiza qualquer evento comunicativo, entendido 

enquanto situação de interação social. Para Halliday (1978), o texto é a forma linguística 

de interação social […]; é a actualização [de um] potencial de significado (Gouveia, 

2009: 19) até porque a LSF é um modelo de base semântica, encarando o discurso 

contextualizado como fonte de produção de significados. 

 O estudo do texto deve ter presente a sua situação de produção e a cultura, o 

propósito social que o determina e lhe confere sentido/significado. Desta definição se 

conclui que o texto tem marcas específicas: sua extensão, funcionalidade (dado que 

deverá servir um dado fim social), ser unidade semântica, na teoria do contexto de 

situação onde ocorre. Em suma, o texto é uma unidade semântica, produto e processo, 
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envolve troca social de significado e considera a relação entre o ambiente social e a 

organização funcional da linguagem. 

  

1.1.4 - Texto e Contexto 

 

Como uma teoria gramatical num enquadramento linguístico, a LSF permite 

analisar textos através de formas que clarificam as relações entre linguagem e contexto e 

destacam o papel da experiência social nas escolhas linguísticas feitas pelos falantes e 

escritores.  

 A experiência social ou conhecimento do mundo manifesta-se através de uma 

linguagem específica adequada a um contexto específico.    

A LSF facilita um enquadramento contextualizado dos usos da linguagem: foca- 

se nas formas como os contextos sociais são percebidos nas escolhas linguísticas que os 

falantes e escritores fazem, ao construir textos de diferentes tipos.  

 A perspetiva da linguística funcional prioriza a relação entre o contexto e a 

linguagem, focando-se nas formas como esta relação é compreendida em diferentes tipos 

de textos escritos e falados. Texto e contextos pertencem a um mesmo processo que liga 

o texto a uma dada situação de produção.  

 O conceito de Contexto de Situação remonta a Bronislaw Malinowski, que, em 

1923, quis referir-se ao ambiente de produção de um texto (Halliday & Hasan, 1989). 

Para a LSF, a relação texto-contexto considera, não só aspetos textuais linguísticos e 

semânticos, mas também o contexto social de produção textual. Os significados que o 

texto produz surgem, segundo essa ordem de ideias, do contexto social e cultural da sua 

produção e compreensão. O texto é, pois, uma unidade coerente com o Contexto de 

Situação, o que se traduz em determinado Registo, e é ainda coerente internamente, ou 

seja, dotado de coesão.  

 O Registo é o sistema semiótico constituído por Campo, Relações e Modo, 

objeto da influência do Contexto de Situação, que determina as escolhas linguísticas que 

o caracterizam. 

  A linguagem varia porque também variam os seus utilizadores e os usos no 

contexto social.  

Esta relação entre a linguagem e o contexto representa o conceito de Registo, que 

é o conjunto de características gramaticais que compreendem um Contexto de Situação 

particular, pelo que é um conceito que varia, tal como o contexto social. 
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A register emerges from the social context of a text’s production 

and at the same time realizes that social context through the text (a text 

can be spoken or written). (Schleppegrell, 2004: 18) 

 

O texto na LSF é marcado pelo contexto e, ainda, por hipóteses linguísticas para 

produzir significado (Potencial de Estrutura Genológica - doravante, PEG). 

  As escolhas dos falantes são significados potenciais, são meaning potentials, o 

que, segundo Halliday, faz intervir e justifica a assunção do conceito de probabilidade 

linguística de que a LSF dá conta e que caracteriza a relação entre contexto e linguagem 

(PEG).  

O texto numa perspetiva “sistémico-funcional” (língua em uso) reflecte a 

capacidade do falante em funcionar linguisticamente com êxito de forma mais ou menos 

consciente, enquanto ser social (Avelar, 2008: 37).  

O texto integra-se num Contexto de Situação, que, por sua vez, se integra num 

contexto mais lato que é o Contexto de Cultura. Assim sendo, é nesses dois contextos 

que ocorre a construção do significado ou significados do texto. 

  No âmbito da LSF, o Contexto de Situação e o Contexto de Cultura são níveis 

extralinguísticos onde ocorrem os textos e estão relacionados, respetivamente, com as 

noções de Registo e Género. 

  A Figura 1 procura demonstrar como essa relação é vista pela LSF: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Figura 1 - Contexto social e linguagem: modelo estratificado,  

                  segundo Eggins e Martin, 1997 (Avelar, 2008: 56) 
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O Contexto de Situação relaciona-se com o Registo textual, sujeito a escolhas 

que acontecem ao nível de três variáveis: Campo, que considera os participantes, 

processos e circunstâncias; Relações, que se manifesta pela expressão da atitude do 

locutor que o mesmo comporta (relações interpessoais manifestadas textualmente, por 

exemplo, em formas de tratamento, em termos de avaliatividade ou em diferentes tipos 

de modalidade); e, finalmente, pelo Modo, que representa a forma de organização 

simbólica do significado, organização temática em termos de Tema - Rema. 

 

1.1.5 - Metafunções  

 

 Existe uma relação dialética entre os significados produzidos pela língua nos 

textos e as escolhas linguísticas que o sistema oferece para produzir significado (PEG). 

Segundo a LSF, o significado linguístico resulta da funcionalidade daquelas variáveis de 

Registo. As metafunções e/ou significados ideacionais, interpessoais e modais ou 

textuais concretizam-se através desta seleção e projetam-se na frase, que é a unidade 

básica da LSF. 

 Neste sentido, Halliday defende que a construção do significado em dada 

situação se realiza com base em escolhas que correspondem a funções básicas da 

linguagem, que são metafunções. Referimo-nos à Metafunção Ideacional, que dá conta 

da representação do mundo; à Metafunção Interpessoal, que considera as relações e 

papéis sociais, incluindo os comunicativos (ouvinte/falante, leitor/escritor); à 

Metafunção Textual, que permite organizar a língua em situações de uso, criando textos, 

de forma situacionalmente relevante, no dizer de Gouveia (2009). 

 As metafunções surgem em contextos sociais de uso do sistema linguístico, ou 

seja, em contextos de situação. Envolvem a realização de escolhas que relacionam a 

língua e o seu ambiente de produção. 

 

  As metafunções são referidas por Halliday como designações 

muito gerais, semanticamente orientadas, que reflectem a essência do 

modelo gramatical, na medida em que a interpretação “meta-

funcional “do sistema linguístico implica um mecanismo formal para a 

realização das escolhas ao nível do contexto e cria o potencial para 

relacionar a língua com o ambiente em que ocorre. (Avelar, 2008: 47) 
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Figura 2 - As Metafunções (Adaptado de Ghio, 2005: 17) 

 

Por outras palavras, cada metafunção da linguagem tem um significado funcional 

no contexto social. 

 

1.1.6 - Registo e Género  

  

Para Hasan (1989), a noção de Registo e Género envolve as noções de 

Configuração Contextual (CC) e Estrutura Potencial do Género (PEG). 

 A CC representa o conjunto de valores que realizam o Campo, Relações e Modo 

do discurso (Hasan, 1989). Essa CC de cada texto permite considerar as estruturas 

textuais e permite perceber como se organizam as etapas do texto para produzirem 

significados específicos. 

 A LSF associa ao Contexto de Situação a noção de Registo e ao Contexto de 

Cultura a de Género.  

 O Registo respeita os recursos linguísticos utilizados, que diferem de acordo com 

o uso que se dá ao texto, e inclui três variáveis - o Campo, as Relações e o Modo. Cada 

uma delas é associável a cada uma das metafunções estipuladas. O contexto social é 

Caracterização  Designações relacionadas 

com esta função noutras 

tipologias 

 

Ideativa ou ideacional 

 

1. Experiencial 

 

Formação de ideias, 

interpretação e 

representação da 

experiência do mundo que 

nos rodeia e do mundo 

interior. 

 

Semântica 

Representativa 

Denotativa 

Cognitiva 

 

2. Lógica 

 

Recursos para estabelecer 

relações lógico-gramaticais 

 

 

Interpessoal 

 

Interação entre falante e 

ouvinte. Assunção de papéis 

de falante e observações 

modais e atitudinais 

 

 

Conativa-expressiva 

(pragmática) 

 

Textual 

 

Organização do conteúdo 

ideacional e interpessoal 

como texto coeso e coerente 

 

 

Pragmática discursiva 

Perspetiva funcional da 

oração 
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construído pela gramática e, como já tivemos oportunidade de referir, tem por 

características aquilo de que se fala, a relação em contexto, com dada finalidade social, 

entre falante/ouvinte ou escritor/leitor e as expetativas sobre como se organiza um 

determinado tipo particular de texto, ao nível da frase e do texto em si mesmo. 

 As diferentes escolhas linguísticas feitas pelos falantes resultam do propósito 

com que os textos são produzidos. 

 
Texts produced for different purposes in different contexts have 

different features, because different lexical and grammatical options 

are related to the functional purposes that are fore grounded by 

speakers/writers in responding to the demands of various tasks. 

(Schleppegrell, 2004: 18) 

 

 Esta perspetiva revela como a linguagem evolui e muda de contexto para 

contexto e como os falantes/escreventes participam nessa evolução. É também crucial 

porque permite perceber como é que desenvolver novas formas de usar a linguagem 

permite adquirir novas formas de pensar.  

As escolhas que os falantes fazem aquando da produção textual, escolhas de 

Registo, dependem da situação de comunicação, Contexto de Situação; as escolhas 

genológicas dependem do Contexto de Cultura. A interação existente entre Contexto de 

Situação, Registo, e Contexto de Cultura, Género, determina as escolhas linguísticas dos 

falantes, organizadas pelas metafunções.  

Segundo Martin & Rose, quando crianças, aprendemos a reconhecer e a 

distinguir géneros específicos de uma cultura resultantes de combinações de significado 

quando interagimos com alguém em diferentes situações. 

 
   Martin and his systemic colleagues have defined genres as 

staged, goal-oriented social processes, structural forms that cultures 

use in certain contexts to achieve various purposes (Martin, Christie & 

Rothery, 1987, cit. por Hyon (1996: 697) 

 

A LSF é o ambiente em que a ABG tem lugar, desde logo, pela consideração dos 

elementos linguísticos que realizam os géneros, não encarando os textos como 

possuidores de natureza imutável, mas como processos sociais que se realizam através de 

certas escolhas linguísticas. 

 

   Students need knowledge about the social purposes and the 

linguistic features that realize those purposes in different genres 

because each discipline has evolved a way of using language that 

interprets the world in its own terms students need to learn the 
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language of the different school disciplines if they are to be effective in 

doing school-based tasks. (Schleppegrell, 2004: 157) 

 

 Aos diversos usos da língua em contexto, a LSF atribui a designação de registos 

e defende a relação entres estes usos sociais e o sistema linguístico. Trata-se de uma 

Teoria do Registo porque tem em mente a relevância do contexto, que explica as 

produções linguísticas específicas, assim como estas explicam aquele. Avelar (2008: 41) 

destaca o esforço de modelização do contexto que resulta numa teoria sólida 

operacional: 

 

  Uma teoria do Registo (é de uma teoria do Registo que se trata 

quando se teoriza sobre o contexto) deve procurar entender os 

princípios que regem a variação em situação, visando além disso, 

determinar a inter-relação dos factores situacionais e linguísticos de 

forma que se possa prever e explicar as escolhas linguísticas 

realizadas no interior de um dado texto.  

 

O Registo configura três variáveis do contexto situacional e varia conforme o 

uso, implicando escolhas linguísticas particulares organizadas (organização da 

gramática), o que se relaciona com a organização do contexto. Representa, assim, uma 

manifestação de contextos específicos através de marcas lexicais e gramaticais que 

produzem significados académicos também específicos.  

 O Género representa um contexto mais lato; uma relação entre o sistema 

linguístico e o contexto (Registo) e o propósito social e comunicativo. 

 No quadro da LSF, o Género resulta da associação de um Registo a um dado fim 

social e/ou cultural, ou seja, tem a ver com a relação entre o sistema linguístico e o 

contexto, acrescida de um objetivo social e comunicativo (Gouveia, 2009: 28).  

A teorização sobre o contexto que redundou na TR&G resultou de uma evolução 

dos princípios da LSF (Halliday & Hasan) posteriormente desenvolvidos e aprofundados 

por vários autores, sobretudo por Jim Martin, que propõe um modelo estratificado de 

contexto, onde, para lá das variáveis de Registo, existe um nível semiótico mais 

profundo.  

A Teoria do Registo, nessa medida, visa entender a variação em situação e a 

relação entre fatores situacionais e linguísticos para tentar exercer e explicar escolhas 

linguísticas num texto. 

O Género é um evento reconhecido culturalmente com um dado propósito e é 

realizado através do sistema linguístico.  
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 [Genre is used] to embrace each of the linguistically realized activity types 

which comprise so much of our culture. (Martin, Christie e Rothery, 1987, cit. por 

Avelar, 2008: 56-57).  

 Martin apoia-se em Bakthtin para associar o conceito de Género ao seu contexto 

de produção linguística e à ideia de que opções linguísticas são específicas de 

determinadas produções que visam dado propósito social. 

 
  O reconhecimento de que a língua se cristaliza em torno de 

enunciados mais ou menos estáveis, em instanciações com estatuto 

idêntico que podem resultar em textos tão distantes como uma 

conversa transaccional ao balcão de um serviço público ou um texto 

escrito erudito, marca definitivamente a Teoria do Registo e do 

Género e, por arrastamento, as abordagens de ensino-aprendizagem 

daí decorrentes. (Avelar, 2008: 58-59) 

 

 Uma dimensão essencial para a identificação de um Género é o propósito social 

do texto, que influencia as variáveis de Registo e que é fundamental para definir e 

categorizar o Género. O propósito determina as escolhas gramaticais expressas através 

da língua, sendo também determinante para a estrutura interna, ou seja, as etapas ou 

momento de construção do texto.  

 Outra dimensão diferenciadora é a estrutura interna do Género que marca a 

substância e o desenvolvimento de cada género (Avelar, 2008: 60). Para Martin, o 

Género é um processo social faseado, orientado para o propósito. Apresenta várias 

etapas de produção de significado, visando atingir algo e surgindo através da interação 

entre participantes num processo semiótico-social de produção de significados. 

 O Género, assim entendido, representa formas estruturais usadas pelas culturas 

em certos contextos para atingir determinados propósitos e para produzir determinados 

significados funcionais, para os quais contribuem o sistema linguístico e as 

potencialidades de significado que apresenta. 

 

  And these meanings are construed by grammar and lexis, and in 

turn by the discourse semantic relations that patterns of grammar and 

lexis construct. Among other things, because genre is related to 

lexicogrammar […] in this way, it provides a natural context for 

learning words and structures in second language development. 

  Every tiny act of meaning contributes to the social function of the 

text as a whole. Nothing is incidental; because the lexicogrammar is 

construing the genre. (Martin, 2009: 18) 
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 O Registo realiza linguisticamente, portanto, o Género. A TR&G postula a 

existência de textos com marcas que os aproximam. Além de marcas linguísticas, esses 

textos estão ainda imbuídos de um dado propósito social que ajuda a definir o Género 

em questão.  

 Em síntese, é possível afirmar que a TR&G é uma teoria social do contexto que 

envolve uma ligação entre forma linguística, função e contexto social, para produzir um 

dado Género. O Género representa um texto que tem um fim social e cuja estrutura 

interna resulta de várias etapas que são funcionais e a cada uma se associam recursos 

linguísticos específicos que realizam aquele. 

  

1.1.7 - Análise linguística, no âmbito da Linguística Sistémico- Funcional 

(LSF) 

 

A análise linguística faz-se top-down, partindo do Género, descendo ao Registo, 

semântica, lexicogramática e expressão, ou seja, parte da unidade maior, oração, para as 

menores - sintagma/grupo, palavra, morfema. 

 Outro aspeto fundamental que caracteriza a LSF é o seu caráter paradigmático, 

por oposição ao caráter sintagmático das outras correntes linguísticas. 

  A LSF é de base sistémica e não estrutural, ou seja, não considera questões de 

estrutura linguística e gramatical, mas questões de escolhas. É uma teoria sistémico-

funcional porque concebe a linguagem como um sistema de escolhas realizadas em meio 

social, visando funções sociais. 

 
  Em razão desta visão, podemos dizer, com Halliday (1978), que o 

sistema lexicogramatical é o sistema daquilo que o falante pode dizer, 

o sistema semântico é o sistema daquilo que o falante pode significar e 

o sistema comportamental é o sistema daquilo que o falante pode 

fazer. (Gouveia, 2009: 22) 

 

 Considerando tudo o que foi acima exposto, podemos concluir que, no âmbito da 

LSF, uma análise de texto pode ser feita, partindo do conceito de Género, passando pelo 

Registo, ou seja, semântica do discurso, que se concretiza na lexicogramática e na 

expressão. Mas também pode ser feita, tendo presentes planos de análise, que 

considerámos como sendo os significados experienciais, interpessoais e textuais. 

Partindo desta segunda hipótese de análise, a LSF pode apresentar uma descrição 

dos participantes no evento comunicativo, dos processos verbais e das circunstâncias em 
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que acontecem, o que representa a componente ideacional do sistema da transitividade. 

Considera seis processos que abrangem toda a atividade humana - materiais, mentais, 

relacionais, verbais, comportamentais e existenciais - e que se concretizam através de 

verbos, sendo os participantes específicos de cada um, o que depende das escolhas 

feitas. 

 

1.1.8 - A Linguística Sistémico-Funcional - Os desafios da linguagem de 

alfabetização, literacia e currículo  

 

Para Halliday (1985, 1994, 2004), a linguagem é uma teoria da experiência 

humana que as crianças aprendem, tal como decretam a sua cultura, e perceber a 

linguagem ajuda a perceber como é que essa aprendizagem acontece. A linguagem 

constrói conhecimento e ter consciência das formas particulares como a linguagem é 

usada ajuda a tomar conta desse novo conhecimento que é ensinado. 

 
   Constructing new contexts as language is used in new ways 

means seeing the world in new ways and coming to new 

understandings. This has great implications for the role of language in 

learning the “content” of school subjects. (Schleppegrell, 2004: 18) 

 

 Aprender novas formas de usar a linguagem é aprender novas formas de pensar; 

aprender o conteúdo disciplinar académico, o conteúdo (Campo), em contexto escolar, é 

aprender a linguagem que o transmite (Modo), em novos contextos de aprendizagem, 

determinados por interações específicas (Relações). 

 Dado que a forma como a linguagem produz significado varia com o contexto 

social e nem todos têm acesso a todos os contextos possíveis, um dos grandes objetivos 

da pesquisa da LSF tem sido descrever contextos de uso academicamente valorizados, 

elucidando quanto às características linguísticas dos géneros escolares e revelando os 

desafios que essas características apresentam aos alunos que estão a desenvolver formas 

de literacia avançada.  

 Para Halliday e Vigotsky, a linguagem é importante para construir generalizações 

e formas de pensar que a escola exige. Nessa medida, as escolhas gramaticais dos alunos 

constroem tipos específicos de conhecimento em textos falados ou escritos com 

objetivos sociais e culturais específicos. Neste sentido, um dos objetivos dos estudos 

linguísticos é revelar e explicar os padrões linguísticos presentes nos textos que a escola 

requer: 
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    The theory of systemic functional linguistics explains how the 

relative abstractness and condensation of information that 

characterizes the kinds of texts expected at school is realized at the 

clause level and in discourse structure and is functional for 

construing the kinds of meanings that schooling requires. 

(Schleppegrell, 2004: 41) 

  

O enquadramento da LSF é pertinente dado que permite detetar padrões 

linguísticos que são altamente valorizados nas tarefas de alfabetização, pelo que o seu 

reconhecimento é um auxiliar para o trabalho desenvolvido nas escolas junto dos alunos. 

Desta forma, a linguagem desempenha um papel muito relevante no processo de 

construção do significado ou significados (conhecimentos por área disciplinar) e a LSF 

ajuda os alunos a reconhecer as formas como a linguagem constrói significados e 

compreende contextos sociais através de recursos linguísticos que promovem a 

aprendizagem e desenvolvem novas formas de pensar porque representam novas formas 

de usar a linguagem para apresentar o conhecimento do mundo, a experiência do mundo.  

 As ferramentas para o sucesso e do sucesso escolar podem encontrar-se, então, 

nesta teoria e perspetiva de encarar os desafios linguísticos, que também são sociais e 

escolares, numa sociedade multicultural, respeitando de forma equitativa os que são 

mais ricos em termos de background social e linguístico e os que são mais pobres, como 

por exemplo os falantes de LNM, cujo contacto prévio com a língua de alfabetização 

será certamente o da sua LM. 

Vigotsky distingue entre o conhecimento diário comum, reflexo da experiência 

diária do mundo, e o conhecimento estruturado, que oferece novas perspetivas de ver o 

mundo e que ele classifica de conhecimento científico (o que estrutura o conteúdo 

escolar), un-commonsense knowledge, segundo Bernstein, cit. por Frances Christie, 

kowledge that is esoteric in some sense, and not familiarly available (Christie, 1998: 

52).  

 Para Vigotsky, os dois tipos de conhecimento são desenvolvidos através da 

interação social e o trabalho a desenvolver por alunos mais conhecedores com alunos de 

níveis diferentes, que estão numa zona de desenvolvimento proximal, representa um 

apoio sem o qual, eventualmente, estes não conseguiriam sucesso. Desta forma, através 

deste tipo de interação social, as crianças são desafiadas a fazer mais do que podem 

fazer sozinhas. This suggests that a clear understanding of the role language plays in 
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this socialization would require analysis of the structure and uses of language itself 

(Schleppegrell, 2004: 22). 

A linguagem e o contexto social e a linguagem e o pensamento estão assim 

relacionados, o que traz novos desafios da alfabetização. 

 A linguagem é o principal meio através do qual as atividades escolares são 

conduzidas e o desenvolvimento dos alunos é compreendido e avaliado. O 

desenvolvimento linguístico acompanha o cognitivo, através do qual ocorre o 

desenvolvimento de conceitos associados a usos diferenciados da linguagem. A 

experiência social influencia a linguagem de alfabetização. 

 
Both Halliday and Vygotsky view language learning as integral 

to, not separate from or prior to, cognitive development. In learning 

language in interaction with others, children “appropriate the 

knowledge and practices of their culture” (Wells, 1994, p. 72) as they 

develop scientific, non-everyday concepts that draw on ways of using 

language that are not part of everyday experience. (Schleppegrell, 

2004: 23) 

 

O desenvolvimento de diferentes orientações de codificação, ou seja, de 

diferentes formas de usar a linguagem pelas pessoas, no dizer de Bernstein, relaciona-se, 

pois, com a classe social e cultura e manifesta-se na forma como participam na 

interação. O envolvimento em situações de interação social que obrigam ao uso da 

língua de forma intencionalmente comunicativa é crucial para o desenvolvimento de 

competências de Leitura e de Escrita. Na sua falta, este desenvolvimento fica bastante 

limitado, o que afetará inevitavelmente o desempenho escolar dos alunos.  

  

   The linguistic choices construe social contexts in particular ways 

and lead children to have different linguistic responses to what seem to 

be similar circumstances. […](Hasan, 1992, 1999). In other words, the 

role of social experience is key in shaping and understanding the 

options for language use that children experience and learn. 

(Schleppegrell, 2004: 28) 

 

A teoria da LSF relaciona a linguagem com o contexto social e garante a 

caracterização das tarefas escolares; a linguagem permite a construção de novos 

conhecimentos e contextos em sala de aula. Esta perspetiva linguística destaca, pois, a 

relação entre linguagem e aprendizagem. 

 Contrariando a perspetiva tradicional para quem a gramática dotaria os alunos de 

capacidades linguísticas para resolver todas as suas necessidades, esquecendo a variação 

de contexto, que determina variação de registo, que deve ser adequado ao contexto em 
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particular que cumpre aquela função social em particular, Rothery evoca uma perspetiva 

pedagógica que torna a linguagem não o currículo oculto, mas algo que deverá ser 

explorado em situação de contexto com os alunos para que, de forma explícita, 

percebam o que se espera deles, o que se pretende que façam ao usar a linguagem. Estas 

propostas opõem-se à corrente atitude dos professores, que, globalmente, se limitam a 

fazer observações gerais e subjetivas que não integram uma intervenção construtiva, o 

que limita uma construção efetiva da aprendizagem. 

 
   As far as writing is concerned, the strategy of encouraging 

students to write frequently without any constructive teacher 

intervention tends to mean that some students continue to write the 

same kinds of text in the same ways. (Rothery, 1996: 87). 

 

A pedagogia interventiva de Rothery e Martin confere, pois, um papel importante 

ao professor como orientador e aplicador de estratégias, visando o desenvolvimento da 

literacia das várias áreas disciplinares, mas também um meio de dar a todos os alunos a 

máxima oportunidade para aceder ao currículo, facilitando, quer aos professores, quer 

aos alunos uma metalinguagem para a pedagogia. 

 O percurso de aprendizagem dos alunos é gradual, tal como as exigências de 

tarefas de literacia que lhes são feitas, o que é acompanhado por recursos linguísticos 

cada vez mais complexos, estruturados de forma específica, apresentando a informação 

através de escolhas lexicais e estruturas oracionais diferentes do uso contextual corrente 

da linguagem. O mesmo será dizer que os contextos particulares da escolaridade 

determinam escolhas gramaticais e lexicais particulares para produzir os tipos de 

significados que se pretendem na escola, pelo que a linguagem académica apresenta 

características funcionais para aprender e apresentar conhecimento.      

  
   It suggests that the features be brought to the attention of 

students in ways that help them understand the functionality of 

particular linguistic choices for creating the texts they read and write 

at school. (Schleppegrell, 2004: 4) 

 

 Esta perspetiva funcional da língua, que considera traços gramaticais específicos 

da língua em contexto escolar, é desafiadora para falantes e não falantes de inglês L1 

[LM].     

O que caracteriza a linguagem académica é relevante porque funcional, 

fomentando a produção de conhecimento escolar de várias disciplinas a longo prazo.  
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  Esta perspetiva que visa o desenvolvimento das aprendizagens e contribui para as 

capacidades de literacia dos alunos é, pois, um investimento. 

Cabe aos agentes educativos, professores e investigadores sobre o 

desenvolvimento da língua e educação, não esquecer esta relação profícua entre a 

linguagem e a produção do conhecimento científico. 

 
It provides support for researchers and teachers to give more 

explicit attention to how different grammatical and discourse 

organizational choices result in different kinds of texts that are value in 

different ways. (Schleppegrell, 2004: IX) 

 

Mais do que culpar o perfil cognitivo do aluno pelas suas falhas como aluno, 

deve mudar-se a pedagogia, que deve ser mais explícita, dado que o currículo oculto 

inviabiliza uma efetiva aprendizagem dos alunos. A literacia crítica pressupõe ler com 

compreensão. 

Em suma, desta perspetiva, a linguagem constrói o conhecimento e desempenha 

um papel primordial em contexto de sala de aula, onde cede lugar ao conhecimento 

académico distante, ainda que possa ser uma continuação do conhecimento rotineiro e 

quotidiano dos alunos. 

Com a linguagem, ensina-se e avalia-se.  

  A linguagem é utilizada com fins específicos donde derivam funções específicas 

e características formais especificas. As diferentes escolhas linguísticas determinam a 

aprendizagem e caracterizam a linguagem de alfabetização.  

A construção do conhecimento é também influenciada pelos contextos de 

socialização das crianças, que transportam para o contexto de ensino a sua experiência 

do mundo e fatores inerentes à sua classe social e cultural, que pode ser determinante no 

maior ou menor sucesso académico. O grande desafio da linguagem de alfabetização é 

ensinar a ler e a escrever, mas também a forma de ação social onde linguagem e 

contexto colaboram para produzir significado. 

  Aprender novas formas de usar a linguagem é aprender novas formas de pensar; 

significa, ainda, aprender a linguagem que constrói esse conteúdo, tal como os alunos 

participam em novos contextos de aprendizagem. 

   As diferentes escolhas linguísticas e os contextos situacionais em que a 

linguagem é usada determinam um tipo de texto.  
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1.1.9 - Modelo socialmente orientado 

 

A LSF é um modelo socialmente orientado, segundo Gouveia (2009: 18), porque 

encara a gramática e o sistema gramatical como base para as interações sociais, que se 

concretizam em textos de natureza diversa; implica interação social. 

 Como dizem Martin e Matthiessen & Painter (1997), cit. por Gouveia (2009: 18), 

a gramática funcional centra-se no desenvolvimento dos sistemas gramaticais como 

meios de as pessoas (falantes), interagirem umas com as outras. 

 A língua é, assim, um sistema social e semiótico, antes de mais, porque existe 

numa dada cultura, logo, é a funcionalidade que, antes de mais, deve ser considerada. 

 Esta perspetiva permite ver a forma como a linguagem interage com os contextos 

sociais para produzir significado; demonstra o poder da linguagem e o seu papel nas 

exigências e desafios da escolaridade. 

 A LSF destaca a forma como as escolhas linguísticas contribuem para a 

compreensão de contextos sociais e permite identificar as características gramaticais que 

fazem de um texto o que é, para que a relação entre as escolhas linguísticas e os 

contextos situacionais onde a linguagem é usada possam ser explicados em termos 

funcionais. 

 As estruturas linguísticas/gramaticais presentes num texto configuram uma carga 

semântica determinada pela função social que servem.  

 Segundo Hasan & Perrert, cit. por Ghio (2005: 15), Sostener que el aspecto 

social es parte del linguaje mismo implica acceptar que el sistema linguistico tiene un 

principio funcional subyacente. Este princípio funcional corresponde a mais do que o 

uso social da língua para fins comunicativos pelos falantes; corresponde, 

essencialmente, a uma forma de conseguir explicar o funcionamento interno do sistema 

linguístico. A este respeito, lembremos Matthiessen & Halliday, cit. por Ghio (2005: 

16): 

El linguaje es una parte natural del processo de la vida. Usamos 

el linguaje para interactuar com outros - para construir y mantener 

nuestras relaciones interpersonales y el orden social que subyace a 

ellas; y al hacerlo, interpretamos y representamos el mundo para otros 

y para nosotros mismos; también se usa para almacenar la 

experinecia personal y coletiva que se construye en esse processo. Es 

(entre otras cosas) una herramienta para representar el conocimiento 

o para considerarlo en términos del linguaje mismo, para construir 

significado. (Matthiessen & Halliday, 1999 cit. por Ghio (2005: 16) 

 



26 
 

Tal orientação do modelo leva à assunção de uma componente gramatical de 

valor ideacional, uma segunda, de valor interpessoal e ainda, uma terceira, de valor 

textual. 

 

1.2 - Abordagem Baseada em Género ou Texto/Abordagem Genológica 

(ABG)        

       

1.2.1 - Princípios de uma Pedagogia Baseada em Género 

 

           A ABG desenvolve-se no ambiente de trabalho da LSF (Halliday, 1985, 1994, 

2004), tendo também sido influenciada pela Sociologia da Educação, de Bernstein, 

sobretudo, e pelos estudos de literacia escolar, realizados principalmente nas escolas 

primárias e secundárias australianas. Em 1979, Jim Martin, Joan Rothery e Frances 

Christie entre outros investigadores desenvolveram estudos que foram determinantes, 

por um lado, para a fixação teórica, por outro, para o surgimento de propostas de 

aplicação.  As produções textuais escolares de várias disciplinas foram analisadas e 

categorizadas de acordo com os seus propósitos comunicativos. Detinham marcas de 

escrita, marcas linguísticas distintas, o que suscitou a descrição linguística de diferentes 

formas e géneros. Essa descrição, segundo Joan Rothery (1996), era feita com base nas 

diferenças lexicogramaticais e nas escolhas semântico-discursivas que constroem a 

função dos estágios constitutivos dos textos. 

 As orientações, então, em termos escolares, eram marcadas sobretudo por uma 

pedagogia invisível, pelo que foi natural a preocupação em construir um currículo 

escolar explícito (por isso visível), com base em géneros, na convicção de que, assim, os 

alunos poderiam adquirir conhecimentos novos e terem acesso aos mesmos, de forma 

igual, controlando os géneros escritos, manifestação escolar de uma forma de “poder 

social” ou de reequilíbrio social. 

 O grande desafio de Rothery foi construir um ciclo de aprendizagem que 

refletisse as principais preocupações e soluções educativas identificadas: 

                                     

  (…) to make learning to write a comparable activity to learning to 

speak for all students, irrespective of their home background and 

academic strengths. To achieve this, she and her colleagues designed a 

teaching/ learning cycle. (Rose, 2008: 154) 

 

 A Pedagogia Baseada em Género parte dos conhecimentos trazidos pelos alunos 

dos seus contextos familiares e sociais para os relacionar com os conhecimentos 



27 
 

académicos, o que por vezes pode originar desigualdades. Também Schleppegrell refere 

o mesmo, a propósito da língua de escolarização e, na opinião de David Rose (2008: 

164), Genre-based theory regards the endemic inequality of schooling as the 

fundamental problem for literacy pedagogies to addres.   

Esta Pedagogia Baseada em Género, dando curso às preocupações sociais que a 

incorporam, visa combater as distintas desigualdades e desníveis sociais que se refletem 

no desenvolvimento da literacia; pretende dar a todos os alunos idênticas oportunidades. 

É uma abordagem intervencionista (na medida em que é orientada para a 

modificação do status quo) (Avelar, 2008: 160). Para tal, contribui com propostas entre 

as quais destacamos o trabalho de interação escorada, em que o professor desempenha o 

crucial papel de amparo. Nessa medida, visa, também, dotar o docente de ferramentas 

para análise de textos que podem contribuir melhor para o desenvolvimento do potencial 

dos alunos, empossando-os, ou seja, dando-lhes acesso a padrões textuais socialmente 

valorizados (Avelar, 2008: 164). 

 O intuito desta abordagem prende-se com a emergência em familiarizar os alunos 

com os textos exigidos nos curricula académicos, helping students become more 

successful readers and writers of academic and workplace texts (Hyon, 1996: 700); 

fazê-los participar de forma efetiva no currículo escolar e na comunidade onde se 

integram. Por outras palavras, o objetivo central dessa abordagem é viabilizar o 

desenvolvimento das quatro habilidades (ouvir, ler, falar e escrever); levar o aluno a 

interagir e adquirir a competência comunicativa na língua-alvo. Isto envolve diferentes 

aspetos do conhecimento (socio) linguístico, como saber adequar o uso da língua ao 

público (aos interlocutores), às diferentes situações e eventos comunicativos, 

compreender e produzir diferentes tipos de textos (por exemplo, Narrativas, Relatos 

Biográficos, Notícias Jornalísticas, etc.) e manter a comunicação através de estratégias 

de comunicação (Schneider, 2010). 

 A aplicação de um princípio pragmático-funcional recomenda o recurso a textos 

autênticos funcionais, para permitir aos alunos a aquisição de padrões textuais em 

situações reais de comunicação. O aluno aprende através do contacto com textos que são 

potenciais de experiência social porque apresentam propósitos sociais e ao professor 

cabe motivá-lo para o envolvimento nesse processo de ensino-aprendizagem, que se 

realiza de forma consciente e cognitiva. O professor orienta o processo e apoia os alunos 

como garante desse envolvimento, tendo presente o seu perfil cognitivo; é um amparo, 

Painter’s concept of guidance through interaction in the context of shared experience 
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(Martin, 2009: 15). O professor assume, pois, a função de orientador e facilitador nos 

processos da aprendizagem.  

A ABG é subsidiária de uma visão construtivista da aprendizagem, dado que 

aceita a ideia de que os alunos constroem o seu conhecimento a partir do que já 

conhecem, que fazem interagir com a informação nova. Esta abordagem requer, pois, 

aulas interativas e orientadas para o aluno, protagonista do processo, que, com amparo, a 

ajuda, apoio/orientação do professor, se torna gradualmente cada vez mais independente, 

no que respeita a produção textual.   

                                      

                                       Em suma, aulas interativas requerem que a tradicional aula 

frontal seja em grande parte substituída por trabalhos em dupla e em 

pequenos grupos, bem como motivação, engajamento e um espírito 

colaborativo por parte de todos (professor e alunos), visto que a 

comunicação e a aprendizagem são co- construídas, primordialmente, 

na e pela interação social. (Schneider, 2010).  

 

Esse apoio pode ser conseguido de forma motivadora se o professor recorrer a 

correções indiretas ou perguntas que orientem o conhecimento dos alunos, que se 

sentirão mais motivados. 

 

           1.2.2 - O modelo de aprendizagem e a literacia 

 

 O processo de aprendizagem é visto enquanto semogénese, composta por três 

outras dimensões: a logogénese, instanciação do texto/processo, a ontogénese, 

desenvolvimento do indivíduo, e a filogénese, expansão da cultura. Segundo Halliday e 

Mattiessen, a filogénese prepara o caminho para a ontogénese, que, por sua vez, cria 

condições para a instanciação do texto (logogénese), ou seja, qualquer texto radica numa 

determinada cultura, apresentando fins sociais específicos (filogénese) dos quais o 

indivíduo/ aprendente se apropria (ontogénese), processo que contribui para a produção 

textual (logogénese) (Avelar, 2008: 171-172). 

 A aprendizagem das línguas é uma atividade social, implicando cooperação entre 

o professor, aprendente e seus pares, beneficiando de exigências explícitas dos cursos, 

conhecimento explícito da língua (pedagogia visível), defendida por Rothery, como 

vimos acima, e amparo do professor.  

 Todos estes fatores se conjugam na promoção da literacia, ou seja, no ato de 

ensinar a ler e a escrever; no apropriar-se do sistema linguístico para produzir 

significado.  
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 A Escola de Sidney implica uma metodologia que promove a literacia, conceito 

que inclui competências de Leitura e de Escrita, partindo de um trabalho planificado e 

organizado em torno do texto.  

 Um conhecimento quotidiano, informal, com o tempo, torna-se um conhecimento 

científico um un-commonsense’ knowledge… that is esoteric in some sense, and not 

familiarly available (Christie, 1998: 52). Este conhecimento requer apoio, tarefa que 

cabe ao professor, que deve ser alguém instituído de saber especializado, como já se 

referiu. 

A consciência linguística da Escrita é menos célere que a da interação oral. 

 O grande desafio da aprendizagem da literacia consiste em aprender a lidar com 

experiências que vão além da experiência pessoal; consiste em saber lidar com the 

researched experience of a gradually expanding curriculum [which] envolves learning 

to handle language in new ways (Christie, 1998: 57).  

A Escrita mais matura é marcada por maiores recursos linguísticos e em 

particular pelo uso da metáfora gramatical, que resulta de uma organização diferente de 

combinação de palavras, o que implica um maior controlo da linguagem escrita. 

 É importante, desta perspetiva, que os professores tomem consciência das 

exigências linguísticas da sua disciplina para construírem o conhecimento fora do senso 

comum da sua disciplina. Assim they be able to antecipate their students‘needs, and to 

direct their learning by drawing attention to the features of literate language to be used. 

(Christie, 1998: 69)  

Na construção teórica da ABG, tudo se prende, essencialmente, com esta 

necessidade de ensinar, de dar aos alunos formas de usarem conscientemente a 

linguagem para produzir conhecimento, que, ainda de acordo com esta perspetiva, é 

transmitido através de textos específicos construtores do conhecimento científico 

disciplinar. Para tal, parte da Leitura para chegar à Escrita, forma de manifestação do 

conhecimento e experiência do mundo, ou seja, de cada conteúdo disciplinar ou Campo, 

em contexto de aprendizagem. 

 As abordagens baseadas em Género para ensinar a ler e a escrever foram ampla e 

diversamente adotadas em sistemas educativos australianos e ocidentais, garantindo 

melhores resultados escolares. Estas abordagens foram, também, largamente aplicadas a 

públicos de LNM, necessitados de competências académicas específicas, 

designadamente em inglês. 
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 A perspetiva tradicional recorre a uma abordagem bottom-up, de pequenas a 

maiores unidades, como o texto; a Pedagogia Baseada em Género apresenta uma 

estratificação linguística top-down, que considera primeiramente o nível superior do 

Género, noção coincidente com as funções sociais dos textos. Segundo a perspetiva top-

down, a Pedagogia Baseada em Texto implica que essas variáveis contextuais sejam 

realizadas por padrões semânticos discursivos no texto, que, por sua vez, são realizados 

por padrões lexicogramaticais, realizados pela frase, realizada por sons ou graficamente, 

ou seja, partimos do Género para chegar à representação fónica ou gráfica da frase, 

como está representado na Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 3 - Estratos linguísticos em contexto social (Martin & Rose,  

                                            2007: 2) 

  

Ler e escrever textos académicos pressupõe bases de trabalho que se relacionam 

com o reconhecimento do Género e Registo (Campo, Relações e Modo) do texto, através 

de padrões discursivos semânticos criados por padrões gramaticais; para escrever um 

texto académico, o aluno tem que saber usar esses padrões para produzir géneros 

textuais, construindo um Género e Registo específicos. The primary question for 

language teachers is then the genres our students need to read and write in academic 

contexts, and secondly the kinds of language patterns that are found in these genres 

(Martin, 2007: 2). 

Quando se fala em competências académicas de Leitura e Escrita, temos que 

considerar duas perspetivas e duas abordagens, como acima referido.  

 A pedagogia que parte de unidades linguísticas menores para maiores, bottom-

up, implica uma teoria de aprendizagem linguística que envolve reconhecimento e 

memorização de unidades linguísticas inferiores, à maneira tradicional da instanciação 
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do sistema linguístico, ao que se segue a sua aplicação na Leitura e Escrita. Esta 

pedagogia contribui para o desenvolvimento de competências pelos alunos, favorecendo, 

porém, os alunos mais competentes, que, mais do que reconhecer e memorizar, aplicam 

competências de reconhecimento, interpretação e uso de padrões linguísticos nos textos, 

posteriormente aplicadas no contexto de aprendizagem. 

 Numa pedagogia top-down, a instanciação do sistema linguístico, ou seja, a sua 

forma nos textos é a grande questão: Each text is an instance of the entire language 

system, and each language feature in a text is an instance of one of the options in the 

language system (Martin, 2007: 3).  

No que toca ao ensino da língua, o que interessa é saber se se começa pelos 

sistemas linguísticos de per se ou por instâncias deles nos textos.  

A abordagem tradicional segue um vertical discourse, nas palavras de Bernstein, 

cit. por Martin, ou seja, o ensino parte das formas linguísticas a memorizar e testar, o 

que contraria o processo de aprendizagem de uma LM. 

 É com a aprendizagem em contexto social específico, através de discursos 

sociais, ou seja, textos, que se dá a apropriação dos traços linguísticos pelos alunos, ou 

seja, é um discurso horizontal que o favorece, no dizer de Bernstein. 

 Foram as teorias progressivas/construtivistas que deram importância à 

aprendizagem da língua através de instâncias nos contextos sociais, sem, porém, uma 

devida articulação entre sistemas linguísticos, textos e contextos, dado que se assume 

que a aprendizagem é automática em contextos comunicativos não significativos. 

 Estudos comprovam que as crianças aprendem a reconhecer e a usar traços 

linguísticos em contextos específicos de fala ou leitura e assim gradualmente aprendem 

a distinguir os géneros da sua cultura e a usar a linguagem da forma adequada a cada 

Género. 

     In Halliday’s terms (1994: xxxi): “As a language is manifested 

through its texts, a culture is manifested through its situations; so by 

attending to text-in-situation a child construes the code, and by using 

the code to interpret text s/he construes the culture.” (Martin, 2007: 4) 

 

É natural que, neste contexto, seja possível formular o objetivo central da 

abordagem, ao nível da aprendizagem de uma língua, no sentido de dotar o aprendente 

do reconhecimento dos padrões linguísticos nos textos que lê, de possibilitar a 

interpretação de cada enunciado com a consideração dos seus objetivos e experiências e 

de permitir o uso da linguagem de forma flexível, ao escrever.  
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           1.2.3 - Fixação da Abordagem Baseada em Género (ABG)  

 

A Abordagem Baseada em Género, na Austrália, surgiu como uma educational 

experiment, segundo Cope & Kalantzis, cit. por Hyon (1996), pela observação de tipos 

de escrita em escolas primárias, que se limitavam a um certo tipo. A ABG visou ampliar 

esse leque de tipologias como nova abordagem para a literacia educativa, ensinando-as 

aos alunos. 

 As abordagens de base genológica desenvolveram-se em torno de vários projetos 

de investigação e aplicação, visando facilitar o acesso do público-alvo a géneros sociais 

dominantes. Destacamos o projeto “Write it Right Project”, iniciado em 1991, tendo 

sido desenvolvido durante quatro anos, projeto este, claramente empenhado na 

construção do discurso enquanto género e registo, na escola primária e secundária e no 

local de trabalho (Avelar, 2008: 160). “Write it Right” precedia dois projetos pioneiros, 

Writing (1980) e Language and Social Power (1985-1990). Todos os projetos 

pretendiam, de uma forma ou de outra, estudar do ponto de vista sociocultural e 

linguístico as dificuldades reveladas pelos alunos na interpretação e produção dos 

diversos géneros textuais e encontrar uma “solução” para os problemas de iliteracia 

identificados.  

 A ABG, na sua evolução mais recente, desenvolveu a metodologia de ensino de 

literacia designada Reading to Learn (Rose, 2004), partindo do pressuposto 

genericamente aceite de que é a Leitura que está na base do desenvolvimento da literacia 

escolar, pelo que ensinar a ler seria pertinente enquanto atividade paralela e 

complementar. 

Esta metodologia desenvolve-se através de um ciclo constituído por várias 

etapas. A primeira é a Preparação para a Leitura (Preparing before Reading), que 

implica um diálogo prévio entre professor e alunos sobre o tema do texto, ajudando a 

construir o Campo. Nesta etapa, o professor destaca ainda a função social e etapas do 

Género. A preparação ao nível do Contexto do Campo do texto contribui para a 

compreensão dos alunos e o trabalho lexical facilita a descodificação de vocabulário 

mais desconhecido e a apropriação de novos conteúdos no Campo, o que corresponde a 

um momento de elaboração e aprendizagem. 

 A etapa da Leitura Detalhada (Detailed Reading) apoia os alunos a lerem 

autonomamente, frase a frase. Esta etapa implica uma interação orientada com apoio 

ativo por parte do professor e prepara os alunos para identificarem e destacarem palavras 
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nas frases, pedindo-se que elaborem conceitos através de definições, explicações ou 

discussão sobre o conhecimento em causa. O aluno, ao longo da interação, pode 

selecionar, identificar, cabendo ao professor orientar, preparando caminho, afirmando e 

elaborando discurso, gradualmente mais complexo e envolvendo e motivando todos os 

alunos. A preparação do professor permite aos alunos identificar combinações lexicais; 

as elaborações alargam o conhecimento dos alunos em relação ao Campo, linguagem. 

Quando confrontados com as afirmações do professor que confirmam a veracidade do 

que dizem, os alunos sentem-se mais motivados para participar, mais empenhados e 

concentrados, retendo informação do Campo e padrões linguísticos do texto. 

 
Working through the text in this fashion enables all students to 

read it with complete understanding, no matter what the starting levels 

of the students, or the difficulty of the text (as long as its field can be 

adequately built up before reading).  (Martin, 2007: 15) 

 

  As palavras destacadas pelos alunos são palavras-chave.  

  Na etapa da Preparação para a Escrita (Preparing for Writing), essas palavras são 

escritas pelos alunos numa coluna, ditadas por colegas cuja soletração e pronúncia o 

professor corrige, orientando a escrita. O papel do professor é ditar, apoiar a soletração e 

a pronúncia caso seja necessário e discutir palavras difíceis e a organização textual. Esta 

atividade permite exercitar a oralidade (expressão e compreensão) e ainda a escrita, 

sendo, pois, completa no que toca às competências de literacia.  

 Na outra parte do quadro, os alunos usam as notas registadas para escrever um 

texto novo, na etapa de Escrita Conjunta (Joint Rewriting), havendo quem escreve e 

quem seleciona o quê, sob orientação do professor, que, no decurso deste processo, 

aconselha novas palavras e orienta a sua descoberta pelos alunos. Este acompanhamento 

incidirá também sobre a grafologia e gramática, que são trabalhados em contextos 

significativos de comunicação. Em posteriores exercícios de trabalho com esses 

conteúdos/sistemas linguísticos, os alunos estarão mais aptos a compreender, a realizá-

los e a utilizar os traços porque já os reconhecem e utilizaram para produzir significado, 

ou seja, they have already recognised and used their functions in actual meaningful texts 

(Martin, 2007: 16). 

A Escrita individual (Individual Rewriting) faz parte da Escrita Independente 

(Independent Writing), representando uma preparação para esta e é a etapa onde os 

alunos praticam a escrita de um novo texto, usando os mesmos padrões dos textos lidos 

e da Escrita Conjunta. Os alunos deverão utilizar recursos linguísticos idênticos, mas 
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elaborar conteúdo novo, campos diferentes. Nesta etapa, os alunos com mais 

dificuldades são apoiados pelo professor enquanto os restantes podem trabalhar 

autonomamente.  

 A Escrita Independente (Independent Writing) é o momento em que os alunos 

redigem um texto, recorrendo a todas as aprendizagens das etapas anteriores. A 

avaliação recai sobre o texto produzido, um texto do mesmo género, com padrões 

linguísticos idênticos e um novo Campo. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4 - Ciclo de Ensino/Aprendizagem (adaptado de Feez & Joyce, 2002: 28;  

      Avelar, 2008: 180) 

 

 

  A Leitura e Escrita não devem ser interrompidas para se estudar esses sistemas. 

O gradual faseamento do texto associado a padrões linguísticos cada vez mais 

complexos, como nomes e funções de cada etapa, podem ser utilizados. Cada Género 

deve adequar-se ao perfil cognitivo dos alunos, havendo uma preparação gradual de uns 

para os outros. Em níveis inferiores, há menos linguagem complexa e metáforas 

gramaticais, mantendo-se um Campo constante. Com o seu processo de aprendizagem 

faseado, os alunos aprendem competências básicas de literacia académica, como 

identificar informação-chave em cada frase, anotar informação e usá-la em textos 

próprios. Também aprendem novo vocabulário em contexto que poderão voltar a utilizar 

e a situar em sistemas. 
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                                             These skills can be practiced at any level of academic study, with 

texts of any difficulty. At more advanced levels, short segments of 

academic texts may be studied with Detailed Reading, in order to 

orient students to the field in key passages (such as abstracts), as well 

as to their academic language features. Longer passages of text may 

also be studied in less detail, by identifying and elaborating key 

elements in each paragraph, rather than each sentence. The 

highlighted elements may then be written as notes, and used for 

writing a summary, or to contribute to a new text drawing on multiple 

sources. (Martin, 2007: 17) 

 

Apresentámos, sucintamente, os momentos essenciais do Ciclo da Pedagogia Ler 

para Aprender. Na Figura 5, é possível verificar como esses momentos e as possíveis 

articulações são propostos por David Rose (2010): 

 

             

Curriculum, 
Seleção de 
Textos, 
Planificação & 
Avaliação

Preparação para a Leitura
(Desconstrução)

Leitura 
Detalhada

Construção 
do Período

Ciclo da Pedagogia Ler para Aprender

D. Rose, 2010

 

                                 Figura 5 – Ciclo da Pedagogia Ler para Aprender (Rose, 2010) 

 
 

Uma breve referência ao projeto Teacher Learning for European Literacy 

Education (Tel4ELE) que constitui, basicamente, uma adaptação europeia à Pedagogia 

de Género, projeto que contou com o apoio da Comissão Europeia. 

 TEL4ele é um projeto Comenius que envolveu cinco países, entre os quais 

Portugal, tendo como objetivo contribuir para melhorar os resultados escolares dos 

alunos, sobretudo dos que se encontram em desvantagem, como os alunos de PLNM. 

 No Relatório Final do Projeto, que data de novembro de 2013, são-nos dados a 

conhecer os objetivos deste projeto: 
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The aim of the Teacher Learning for European Literacy 

Education (TeL4ELE) project was to support literacy educators in five 

European countries to become experts in genre based literacy 

pedagogy and in turn support teachers to improve learning outcomes 

for all students especially those who are educationally disadvantaged. 

(Coffin, 2013: 3). 

 

O projeto pretendeu desenvolver o aprofundamento dos professores na Pedagogia 

Baseada em Género, através da Leitura e Escrita de textos curriculares diversos; 

pretendeu consciencializar os educadores e professores de que uma abordagem coletiva, 

interativa e amparada contribui para reforçar a ideia de que a linguagem é muito 

importante na produção do significado na aprendizagem.  

 O desenvolvimento de competências básicas de aprendizagem a longo prazo 

respeita o objetivo da União Europeia e do Comenius of helping young people acquire 

basic life-skills and competences necessary for their personal development, for future 

employment and for active European citizenship (Coffin, 2013: 25). 

Em suma, o Projeto TeL4ELE, que se desenvolveu nos anos letivos de 

2011/2012 e 2012/2013, teve como finalidade a formação de formadores em ensino da 

literacia nos países participantes (Portugal, Suécia, Reino Unido, Escócia, Dinamarca e 

Espanha). O objetivo do projeto foi garantir melhores resultados escolares a longo prazo, 

investindo numa pedagogia da literacia baseada no Género textual, permitindo aos 

professores utilizar para leitura os seus materiais de ensino habituais, de modo a que os 

alunos os mobilizassem na produção de textos escritos transversais ao currículo, 

desenvolvendo a literacia e acelerando, deste modo, a sua aprendizagem. A equipa 

portuguesa do Tel4ELE elaborou um documento sobre o perfil nacional de literacia de 

Portugal onde se dá a conhecer que, embora entre 2000 e 2009, os resultados dos alunos 

portugueses, no âmbito do programa do Pisa, tenham melhorado quando comparados 

com os de outros países participantes, ainda existem muitas lacunas por superar - 

lacunas que são dos alunos, mas também dos professores. Dos estudos do Género 

extensivos, sobretudo realizados na Austrália, e do trabalho desenvolvido pela equipa 

portuguesa do Projeto Tel4eELE resultou uma grelha atualizada de géneros, que 

passamos a apresentar: 
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                      Figura 6 - Rede de Géneros Escolares -TEL4ELE (David Rose, 2012) 
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Capítulo 2 - Condições de realização, metodologia e âmbito do estudo 

2.1 - Considerações metodológicas 

Antes de referir as condições, no terreno, para a realização deste trabalho, uma 

breve menção às questões metodológicas que o orientam. Tratando-se de uma proposta 

de aplicação metodológica de uma abordagem de ensino particular, é natural que a 

demonstração da propriedade da mesma assente na demonstração da experiência através 

dos resultados obtidos e da qualidade dos documentos utilizados; no caso vertente, 

documentos produzidos no âmbito da própria investigação. Trata-se, portanto, de uma 

investigação em ação, em que a investigadora é, ela própria, participante, como de resto, 

no limite, os colegas das disciplinas com quem partilhou o tempo e espaço da 

investigação. Certo é que, tendo-se adicionado, porventura abusivamente, o estudo do 

PLNM no conjunto de dados a observar, esta opção introduziu na natureza metodológica 

o cunho de estudo de caso, como de resto, aceita esta classificação, o conjunto de 

propostas realizadas a partir da posição de coordenação da BE. Os dados que conduzem 

às apreciações finais têm um tratamento qualitativo e quantitativo. 

 

2.2 - Trabalho na Turma e nas aulas de Apoio 

 

Nesta secção, daremos conta das condições de realização do estudo, ambiente 

pedagógico envolvente, incluindo as tarefas realizadas no período que precedeu o 

desenvolvimento desta investigação, incluiremos referências inevitáveis ao Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, os seus princípios, e 
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revisitaremos documentos fundadores, tais como o PPEB e as MCPEB, dando conta do 

modo como, de acordo com a perspetiva pedagógica, estes se podem coadunar. 

Relembramos que, por se tratar de um trabalho de investigação-ação, se optou 

pelo seu desenvolvimento em torno dos seguintes pontos: 

Introduzimos, numa turma de 7º ano de escolaridade, com grande 

heterogeneidade (cf. Anexo 1 - Balanço do teste de diagnóstico da turma 7º D), uma 

metodologia de Leitura e Escrita de textos de base genológica. Desenvolvemos 

iniciativas centradas em géneros escolares, na sala de aula e no Apoio, em regime de 

tutoria, extra horário escolar, num bloco semanal de noventa minutos (mais um de 

quarenta e cinco minutos para o aluno de PLNM), a partir de e em articulação com a BE, 

quer para o PLM, quer para o PLNM. Podemos dizer que privilegiámos, quer nas aulas 

de língua, quer nas aulas de Apoio um tipo de trabalho diferenciado, mais presente, 

contudo, nestas últimas. 

O objetivo foi implementar medidas tendentes a colmatar lacunas identificadas e 

desenvolver propostas pedagógicas inspiradas nos estudos genológicos, de forma a 

propiciar uma melhoria nos resultados escolares em LM e nas restantes disciplinas.  

A articulação transdisciplinar, no âmbito do Plano de Turma deste grupo de 

alunos (cf. Anexo 2 - Plano de Turma do 7º D), foi uma condição deveras relevante para 

a concretização do nosso estudo. Esta articulação acabou por ser fácil de agilizar, dadas 

as virtualidades do Projeto Educativo de Escola que assentam no apoio dado aos alunos 

de acordo com as suas necessidades curriculares e no desenvolvimento de competências 

de literacia: 

                               A escola que queremos concretiza-se na procura de opções 

curriculares diferenciadas no plano de turma e CEI; do apoio 

necessário a cada aluno para construir o seu percurso de vida; de 

uma organização da BE, visando a promoção das competências em 

literacias da leitura e informação. (Agrupamento de Escolas Carlos 

Gargaté, 2013: 7). 

 

Da mesma forma, no que respeita ao nosso aluno de PLNM, falámos com o 

Diretor de Turma, solicitando que transmitisse aos colegas do Conselho de Turma a 

necessidade de procurar desenvolver a interação oral do aluno, cujo diagnóstico revelou 

um nível de proficiência A2 (Iniciação). 

Articulámos com os colegas de História, Geografia e Ciências Naturais 

(doravante, CN) através da partilha de conteúdos disciplinares que depois foram objeto 
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de atividades de Leitura e Escrita sobre os mesmos como forma de produzir 

conhecimentos curriculares. Quer a produção textual, quer a avaliação dos resultados 

foram articuladas e partiram das orientações presentes nos guiões de tipologias textuais 

aLer Escrever + e melhor que elaborámos. 

Para que esta partilha de atividades e conteúdos ocorresse, foi igualmente 

pertinente a mobilização dos colegas e a divulgação e disseminação dos princípios e 

etapas do ciclo próprios de uma ABG, o que aconteceu ao longo do ano letivo e em 

reuniões de Conselho de Turma. 

 

            2.2.1 - Perfil da turma  

 

Tratou-se de uma turma bastante heterogénea constituída por alunos que não 

revelavam, de um modo geral, competências compatíveis com o nível em frequência, 

tendo alguns destes alunos transitado, no ano anterior, com nível inferior a três na 

disciplina de Português. Todos eles tinham beneficiado de Apoio a esta disciplina, no 6º 

ano, e vinham referenciados com dificuldades, tendo alguns sido propostos para Apoio, 

segundo informações recolhidas em setembro (cf. Anexo 3 - Ata do Conselho de Turma 

do 7º D, setembro/2013, excertos).  

Num universo de trinta alunos, na ficha de diagnóstico, que incidiu sobre todos 

os domínios - oralidade (compreensão e expressão - Leitura), Leitura (compreensão), 

Escrita (compreensão e redação) e gramática -, onze revelaram dificuldades ao nível da 

Escrita e dez ao nível da Leitura e apropriação de um texto, como resultado de 

dificuldades de compreensão dos enunciados e adequação de respostas ao que se 

pretendia. Também nas disciplinas de História, Geografia e CN, as dificuldades se 

manifestaram ao nível da comunicação e correção linguística; revelaram, pois, 

dificuldades ao nível da literacia, não desenvolvida. Refira-se que alguns destes alunos 

integraram o grupo de Apoio a Português. 

Quanto ao aluno de PLNM, que integrou uma turma que não era nossa, o 

diagnóstico proposto pela DGE (cf. Anexo 4 - Teste de Diagnóstico de PLNM) revelou 

que, globalmente, tinha as competências próprias do nível de proficiência A2, segundo 

as grelhas de autoavaliação que o documento Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas - Aprendizagem, ensino, avaliação estipula.  

Após o diagnóstico, definimos estratégias, que, no caso dos alunos com mais 

dificuldades, incluíram as aulas de Apoio, um tipo de trabalho diferenciado, contando 
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com o apoio de colegas da turma como tutores, através do desenvolvimento do projeto 

Ajudar aLer+, no âmbito do Charneca aLer+, projeto agregador das BE‘s do 

Agrupamento onde lecionamos. 

É de esclarecer que, além do trabalho orientado apenas para o grupo de alunos 

mais desfavorecidos, desenvolveu-se o trabalho habitual, na sala de aula, com o grupo-

turma, onde aqueles estavam integrados. 

O contexto social, a diagnose do domínio da LM /LNM efetuada à turma/aluno 

para avaliação das dificuldades e potencialidades existentes, o perfil da turma/aluno, 

sujeitos de aprendizagem, influenciam a gestão curricular feita. Essa gestão concretiza-

se na planificação dos conteúdos programáticos para aquela turma em especial que se 

encontra naquele nível em particular. 

 

 2.3 - Trabalho pedagógico em fase pré-investigação  

 

Considerando o período anterior à implementação do nosso trabalho propriamente 

dito, como professora de LM, definimos em Conselho de Turma estratégias conjuntas 

para colmatar lacunas e auxiliar os alunos a perceberem a linguagem de alfabetização, 

aquilo que se espera deles em termos de trabalho (cf. Anexo 3 - Ata do Conselho de 

Turma do 7º D, setembro/2013, excertos) para desenvolvimento da competência leitora. 

Como tal, implementámos uma estratégia de Leitura a partir de exemplos de enunciados 

de testes das disciplinas com as quais articulámos. Recorremos à partilha com os 

docentes de História, Geografia e Ciências Naturais de verbos presentes em enunciados 

de testes por área disciplinar, numa ficha de trabalho que foi a base de uma aula de 

Apoio para entendimento do que afinal se pede com determinada pergunta num teste; 

que instrução está a ser dada; o que o professor pede que o aluno faça.
3
 

  As atividades diversificadas de Escrita contribuem para o desenvolvimento da 

competência leitora dado que permitem aos alunos a aquisição de mecanismos e saberes 

que os tornam melhores leitores. Destas estratégias, destacamos as que se centram na 

comunicação interpares: 

                                                           
3
Nesse sentido, instámos os outros docentes a que trabalhassem com os alunos o tipo de enunciados, numa 

aula de correção de um teste, por exemplo, para que se apercebessem da disparidade de respostas e 

concluíssem quanto à necessidade de tornar explícito o que pretendem que os alunos façam, que tipos de 

produção querem que eles façam. 
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                                      (…) Instituição de circuitos de comunicação que assegurem a 

circulação dos escritos produzidos (rotinas de leitura de textos à 

turma, intercâmbio com outras turmas, página ou blogue da turma ou 

da biblioteca escolar); [acrescento o jornal escolar, via blogue da 

turma] (Reis, 2009: 149-150). 

 

O desenvolvimento destas atividades lançou mão de diversos recursos, visando o 

desenvolvimento articulado de competências, por exemplo a BE como recurso 

educativo, as ferramentas digitais e as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(doravante, TIC), através da escrita em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com. 

 O blogue da turma 7º D foi criado com um propósito de mediação, tendo sido 

um recurso digital funcionalmente relevante. Foi utilizado como ferramenta digital de 

aperfeiçoamento textual e de redação dos géneros solicitados, bem como intermediário 

entre os alunos e a professora de Português, apresentando todas as propostas e 

indicações de Escrita realizadas no âmbito das disciplinas envolvidas, que, no caso do 

aluno de PLNM, foram apenas Português, História e Geografia. 

Os processos de Escrita podem ser ensinados (modelo cognitivista), incidindo 

sobre os modos de planificação textual (organização e coesão), acompanhados pelo 

professor. A ABG também considera este apoio, partindo de uma reflexão conjunta, de 

uma avaliação da informação textualizada, questionada de forma crescente e gradativa 

para possibilitar que o aluno se inteire do processo em si. Como professora, facultámos 

guiões de orientação da produção escrita, contemplando um percurso que envolveu 

inclusive as ferramentas digitais e que poderia envolver outros suportes diversos. E 

fizemo-lo como professora de LM e coordenadora da BE, condição relevante para o 

desenvolvimento desta estratégia.  

 

           2.4 - A Professora Bibliotecária 

 

Uma vez que parte substancial deste estudo é gerado a partir da Biblioteca Escolar, 

referimo-nos, de seguida, de modo sucinto, ao modo como a função da BE é interpretada 

no contexto escolar. 

A BE desenvolve um trabalho de articulação com o currículo, o que foi igualmente 

pertinente, no âmbito desta investigação. O seu papel como motor do processo de 

ensino-aprendizagem e promotor do sucesso escolar pelo desenvolvimento das literacias 

da informação e digitais é um facto a reter. 

   

http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/
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                                     A Professora Bibliotecária (…) deverá, em articulação com a 

equipa coordenadora, assegurar a elaboração de um plano de ação, o 

qual deve refletir as prioridades definidas pelo Agrupamento, através 

dos seus Projeto Curricular e Plano Anual de Atividades, 

nomeadamente, a construção de capacidades nas literacias de leitura 

e informação. (Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, 2013: 11) 

 

                          Entre as principais linhas orientadoras de ação da BE está o apoio ao trabalho 

dos conselhos de turma (articulação com o diretor de turma e com os professores) 

(Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, 2013: 12). 

  Nesse sentido, como trabalho preliminar, levou-se à prática a colaboração entre 

os alunos mais bem preparados e os que apresentavam maiores carências. Estas 

atividades integraram o Plano de Turma (o trabalho conjunto com o Conselho de 

Turma). 

A dinamização de um trabalho oficinal nas aulas de Apoio desenvolvido durante 

este período integra-se no Projeto Ajudar aLer+, no âmbito do Charneca aLer+, e 

pareceu ser uma boa opção na medida em que o projeto Ajudar aLer+ foi inicialmente 

criado para ajudar alunos de perfil de currículo alternativo como forma de os motivar 

para a Leitura e para a Escrita. 

O Projeto do Agrupamento de Escolas onde lecionamos define ainda como eixos 

de intervenção prioritária: 

 
4. Reforçar a utilização das TIC no trabalho com os alunos, nomea- 

   damente plataforma Moodle, blogues, quadro interativo entre 

   outros.  

7. Desenvolver e aprofundar a pedagogia diferenciada como 

estratégia de redução do insucesso escolar. (Agrupamento de Escolas 

Carlos Gargaté, 2013: 10) 

 

O ponto 4. inspirou a realização do blogue acima referido; o ponto 7. abre espaço 

para a implementação de iniciativas pedagógicas de base genológica. O cargo de 

coordenação da BE desempenhado pela investigadora permitiu perspetivar a aplicação 

de uma ABG a partir de uma posição privilegiada e desenvolver iniciativas de base 

genológica ainda não experimentadas ou, pelo menos, descritas. Destacamos a 

elaboração de recursos digitais ao serviço da comunidade educativa que acabaram por 

ser um dos elementos desta dissertação. Essas ferramentas são recursos digitais que 

construímos com o nosso trabalho de investigação. Uma pasta de guiões online 

publicados na página das BE’s do nosso Agrupamento, em www.crelorosae.net, que 

enriqueceu os recursos digitais da mesma e cujo objetivo foi orientar o trabalho de 

http://www.crelorosae.net/
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produção textual escrita de tipologias diversas que acompanham os alunos 

transversalmente, como a Narrativa, o Relato Biográfico (texto biográfico, MCPEB), o 

Relatório Composicional (texto informativo, MCPEB) e a Exposição (texto de 

opinião/texto argumentativo, MCPEB). Foi o caráter transversal destes géneros que 

justificou a realização dos Guiões de tipologia textual aLer Escrever + e melhor, como 

adiante será apresentado. Além da preocupação com as marcas linguísticas, os guiões de 

tipologias textuais aLer Escrever + e melhor que elaborámos não esquecem a 

organização textual específica de cada Género, patente nas etapas de elaboração dos 

guiões para facilitar a redação textual. Cada guião apresenta uma sequência de etapas 

orientadas cujo produto final é o texto que se pede, com o que o distingue em termos de 

escolhas linguísticas, discursivas e estruturais. 

 O papel crucial desempenhado pela BE, a sua missão enquanto entidade 

responsável por desenvolver as literacias de informação (eventualmente associadas às 

digitais), formando utilizadores dessa informação é realçado no Relatório de 

Lançamento da Rede de Bibliotecas Escolares em Portugal, medida de política 

educativa acertada, na nossa opinião: 

 
As BE devem constituir recursos básicos do processo educativo, 

sendo-lhes atribuído papel central em domínios tão importantes, como 

a aprendizagem da leitura, a literacia, […] as competências de 

informação […]. 

   Estudos sobre literacia têm vindo a demonstrar que existe uma 

relação estreita entre a acessibilidade a espaços e recursos de leitura 

e o nível de desempenho dos alunos. (Veiga, 2001: 7) 

 

As BE’s do Agrupamento onde lecionamos são um recurso educativo e como tal 

dispõem de guiões online, Guiões Aprender aLer+, ao serviço da comunidade 

educativa.
4
  

   São vários guiões de pesquisa e tratamento da informação ao serviço das 

literacias digitais e de informação, publicados no ano letivo 2012/2013, elaborados por 

nós como coordenadora, uma vez que, como Reis (2009), acreditamos nas 

consequências positivas destes documentos no trabalho em sala de aula. 

  

                                                           
4
Estes recursos estão acessíveis em www.crelorosae.net para todos os alunos e professores que os queiram 

utilizar. Refira-se que o tratamento gráfico dos mesmos coube à professora Elisabete Gomes, que integra a 

equipa de coordenação da BE. 

 

http://www.crelorosae.net/
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  O trabalho em sala de aula beneficiará grandemente de uma 

relação estreita com a biblioteca escolar, devendo esta possibilitar o 

acesso a uma variedade alargada de recursos que permitam apoiar e 

concretizar, de forma mais eficaz, o trabalho a realizar, por 

professores e alunos, no que respeita ao desenvolvimento das 

competências e dos desempenhos descritos para o ciclo. (Reis, 2009: 

152) 

 

 Refira-se que foi para operacionalização do estudo de caso e do desenvolvimento 

da própria investigação que foram elaborados novos guiões online, apresentando 

atividades baseadas em géneros, visando a redação de textos das várias tipologias e 

géneros enquadráveis pelo Programa e Metas de Português para o 7º ano. 

Trata-se de recursos digitais de apoio às atividades de sala de aula ou orientadas 

a partir desta; no presente caso, da aula de Apoio, em grupo de tutoria. São guiões de 

redação de várias tipologias textuais ao serviço de várias disciplinas. Estes guiões 

apresentam uma sequência de atividades conducente à produção textual diversificada, 

prevista para o 7º ano. 

 A existência de recursos documentais digitais criados para o efeito assevera-se 

relevante, contribuindo para o processo de aprendizagem. 

Parece ser inquestionável que a missão central da BE do século XXI é dotar os 

utilizadores das competências que lhes permitam aceder, selecionar, gerir e avaliar a 

informação que os rodeia, uma infra-estrutura por excelência para a concertação de 

esforços na promoção e no desenvolvimento dessa literacia, designada por literacia da 

informação (Rodrigues, 2010: 1). 

 A missão educativa da BE consagrada na Declaração Política da International 

Association of School Librarianship (IASL) sobre Bibliotecas Escolares contempla esta 

aprendizagem para a vida a longo prazo, apostando na articulação com o ensino na sala 

de aula, não se podendo restringir ao professor e manuais pois existem outros recursos 

propiciadores dessa aprendizagem. Um programa planeado de ensino de competências 

de informação em parceria com os professores da escola e outros educadores é uma 

parte essencial do programa das bibliotecas escolares (IASL, 1993), que são um 

recurso que integra o processo educativo. 

 A BE é, pois, por excelência, um recurso promotor da literacia, ao promover a 

Leitura como veículo de aprendizagem e fruição; deverá, enquanto recurso educativo, 

prover o estudante do conhecimento de ferramentas digitais que lhe permitam tratar a 

informação encontrada para responder aos interesses e necessidades educativas e 

recreativas (IASL, 1993) e ainda dotar de capacidades para produzir registos e 
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mensagens visuais, audiovisuais e electrónicas adequadas aos objectivos da 

comunicação (IASL, 1993). 

Remetendo, agora, para o contexto de realização do presente estudo de caso, 

referir-nos-emos ao Projeto Educativo do Agrupamento onde lecionamos que prevê a 

formação para as literacias como uma das metas de intervenção prioritária, apoiada na 

BE e sua missão na escola: 

 
                                      [A BE deve] proporcionar aos jovens condições para aquisição 

de capacidades nas literacias da leitura e informação […] pela 

progressiva, mas efetiva, transformação […] num centro de pesquisa e 

aprendizagem. (Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, Projeto de 

Escola, 2013: 6) 

 

Este Projeto de Escola não deixa de sublinhar a exigência de uma articulação 

com o trabalho realizado nas turmas para fomentar o acesso à informação e sua 

produção em códigos e linguagem diversa, reforçando os níveis de competência leitora e 

análise crítica, e implica os docentes, alterando as suas práticas, e coloca a BE ao serviço 

do currículo. 

 
                                      A BE é vista não apenas como um espaço, mas sobretudo como 

um conceito subjacente à promoção do trabalho a realizar nas turmas, 

deverá estruturar as suas intervenções em torno dos objetivos 

identificados como prioritários neste Projeto Curricular, levando os 

alunos a aprender fazendo. Cabe à Professora Bibliotecária, em 

articulação com a equipa coordenadora, assegurar a elaboração de 

um plano de ação, o qual deve refletir as prioridades definidas pelo 

Agrupamento […]. (Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, Projeto 

de Escola, 2013: 11) 

  

 É, portanto, função da BE apoiar o currículo específico e desenvolver 

competências de informação, realizando conjuntamente com os demais docentes a 

planificação, execução e avaliação das atividades de ensino-aprendizagem, concebendo 

materiais gráficos e outros formativos, como guiões online (cf. www.crelorose.net - 

BE/Recursos). Esta deve ser uma área de intervenção prioritária - o currículo, a literacia 

da informação e a promoção da leitura. 

 A articulação com o currículo é feita no âmbito de um Plano de Turma (cf. 

Anexo 2 - Plano de Turma do 7º D), após caracterização da turma e do diagnóstico 

aplicado por cada domínio ou área de conhecimento.  

A articulação com a BE fez-se no âmbito de um dos projetos do Charneca a 

Ler+, projeto aglutinador das BE’s do Agrupamento, que é, desde 2008, uma Escola a 

http://www.crelorose.net/
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Ler+, através do desenvolvimento do projeto Ajudar aLer+, projeto de tutoria inter pares 

em que alunos mais competentes a Português apoiaram o trabalho de alunos menos 

competentes, mediante nossas indicações e orientações. 

 A fidelização de leitores e o desenvolvimento das competências de 

aprendizagem, literacias digitais e de informação têm sido a grande aposta deste 

Agrupamento, contando para tal com a articulação curricular com todos os 

departamentos e, através destes, com todos os conselhos de turma e, ainda, com o 

envolvimento da comunidade educativa.  

As escolas do Agrupamento são escolas aLer+, projeto mobilizador de todas as 

atividades que constam do Plano Anual de Atividades da BE, elaborado a partir dos 

objetivos do Projeto Educativo de Escola e eixos prioritários estabelecidos no seu 

Contrato de Autonomia.  

 E são estes aspetos que distinguem as escolas do Agrupamento como escolas a 

Ler+, escolas preocupadas com o aumento dos níveis de literacia de leitura e informação 

dos alunos, na sociedade do século XXI, onde predominam as novas tecnologias, 

representando a BE uma mais-valia porque se revela um verdadeiro centro de pesquisa e 

aprendizagem. 

  

            2.5 - Articulação com textos institucionais  

 

 É intenção desta investigação estabelecer uma relação funcional e criativa entre 

as propostas de base genológica que realizamos e os documentos de referência no ensino 

da língua. 

 Uma leitura atenta dos documentos de referência do Ensino de Português (PPEB, 

homologado em 2009, e MCPEB, consignadas pelo Despacho n.º 5306/2012, de 18 de 

abril de 2012) permite verificar que, no que toca à noção de Género, não existe uma 

definição estabelecida e estabilizada do conceito; pelo contrário, o termo é usado de 

forma a permitir interpretações variadas. 

As MCPEB apenas mencionam o termo género a propósito do domínio por elas 

introduzido na Educação Literária e, mesmo assim, só o fazem a partir do 3º Ciclo. No 

1º Ciclo, referem apenas ler e ouvir ler obras de literatura para a infância e textos da 

tradição popular (Buescu, 2012: 11); no 2º Ciclo, alargam o corpus a ler textos da 

literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adaptações de clássicos 

(Buescu, 2012: 39); e, por fim, no 3º Ciclo, menciona-se ler textos literários, 
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portugueses e estrangeiros, de diferentes épocas e de géneros diversos (Buescu, 2012: 

53). 

 Constatamos igualmente que, embora não se recorra ao uso do termo género e 

não se faça referência ao que o mesmo implica em termos de metalinguagem específica 

para a Escola de Sydney, existem referências no domínio da Leitura e da Escrita que 

remetem, quer para a diversidade de textos, quer para a importância de ter presente na 

sua redação a funcionalidade com que se escreve e os destinatários para que se escreve, 

bem como as partes que constituem o texto se bem que não lhes seja atribuída nenhuma 

designação. Existem inclusive referências a metalinguagem que raia a terminologia da 

ABG quando se lê, a propósito da escrita de narrativas no 5º ano, a inclusão de um 

acontecimento desencadeador da ação (Buescu, 2012: 38), que sugere a etapa da 

Complicação da Narrativa.  

 Nos Programas de Português, desde o início do século XX, aprender a escrever é 

um processo de redescoberta e reconstrução da língua, procurando aperfeiçoar para 

melhorar a Leitura. Desta forma, aprender a escrever melhor será sinónimo de ler 

melhor, compreender, ou seja, permite o desenvolvimento de literacia. 

 A relação possível entre Leitura e Escrita implica a consideração da relação entre 

a leitura do texto e o tipo de texto escrito pedido ao qual o aluno deve supostamente 

chegar depois daquela realizada, contactando com essa tipologia textual, pedida 

posteriormente. A didática da Escrita sofreu alterações positivas dos anos setenta até à 

atualidade. De uma perspetiva tradicional que atribuía maior importância à correção 

formal em LM, na produção escrita, sem considerar intencionalidades e funções 

comunicativas expressas pela Escrita passou-se a uma perspetiva construtivista dita 

processual em que o professor acompanha o processo de escrita do aluno, colaborando 

com ele, interagindo e tornando evidentes as funcionalidades e tipologias textuais.  

 Os professores tornaram-se interlocutores e mediadores dos alunos nesse 

processo de redação compositiva, o que mais uma vez se enquadra na ABG. 

 A atual abordagem pedagógica da didática da Escrita considera-a como um 

processo cuja intencionalidade comunicativa determina a estruturação textual.  

 Ao professor cabe o papel de orientar/ mediar o trabalho de redação dos alunos 

de forma gradual em termos de exigência, rigor e complexificação. Mais do que teorizar 

sobre as várias etapas de textualização, cabe ao professor ensinar a escrever, escrevendo. 

Até porque será também uma forma de beneficiar os alunos em termos da aprendizagem 

transversal, no que toca à Leitura, Escrita e interpretação curricular. Também estes 
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aspetos lembram o currículo e a pedagogia visível que caracterizam a ABG. Em A 

escola que (não) ensina a escrever, Colello (2007, p. 275), cit. por Niza, afirma:  

 

No fracasso do ensino, gestado pela própria escola, somos 

traídos pelo reducionismo conceitual dos educadores sobre a natureza 

da linguagem, pela artificialidade das práticas pedagógicas, pela 

oposição entre ensino e interlocução e, finalmente, pela distância que 

se estabelece, todos os dias, entre professores e alunos, cultura e 

aprendizagem, escrita e práticas sociais de comunicação. (Niza, 

2011:10) 

 

Esta abordagem pedagógica da Escrita, que se quer interativa, implica encará-la 

como um todo ao qual estão inerentes uma funcionalidade e um contexto. Segundo 

Frederiksen & Dominic, cit. por Niza, implica encarar a escrita como atividade 

cognitiva; apropriação continuada de uma forma particular da linguagem e do seu uso; 

processo comunicativo; atividade contextualizada e intencional (Niza, 2011:10). Esta 

perspetiva didática pode ser compaginada com as propostas de uma ABG, que defende 

que cada Género apresenta marcas de registo específicas, adequadas à intencionalidade 

comunicativa da sua produção. 

 A Leitura e a Escrita, no dizer de Carlos Reis, são processos complexos que 

envolvem vários agentes e conhecimentos diversos: a primeira implica a descodificação 

do significado de textos em diferentes suportes por um leitor que agirá sobre esses, 

através de vários processos que conduzem à compreensão […]; a segunda depende do 

uso do sistema linguístico, vulgo língua, de processos cognitivos e translinguísticos 

complexos (planeamento, textualização, revisão, correcção e reformulação do texto) 

(Reis, 2009: 16). Leitura e Escrita são indissociáveis, permitindo a primeira o contacto 

com a segunda, com diferentes modelos textuais, com especificidades temáticas e 

formais, favorecendo a consolidação de aprendizagens.  

 Segundo as MCPEB, os vários domínios da língua são considerados e 

interrelacionam-se. Assim, para o domínio da Educação Literária, é pertinente ser capaz 

de desmontar o texto para perceber a sua estrutura, a partir de atividades de Leitura e 

Escrita, o que se pretende com géneros/tipologias textuais diversas. Por exemplo, o 

Género Exposição, com a introdução das Metas, passou a ser uma das tipologias textuais 

para o 7º ano, exigindo que se ensine aos alunos como proceder para defender um ponto 

de vista, pelo que, ao nível da Escrita, existe a introdução de uma Escrita orientada como 

metodologia. Pretende-se que o aluno escreva e saiba fazê-lo, o que implica uma 
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didática da construção do saber; preocupação em explicitar como se faz, tal como 

proposto por Martin com a sua ABG. Esta didática do exemplo e pedagogia do erro está 

presente. 

 As MCPEB apresentam um princípio de progressão no que respeita ao 

alargamento do leque de textos a ler e a escrever, desde os pequenos textos narrativos, 

informativos e descritivos, poemas e banda desenhada (e repare-se no que abarca o 

conceito de texto), passando por retratos, notícias, cartas, convites, avisos, textos de 

enciclopédias e de dicionários, previstos para o 1º Ciclo, avançando para entrevistas, 

roteiros, sumários e texto publicitário, no 2º Ciclo, até se chegar ao 3º Ciclo, com uma 

diversidade textual que abarca textos biográficos, retratos e autorretratos, textos 

informativos, textos expositivos, textos de opinião, críticas, comentários, cartas, 

reportagens, roteiros, páginas de diários e de memórias, cartas de apresentação, 

currículos, textos argumentativos, textos científicos, recensões de livros. 

 Segundo o PPEB, a operacionalização da Leitura deverá implicar três etapas, 

duas das quais, embora não designadas pela metalinguagem específica da ABG, fazem 

lembrar as etapas do Ciclo de Aprendizagem R2L, a saber a pré-leitura, Preparação para 

a Leitura, e a leitura propriamente dita, que, nos moldes em que é descrita, é 

compaginável com a etapa da Leitura Detalhada do Ciclo de Aprendizagem do R2L: 

 

 [A leitura] consiste na configuração e na construção dos 

sentidos do texto. Deverão ser ensinadas de forma explícita e 

sistematizada técnicas de localização, de selecção e de recolha de 

informação, de acordo com o(s) objectivo(s): sublinhar, tirar notas, 

esquematizar, etc. (Reis, 2009: 70).  

 

 O Programa fornece indicações no sentido de o professor de Português 

implementar um conjunto de práticas diversificadas de leitura, favorecendo a 

consolidação ou aprendizagem de técnicas/estratégias de apropriação dos significados do 

texto, pretendendo-se que o aluno mobilize esses saberes para se tornar um leitor cada 

vez mais competente, o que também é considerado pela ABG.  

 
Em síntese, pode afirmar-se que a maior consistência da 

conceção monológica e a sua importância pedagógica advêm do facto 

de a produção escrita ser encarada como um trabalho explícito que se 

pode aprender, desenvolver e adequar a diferentes meios e situações. 

(Niza, 2011: 25) 
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 A explicitude é uma marca da pedagogia de base genológica - uma pedagogia de 

currículo explícito. Quando aplicado ao ato de escrever, permite o desenvolvimento da 

consciência linguística, sendo, pois, uma prática reflexiva também. 

No 3º Ciclo, o trabalho desenvolvido em torno da Escrita visa a consolidação de 

aprendizagens anteriores, implicando uma evolução de textos mais pessoais para textos 

mais complexos a consolidar no Ensino Secundário, como a Exposição ou produções 

interdisciplinares. É também referida a regulação da produção escrita, que deverá partir 

de textos-modelo, favorecendo a tomada de consciência quanto ao que os caracteriza e 

distingue bem como dos efeitos produzidos pelos mesmos. Não se refere, porém, a 

importância dos padrões linguísticos subjacentes.  

Também uma ABG propõe, como ponto de partida, textos-modelo, que 

conduzam à redação de géneros do mesmo tipo. O contacto dos alunos com a 

diversidade tipológica contribuirá para a associação da Escrita a um processo não linear, 

mas complexo, onde a forma e o conteúdo refletem a intencionalidade comunicativa. O 

contacto prévio com modelos textuais permite aos alunos interiorizarem mais e melhor o 

que identifica determinado Género ou tipologia textual. Um dos princípios das MCPEB 

implica que os alunos sejam expostos a textos-modelo para lhes facilitar a redação de 

outros do mesmo género.   

O Guião de Implementação do Programa - Escrita estipula que a produção 

escrita deve ser fruto de um trabalho orientado pelo professor, apoio desse processo, o 

que se enquadra na metodologia da ABG, de Martin. Pretende-se que, no 3º Ciclo, os 

alunos, lendo, saibam identificar relações intratextuais, compreendendo de que modo o 

tipo e a intenção do texto influenciam a sua composição formal; identificar e 

caracterizar as diferentes tipologias e géneros textuais (Reis, 2009: 123). E ainda que, 

ao escrever, saibam seleccionar tipos e formatos de textos adequados a 

intencionalidades e contextos específicos (Reis, 2009: 126). 

Um Género é definido por ser um ato social, um ato socialmente orientado, ou 

seja, com uma dada intencionalidade. O PPEB não fala nestes termos, mas refere a 

intencionalidade dos textos como um dos princípios da sua redação. 

 É relevante o alargamento das atividades de Escrita e sua diversificação em 

termos da sua intencionalidade, destinatário e contexto que surgem associados ao nível 

linguístico e textual. É neste contexto que o PPEB defende atividades de escrita oficinal  
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que motivem os alunos e, ao mesmo tempo, respeitem o ritmo de aprendizagem destes, o 

que nos faz pensar no trabalho de esboços e reescritas para aperfeiçoamento, presente na 

etapa da Escrita Conjunta do Ciclo de Aprendizagem do R2L.
5
 

 Releva-se o papel da Escrita que, enquanto produção, é um processo que implica 

reflexão metalinguística sobre o que e como se escreve, facilitando o processo de 

aquisição de sentido, ou seja, de Leitura e compreensão dos significados produzidos 

daquela forma em particular, o que também lembra a ABG. A produção escrita é um 

processo metalinguístico e reflexivo, ajudando a desenvolver competências linguísticas, 

funcionais e estruturais; serve propósitos comunicativos e de aprendizagem dado que 

não se pode dissociar da intencionalidade comunicativa e do contexto de produção, o 

que a caracteriza como um processo sociocultural, tal como preconizado por Hymes e 

posteriormente por Martin. Enquanto processo sociocultural, à Escrita associa-se um 

contexto, um registo e uma intencionalidade comunicativa, tal como considerado pela 

ABG.  

 O desenvolvimento de técnicas de apropriação dos vários saberes em sala de 

aula, como o registo de notas e pesquisa orientada de informações constituem atividades 

de Escrita que visam o desenvolvimento da literacia, que se pode traduzir mesmo na 

redação de géneros diversos, no âmbito das diferentes áreas curriculares. 

 

 

2.6 - O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) e 

         a Abordagem Baseada em Género (ABG) 

 

 

 Uma breve referência ao Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas (QECRL), na medida em que ele marca as principais opções, designadamente, 

no ensino de uma LNM. 

 A ABG representa, no dizer de Avelar (2008: 2), um conjunto de propostas sobre 

princípios e procedimentos, pensadas para diferentes contextos do ensino das línguas, 

tendo como base a noção de género e o trabalho sobre o texto. O que se pretende é 

explicar o processo de apropriação textual para o qual contribui um ciclo de 

aprendizagem. A base desta abordagem é a LSF, que permite considerar o contexto de 

                                                           
5
No suporte digital que acompanha a versão impressa desta dissertação, são apresentados vários exemplos 

de produções nas suas diversas versões, do esboço ao texto final. 
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produção da língua, sem esquecer a forma como o conhecimento anterior de cada 

aprendente influencia a aprendizagem.  

A preocupação com a comunicação, a centragem no aprendente e suas 

necessidades, a importância dada à ação e tarefas são pontos de contacto do QECRL 

com os princípios e conceitos da ABG. 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - Aprendizagem, 

Ensino Avaliação é um documento de referência (não prescritivo) a ser utilizado pelos 

agentes envolvidos no ensino-aprendizagem de línguas (línguas estrangeiras, línguas 

segundas), no contexto europeu, pois fornece uma base comum para a elaboração de 

programas de línguas, linhas de orientação curriculares, exames, manuais, etc. (CE, 

2001: 19). Neste sentido, determina o tipo de abordagem a fazer aquando da planificação 

de programas de estudo e ensino de línguas. 

 O documento desenvolve uma abordagem acional, id est, a partir dessas 

necessidades analisa o uso da língua e refere que estratégias os aprendentes utilizam para 

ativar competências gerais e comunicativas como garante ou não do sucesso do seu 

desempenho em termos de produção e receção de textos e construção discursiva sobre 

temas. Para além de componentes linguísticas óbvias, o QECRL sustenta a existência de 

componentes de ordem sociolinguística, relacionadas com o contexto do uso da língua, 

pragmáticas, relacionadas com os propósitos comunicativos inerentes aos atos de fala e 

ainda uma competência discursiva, que se relaciona com a coerência e coesão na 

produção/receção de discurso. 

 Os utilizadores-aprendentes de uma língua são atores sociais que cumprem 

tarefas linguísticas, ou não, em contextos sociais específicos, através da realização de 

atos de fala que ganham significado nesse contexto e, para tal, mobilizam competências, 

ou seja, capacidades, conhecimentos e características da sua identidade pessoal, que 

aliam a competências específicas. O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem 

inclui as acções realizadas pelas pessoas que, como indivíduos e como actores sociais, 

desenvolvem um conjunto de competências gerais e, particularmente, competências 

comunicativas em língua (CE, 2001: 29).  

O conceito de uso da língua para fins sociais inerente ao caráter funcional dos 

atos discursivos estipulado no documento coaduna-se, perfeitamente, com a noção de 

língua abraçada pela ABG. Globalmente, de resto, o espírito do texto e as propostas do 

QECRL consubstanciam-se nas conceções pedagógicas de inspiração genológica e 

foram instrumento útil para a preparação dos materiais levada a cabo nesta investigação.  
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Capítulo 3 - Aplicação do estudo 

 

3.1 - Considerações gerais 

 

Este estudo realizou-se como projetado, tendo respeitado etapas de 

desenvolvimento.  

Por uma questão de organização do nosso discurso, vamos dar conta deste 

desenvolvimento, tendo como ponto de referência cada um dos géneros trabalhados e o 

que foi feito em sala de aula, no Apoio e em articulação com a BE, quer para o 

Português LM, quer para o PLNM.  

Teremos igualmente em conta que o processo/percurso de aprendizagem que ora 

designamos de percurso didático respeitou etapas, a saber, o diagnóstico, a definição de 

estratégias, a sua aplicação e avaliação de resultados, estimados a partir da comparação 

dos dados obtidos no final do ano letivo com os resultados iniciais. 

 

3.2 - Trabalho realizado na turma de 7º ano 

 

Antes de iniciarmos a apresentação de aspetos mais descritivos da nossa 

atividade, uma palavra prévia sobre a articulação curricular, ou seja, o modo como a 

transversalidade foi realizada. 
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Como já referimos, articulámos com três disciplinas - História, Geografia e CN -, 

através da partilha de conteúdos disciplinares que depois foram objeto de atividades de 

Leitura e Escrita sobre os mesmos, cientes de que ler e escrever sobre é aprender.  

Esta articulação transversal implicou o recurso a manuais daquelas disciplinas, 

com os quais nos deparámos, porém, com questões ligadas à dificuldade em definir tipos 

textuais, dado que a grande parte são textos híbridos ou sem Género marcado, o que 

dificultou, em parte, a nossa seleção textual. Os docentes realizaram também a atividade 

”Uma aula na BE” 
6
 para utilização dos guiões de tipologias textuais por nós elaborados.  

Os conteúdos trabalhados, objeto de leitura e redação, foram o Paleolítico, Egito, 

Democracia Ateniense, personalidades históricas, a História; vulcões e sismos, a CN; 

reciclagem e incêndios, a Geografia.  

Para cada um dos conteúdos curriculares, acertámos com os professores o tipo de 

texto a ser escrito e, posteriormente, objeto de avaliação articulada com a nossa 

disciplina. Assim, para História, foram escritos Relatórios Composicionais e Relatos 

Biográficos; para CN, Relatórios Composicionais; para Geografia, Exposições. A 

Narrativa foi trabalhada exclusivamente a Português.  

A avaliação articulada incidiu sobre os trabalhos de Escrita Conjunta, realizados 

em grupos de perfil cognitivo e, posteriormente, sobre a Escrita Independente, que foi 

realizada por pares de idêntico perfil cognitivo, por uma questão de gestão pessoal de 

tarefas. 

 

3.3 - Trabalho realizado a partir da BE 

 

Partindo do princípio da pedagogia R2L, que implica a integração da literacia na 

aprendizagem de cada disciplina do currículo escolar, pois aprender um tópico escolar é 

aprender a ler e a escrever sobre ele, o trabalho desenvolvido a partir da BE envolveu as 

várias áreas curriculares, que articularam com a disciplina de Português conteúdos 

apresentados como textos e a redação de textos sobre aqueles; a elaboração dos guiões 

de tipologias textuais, fruto de um trabalho de articulação no que respeita a conteúdos 

disciplinares específicos das disciplinas envolvidas, que teve em conta as tipologias 

                                                           
6
“Uma aula na BE” é uma das atividades contempladas no Plano Anual de Atividades da BE que visa a 

promoção das literacias digitais e de informação. 
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textuais, escolhidas por serem transversais ao currículo; e a realização da atividade 

“Uma aula na BE”, para exploração dos guiões de tipologias textuais.
 7 

A atividade “Uma aula na BE” permitiu o trabalho com os géneros discursivos 

que selecionámos no âmbito deste estudo: Narrativa, Relato Biográfico, Relatório 

Composicional e Exposição. Cada um dos géneros foi trabalhado a partir da exploração 

desses guiões nas áreas curriculares de Português, História, Ciências Naturais e 

Geografia, seguindo as etapas do Ciclo de Aprendizagem, tal como previsto no R2L (cf. 

Anexo 5 - Guiões de tipologia textual aLer Escrever + e melhor, a) Narrativa, b) Relato 

Biográfico, c) Relatório Composicional, d) Exposição), tendo havido cuidado com a 

proximidade das etapas deste ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Parte do Guião de tipologia textual aLer Escrever + e melhor - Narrativa 

 

Realizámos aulas interativas, reforçando a ideia de que, para redigirem textos de 

cada um daqueles géneros, os alunos deverão ter em conta o propósito para que são 

escritos, características de estrutura (organização interna em etapas) e características 

linguísticas. 

                                                           
7
Concedemos dois blocos de noventa minutos para a Narrativa e para o Relatório Composicional 

(História, Ciências Naturais), um para o Relato Biográfico (História) e quatro para a Exposição 

(Geografia) e os professores com quem articulámos concederam um bloco de noventa minutos da sua 

planificação para pesquisa de conteúdos curriculares, no âmbito das temáticas pedidas para cada tipologia.  
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Assim, para além do apoio e incitamento pedagógico, a investigação-ação 

implicou a produção e exploração de guiões de tipologias textuais em suporte digital, 

que constituem parte central desta dissertação. 

 Trata-se, como já foi referido, de guiões de tipologias textuais transversais ao 

currículo, preparados para integrar os recursos da BE com o propósito de disseminar 

tarefas e reflexão por professores e alunos, respeitando, por isso, as etapas do Ciclo de 

Aprendizagem ponderado. Apresentam o formato de flipcharts, podendo ser utilizados, 

não só autonomamente por alunos e professores, razão pela qual apresentam notas de 

autocorreção do que é proposto, como forma de acompanhar o percurso de 

aprendizagem de cada um dos géneros, mas também em situação de sala de aula ou 

mesmo na BE, “Uma aula na BE”, sendo que o ideal é estas serem espaços e momentos 

complementares com o mesmo objetivo: ensinar a escrever/ler determinados géneros. A 

sua elaboração foi faseada e sujeita a alterações diversas, sendo nossa intenção, desde o 

início, que constem da página do Agrupamento onde lecionamos como um recurso 

digital de aprendizagem, em www.crelorosae.net, onde estarão ao dispor da comunidade 

de aprendizagem. 

Os guiões apresentam uma breve introdução ou enquadramento e, sempre que 

aconselhável, referência a documentos do ensino da LM, Metas Curriculares de 

Português - Ensino Básico (MCPEB), associando a cada tipologia os  objetivos do 

domínio da Escrita definidos para o 7º ano, e à Abordagem Baseada em Género. 

Procuramos que as designações usadas nestes documentos, a saber, “texto narrativo", 

“texto biográfico”, “texto informativo” e “texto de opinião/texto argumentativo” sejam 

inclusivas ou compatíveis com as dos géneros Narrativa, Relato Biográfico, Relatório 

Composicional e Exposição. 

Nesta medida, estes recursos digitais de que falamos são constituídos por uma 

série de atividades ligadas a cada uma das etapas do ciclo de ensino-aprendizagem, no 

âmbito desta pedagogia, começando pela Construção do Contexto/Preparação para a 

Leitura. Durante este momento, é feita a Orientação para o Campo com apelo aos 

conhecimentos e experiência anteriores dos alunos, mobilizando-os, e trabalho sobre as 

palavras/expressões/metáforas gramaticais mais difíceis presentes no texto-modelo 

desconhecidas dos alunos, procurando a sua equiparação com os termos do Português 

mais corrente, e orientação para o Género. Seguem-se atividades para os restantes 

momentos do ciclo, dos quais destacamos a Leitura Detalhada por ser o centro de um 

ciclo de interação escorada, suportada pelo nosso amparo constante. Para este momento 

http://www.crelorosae.net/
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do ciclo, selecionámos um excerto do texto-modelo, exemplificativo por ser 

significativo e de riqueza linguística a considerar. Fizemos a paráfrase deste e lemo-lo 

detalhadamente, explorando o conteúdo, tendo em conta uma série de perguntas, 

questões Pq (quem?, o quê?, onde?, quando?, como?, porquê?). À Leitura Detalhada, 

seguiu-se a Preparação para a Escrita, com um trabalho sobre a construção do período, 

sobre marcas linguísticas. Após a apropriação das características linguísticas para 

produzir significado, sugerimos que os alunos mudassem de Campo (tema), mantendo o 

mesmo Género de texto. Relembrámos que era importante ser fiel à estrutura do texto; 

usar as palavras adequadas e uma linguagem apropriada; e conhecer o Campo (assunto). 

A última etapa do Ciclo R2L, a Construção Independente, representa um desafio à 

aprendizagem dos alunos e à nossa facilidade em fazer-lhes passar a mensagem, 

independentemente do seu perfil, das suas capacidades, pois o que nos propusemos foi 

desenvolver competências e é disso que se trata no âmbito de uma pedagogia construtiva 

e que parte do estudo dos géneros textuais, como fonte de e para produção de 

conhecimento.  

No caso do Relato Biográfico, a Construção Conjunta foi realizada no âmbito da 

nossa disciplina; a Construção Independente foi realizada em articulação com a 

disciplina de História.  

O Género Relatório Composicional foi trabalhado várias vezes ao longo do ano 

letivo, nas aulas de Apoio e nas áreas curriculares propriamente ditas, pelo que aquilo 

que o distingue não foi novidade para os alunos. Como proposta de Escrita Conjunta, 

sugerimos um conteúdo curricular de História e os textos foram corrigidos pela 

professora desta disciplina e por nós. A Construção Independente foi elaborada e 

avaliada em articulação com a disciplina de CN. 

Quanto à Exposição, dado que esta tipologia exige maior elaboração de discurso 

(estrutura interna e traços linguísticos), quer no que concerne à leitura, quer no que 

concerne à produção os alunos realizaram as atividades propostas de forma mais lenta, 

procurando muito o nosso apoio. A proposta de Escrita Conjunta e Construção 

Independente de uma Exposição foi articulada com a disciplina de Geografia. 

De referir, ainda, que aconselhámos o trabalho de pesquisa, antes da redação do 

Relato Biográfico, Relatório Composicional e Exposição, consultando os guiões 

Aprender aLer+, em www.crelorosae.net, a que já nos referimos anteriormente. 

Relembramos apenas que são guiões em suporte digital que visam promover as 

competências em literacias de informação e foram oportunamente utilizados para esse 

http://www.crelorosae.net/
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fim. Pretendemos incutir nos alunos a ideia de que a informação deve ser transformada 

em conhecimento e, para que tal aconteça, implica um trabalho de pesquisa, online ou 

em suporte papel, sublinhados, registo de notas, resumos, evitando o copy past, 

estruturação e apresentação das fontes consultadas, na essência, um combate à geração 

do copy past, visando a sua transformação em geração de produtores de conhecimento, 

promovendo as competências de leitura crítica e as literacias de informação. 

Ainda no âmbito do trabalho emanado das tarefas da BE, realizou-se o Apoio ao 

aluno de PLNM, aluno este que, frequentando o 7º ano de escolaridade, pertencia à 

turma A. Daremos conta desse trabalho em secção subsequente. 

 

           3.4 - Trabalho realizado nas aulas de Português Língua Materna (PLM) 

 

           3.4.1 - Relato breve 

 

A heterogeneidade da nossa turma determinou que houvesse grupos de nível, o 

que exigiu uma atuação específica em sala de aula, pautada por um trabalho sobretudo 

direcionado para os alunos menos motivados e com mais dificuldades. 

 Estes constrangimentos impuseram-nos um ritmo de trabalho menos acelerado e 

o recurso a um trabalho colaborativo de pares e com os professores, na recolha de 

informação para redação, durante as aulas e na BE. No presente estudo de caso, a 

metodologia assentou num trabalho gradual de construção de texto, esboço, rascunho, 

redação final e aperfeiçoamento textual, sendo o produto, nalguns casos, divulgado no 

blogue da turma e no jornal escolar.
8
 

                    Considerando que, numa abordagem baseada no texto, as atividades são 

escolhidas tendo em vista o ciclo de ensino-aprendizagem, estabelecemos planos de 

aulas, sequências em que trabalhámos de forma gradual e oportuna cada uma das 

tipologias textuais (cf. Anexo 6 - Planificação de sequências por género discursivo - a) 

Narrativa, b) Relato Biográfico, c) Relatório Composicional, d) Exposição). 

 Inicialmente, a sequenciação das tipologias a trabalhar não respeitou nenhum 

critério para lá das planificações já elaboradas para o 7º ano; posteriormente, fizeram-se 

adaptações das mesmas, tendo em conta o âmbito deste estudo. 

                                                           
8
Este facto lembra o conceito de comunidade de escritores e leitores, enquanto centro de aprendizagem, e 

o trabalho sistemático de redação textual para eventual garantia da sua consolidação, no que respeita à 

Escrita, ambos propostos pelas MCPEB.  
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 O ciclo de ensino-aprendizagem de sequências implicou atividades planificadas 

em torno dos géneros textuais, partindo da exploração dos guiões de tipologias textuais 

que apoiaram os alunos no processo de redação até se tornarem aptos a escrever de 

forma independente (ou, pelo menos, mais bem preparados para tal, se considerarmos os 

resultados a longo prazo…).  

A redação por géneros foi feita através de um trabalho de articulação disciplinar, 

quer no que respeita à pesquisa necessária para o Relato Biográfico, Relatório 

Composicional e Exposição, quer no que respeita à sua avaliação. 

As aulas de Português foram aulas de Leitura Detalhada, estudo, pesquisa, 

tratamento da informação e redação dos géneros textuais, sobretudo no decurso do 

segundo período, em articulação com a BE - Relato Biográfico, Relatório 

Composicional e Exposição. 

 

3.4.2 - O Ciclo de Aprendizagem Reading to Learn (R2L) - Leitura 

Detalhada nas aulas de Português Língua Materna (PLM) 

 

Durante as aulas de Português, fizemos a Leitura Detalhada de Narrativas, 

obedecendo aos princípios do Ciclo de Aprendizagem R2L (cf. Anexo 7 - Registos de 

aulas de Leitura Detalhada).
 9

  

Relembramos a Leitura Detalhada de um excerto de O cavaleiro da Dinamarca, 

de Sophia Andresen (cf. Anexo 7 - Registos de aulas de Leitura Detalhada - Texto 6) 

que segue os moldes em que a leitura foi realizada ao longo do ano letivo e que foi 

testada numa ficha formativa, tendo os resultados sido muito positivos, quando 

comparados com os obtidos no teste de diagnóstico, sobretudo entre os alunos mais 

competentes 
10

, mas também entre cinco dos alunos que frequentaram o grupo de Apoio, 

                                                           
9
Os registos dessas aulas partiram das nossas anotações e memória do que fizemos com os alunos e 

constam em anexo. No decurso do primeiro período, lemos textos da literatura tradicional, com marcas 

evidentes de Narrativa, “O sapo e a raposa” e “A comadre Morte”, contos tradicionais recolhidos por 

Ataíde Oliveira e Teófilo Braga, respetivamente; lemos, ainda, “Regresso às aulas”, de Alice Vieira, 

“Enxovalhamento”, de Nora Baskins, e um excerto da obra O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia 

Andresen, que, por ser de leitura orientada a ser testada, foi um excerto de dimensão superior à que deve 

servir de suporte à Leitura Detalhada; no decurso do segundo período, lemos “Avó e neto contra vento e 

areia”, de Teodolinda Gersão, “Mestre Finezas”, de Manuel da Fonseca, e um excerto da narrativa 

História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de Luis Sepúlveda. 
10

Referimo-nos aos alunos 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26 e 28. 
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alunos que melhoraram as suas classificações, o que significa que, em geral, 

compreenderam o que foi dito e feito.
11

 

Durante as aulas de Leitura Detalhada, a nossa primeira preocupação foi a 

preparação para a leitura orientada, através do diálogo e interação com os alunos sobre o 

tema/Campo e Género do texto, dando informações sobre o contexto, expondo a 

temática e apresentando a estrutura textual, utilizando termos percebidos por todos e 

recorrendo a estratégias para facilitar o entendimento do Campo, as Relações entre os 

intervenientes e a organização textual, o Modo. 

 A Leitura Detalhada dos excertos implicou uma interação escorada que 

desenvolvemos, globalmente falando, do modo e com os cuidados a seguir enunciados. 

Começámos por apresentar o significado global dos parágrafos para facilitar o 

entendimento do seu sentido aos alunos. A Leitura Detalhada foi sistematicamente 

antecedida por paráfrases, utilizando termos do senso comum para viabilizar a 

compreensão dos alunos. A pista de localização e o significado são outras indicações de 

preparação utilizadas na Leitura Detalhada do Ciclo R2L e de que nos socorremos. 

Colocámos, em seguida, questões aos alunos, pedindo-lhes para identificarem ou 

selecionarem informação. Reforçámos positivamente as intervenções (com vista ao 

sucesso da Leitura, demos informação aos alunos para que respondessem corretamente) 

e elaborámos contexto e linguagem, recursos expressivos, recorrendo à metalinguagem 

literária estilística. Discutíamos com os alunos qual o propósito sociocomunicativo do 

Género. De seguida, fazíamos a Leitura Detalhada, frase a frase ou parágrafo a 

parágrafo, conscientes de que poderíamos ajudar os alunos a melhorar a sua competência 

leitora. Foi nossa preocupação trabalhar com os alunos a língua que produz os textos, de 

forma hierárquica - top-down - como pressupõe a ABG - texto, oração e frase. Seguiu-se 

uma fase de trabalho em que a preocupação, de acordo com as propostas R2L, foi o 

trabalho frase a frase, o conhecimento do significado de palavras desconhecidas, 

apresentando sinónimos correntes, por exemplo. O inverso também foi feito, ou seja, a 

partir do sinónimo dado, pedíamos aos alunos a palavra do texto, dando pistas de 

localização. O objetivo era construir o significado do texto, potenciar a competência 

leitora dos alunos. Aquando da leitura de cada frase, além do trabalho com os 

significados e a propósito recorremos à tipologia de questões Pq para testar a 

compreensão. Sempre que possível, fazíamos elaborações, aproveitando para utilizar 

                                                           
11

Referimo-nos aos alunos 3, 8, 9, 10 e 11. 
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metalinguagem linguística, definindo termos técnicos ou literários. Também explicámos 

conceitos e apelámos ao background dos alunos e, oportunamente, fizemos a leitura de 

implícitos, apelando, em certas situações, à opinião dos alunos sobre ideias presentes no 

texto, gerando discussões sobre o significado. Os alunos responderam, identificando, 

selecionando e discutindo; a professora preparou, elaborou o contexto e a língua, 

explicou, discutiu, confirmou, rejeitou, deu reforço positivo e, sobretudo, apoiou a 

Leitura feita pelos alunos.  

Neste ciclo de interação escorada onde os aprendentes realizam tarefas com 

significado porque estão a produzir conhecimento curricular, realçamos o nosso papel de 

amparo, importante na sustentação de todo o processo de ensino/aprendizagem (Avelar, 

2008: 163). 

 

3.4.3 - Um exemplo do trabalho desenvolvido 

 

A título de exemplo, mencionamos o Género Relatório Composicional que foi 

trabalhado a Português (ainda sem recurso aos guiões), a propósito da Unidade Didática 

1 - Texto narrativo - Narrativas da literatura popular e tradicional. Pedimos aos alunos 

um trabalho em grupo sobre Literatura Tradicional, que implicava a realização de uma 

ficha de trabalho com orientações (cf. Anexo 8 - Guião de realização do trabalho de 

pesquisa sobre a Literatura Tradicional), pesquisa de informação, com recurso aos 

guiões Aprender aLer+, e redação de um Relatório Composicional sobre o assunto. Para 

esse efeito, seguiram-se as seguintes etapas de trabalho: 

1. Apresentação de um modelo dessa tipologia, um texto sobre a Literatura 

Tradicional.  

2. Apresentação de questões, parágrafo por parágrafo, cujas respostas foram 

orientadas para a informação pertinente, por oposição à acessória ou secundária.  

3. Registo de notas por parte dos alunos; posterior leitura do texto-modelo, 

sublinhando, destacando a informação mais pertinente, distinguindo o essencial do 

acessório. 

4. Pesquisa de informação sobre o tema em outras fontes, online e em suporte 

papel. Esta pesquisa foi orientada por um conjunto de perguntas. De seguida, os alunos 

leram, sublinharam e retiveram a informação pertinente, tendo presentes questões sobre 

o tema às quais deveriam responder.  
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5. Identificação no texto-modelo de uma introdução, onde o assunto/tema consta 

e que, na metalinguagem genológica, se designa por Classificação do Relatório 

Composicional e o desenvolvimento desse tema, com informações resultantes de uma 

progressão temática, Tema - Rema, que representa a Descrição desse assunto e a síntese 

do mesmo. 

6. Como etapa final que precedeu a elaboração do Relatório Composicional sobre 

Literatura Tradicional os alunos selecionaram todas as ideias pertinentes e organizaram-

nas de acordo com as etapas da estrutura interna atrás referidas - a Classificação e a 

Descrição -, recorrendo a um discurso pessoal, para o que serviram as respostas dadas às 

questões colocadas. A esquematização da informação originou um texto novo da autoria 

dos alunos, que redigiram, reviram e depois nos entregaram para avaliação. Os alunos 

realizaram, ainda, uma atividade de seleção de marcas de registo do texto-modelo.  

O trabalho em torno deste Género foi repetido em articulação com as disciplinas 

de História e CN, como mais adiante referiremos. É um Género deveras relevante no 

contexto escolar pois mobiliza competências de literacia da informação que são 

avaliadas em todas as áreas curriculares. Efetivamente, a leitura de textos factuais é 

muito importante em termos curriculares porque contribui para o desenvolvimento de 

competências essenciais para aprender na escola: ler textos académicos com 

compreensão, identificar informação-chave no texto, registar a informação lida e usá-la 

para escrever textos próprios.  

Nas aulas de Português, no decurso do primeiro período, introduzimos, também, 

a Narrativa e a Exposição; os restantes géneros, no segundo e terceiro período. 

Seria fastidioso referir os elementos e o modo como o trabalho foi desenvolvido. 

O exemplo acima dado sobre o Relatório Composicional atesta a proximidade com as 

propostas da abordagem de base genológica, designadamente, as propostas de David 

Rose (2012). A mera consulta dos guiões permite constatar a conformidade das nossas 

propostas com os princípios de R2L. 

Algumas propostas R2L foram elaboradas ou alargadas, mantendo-se o espírito 

original.  

 

3.5 - Aplicação do princípio da transversalidade; articulação curricular 

 

O trabalho que desenvolvemos ao longo do ano letivo assentou sobre dois pilares 

- articulação curricular e articulação com a BE -, que se podem inclusive confundir. 
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Para garantir que esta articulação fosse respeitada, criámos situações de 

aprendizagem onde os alunos se depararam com o mesmo tipo de tarefas escolares de 

construção do conhecimento a Português, História, Geografia e CN, o que se traduziu na 

produção de textos, ou seja, na utilização da linguagem de uma forma específica, 

devidamente solicitada e orientada pelo professor e pelos guiões de tipologias textuais 

propriamente ditos, publicados na página da BE. 

 A elaboração destes guiões teve em conta as tipologias textuais, escolhidas por 

serem transversais ao currículo, e são fruto de um trabalho de articulação, no que 

respeita a conteúdos disciplinares específicos das disciplinas envolvidas. A produção 

textual após o processo de redação correspondente às etapas do R2L e a avaliação da 

mesma foram decididas e realizadas de forma articulada, tendo presentes as 

planificações e conteúdos curriculares das disciplinas envolvidas. 

As tarefas que permitiram desenvolver a Escrita sobre temáticas específicas de 

cada disciplina (Sophia Andresen - Português; Paleolítico, Egito, personalidades 

históricas e Democracia Ateniense – História; Sismos – CN; reciclagem e incêndios, 

Geografia) foram objeto de aprendizagem/avaliação articulada.
12

 A avaliação da 

produção final independente foi feita em articulação com estas disciplinas e, por uma 

questão de gestão do tempo e dificuldades em corrigir tantos textos (Escrita Conjunta e 

Escrita Independente), optámos por uma redação independente feita a pares, constituídos 

por alunos com o mesmo perfil e atitude, de forma a não falsear ou, pelo menos, tentar 

não fazê-lo, tornando os resultados o mais fiéis possível. A temática sugerida na etapa de 

Produção Independente resultou da articulação curricular, em contexto de sala de aula e 

na BE, realizada com as disciplinas de Português (Narrativa, Relato Biográfico, 

Relatório Composicional, Exposição), História (Relato Biográfico, Relatório 

Composicional, que, a par da Exposição, foi também trabalhado com o aluno de PLNM), 

Ciências Naturais (Relatório Composicional) e Geografia (Exposição e ainda Relatório 

Composicional, no caso do aluno de PLNM). 

A articulação curricular passou, igualmente, por decisões tomadas em Conselho 

de Turma, relativas à linguagem de aprendizagem (cf. Anexo 3 - Ata do Conselho de 

Turma do 7º D, setembro/2013, excertos).   

   

                                                           
12

Cf. os exemplos dos textos apresentados em anexo e que resultam da Escrita Conjunta e Escrita 

Independente de cada um dos géneros.  

No suporte digital que acompanha a versão impressa desta dissertação, podem encontrar-se mais exemplos 

de produções escritas dos alunos. 
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3.6 - Desenvolvimento das aulas de Apoio de Português Língua Materna  

                    (PLM) 

 

As aulas de apoio de PLM realizaram-se no âmbito do projeto Ajudar aLer+, por 

sua vez, com referência ao projeto Charneca aLer+, em articulação com a BE e com o 

Departamento de Línguas (cf. Anexo 9 - Plano Anual de Atividades da BE), e foram 

direcionadas para os alunos com mais dificuldades. Ainda que o grupo fosse grande 

(doze alunos), pudemos contar com a colaboração de alunos tutores da mesma turma. 

Desenvolvemos, em regime de tutoria, durante um bloco semanal de noventa minutos, 

um trabalho de orientadores e amparo de alunos menos competentes, com a ajuda de 

alunos da turma mais competentes, visando colmatar lacunas, o que, certamente, dará 

mais frutos a longo prazo.
13

 

Dado que os restantes alunos da turma, além destes do Apoio, iriam beneficiar de 

aulas na BE para exploração online dos guiões de tipologia textual aLer Escrever + e 

melhor, achámos preferível dar um acompanhamento mais especializado aos alunos do 

Apoio. Nas aulas de Apoio, o trabalho desenvolvido ao longo dos três períodos centrou-

se essencialmente em textos de tipologias diversas, implicando atividades de Leitura 

Detalhada e redação de géneros (cf. Anexo 10 - Registo das aulas de Apoio/Períodos 

letivos). 

Os géneros textuais foram selecionados, tendo em conta a sua transversalidade e 

possibilidade de articulação de conteúdos das áreas curriculares envolvidas. Como foi 

acima referido, aproveitando conteúdos - conhecimento das disciplinas de História, 

Geografia e CN -, articulámo-nos com os professores dessas disciplinas, no sentido de 

trabalhar com os alunos esses conteúdos e sobretudo a Leitura e Escrita sobre os 

mesmos, tendo em mente que a aprendizagem de novos conhecimentos não se pode 

dissociar da Leitura e Escrita sobre estes, pois aprender a usar uma língua é aprender a 

significar.
14

 

Uma avaliação realizada neste momento do trabalho revelou que os alunos 

tinham grande dificuldade por se sentirem perdidos na atividade proposta; não sabiam o 

                                                           
13

Os alunos tutores foram convidados a participar no projeto, tendo sido pedida autorização aos seus 

Encarregados de Educação, dado que a aula de Apoio seria em horário extra aula. 
14

Por exemplo, tendo em conta o estudo do Paleolítico à disciplina de História e após feedback dado pela 

professora, no que respeitava a produção de textos informativos (na sua metalinguagem) sobre o tema, ou 

seja, Relatórios Composicionais (na nossa metalinguagem), decidimos trabalhar os mesmos na aula de 

Apoio. Pedimos aos alunos que integravam o grupo de Apoio a redação de Relatórios Composicionais em 

jeito de reformulação dos iniciais, aproveitando-os para a aula de tutoria, para melhoria e consolidação, 

em Oficina de Escrita, para tentar perceber onde estavam as suas dificuldades. 
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que escrever, apesar de terem a informação disponível no seu caderno e manual. A 

colaboração da professora de História, disponibilizando tópicos de orientação para a 

redação dos textos, levou-nos à elaboração de uma ficha de orientação (cf. Anexo 11 - 

Ficha de orientação para a elaboração de Relatórios Composicionais sobre o Paleolítico).  

                    Para introduzir a metalinguagem própria da ABG, começámos por tranquilizar os 

alunos, fazendo-os constatar que, afinal de contas, o que lhes dizíamos correspondia ao 

que faziam quando escreviam Relatórios Composicionais que lhes eram pedidos por 

várias disciplinas, inclusive Português. Afinal, o parágrafo inicial, a dita introdução, 

apresentava aquilo de que se ia falar, ou seja, a Classificação, na metalinguagem da 

ABG, e os parágrafos seguintes, o dito desenvolvimento, apresentavam informações 

sobre o assunto, ou seja, a sua Descrição. Os alunos reescreveram os seus textos que 

foram sujeitos a uma segunda avaliação pela professora de História, tendo sido os 

resultados mais satisfatórios (cf. Anexo 12 - Produção dos alunos: Relatórios 

Composicionais sobre o Paleolítico - Apoio – a) Alunos 6, 14 e 24; b) Alunos 8 e 30). 

Na posse de informações mais precisas sobre o que deviam fazer, os alunos sentiram-se 

mais à vontade para redigirem o texto solicitado.  

                    Na sequência das matérias lecionadas a esta disciplina, pedimos aos alunos a 

redação de um segundo Relatório Composicional, desta feita sobre o Antigo Egito, tendo 

o procedimento sido o mesmo (cf. Anexo 13 - Produção dos alunos: Exemplos de 

Relatórios Composicionais sobre o Antigo Egito - Apoio – a) Aluno 9; b) Aluno 2). 

Com os seus tutores, redigiram, aperfeiçoaram e reescreveram os textos.  

A repetição da situação de aprendizagem para testar a redação de um Relatório 

Composicional aconteceu no final do ano letivo, na disciplina de CN, tendo-se 

verificado progressão entre os alunos que revelaram mais dificuldades, como veremos 

em capítulo e secção oportuna.  

O Apoio foi também espaço para aperfeiçoamento textual, em Oficina de Escrita, 

com o grupo de tutoria, mediante guiões que orientaram a redação dos alunos, que, 

sabendo o que era pretendido, porque explícito, melhoraram efetivamente a sua 

produção.
15

 

                       A propósito do Género Exposição, após termos trabalhado os conceitos de 

opinião e facto, demos aos alunos uma ficha informativa com indicações da estrutura 

deste Género que os orientava em termos do que se pedia e com indicações de conteúdo 

                                                           
15

Estas aulas foram ainda espaço de estudo para as outras disciplinas. 
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(cf. Anexo 14 - Ficha informativa para redação de uma Exposição). Apresentada a 

estrutura do texto (e refira-se que os alunos teimaram em utilizar a terminologia de 

introdução, desenvolvimento e conclusão), redigiram Exposições onde apresentaram as 

suas opiniões sobre o que quiseram: temas, como o Facebook, as redes sociais, em geral, 

a televisão (cf. Anexo 15 - Produção dos alunos: Exemplos de Exposições elaboradas 

nas aulas de Apoio – a) Alunos 9 e 15; b) Alunos 7 e 14). 

Ao longo do ano letivo, fomos insistindo na redação deste Género discursivo 

com este grupo de alunos sobre temas diversos (a leitura, o Natal, a poluição e os maus 

tratos a animais). Estes textos foram revistos e aperfeiçoados e, posteriormente, alguns 

deles foram publicados no blogue e no jornal escolar.  

Numa das últimas aulas de Apoio do primeiro período, os alunos redigiram uma 

Exposição sobre o Natal (cf. Anexo 16 - Produção dos alunos: Exemplo de Exposição 

elaborada na aula de Apoio - O Natal). Relembrámos as marcas linguísticas e a estrutura 

a partir do tema sugerido, construímos o Campo, partindo do conhecimento e 

experiência dos alunos, perguntando-lhes o que lhes sugeria a palavra Natal, o Natal, 

com recurso ao brainstorming. Definimos, assim, os tópicos a utilizar na elaboração 

conjunta do texto, aproveitando as ideias. A segunda grande tarefa foi organizar esses 

tópicos em termos de ideias coerentes de um texto. Seguindo a estrutura deste tipo de 

texto, os alunos começaram a redação conjunta connosco, sempre sob nossa orientação, 

e aproveitámos para ir chamando a atenção para desvios ao que se pretendia e correção 

linguística. Numa segunda etapa, os alunos passaram a limpo o seu rascunho, 

aperfeiçoando-o. Por fim, corrigiram as últimas incorreções e deram por concluído o 

texto.  

O tipo de trabalho desenvolvido foi efetivamente o de uma interação escorada 

em que o professor não fugiu ao background dos alunos, à sua bagagem, em termos de 

scientia, antes reutilizando-a para elaborar ideias e conceitos, tornando a sua linguagem 

mais densa e técnica, se assim podemos dizer. O resultado foram Exposições onde as 

várias etapas foram respeitadas em termos de Tese, Argumentos e Reiteração da Tese. 

A nossa insistência neste Género levou a que, numa das aulas de Apoio, 

realizássemos com os alunos uma Exposição sobre maus tratos e abandono dos animais 

(cf. Anexo 17 - Produção dos alunos: Exemplo de Exposição elaborada na aula de Apoio 

- Maus tratos e abandono dos animais).  

No segundo período, as aulas de Apoio foram palco de várias leituras de textos 

de manuais das disciplinas envolvidas, a saber, Português e História. Tivemos 
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preocupação em identificar o Género, relembrando a estrutura do mesmo, no caso, 

Narrativa (Português) e Relatório Composicional (História) e o seu propósito 

comunicativo.  

Referimos, aqui, por ter marcado o nosso trabalho e o diálogo com os nossos 

colegas, a grande dificuldade em selecionar textos dos manuais, dado que a maior parte 

deles são híbridos, não apresentando a estrutura do Género segundo a ABG. Apesar 

disso, fizemos uma aula de Leitura Detalhada de Relatórios Composicionais do manual 

de História sobre uma das matérias então em estudo - a Civilização Romana (cf. Anexo 

7 - Registos de aulas de Leitura Detalhada - Texto 17).  

No segundo período, as aulas de Apoio serviram também para a Leitura 

Detalhada de Narrativas, nos mesmos moldes em que fora realizada em sala de aula (cf. 

Anexo 7 - Registos de aulas de Leitura Detalhada – Textos 10, 11, 15, 16, 17).
16

 

 

 

3.7 - Desenvolvimento das aulas de apoio de Português Língua Não Materna 

(PLNM) 

 

Feito o diagnóstico, o aluno de PLNM foi posicionado no nível de proficiência 

global A2, Iniciação, na oralidade, escrita e global (cf. Anexo 4 - Teste de Diagnóstico 

de PLNM). 

Este aluno usufruiu de dois blocos de quarenta e cinco minutos, um 

individualizado, outro inserido no grupo de apoio do 7º D. No apoio individualizado, 

trabalhámos a Oralidade e a Escrita, essencialmente; no apoio conjunto, trabalhou-se a 

Leitura e Escrita de géneros textuais, tendo-se recorrido a exercícios de alargamento 

vocabular e exploração de significados nos textos-modelo e consulta do dicionário, 

inclusive. Ensinámos o brainstorming como técnica de expansão do texto, mas com 

dificuldades, dadas as limitações lexicais do aluno, razão pela qual todas as tarefas 

solicitadas foram muito orientadas/amparadas. 

Realçamos que o trabalho desenvolvido com o aluno foi sempre em articulação 

com outras disciplinas, Português, História e Geografia, e seus conteúdos curriculares, 

acatando indicações para a redação do Relatório Composicional, a História e Geografia, 

                                                           
16

O Anexo 7 aparece também em suporte digital, incluindo, neste caso, os textos 10, 15 e 16 aqui 

mencionados. 
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e para a redação da Exposição, a História, e que os textos foram avaliados pelos 

professores dessas disciplinas e ainda pela professora de Português. 

Foi também neste sentido que em algumas aulas de Apoio se leram textos dos 

manuais de Português e História. Realizámos aulas de Leitura Detalhada, nos moldes em 

que o fizemos com os alunos do grupo de apoio de PLM, mas com um amparo 

redobrado
17

. Por exemplo, a propósito do conteúdo de História O Paleolítico, realizámos 

uma aula de Leitura Detalhada e redação do Género Relatório Composicional, seguindo 

todos os passos apresentados para os alunos do PLM (cf. Secção 3.6) (cf. Anexo 7 - 

Registos de aulas de Leitura Detalhada - Texto 7). 

Além da Leitura foi a Escrita que dominou as aulas de Apoio do aluno de PLNM.  

De referir, por ser um aspeto comum à redação de todos os géneros discursivos, 

que as limitações linguísticas do aluno, próprias de um nível A2 de proficiência 

linguística, determinaram o trabalho desenvolvido com o mesmo, trabalho esse muito 

amparado, em busca de alargamento vocabular e melhoria de expressão oral e escrita. 

Com o género Narrativa, pretendemos desenvolver a imaginação do aluno, buscando 

enriquecer a expressão escrita. Apesar das suas limitações e do tempo, que também foi 

difícil de gerir porque se revelou assaz insuficiente, trabalhámos em algumas das aulas o 

guião de tipologia textual. Essas limitações condicionaram o trabalho desenvolvido; a 

nossa metodologia teve que ser invertida em relação a ele, ou seja, tivemos que partir de 

uma Construção Conjunta, primeiro recontada oralmente (propusemos ao aluno recontar 

uma história a partir de uma banda desenhada diferente da constante da proposta de 

Escrita Conjunta do guião online) e só depois redigida. A nossa intenção foi chegar ao 

escrito a partir do oral por considerarmos esta uma estratégia mais fácil para o aluno (cf. 

Anexo 18 - Ficha de Trabalho - Banda Desenhada - Narrativa e Anexo 19 - Produção do 

aluno: Narrativa - PLNM, Escrita Conjunta). O que fizemos, simultaneamente, em 

diálogo com ele, foi introduzir a metalinguagem da ABG, explicando as etapas e o uso 

da língua para fins específicos, como narrar ou descrever, por exemplo. A etapa da 

Construção Independente, nunca totalmente independente, foi orientada com questões 

sobre o que queria escrever e, assim, o texto foi sendo enriquecido, ainda que de uma 

                                                           
17

A Português, fizemos a Leitura Detalhada dos textos “O camponês astrólogo”, de Ítalo Calvino, “A 

bola”, de Luís Veríssimo, “A pirata”, de Luísa Costa Gomes (cf. suporte digital que acompanha a versão 

impressa desta dissertação). 
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forma básica, com fases de descrição, diálogo e ação
18

 (cf. Anexo 20 - Produção do 

aluno: Narrativa - PLNM, Escrita Independente). 

Além da Narrativa, o aluno redigiu igualmente o Relato Biográfico de Sophia 

Andresen, para a disciplina de Português, e de uma personalidade histórica, para a 

disciplina de História, textos de que não recolhemos exemplares embora saibamos que 

obteve classificações positivas. 

Quanto ao Relatório Composicional, uma vez que é um Género transversal e 

implica grande desenvolvimento de vocabulário e estruturas linguísticas da LNM, 

através do contacto com fontes de pesquisa, o nosso trabalho com o aluno procurou ser 

frutuoso nesse sentido.  

Aproveitando o facto de o aluno estar a estudar o Paleolítico, a História, 

orientámo-lo, no sentido de redigir um Relatório Composicional (cf. Anexo 21 - 

Produção do aluno: Relatório Composicional sobre o Paleolítico - PLNM).
19

Não nos 

preocupámos muito com a metalinguagem, antes com a escrita do Género. O objetivo foi 

orientar o seu discurso, visando alargar o leque vocabular, através de sinónimos e 

expansão de palavras e seus significados. À medida que o aluno escrevia, íamos fazendo 

uma desconstrução do significado do texto, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da sua competência leitora.
20

 O Relatório Composicional foi ainda 

trabalhado com a Leitura Detalhada de textos sobre este tema de História, segundo uma 

tipologia de abordagem - questões Pq (cf. Anexo 7 - Registo de aulas de Leitura 

Detalhada - PLNM, Texto 7), precedidas da paráfrase dos excertos lidos e a interpretar.
21
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Sentimos grandes dificuldades da parte do aluno em formular frases, sempre em busca de vocabulário. A 

ideia foi dar-lhe estratégias de redação para desenvolver o discurso. As estratégias que adotámos de 

questões orientadas, com recurso a sinónimos, inícios de palavras para apelarem a conhecimentos 

anteriores e sobretudo o brainstorming, no que toca à Escrita, serviram de amparo. 
19

Demos-lhe os mesmos tópicos que a professora de História havia dado aos alunos de PLM. Assim, a 

primeira etapa foi responder às questões colocadas; a segunda foi introduzir o texto com uma 

Classificação, uma identificação do tema; a terceira foi organizar a informação relativa às respostas 

obtidas, a Descrição do assunto. 
20

Interessante foi a situação com que nos deparámos na altura em que pedimos ao aluno para responder a 

uma questão que deveria integrar o corpo do texto e cuja resposta constava do manual de História: 

pedimos-lhe para ler em silêncio e perguntámos-lhe qual o conteúdo ao que ele nos respondeu não ter 

percebido. Então, lemos com ele, período a período, desconstruímos o texto e seus significados para 

chegar à compreensão do aluno e surtiu efeito.  
21

No segundo período, decidimos elaborar com o aluno um Relatório Composicional, aproveitando as 

imagens do teste de diagnóstico que lhe tinham colocado dúvidas e que o haviam inibido de falar sobre o 

tema solicitado - a poluição. (cf. Anexo 22 – Produção do aluno: Relatório Composicional sobre a 

Poluição - PLNM). Assim, orientámos a redação, tendo em conta as etapas do Género, colocando questões 

orientadoras cujas respostas constituíam a Descrição do Relatório Composicional.  
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O professor de Geografia solicitou ao aluno uma pesquisa orientada sobre o seu 

país de origem que antecedeu a redação de um Relatório Composicional (cf. Anexo 23 - 

Ficha de orientação para elaboração do Relatório Composicional para a disciplina de 

Geografia, cedido pelo docente desta disciplina - PLNM). O aluno teve de organizar as 

informações num powerpoint que foi a base para a redação do texto tendo em conta os 

tópicos sugeridos pelo professor. A avaliação do texto foi articulada, envolvendo as 

disciplinas de Português e Geografia (cf. Anexo 24 - Produção do aluno: Relatório 

Composicional para a disciplina de Geografia - PLNM, Escrita Independente). 

Por considerarmos o género Exposição de mais difícil assimilação, optámos por 

não insistir muito e por desenvolver um trabalho ainda mais orientado com o aluno de 

PLNM. Este género discursivo foi inicialmente trabalhado sobre um tema escolhido por 

ele - Os jogos de computador (cf. Anexo 25 - Produção do aluno: Exposição sobre um 

tema escolhido pelo aluno - PLNM).
22

A segunda Exposição elaborada pelo aluno incidiu 

sobre uma citação a respeito da obra de leitura orientada, História de uma gaivota e do 

gato que a ensinou a voar, de Luis Sepúlveda, obra veículo de valores e de uma 

mensagem ecológica
23

 (cf. Anexo 26 - Produção do aluno: Exposição sobre uma citação 

a respeito de uma obra de leitura orientada estudada - PLNM). Posteriormente, redigiu 

uma terceira Exposição, desta feita, no âmbito do Projeto Livro Livre, sobre a Escola, 

sua importância, texto solicitado pela docente de História (cf. Anexo 27 - Produção do 

aluno: Exposição elaborada, no âmbito do Projeto Livro Livre - PLNM, Escrita 

Independente). 
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Fizemos um brainstorming relacionado com o tema, tendo o aluno anotado o que lhe vinha à cabeça, 

como forma de construção do Campo em questão. Os tópicos do brainstorming foram utilizados para 

desenvolver as ideias. Colocávamos questões para que ele respondesse e escrevesse. Simultaneamente, 

aproveitávamos para identificar algumas marcas linguísticas próprias da Exposição, sempre em diálogo 

com o aluno. Quanto à estrutura, definimos um título e distribuímos a informação por três parágrafos, 

respeitando as etapas do Género.  
23

Como estratégias, relembrámos a estrutura do Género, essencialmente, e fizemos brainstorming de 

ideias relacionadas com os valores e mensagem presentes no texto; depois, ajudámos o aluno a organizar 

as ideias nas etapas da Exposição, sempre de forma muito orientada. 
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Capítulo 4 - Balanço/Análise de dados 

 

              4.1 - Considerações gerais 

 

    Antes de mais, convém referir que o balanço do trabalho desenvolvido no grupo-

turma e no grupo de Apoio não se pode dissociar do que foi desenvolvido em articulação 

com a BE, se bem que procuremos traçar aqui as linhas gerais daquele, em jeito de 

reflexão, e apresentemos, seguidamente, uma secção relativa à Biblioteca Escolar. 

   Este ano letivo representou para nós um autêntico desafio que aceitámos e 

produziu resultados, sendo nossa convicção que, a longo prazo, os resultados serão ainda 

mais frutuosos. 

No âmbito desta dissertação, propusemo-nos ensinar a ler a partir da Escrita e 

ensinar a redigir alguns géneros discursivos transversais ao currículo, tomando como 

referência uma Abordagem Baseada em Género. 

O que mais nos agrada nesta abordagem é a preocupação com as necessidades 

dos alunos, fomentando um trabalho que visa essencialmente apoiar os menos 

competentes, através de um amparo que os orienta para os caminhos desejados. Pela 

centragem no aprendente e suas necessidades, a ABG implica um trabalho gradual em 

torno destas, respeitando ritmos individuais de trabalho a partir do diagnóstico efetuado. 

Foi o que aconteceu com o nosso grupo de alunos ao longo do ano letivo, partindo de 

diagnósticos pontuais de assimilação da aprendizagem, que, porque apoiada, constituiu 

motivo de reforço positivo e motivação para a produção escrita. 

A teoria inerente a esta pedagogia genológica reforçou a nossa opinião quanto ao 

facto de que as dificuldades que os alunos sentem se prendem com o desconhecimento 

das exigências linguísticas de tarefas de alfabetização e de modos de estruturar o 

discurso da forma esperada na escola, reconhecimento que contribuiu para resolver 

eventuais questões relacionadas com a alfabetização, ensino e avaliação dos alunos. 

  Constatámos que são as escolhas linguísticas feitas por área disciplinar que 

alargam o conhecimento dos alunos e representam novas e diferentes formas de produzir 

significado que se complexificam gradualmente. Daí que para o 7º ano, ano inicial de 3º 

Ciclo, sejam conteúdos de Escrita as tipologias textuais mais simples e menos 

elaboradas, como a Narrativa (texto narrativo, MCPEB) e o Relato Biográfico (texto 
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biográfico, MCPEB), havendo, porém, o Relatório Composicional (texto informativo, 

MCPEB) e a Exposição (texto de opinião/texto argumentativo, MCPEB), o pedido de 

uma argumentação, que, tendencialmente, vai construir a Discussão (texto 

argumentativo, MCPEB), solicitada no 8º e 9º ano. 

                              A redação por géneros foi feita através de um trabalho de articulação disciplinar, 

quer no que respeita à pesquisa necessária para o Relato Biográfico, Relatório 

Composicional e Exposição, quer no que respeita à sua avaliação. Essa articulação 

implicou que se respeitassem momentos das planificações das disciplinas envolvidas, o 

que permitiu um trabalho distribuído pelos três períodos letivos, facto que favoreceu 

positivamente os objetivos de aprendizagem pretendidos, dando sentido à Leitura e 

especialmente à produção escrita transversal. 

Os géneros foram redigidos para construir o conhecimento do mundo, no 

contexto escolar, os vários saberes das várias disciplinas. 

Esta linha orientadora de articulação disciplinar assumindo-se a transversalidade 

do Português através da Escrita e Leitura de textos na construção e compreensão do 

conhecimento disciplinar funcionou.  

A implementação de uma pedagogia baseada no estudo - Leitura e Escrita de 

géneros discursivos - revela grandes potencialidades em termos de promoção do sucesso 

académico dos alunos, mesmo entre os que são menos competentes.  

A nossa grande preocupação foi ajudar os alunos com piores resultados, sem 

esquecer os melhores, que motivámos, incentivando para a partilha no blogue da turma, 

por exemplo, ou reforçando o seu papel como tutores em trabalho de pares, auxiliando 

colegas com mais dificuldades. 

O objetivo que nos propusemos alcançar foi a progressão das aprendizagens dos 

alunos, o desenvolvimento das suas literacias de Leitura e Escrita, em resultado do nosso 

trabalho como professora de LM e ainda do trabalho desenvolvido em regime de tutoria, 

durante um bloco semanal de noventa minutos em que, com a ajuda de alunos da turma 

mais competentes, apoiámos alunos menos competentes, visando colmatar lacunas, o 

que, certamente, dará mais frutos a longo prazo.  
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4.2 - Balanço do trabalho desenvolvido com os alunos no grupo-turma  

 

 

Dado que o trabalho desenvolvido com os alunos em sala de aula de PLM se 

norteou pelas planificações elaboradas a partir do documento de referência MCPEB, 

houve necessidade de centrar mais o trabalho em nós, como gestora de conteúdos ao 

longo do ano, e implicou também que o grande trabalho de redação se concentrasse 

especialmente no segundo período. Esta situação justifica-se igualmente pela 

necessidade de articulação com as disciplinas envolvidas e com os conteúdos lecionados 

pelas mesmas, o que aconteceu de forma gradual ao longo do ano letivo. 

De realçar a forma como os professores do nosso Conselho de Turma aceitaram a 

ideia de colaborar connosco na implementação de uma metodologia, no âmbito da ABG, 

que implica a transversalidade do Português e consequente articulação, em termos de 

produção de conhecimento, através da redação de textos de diferentes géneros textuais, 

instrumentos de avaliação, e avaliação dos mesmos. Cremos que este feedback positivo 

pode ser justificado dado que se trata de uma prática letiva enraizada no Agrupamento 

onde lecionamos.  

No que concerne às reações dos alunos, uma vez que, de uma forma geral, 

estavam habituados a uma terminologia tradicional de tipos textuais, podemos dizer que 

nos deparámos com duas situações na turma: quando confrontados com conceitos 

genológicos, a maior parte dos alunos estranhou, como seria de esperar, face ao tipo de 

abordagem e estratégias envolvidas, mas, apelando à lógica da nova metalinguagem, 

alguns aderiram facilmente. Os alunos foram-se habituando gradualmente e acreditamos 

que a sua autoestima e motivação foram beneficiadas, o que não é de somenos 

importância para o percurso académico dos aprendentes. 

Posteriormente à introdução de cada um dos géneros e metalinguagem associada, 

o que se passou foi a tradição ter vencido, o que também não estranhámos dado que são 

muitos anos a ouvir falar de texto narrativo, de texto biográfico, de texto informativo ou 

de texto de opinião, sem que lhes tenha sido dado algum conhecimento sobre os 

conceitos de estrutura interna e marcas linguísticas. Houve, contudo, alunos que 

retiveram a nova metalinguagem - os melhores alunos -, também como seria de esperar.  

Podemos ainda dizer que os alunos se apropriaram da funcionalidade dos textos, 

cuja leitura e redação vinha a propósito de conteúdos disciplinares. A apropriação da 

escrita de textos, a utilização da linguagem para produzir conhecimento aconteceu com a 
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redação de todos os textos que ajudaram a produzir conhecimentos específicos de cada 

disciplina envolvida. Cremos que esta articulação, tendo presente a transversalidade do 

Português, ajudou os alunos a consciencializarem-se de que também nas outras 

disciplinas a forma como escrevem é avaliada. 

    No final do ano letivo, pedimos aos alunos da turma que respondessem a um 

pequeno inquérito de avaliação do seu percurso letivo e, pelo que apurámos, de acordo 

com os dados do gráfico a seguir apresentado, os alunos que responderam reconheceram 

que nós e os colegas os ajudámos a ultrapassar algumas dificuldades (h); que, durante as 

aulas de Português, foram frequentemente motivados para participar, o que os ajudou a 

ganhar confiança no que iam dizendo, pensando e fazendo (i); que fazem mais 

facilmente aquilo que lhes é pedido, se forem orientados pelo professor e se perceberem 

o que é pedido de forma clara (m); que, afinal, escrever não é assim tão difícil e a 

disciplina de Português também não (l); que os guiões online que nós elaborámos os 

ajudaram a escrever em várias disciplinas (k); que as aulas de Apoio foram benéficas, 

pois ajudaram-nos nas aulas de língua (j). 

 

 

   

 

  

 

   

 

Gráfico 1 - Resultados do inquérito de final de ano realizado aos alunos do grupo-turma 

 

Destacamos o reforço positivo e a relevância dada à orientação explícita de 

tarefas ou atividades, o que também se encaixa numa pedagogia baseada no Género, que 

tem por base a LSF. 

Globalmente falando, achamos que o trabalho desenvolvido com os alunos do 

grupo-turma correu bem. Em termos de resultados, há que sublinhar que, de uma forma 

geral, se registou uma evolução, mesmo entre os alunos do grupo-turma que 

frequentaram o Apoio, os alunos menos competentes, que evoluíram, ainda que não 

tenham chegado ao nível desejado. 
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A curva evolutiva do grupo-turma
24

demonstra que houve efetivamente um 

decréscimo de níveis inferiores a três, do primeiro para o terceiro período; que os alunos 

medianos se mantiveram no mesmo nível e que os mais competentes obtiveram nível 

quatro ou cinco, ou seja, o desnível causado pela heterogeneidade da turma diminuiu. 

Refira-se, ainda, que, embora alguns dos alunos menos competentes tenham obtido nível 

dois, a correspondente avaliação em percentagem é superior à do início do ano letivo.  

 

Gráfico 2 - Níveis atribuídos a Português ao longo do ano letivo, no grupo-turma 

 

Se bem que fosse matéria para outro trabalho de investigação, assinalamos que 

houve casos de contrastes entre a avaliação realizada à disciplina de Português e às 

outras disciplinas, eventualmente porque o desconhecimento de aspetos inerentes a esta 

pedagogia justificou uma maior sensibilidade ao conteúdo do que aos aspetos formais 

dos textos redigidos e avaliados em articulação. 

 

4.3 - Balanço do trabalho desenvolvido com os alunos no grupo de Apoio 

 

Ao longo do ano, as aulas de Apoio favoreceram o contacto com enunciados 

explícitos de testes, reveladores daquilo que é pretendido, e a redação de géneros 

textuais diversos, visando a alfabetização e aquisição de novas formas de usar a 

linguagem, académica e não só. 

De uma forma global, podemos dizer que estas aulas correram bem e que os seus 

objetivos se concretizaram, embora, em alguns casos, os frutos pretendidos só possam 

ser eventualmente colhidos a longo prazo.  

  No final do ano letivo, pedimos aos alunos tutores que elaborassem um relatório 

da atividade desenvolvida, onde reconheceram a importância do projeto Ajudar aLer+, 

quer para a própria aprendizagem, quer para a aprendizagem dos alunos que apoiaram. 
                                                           
24

 Sempre que considerarmos o grupo-turma, estamos a incluir o grupo de alunos que frequentou o Apoio. 
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Se considerarmos o Gráfico 3, relativo aos resultados do inquérito de final de 

ano, verificamos que os oito alunos do Apoio que responderam valorizam o apoio dado 

por nós e pelos colegas (h); reconhecem que, durante as aulas de Português, foram 

frequentemente motivados para participar, o que os ajudou a ganhar confiança no que 

iam dizendo, fazendo e pensando (i); que o Apoio foi muito benéfico, pois ajudou-os nas 

aulas (j), e, apesar de alguns acharem que vão chumbar, inclusive a Português - c) g) -, 

creem que melhoraram no que sabiam e aprenderam novas matérias (n) e que, afinal de 

contas, este ano não correu muito mal (e). Consideram, mesmo, que escrever não é 

assim tão difícil e a disciplina de Português também não (l) e destacam o papel dos 

guiões online por nós elaborados que dizem tê-los ajudado a escrever em várias 

disciplinas (k). 

Outra questão, a nosso ver pertinente, prende-se com o facto de que, para grande 

parte destes alunos, o apoio e orientação do professor são imprescindíveis porque fazem 

mais facilmente aquilo que lhes é pedido se forem orientados e se perceberem o que lhes 

é pedido de forma clara (m).
25

 

 

Gráfico 3 - Resultados do inquérito de final de ano realizado aos alunos do Apoio 

 

  Além da Escrita, durante as aulas de Apoio, foi trabalhada a Leitura, a 

compreensão de textos, a partir da Leitura Detalhada de excertos significativos de textos, 

                                                           
      

25
Nas primeiras aulas de Apoio, trabalhámos com os alunos o Relatório Composicional, a propósito de 

textos do Género, pedidos pela professora de História (cf. Anexo 10 - Registo das aulas de Apoio/Períodos 

letivos). A professora queixava-se de que os alunos não faziam o que ela pedira; não desenvolviam as 

ideias e não eram capazes de procurar nem organizar a informação existente no próprio caderno da 

disciplina. O que fizemos foi orientá-los e dizer-lhes como fazer. Os alunos partiram de textos sobre o 

Paleolítico, realizados à disciplina de História, para os aperfeiçoarem e melhorarem no Apoio, com a ajuda 

dos seus tutores. O resultado foi francamente positivo, pois obtiveram avaliações que oscilaram entre o 

Satisfaz Pouco e o Bom (cf. Anexo 12 – Produção dos alunos: Relatórios Composicionais sobre o 

Paleolítico, Apoio - a) Alunos 6, 14 e 24; b) Alunos 8 e 30). 
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como já tivemos oportunidade de referir. (cf. Anexo 7 - Registos de aulas de Leitura 

Detalhada). 

Podemos dizer que as aulas correram bem e foram frutuosas para os alunos, não 

fosse por vezes a limitação de espaço e a desconcentração de alguns elementos deste 

grupo. De qualquer forma, as aulas de Apoio foram um complemento da sala de aula, 

para aperfeiçoamento, reescrita e, mesmo, redação de textos pedidos no âmbito da nossa 

disciplina, como a Narrativa e a Exposição, textos publicados no blogue de turma, e o 

feedback dos alunos foi positivo.  

 

4.4 - Balanço do trabalho desenvolvido com o aluno de PLNM 

 

Em relação ao aluno de PLNM, destacamos o facto de que procurámos 

desenvolver com ele aulas adequadas ao seu perfil e nível de proficiência; que todo o 

trabalho desenvolvido teve que ser muito amparado para que o aluno ganhasse 

confiança para tentar fazer sempre mais e melhor; que o facto de se empenhar 

seriamente e querer saber e perceber tudo contribuíram em muito para a sua evolução. 

Em termos de balanço, achamos ter contribuído para o progresso qualitativo das 

suas aprendizagens. Alguns dos textos produzidos pelo aluno foram inclusive corrigidos 

e avaliados em articulação pelos docentes envolvidos, tendo os resultados sido positivos. 

Aliás, o aluno transitou sem níveis inferiores a três. Reconhecemos que o tempo 

disponível para estarmos com ele, dado o seu nível de proficiência elementar, A2, ainda 

que não tenha sido suficiente, contribuiu para um alargamento do seu leque vocabular, 

resultante também dos trabalhos de pesquisa solicitados pelos professores de História e 

Geografia.  

Com este aluno, talvez mais do que com os alunos de PLM, a implementação de 

aulas de Leitura Detalhada, no âmbito do R2L (cf. Anexo 7 - Registos de aulas de 

Leitura Detalhada - Textos 7, 10 - 17 
26

), aulas em que fizemos a leitura expressiva, 

reconto oral, identificação de palavras desconhecidas e seus significados, no contexto ou 

recorrendo ao dicionário, cópias e ditados, contribuiu para um alargamento lexical e para 

uma maior facilidade na redação dos textos solicitados.  

A sua integração no mesmo grupo de Apoio da turma de que fomos docente de 

Português foi uma estratégia de inclusão e uma forma de o motivar para a participação 

                                                           
26

Uma vez mais, informamos que os textos numerados de 10 a 16 se encontram no suporte digital que 

acompanha esta versão impressa, pelos motivos anteriormente explanados. 
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nas aulas, destacando-se inclusive, por vezes, em relação a alguns dos alunos menos 

competentes do grupo. 

Este aluno tem ainda um longo caminho a trilhar, mas estamos certas de que o 

ponto de partida foi adequado. Aliás, a sua recetividade ao tipo de pedagogia que 

utilizámos foi melhor que a dos alunos de PLM, talvez porque não tivesse termo de 

comparação com uma pedagogia de vertente mais tradicional. 

 

4.5 - Balanço do trabalho desenvolvido com os alunos na Biblioteca Escolar 

 

Há que distinguir entre tarefas orais e redação de textos, pois as primeiras 

ocorrem em situação de comunicação direta/interação emissor/recetor de forma 

adequada ao contexto, enquanto os textos escritos têm de ser planificados e revistos, 

respondendo às necessidades dos contextos.  

Procurámos obedecer a esta exigência didática através da cuidada elaboração de 

guiões e com etapas bem definidas. De qualquer forma, dado que estes guiões são 

digitais, a interação necessária entre professor-alunos para qualquer das tarefas, no caso 

escritas, foi substituída pela autocorreção orientada das notas de cada flipchart dos 

guiões de tipologias textuais online. 

 Procurámos ensinar formas de usar a linguagem em resposta ao que se pede na 

escola, trabalhando com ferramentas que ajudaram os alunos a reconhecer o modo como 

a linguagem constrói significados, promovendo a aprendizagem e desenvolvimento de 

novas formas de pensar. Não esquecemos a vertente da experiência social e 

conhecimento linguístico sobre o uso da linguagem em contexto de ensino. 

Achámos que, numa sociedade votada às novas tecnologias e ao uso de 

ferramentas didáticas digitais, para formar leitores e escritores críticos e competentes, 

seria criativo e inovador pensar na elaboração cuidada de instrumentos de trabalho ao 

serviço da aprendizagem. Foi assim que surgiu a ideia de trabalhar alguns géneros 

discursivos transversais através da sua apresentação em flipcharts que podem ser 

utilizados como recursos de aprendizagem, quer por docentes, quer por alunos, de forma 

autónoma, ou na BE, ou em sala de aula. Dado que procurámos fazê-lo no âmbito de 

uma ABG e tendo como referência o Ciclo do R2L, estes guiões foram objeto de 

adaptações a uma apresentação online, que respeita as etapas do Ciclo de Aprendizagem 

propriamente dito. Aliás, a grande dificuldade que sentimos na sua elaboração não se 

prendeu tanto com o suporte digital, mas com o facto de que foi imprescindível procurar 
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a adequada metalinguagem, exigida à luz de uma abordagem diferente da tradicional 

abordagem das competências de Leitura e Escrita. Por isto, houve um contínuo processo 

de construção e re-construção dos mesmos. Foi uma construção faseada, morosa, 

detalhada e muito orientada, tendo existido várias versões dos mesmos que ficaram 

paulatinamente melhores. A nossa função docente exigiu que, ao elaborar estes guiões, 

tendo por referência uma Pedagogia Baseada em Género, tivéssemos feito adaptações, 

necessárias, dada a virtualidade online dos mesmos e possibilidade de exploração com 

apoio orientado pelo professor da disciplina envolvida. Assim, por exemplo, o momento 

da Leitura Detalhada, coração da ABG, pensada inicialmente para a aula, sofreu algumas 

alterações, buscando, porém, respeitar sempre o conceito de interação escorada, de 

amparo, que suporta este ciclo de ensino-aprendizagem; também a Escrita Conjunta 

apresenta marcas linguísticas, que antecedem a redação conjunta propriamente dita, o 

que, em contexto de sala de aula, corresponde ao momento da Leitura Detalhada para 

apropriação do modelo textual. 

Desta forma, podemos dizer que a construção destes guiões contribuiu também 

para que a nossa prática docente se aperfeiçoasse pois dotou-nos de ferramentas que se 

revelaram muito úteis com reflexos nos resultados globais dos alunos da turma.  

Como docente de PLM e PLNM, foi nossa preocupação ensinar a ler e a 

escrever, adotando estratégias de Leitura Detalhada de excertos, promovendo junto dos 

alunos a sua competência leitora, tarefa a que associámos ensinar a escrever, 

promovendo a competência escrita dos alunos. Para esse efeito, foram utilizados os 

guiões online, elaborados como recursos digitais da BE cuja elaboração e exploração 

serviram os propósitos desta área curricular e fomentaram a realização da atividade da 

BE “Uma aula na BE”, reforçando o nosso trabalho de coordenação deste espaço. 

Sublinhe-se que, ainda que os momentos do Ciclo de Aprendizagem sejam 

adaptados a uma versão online, esta Pedagogia é respeitada; os seus princípios estão 

presentes, inclusive o de amparo, com a contínua possibilidade de recurso às notas para 

esclarecimento de dúvidas e/ou autocorreção.  

Fizemos um trabalho em profundidade sobre cada um dos géneros escolhidos, 

trabalhando os vários momentos deste ciclo, na certeza de que, a partir desse trabalho, os 

alunos poderiam ficar a saber como redigir textos do mesmo Género, ainda que de 

Campos distintos. 
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O facto de o suporte de trabalho ser digital constituiu fator de interesse e 

motivação para a maior parte dos alunos, apesar da já referida estranhez inicial face à 

metalinguagem da ABG.  

As potencialidades inerentes ao cargo de coordenação das BE’ s do Agrupamento 

onde lecionamos foram impulsionadoras da nossa ideia, pois pensámos nos guiões como 

forma de enriquecer os recursos digitais da BE ao serviço da comunidade escolar e não 

só, dado que ficam disponíveis online. 

O nosso papel de coordenadora da Biblioteca Escolar foi relevante para a 

presente investigação pois permitiu-nos pensar numa praxis à luz da ABG, que pudemos 

implementar igualmente como docente de PLM e PLNM, o que se revelou deveras 

vantajoso, dada a transversalidade desta disciplina, presente em todas as áreas 

curriculares como recurso para comunicar de forma adequada ao propósito comunicativo 

de cada Género textual. 

Como coordenadora da BE, divulgámos de antemão os guiões de tipologias 

textuais e partilhámos ensinamentos junto dos colegas mais interessados na matéria, que 

apresentámos de forma abreviada.  

Embora este ano nos tenhamos limitado a envolver apenas os docentes com 

quem articulámos, esperamos que futuramente este tipo de trabalho com recurso aos 

guiões cresça. E podemos mesmo reiterar que o cargo de coordenação da BE facilita esta 

articulação uma vez que fazemos constar do Plano Anual de Atividades da BE a 

realização da atividade “Uma aula na BE”, com exploração dos recursos digitais 

existentes.
27

 

Na nossa opinião, além da divulgação de recursos, cabe ao coordenador da BE 

fomentar junto dos seus utilizadores formas criativas e inovadoras de aprender, o que 

pode ser conseguido através do digital, tendo presente a Web 2.0, que implica as 

ferramentas digitais, os recursos digitais.  

Na atual Sociedade do Conhecimento, cremos caber também ao PB a 

responsabilidade de criar esses novos meios de aprender, motivando os alunos e 

                                                           
27

A articulação curricular que desenvolvemos no âmbito deste estudo implicou uma dinâmica decorrente 

das próprias planificações daquelas disciplinas, tendo o Português acompanhado os conteúdos curriculares 

e o Género textual mais adequado aos mesmos. A produção das quatro tipologias textuais resultou assim 

de um processo gradual ao longo do ano letivo, fruto de uma abordagem transversal que implicou a 

avaliação realizada por nós, enquanto docente de Português, e pelas disciplinas cujos conteúdos 

curriculares constavam dos géneros em questão. De referir, ainda, que além das condicionantes de gestão 

das planificações, deparámo-nos igualmente com dificuldades em conciliar a gestão do tempo de que 

dispúnhamos e o tempo efetivo necessário para uma adequada exploração dos guiões. 
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promovendo um trabalho cada vez mais articulado, no que respeita ao tratamento da 

informação e à sua produção, através da redação textual. Daí que, no âmbito da 

promoção das literacias de informação e digitais e promoção de competências de Leitura 

e Escrita, os alunos tenham recorrido, não só aos guiões Aprender aLer+, que lhes 

permitiram realizar atividades de pesquisa e tratamento da informação, evitando o copy 

past, que, infelizmente, a nova geração de estudantes pratica, pois simplesmente não 

sabem tratar os dados que obtêm, mas também aos guiões de tipologias textuais aLer 

Escrever + e melhor, que os ensinam a ler e a escrever géneros discursivos particulares. 

A implementação desta pedagogia é sem dúvida mais produtiva em sala de aula, 

mas os guiões online de tipologia textual aLer Escrever + e melhor são uma simulação 

dessa situação em presença e substituem a atividade/tarefa em sala de aula, onde o 

professor é guia.  

A integração da literacia na aprendizagem de cada disciplina do currículo escolar 

é o princípio da pedagogia R2L. Segundo esta pedagogia, aprender um tópico escolar é 

aprender a ler e a escrever acerca desse tópico. O ciclo de aprendizagem envolve a 

leitura de textos escolares para que os alunos compreendam os conteúdos curriculares e 

produzam e escrevam textos académicos, ou seja, conhecimento.  

A coordenação da BE também nos permitiu e permite fomentar de forma mais 

acentuada a articulação curricular, pois funciona como um espaço de aprendizagem ao 

qual alunos e professores podem recorrer. 

 A gestão da BE e organização de atividades assente numa articulação e 

desenvolvimento curricular favorece essa articulação, promovendo o uso dos recursos 

que aquela disponibiliza aos seus utilizadores. 

Se pensarmos em termos futuros, podemos afirmar que se torna imprescindível 

que os órgãos responsáveis invistam na formação nesta área, pois, nitidamente, existem 

vantagens em cruzar vários tipos de textos abordados nas várias áreas curriculares. 

 

            4.6 - Análise de dados 

 

Nesta secção, realizamos uma análise centrada nos resultados obtidos pelos 

alunos de dois grupos - o grupo-turma e o grupo de Apoio - e pelo aluno de PLNM. 

Convém realçar que foi opção nossa não realizar o controlo detalhado da evolução de 

todos os alunos. 
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Procuramos considerar a evolução dos alunos, partindo de um ponto inicial em 

que analisamos os resultados nos domínios da Leitura e Escrita, nos dois instrumentos 

de avaliação que consideramos mais relevantes - o diagnóstico e a Prova de Aferição 

Interna (doravante, PAI). Debruçamo-nos, depois, sobre a evolução dos alunos ao longo 

do ano letivo, tendo como referência os níveis atribuídos a Português e às disciplinas 

com as quais articulámos, no âmbito desta dissertação - História, Geografia e CN. 

Analisamos, ainda, os resultados obtidos na redação de cada um dos géneros discursivos 

e tomamos como referência três exemplares de cada um, avaliados de acordo com os 

itens de avaliação da Escrita, no âmbito da ABG, numa grelha criada para o efeito (cf. 

Anexo 28 - Grelha de avaliação da Escrita - ABG). Finalmente, analisamos e 

apresentamos quatro casos de redação de cada um dos géneros discursivos. 

 

4.6.1 - Diagnóstico e Prova de Aferição Interna (PAI) 

4.6.1.1 - Grupo-turma: dados relativos à Leitura e à Escrita 

De uma forma geral, se considerarmos como pontos marcantes de avaliação o 

diagnóstico dos alunos, momento inicial de aferição das suas competências, e a PAI, 

instrumento de avaliação interna que pretende aferir a evolução das aprendizagens dos 

alunos para regular o papel e função docente, em final de ano letivo,
28

 podemos concluir 

que, no grupo-turma, houve melhorias ao nível dos dois domínios/competências -  

Leitura e Escrita - e que o desnível inicial foi ligeiramente compensado, como pode ser 

observado nos Gráficos 4 e 5. 

  Gráficos 4 e 5 - Resultados obtidos pelo grupo-turma
29

 no domínio da Leitura e da Escrita, considerados 

os instrumentos de avaliação de diagnóstico e a Prova de Aferição Interna (PAI) 

 

                                                           
28

A PAI é um instrumento de avaliação interna do Agrupamento onde lecionamos e que resulta das metas 

estabelecidas pelo Contrato de Autonomia do Agrupamento. 
29

Relembramos que, quando nos referimos ao grupo-turma, estamos a incluir os alunos do grupo de 

Apoio. 
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Devemos ter presente que existe uma grande diferença entre os dois instrumentos 

de avaliação referidos (cf. Anexo 29 - Ficha de Diagnóstico e Anexo 30 - Prova de 

Aferição Interna de Português - PAI) dado que um prima mais pela aferição de 

conhecimentos trazidos pelos alunos do ano letivo anterior, não tendo um peso na 

súmula avaliativa, enquanto a PAI é um instrumento de aferição da aprendizagem do 7º 

ano cujo grau de exigência terá de ser maior, pelo que, considerando os resultados 

globais da turma, achamos terem sido satisfatórios. Apesar de distintos na sua função, 

globalmente falando, estes instrumentos de avaliação contemplaram os mesmos 

conteúdos: leitura de implícitos e explícitos presentes em textos literários e não 

literários, escrita de uma carta, no diagnóstico, e de uma Exposição, no caso da PAI. 

 

4.6.1.2 - Grupo de Apoio: dados relativos à Leitura e à Escrita 

 

Considerando os resultados obtidos no domínio da Leitura, verificamos que, no 

caso dos alunos do grupo de Apoio, ainda que se tenham mantido no nível de Não 

Satisfaz na PAI (média de 44,4%), subiram em termos percentuais em relação ao teste 

de diagnóstico (média de 41,1%), o que representa uma evolução positiva, apesar de ter 

ficado aquém do desejado. No domínio da Escrita, registou-se igualmente uma subida 

percentual de 44%, no diagnóstico, para 47,3%, na PAI. 

Conforme podemos verificar nos gráficos 6 e 7, destacam-se os casos flagrantes 

dos alunos 6 e 8, que, no domínio da Leitura, subiram de 5,3% e 7,9%, no diagnóstico, 

para 30% e 32%, respetivamente, na PAI, e, no domínio da Escrita, de 40 % e 37%, no 

diagnóstico, para 53% e 47%, respetivamente, na PAI. Refira-se, ainda, que os alunos 

em questão evoluíram ao longo do ano letivo, o que lhes permitiu conseguir o nível de 

Não Satisfaz na PAI. 
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Gráfico 6 – Resultados obtidos pelo grupo de Apoio no domínio da Leitura (diagnóstico e PAI)
30

 

Gráfico 7 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio no domínio da Escrita (diagnóstico e PAI) 

 

Verificamos que, no ponto de chegada, a PAI, e no que respeita à Escrita, houve 

uma descida do número de alunos com Não Satisfaz (de oito para seis) e que, apesar de 

o número de alunos com Satisfaz e Satisfaz Pouco ter descido ligeiramente, houve 

evolução, se tivermos em consideração o já comentado grau de dificuldade da PAI. 

 

 

 

 

                                                           
30

Os alunos identificados com os números 1 a 12 foram os que integraram o grupo de Apoio. 
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Gráficos 8 e 9 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio, no domínio da Leitura e Escrita, considerados os 

instrumentos de avaliação de diagnóstico e a Prova de Aferição Interna (PAI) 

 

Analisando o Gráfico 8, podemos concluir que o nível de Fraco deixou de existir, 

na PAI (Leitura); que o facto de o número de alunos com avaliação entre 40% e 50% ter 

aumentado, quer na Leitura, quer na Escrita, ainda que os situe num patamar afastado do 

desejável, significou uma recuperação na sua avaliação, bem como uma ligeira subida 

em relação ao momento de diagnóstico. 

Concluindo, os melhores resultados ocorreram no domínio da Escrita (cf. Gráfico 

9), onde os níveis de Não Satisfaz desceram, tendo aumentado os de Satisfaz Pouco e 

Satisfaz; as classificações mais baixas subiram para 40 - 50%, deixando para trás a 

escala de 30% - 40%, e o número de alunos com 50% - 60% e 60% - 70% aumentou. 

Achamos que todo o trabalho de investimento na redação de géneros textuais diversos e 

aposta na reescrita dos mesmos para aperfeiçoamento textual terá contribuído para estes 

resultados. 

 

4.6.2 - Grupo-turma - Evolução ao longo dos três períodos, nas disciplinas 

envolvidas 

 

Nesta secção, consideramos o grupo-turma, onde, como já referido, se incluem os 

alunos do grupo de Apoio. 
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A evolução dos alunos da turma ao longo dos três períodos, na disciplina de 

Português, é visível no Gráfico 10. Constata-se que o número de alunos com nível dois 

desceu, enquanto o nível dos melhores alunos subiu e/ou manteve-se, tal como o número 

de alunos com nível três. Pode depreender-se que a curva evolutiva ao longo do ano 

letivo se revelou positiva, sendo muito satisfatório o facto de a evolução ser contínua e 

atingir o seu auge no final do ano letivo. 

     Gráfico 10 – Níveis atribuídos ao grupo-turma, na disciplina de Português, ao longo do ano letivo 

 

 

Gráfico 11 - Níveis atribuídos ao grupo-turma a Português, História, Geografia e CN, no final do 1º período 

 

Relativamente às outras disciplinas envolvidas no âmbito deste estudo, 

observando os gráficos 11 e 12, verificamos que existem algumas diferenças de 

avaliação do percurso de ensino-aprendizagem dos alunos do grupo-turma que se 

refletem na curva evolutiva transversal da turma, nas quatro disciplinas envolvidas. 

Podemos constatar que a avaliação da disciplina de Português se concentra no nível dois 

e três, o que não é regra geral nas outras disciplinas, e que a diferença em relação a estas 

é maior quando consideramos os níveis superiores de quatro e cinco, o que poderíamos 

justificar pela tendência geral inerente ao 7º ano, início de 3º Ciclo, pautado por um 

maior grau de exigência na aplicação de aprendizagens.  
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Gráfico 12 - Níveis atribuídos ao grupo-turma a Português, História, Geografia e CN, no final do 3º 

período 

 

Aparentemente, a partir dos dados apresentados, podemos verificar que a 

articulação transversal resultou melhor na disciplina de História por fatores que não 

conseguimos determinar, mas, provavelmente, tal situação poderá justificar-se, tendo em 

conta que houve muito trabalho desenvolvido em estreita relação com esta disciplina, 

quer no Apoio, quer aquando da redação dos textos solicitados aos alunos, garantindo a 

maior proximidade com os géneros trabalhados na mesma, pelo que a avaliação é mais 

positiva.
31

  

No terceiro período, o nível dois desceu a três das disciplinas, à exceção da 

disciplina de Geografia. Estes resultados poderão não ter sido fruto apenas do trabalho 

desenvolvido no âmbito desta investigação. Consideramos, contudo, que, de uma forma 

ou de outra, sobretudo a partir das aulas de Leitura Detalhada, contribuímos para uma 

melhoria das aprendizagens dos nossos alunos. Desta forma, podemos avaliar a taxa 

obtida como sendo de sucesso.  

 

          4.6.3 - Grupo de Apoio - Evolução ao longo dos três períodos, nas disciplinas 

envolvidas 

Considerando o grupo de alunos que beneficiou de Apoio a Português, podemos 

afirmar que, dos doze com nível dois, no final do primeiro período, três conseguiram 

obter nível três, no final do ano letivo, tendo superado algumas das suas dificuldades, o 

que também se terá devido ao seu empenho.  

                                                           
31

As disciplinas de Geografia e Ciências Naturais têm valores muito próximos, o que achamos poder 

justificar-se dado o caráter mais científico destas disciplinas, que exige dos alunos um maior poder de 

análise de informações, incluindo gráficos e esquemas, o que, se não for treinado adequada e 

sistematicamente em sala de aula, não surte resultados positivos entre os alunos. 
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Nas disciplinas envolvidas, verificou-se que os resultados foram de uma forma 

global positivos, tendo sido mais díspares na disciplina de Geografia, especialmente no 

final do segundo período, o que talvez se deva à especificidade da disciplina, como 

acima referimos. Estes resultados podem observar-se nos gráficos 13, 14 e 15: 

 

Gráfico 13 - Níveis atribuídos aos alunos do grupo de Apoio, a Português, História, Geografia e CN,  

                     no final do 1º período 

Gráfico 14 - Níveis atribuídos aos alunos do grupo de Apoio, a Português, História, Geografia e CN,  

                     no final do 2º período  

 

Gráfico 15 - Níveis atribuídos aos alunos do grupo de Apoio, a Português, História, Geografia e CN,  

                     no    final do 3º período 

 

 

O tipo e grau de dificuldade inerente aos vários conteúdos curriculares e 

objetivos de aprendizagem associados é um aspeto que se refletiu ao nível da produção 

escrita articulada dos vários géneros discursivos, pois os docentes das outras disciplinas 

envolvidas na investigação, ao avaliarem os textos produzidos, foram mais sensíveis ao 

conteúdo curricular apresentado, que seguiu indicações dadas por eles, enquanto nós 

considerámos igualmente relevante a forma, os aspetos formais de estruturação textual e 

as marcas linguísticas.  
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4.6.4 - Resultados do grupo-turma e do grupo de Apoio ao nível dos 

domínios da Leitura e Escrita, ao longo do ano letivo 

            4.6.4.1 - Leitura 

 

Em secção anterior, referimo-nos aos resultados dos alunos nos domínios da 

Leitura e Escrita, tomando como referência o teste de diagnóstico e a PAI. 

Nesta secção, analisamos os resultados dos alunos ao nível desses domínios, ao 

longo do ano letivo, tendo em conta todos os instrumentos de avaliação realizados. 

Qualitativamente falando, o balanço da evolução dos alunos é positivo. 

O Gráfico 16 apresenta a avaliação da Leitura ao longo do ano letivo, no grupo- 

turma: 

Gráfico 16 – Avaliação da Leitura ao longo do ano letivo, no grupo-turma 

 

 

A observação da curva evolutiva dos alunos da turma, no domínio da Leitura, ao 

longo dos três períodos, permite constatar que os níveis de Fraco e Não Satisfaz 

diminuíram, tendo aumentado os níveis de Satisfaz e Bom. A diferença apresentada no 

terceiro período deve-se ao facto de ter havido menos instrumentos de avaliação e ao 

facto de o período ter sido menos extenso. De referir, ainda, que os resultados 

apresentados são fruto de atividades de leitura centradas no léxico, na relevância dos 

implícitos e seu contributo para o desenvolvimento da competência leitora. Estes 

resultados não significam que os problemas tenham sido todos sanados, mas que algo se 

fez, no âmbito da ABG, e surtiu efeito na turma. E voltamos a insistir no facto de que 

cremos que, a longo prazo e numa lógica de continuidade, no que respeita ao 

acompanhamento deste grupo-turma até ao final do 3º Ciclo, poderemos continuar a 

investir numa praxis à luz da ABG e do R2L.  

Relativamente aos alunos do grupo de Apoio, constatamos que, ainda que ligeira, 

ocorreu uma progressão avaliativa no domínio da Leitura, dado que podemos observar 
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que os níveis de Fraco e Não Satisfaz diminuíram significativamente ao longo dos três 

períodos e os níveis de Satisfaz Pouco - Satisfaz subiram (cf. Gráfico 17). De referir, 

ainda, que pensamos que os níveis de Fraco apresentados resultam do facto de que os 

alunos em questão não se esforçaram por conseguir mais, o que resulta da informação 

atrás referenciada no que toca à caracterização deste grupo de alunos com maiores 

lacunas a Português. 

 

Gráfico 17 - Avaliação da Leitura ao longo do ano letivo, no grupo de Apoio  

 

 

             4.6.4.2 - Escrita 

 

Se considerarmos o domínio da Escrita, constatamos igualmente que, em termos 

qualitativos, os alunos do grupo-turma progrediram (cf. Gráfico 18). 

Ao longo do ano letivo, ocorreu uma evolução positiva, sobretudo se 

considerarmos a diminuição de níveis de Fraco (atribuídos porque houve textos que os 

alunos não redigiram) e Não Satisfaz, ocorrida no terceiro período, e o aumento dos 

níveis de Satisfaz Pouco, Satisfaz e Bom, sobretudo no segundo período letivo. De 

referir, ainda, que, durante este período, houve múltiplos instrumentos de redação escrita 

(oito) muitos dos quais elaborados, ou em grupo de tutoria, estratégia que a nosso ver 

contribuiu para que os resultados obtidos tivessem sido melhores, ou em pares de perfil 

cognitivo, o que aproximou os resultados destes alunos dos valores expetáveis. 

Destacamos a curva evolutiva positiva do terceiro período, onde, para além da 

descida de Não Satisfaz, se verificou um aumento de níveis de Satisfaz Pouco - Satisfaz 

e Bom (cf. Gráfico 18). Estes dados, em reta final de ano letivo, são muito relevantes 

pois indiciam progressão, mesmo e sobretudo entre os alunos com mais dificuldades. 
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Gráfico 18 - Avaliação da Escrita ao longo do ano letivo, no grupo-turma 

 

 

Em relação ao grupo de Apoio, destacamos as subidas positivas do primeiro para 

o segundo período (Satisfaz Pouco, Satisfaz, Bom) e as descidas do Fraco e Não Satisfaz 

do segundo para o terceiro período (cf. Gráfico 19). 

De acrescentar que o número mais reduzido de classificações positivas atribuídas 

no final do terceiro período se deve, também, ao facto de que, durante este período, 

apenas se avaliaram três instrumentos escritos, como já tivemos oportunidade de referir, 

e houve textos solicitados por nós que não foram entregues para avaliação.  

De uma forma geral, a média positiva aumentou qualitativamente do primeiro 

para o terceiro período, se considerarmos a descida de classificações negativas (Fraco e 

Não Satisfaz) e a classificação de Muito Bom, ainda que de apenas dois instrumentos. 

Não podemos esquecer que este grupo de alunos reúne dificuldades comuns e que 

algumas das suas competências poderão ter sido melhoradas devido a um trabalho com 

outros colegas, trabalho esse que foi de grupo, podendo contar com alunos mais 

competentes como tutores. Achamos que não é de valorizar o número de instrumentos 

avaliados com Fraco, dado que correspondem apenas à não realização dos mesmos pelos 

alunos.  

Embora os resultados tenham ficado aquém do desejado, quando consideramos o 

que estes alunos fizeram, sentimos que contribuímos para que aprendessem algo de 

importante para a sua aprendizagem. Para alunos deste nível, que iniciaram o ano letivo 

com o estigma de não dominarem a sua língua de comunicação transversal, qualquer 

pequeno passo que deem em frente pode representar um passo maior no próximo ano 

letivo. 

Neste contexto, insistimos, ainda, no aperfeiçoamento e reescrita textual de 

alguns desses textos, numa lógica de avaliação formativa dos alunos, procurando no 
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feedback dado a motivação para fazer mais e melhor, o que infelizmente nem sempre 

aconteceu com todos os alunos. 

 

Gráfico 19 - Avaliação da Escrita ao longo do ano letivo, no grupo de Apoio 

 

4.6.5 - Avaliações parcelares de base genológica 

 

A partir desta secção, consideramos os géneros discursivos trabalhados no 

âmbito desta dissertação - a Narrativa, o Relato Biográfico, o Relatório Composicional e 

a Exposição. 

Para esta análise, não obedecemos a uma ordem cronológica de apresentação, 

dado que a ela nos reportaremos aquando da análise propriamente dita.  

Por uma questão prática e porque não é nossa intenção nem nunca foi fazer uma 

análise detalhada de todas as produções textuais dos alunos, primeiramente, 

apresentamos os dados relativos à avaliação global dos vários géneros discursivos, tendo 

em conta a avaliação realizada à disciplina de Português e às disciplinas com que foi 

feita a articulação para a redação daqueles; depois, destacamos por Género discursivo 

três exemplares cujos resultados analisamos; e, por último, referimo-nos a alguns casos 

em particular.
32

 

 

4.6.5.1 - Narrativa - Avaliação 

 

O primeiro Género discursivo a que nos referimos é a Narrativa.  

Como já tivemos o cuidado de mencionar, consideramos tratar-se de um dos de 

mais fácil redação e assimilação e aquele cujos traços são mais familiares aos alunos, o 

                                                           
32

A este respeito, consideramos pertinente referir que não foi possível incluir no corpo do nosso trabalho 

muito do trabalho que foi desenvolvido com os alunos, muitas das suas produções. Incluímo-las, porém, 

no suporte digital que acompanha a versão impressa desta dissertação.  
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que facilita a sua escrita e influi nos resultados em termos de avaliação, conforme se 

pode constatar nos gráficos 20 e 21, que registam os totais de níveis atribuídos às duas 

produções, quer no grupo-turma, quer no grupo de Apoio, respetivamente. 

 

Gráfico 20 - Resultados totais obtidos pelo grupo-turma na produção das Narrativas 

Gráfico 21 - Resultados totais obtidos pelo grupo de Apoio na produção das Narrativas  

 

 

Os dois momentos de produção da Narrativa ocorreram no segundo período e 

resultaram de uma redação conjunta e redação individual para publicação no blogue da 

turma, www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com, seguindo indicações do 

guião de tipologia textual. 

 Pela sua natureza e função mais lúdica e porque constitui conteúdo curricular, 

segundo as MCPEB, este Género foi apenas realizado e avaliado à disciplina de 

Português. Talvez também por isso, pela liberdade inerente à sua produção, a 

criatividade, os resultados tenham sido satisfatórios. 

A avaliação deste Género discursivo contemplou conteúdo e forma, avaliando o 

conteúdo da Narrativa, a estrutura interna e as marcas linguísticas.  

A atribuição de níveis de Fraco deveu-se à não entrega dos elementos de 

avaliação por alguns alunos
33

; o Satisfaz Pouco resulta de produções de alunos menos 

competentes; verifica-se uma grande evolução em termos de menção de Satisfaz e Bom, 

                                                           
33

Sempre que nos referirmos a avaliações de textos dos alunos com a classificação de Fraco, a razão é 

globalmente sempre a mesma: a não realização da tarefa solicitada para avaliação. 

 

 

 

http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/
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que são, aliás, as classificações que se destacam nos dois momentos de produção da 

Narrativa.  

Observando o Gráfico 22, verificamos que é nítida a diferença entre uma 

primeira produção, que é coletiva e conjunta, realizada em grupo de tutoria, e uma 

segunda, que é totalmente independente, facto que pode justificar que a maior parte dos 

alunos tenha descido percentualmente, excetuando-se o aluno 9. Destacamos, ainda, o 

aluno 10, com graves falhas ao nível da competência escrita. O nível de Satisfaz que 

obteve resultou do trabalho conjunto e a redação individual já se aproximou mais do seu 

perfil. A diferença de classificações percentuais, 60% e 53%, deve-se com certeza ao 

facto de se tratar de redações elaboradas em moldes diferentes - uma em grupo, outra 

individualmente. 

 Mesmo assim, no grupo de Apoio, os resultados são francamente positivos, 

como podemos verificar pelos dados apresentados: 

 

Gráfico 22 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio na redação da Narrativa 

 

O mesmo gráfico reforça ainda a ideia de que alguns dos alunos que 

frequentaram o Apoio têm potencialidades que não querem simplesmente desenvolver 

(cf. alunos 5 e 9), fruto de desmotivação que procurámos eliminar mediante o reforço 

positivo por mínimo que fosse, mas que não surtiu efeito. 

  Apresentamos, seguidamente, tal como consta em grelha de avaliação em anexo 

que contempla catorze itens de avaliação da Escrita, inspirados na literatura produzida, 

no âmbito do projeto R2L (cf. Anexo 28 - Grelha de avaliação da Escrita - ABG), a 

avaliação de três produções do Género Narrativa, selecionadas de acordo com a sua 

classificação (Bom/Muito Bom, Satisfaz, Não Satisfaz/Satisfaz Pouco).  

 

Narrativa 1 (cf. Anexo 31 - Produção dos alunos: Texto integral - Narrativa 1, 

Escrita Independente) 
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A alma perdida 

 

Há muito, muito tempo atrás, Gustavo, um jovem alto e robusto que vinha de uma família muito 

pobre dos arredores do sul da Ásia (onde agora se encontra a Malásia), foi passear pela floresta densa. 

Este jovem era muito inteligente e aventureiro pelo que era o único da sua grande vila que era destemido 

o suficiente para ir à floresta sozinho, no meio da noite.  

Muitos amigos avisaram-no que não era seguro andar por ali àquelas horas; ele, corajoso, não 

se importava. Era cauteloso o suficiente para não ser cercado por animais selvagens, mas, naquela noite, 

tudo lhe parecia diferente. […] 

Aluno 13 

 (Texto publicado em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com ,   em 23 de fevereiro de 2014) 

 

A Narrativa 1 foi avaliada por nós com Muito Bom. Trata-se de um texto 

representativo do Género, conseguindo envolver o leitor numa série de 

peripécias/episódios que conduzem à Resolução. Este excerto revela que o aluno 

percebeu as incidências do Género, apresentando uma Orientação, que deixa entrever 

um enredo imaginativo, interessante e coerente, provocando o envolvimento do leitor na 

ação. O aluno 13 apresenta um enquadramento, onde descreve personagens e espaços e 

utiliza um elevado nível de linguagem literária para a sua faixa etária, com recurso a 

registo cuidado, comparação e metáforas gramaticais. Refira-se, aliás, que a construção 

do texto é feita através de léxico ficcional literário adequado ao Campo, contribuindo 

para a criação de mistério. Acresce um uso adequado de palavras e estruturas, segundo 

as convenções gramaticais da Língua Portuguesa, variedade de frases e construções 

sintáticas, inexistência de erros ortográficos, texto bem pontuado e com parágrafos 

definidos. 

 

             Narrativa 2 (cf. Anexo 32 - Produção dos alunos: Texto integral - Narrativa 2, 

Escrita Independente) 

Amizade inesperada 

 

[…] Entretanto, passada já uma hora do desaparecimento, passou um grupo de tubarões, o que 

provocou o pânico da mãe de Kiko e de Piko. Correram para se esconderem, mas os tubarões já lhes 

tinham bloqueado o caminho. Estes, muito assustados, perguntaram:  

 -O que querem vocês de nós?  

 -Nós queremos ajudar. O que se passa convosco? - perguntaram os tubarões muito curiosos.  

 -O meu filho, o Piko, desapareceu e ninguém sabe dele.  

 -Nós queremos ajudar. Vamos fazer tudo para o encontrar.  

 Foi então que se dividiram em grupos, para explorar o oceano. […]                   

Aluno 14 

(Texto publicado em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com,   em 13 de março de 2014) 

http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/
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A Narrativa 2 foi avaliada com Satisfaz. O texto em questão não envolve 

totalmente o leitor; apresenta uma simples Complicação para resolver e uma trama 

simples para a faixa etária do aluno. A Orientação é pobre, com poucas descrições, e a 

Resolução é pouco coerente. O aluno 14 faz um uso mediano da linguagem; é um 

discurso, que, pela sua simplicidade, se aproxima do oral, ainda que apresente padrões 

linguísticos verbais e lexicais mais elaborados. Além disso, podemos verificar que a 

construção do Campo do texto regista algumas repetições e existe alguma confusão na 

construção referencial textual, resultante das mesmas. De referir, ainda, a expressão de 

sentimentos das personagens e apreciações de lugares e coisas, bem como o julgamento 

implícito de comportamentos.  

 

          Narrativa 3 (cf. Anexo 33 - Produção dos alunos: Texto integral - Narrativa 3, 

Escrita Independente) 

              […] 

               

 

 

Aluno 6 

A Narrativa 3 foi avaliada com Satisfaz Pouco. Apesar disso, achámos que seria 

fator de motivação o reforço positivo feito ao aluno 6, premiando o seu esforço. Daí a 

anotação de Muito bem! que consta do texto em anexo. De resto, esta Narrativa é um 

texto que peca pela confusão entre a Narrativa e Exemplum (lição extraída no fim do 

texto), revelando também problemas ao nível das outras incidências do Género. A 

Orientação é pobre e, apesar de apresentar um setting, espaço e personagens no 

momento inicial, a sua função no texto acaba por se perder, o que dificulta a referência e 

a identificação clara de uma Complicação, que, tal como a Resolução, acaba por ser 

inconsistente. Existe alguma incoerência do enredo, pouco imaginativo e interessante, 

não envolvendo o leitor, e um uso básico da linguagem. A sucessão de acontecimentos 

da história apresenta lacunas de coerência; há uma apresentação inconsistente de 
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momentos do texto, irrelevância e confusão de referentes textuais e, em termos de 

avaliatividade, existe pouca apreciação de lugares e coisas, pouca expressão de 

sentimentos e avaliação de comportamentos. 

A avaliação realizada distingue claramente as três produções que selecionámos, 

tendo em conta os catorze itens constantes da grelha de avaliação da Escrita - ABG: 

Propósito, Etapas, Campo, Relações, Modo, no Contexto; Fases, Léxico, Conjunção, 

Referência, Avaliatividade, no Discurso; Gramática; Ortografia, Pontuação, 

Apresentação gráfica do texto, nos Aspetos gráficos (cf. Anexo 34 - Grelha de avaliação 

da escrita das Narrativas 1, 2 e 3). 

Seguidamente, apresentamos as produções de quatro alunos de perfil de 

competências distintas: os alunos 6 e 8, que integraram o grupo de Apoio, alunos com 

graves lacunas no que respeita ao domínio da LM, e os alunos 15 e 16, alunos que se 

incluem num grupo mais competente.  

 

Gráfico 23 - Apresentação de quatro casos de redação da Narrativa 

 

 

Primeira Narrativa - Escrita Conjunta (cf. Anexo 35 - Produção dos alunos: Caso 

1 - Narrativa, alunos 6 e 15, Escrita Conjunta) 

[…] 

Alunos 6 e 15 
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Segunda Narrativa - Escrita Independente (cf. Anexo 36 - Produção dos alunos: 

Caso 2 - Narrativa, aluno 8, Escrita Independente) 

[…] 

Aluno 8 

Terceira Narrativa - Escrita Independente (cf. Anexo 37- Produção dos alunos: 

Caso 3 - Narrativa, aluno 15, Escrita Independente) 

O golfinho 

 

  Era uma vez uma menina de cabelos loiros, que brilhavam como ouro e de olhos azuis-

esverdeados, como a água do mar que se chamava Mariana. 

Mariana tinha 12 anos, era uma rapariga alta e fazia lembrar uma deusa do mar. Ela vivia com 

a sua mãe, perto da praia, numa casa de madeira, com um jardim e uma piscina com água do mar. […] 

    Um dia, enquanto estava a passear na praia, Mariana ouviu o barulho de um golfinho. Parecia 

que vinha das rochas. Quando ela se aproximou das rochas, viu um golfinho - bebé preso nas algas. 

Naquele momento, Mariana estava perante uma decisão muito difícil. Ela queria ajudar o golfinho, mas o 

desejo de ficar com ele era mais forte. Então, ela resolveu levar o golfinho para casa. “Ele vai ficar bem! 

A minha piscina é grande e tem água do mar. Portanto, ele vai pensar que está em sua casa.” -pensou a 

rapariga. […] 

  Aluno 15 

(Texto publicado em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com, em 23 de fevereiro de 2014) 

 

 

Quarta Narrativa - Escrita Independente (cf. Anexo 38 - Produção dos alunos: 

Caso 4 - Narrativa, aluno 16, Escrita Independente) 

Os golfinhos 

[…] 

Esperámos um bocado e, de repente, começámos a ouvir um som suave e engraçado. Espreitei e 

vi que eram golfinhos que, a essa hora, costumavam descer o rio. 

Estava a ser muito divertido vê-los, pois eles davam saltos, cambalhotas e pareciam estar a rir-

se para nós. No entanto, com o entusiasmo, debrucei-me demasiado e caí do barco. 

-SOCOOOOORRO… SOCOOOOOOORRO!!! - gritava eu, em desespero. 

 Foi então que um golfinho me pôs às suas cavalitas e me levou para Troia. Mais tarde, 

chegaram os meus primos, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã, também montados em golfinhos. 

http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/
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Felizes, agradecemos aos golfinhos. Depois, despedimo-nos, dando-lhes um beijinho no seu 

focinho molhado. 

Assim, graças ao espantoso e inteligente animal que é o golfinho, a minha família ainda 

conseguiu ter um excelente dia de praia. 

Aluno16 

(Texto publicado em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com, em 6 de fevereiro de 2014) 

 

A diferença de perfil entre os alunos em questão poderia por si só justificar os 

resultados obtidos.  

A modalidade de redação adotada, no caso da Escrita Conjunta dos alunos 6 e 15, 

par com alunos de perfis totalmente distintos, num grupo de tutoria, serviu de reforço 

positivo ao aluno 6, que é um aluno menos competente, inflacionando os resultados, que 

tendem a ser melhores, como várias vezes verificámos e ainda no âmbito deste estudo.  

A primeira produção destes alunos peca pela sua simplicidade e pelas incorreções 

gramaticais. Ainda que sirva o intento deles, a pobreza literária do texto e a parca 

elaboração remetem-no mais para o campo do simples reconto. Tem a seu favor, porém, 

a definição coerente de etapas do Género Narrativa e a existência de descrições, ainda 

que básicas, das personagens envolvidas. A construção do Campo através do léxico 

podia ser mais enriquecida, as fases e a conjunção, que inclui adição (e), tempo 

(entretanto) e consequência (por essa razão), são igualmente simples. A referência é 

clara e, em termos de avaliação, existe o comentário do narrador com juízo de valor 

implícito (só gostava, claro), apreciação (preço muito baixo, valiosas) e reações 

(irritado). 

A avaliação do aluno 8, aluno que integra o grupo de Apoio e que foi um dos que 

revelou mais lacunas ao longo do ano, no domínio da LM, ficou muito além do 

esperado. De qualquer forma, a Narrativa por ele criada não deixa de ser muito 

elementar. O seu texto peca pela simplicidade não adequada à faixa etária e a este nível 

de ensino, o que se revela inclusive ao nível do tema escolhido - o coelho da Páscoa – e 

na forma infantil como o mesmo é apresentado - vou lançar-te um feitiço –, que remete 

para o imaginário infantil, resultando num texto pouco ou nada elaborado, o que se 

verifica ao nível das etapas do Género, como a Orientação, reduzida a uma frase - Era 

uma vez um coelho - e mesmo a Resolução, que não é muito clara. A simplicidade está 

também patente nos eventos narrados e na sequência encadeada dos mesmos. Por outro 

lado, o propósito deste texto coloca dúvidas pois termina com uma frase que remete para 

as lendas, enquanto textos que justificavam o aparecimento de algo, aliando fantasia e 

http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/
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realidade. Todavia, algo nos faz balançar quando o analisamos pois o aluno em questão 

recorre a um léxico que não parece coerente com os outros aspetos já referidos – há, 

efetivamente, um certo trabalho ao nível do léxico para construir o Campo (bastante 

agradável e saborosa, posteriormente, aflição, vou lançar-te um feitiço, distribuí-los) e 

cuidado com os aspetos gráficos. 

No caso do aluno 15, a melhoria na segunda produção deve-se a um discurso 

mais bem elaborado, com etapas bem definidas e fases de descrição (Era uma vez uma 

menina de cabelos loiros, que brilhavam como ouro e de olhos azuis - esverdeados, 

como a água do mar que se chamava Mariana.), apresentando episódios que fazem 

avançar a ação (Mariana ouviu, aproximou, viu, resolveu, chegou, recebeu). No seu 

todo, é um texto que consegue cativar e envolver o leitor pelo enredo imaginativo, 

interessante e coerente que apresenta e pela carga emotiva inerente ao tema. O discurso 

flui de forma mais elaborada, sendo a linguagem descritiva apresentada de forma 

literária adequada à faixa etária do aluno (como a água do mar). O léxico utilizado é 

variado e ajuda a construir coerentemente o Campo de mar (como a água do mar, deusa 

do mar, da praia, na piscina com água do mar, pescador, golfinho-bebé preso nas 

algas). Este aluno consegue narrar uma sucessão de acontecimentos de forma lógica, 

socorrendo-se para tal dos quatro tipos de conjunção - adição (e fazia lembrar), 

comparação (como a água do mar), tempo (enquanto) e contraste (Mas). A referência é 

clara, o que facilita a leitura do texto. Os momentos de avaliação são conseguidos 

através do julgamento de comportamentos (amuada); dos sentimentos (amuada, 

inseparáveis) e reações das personagens (se desfez em lágrimas) e suas reflexões (“Ele 

vai ficar bem! A minha piscina é grande e tem água do mar. Portanto, ele vai pensar 

que está em sua casa.” - pensou a rapariga) e, ainda, apreciação de coisas (decisão 

muito difícil, é grande).  

A todos estes aspetos acresce a correção gramatical, ortográfica, de pontuação e a 

boa apresentação do texto, com alinhamento e definição de parágrafos. 

Se considerarmos a avaliação segundo os catorze itens de avaliação da Escrita 

acima referidos, poderemos dizer que a Narrativa do aluno 16 está ao nível da produção 

do aluno 15 e que os resultados daquele se deveram, sem dúvida, a um maior empenho, 

uma vez que ficou dentro dos limites expetáveis para o seu perfil.  
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4.6.5.2 - Relato Biográfico - Avaliação 

 

O segundo Género discursivo com que trabalhámos foi o Relato Biográfico, que 

foi redigido e avaliado na nossa disciplina e também em articulação com a disciplina de 

História. 

As duas primeiras produções - Relatos Biográficos de ídolos pessoais dos alunos 

e Escrita Conjunta de um Relato Biográfico de uma autora cuja obra é estudada no 7º 

ano, Sophia Andresen, - foram realizadas na disciplina de Português; a terceira produção 

resultou da articulação com História, Relatos Biográficos de personalidades históricas, 

escolhidas entre as sugestões apresentadas pela professora desta disciplina. 

Observemos o Gráfico 24, onde constam os resultados obtidos a Português, nos 

três Relatos Biográficos, no grupo-turma: 

Gráfico 24 - Resultados obtidos pelo grupo-turma a Português nos três Relatos Biográficos 

 

De uma forma geral, os resultados não foram tão satisfatórios como os obtidos na 

produção da Narrativa, uma vez que o número de níveis de Fraco, de alunos que não 

realizaram a tarefa, e Não Satisfaz foi superior. Podemos apontar como razões a falta de 

empenho dos alunos, que mantiveram a postura do dolce fare niente ao longo do ano 

letivo, no caso do Fraco; no caso do Não Satisfaz, a produção foi da autoria de dois dos 

alunos com mais lacunas do grupo de Apoio, já destacados por nós anteriormente, 

alunos 7 e 8, que ficaram aquém do desejado em todos os itens de avaliação da escrita, 

quer no tema e tipologia, quer na coerência e pertinência da informação, quer na 

estruturação do texto e correção linguística em geral.
34

 De reparar, ainda, que o maior 

                                                           
34

A investigadora é, antes de mais, formadora e docente pois, apesar do envolvimento na implementação 

dos princípios de uma Pedagogia Baseada em Género, não esquece os documentos de referência do Ensino 
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número de níveis de Satisfaz e Bom foi obtido, principalmente, na produção conjunta de 

grupos de tutoria, onde a presença de alunos mais competentes contribuiu, certamente, 

para os resultados obtidos. Quando confrontados com pares de perfil idêntico, os 

resultados foram inferiores, o que também é compreensível, dada a mudança de 

estratégia de realização de trabalho. Comparando a primeira produção com a última, 

podemos dizer que houve uma melhoria qualitativa, dado que, apesar de o número de 

níveis de Satisfaz se ter mantido, os níveis de Bom aumentaram e o número de níveis de 

Fraco diminuiu. 

Se analisarmos os resultados obtidos pelos alunos do grupo de Apoio, podemos 

verificar que, do primeiro para o último Relato Biográfico, acontece o mesmo em 

relação aos níveis de Fraco, que diminuíram, convertendo-se no Não Satisfaz dos alunos 

7 e 8, atrás mencionados. O nível de Satisfaz desceu, mas o Bom aumentou, da primeira 

para a última produção. Por tudo isto, podemos dizer que houve uma ligeira melhoria 

qualitativa. 

Gráfico 25 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio a Português nos três Relatos Biográficos 

 

Considerando os resultados totais distribuídos pelos seis níveis de classificação 

(cf. gráficos 26 e 27), podemos dizer que, no cômputo geral, os resultados foram 

satisfatórios, dado o número de níveis concentrado no Satisfaz e Bom, no grupo-turma e 

mesmo no grupo de Apoio. Acresce o facto de que, como seria de esperar, se tivermos 

em conta as suas competências, houve atribuição de níveis de Muito Bom a quatro 

alunos do grupo-turma, o que não aconteceu no grupo do Apoio.  

                                                                                                                                                                           
relativos à disciplina que leciona, no caso, os critérios de avaliação da Escrita, em situação de Prova Final 

de Português do 9ºAno. 



104 
 

6 
0 0 

10 10 
4 4 2 0 

10 14 

0 
10 

2 2 

32 
40 

4 

0 

20 

40 

60 

FRACO NÃO 
SATISFAZ 

SATISFAZ 
POUCO 

SATISFAZ  BOM MUITO 
BOM 

ÍDOLOS PESSOAIS 

SOPHIA ANDRESEN 

PERSONALIDADES HISTÓRICAS 

TOTAIS 

Gráfico 26 - Resultados totais obtidos pelo grupo-turma nos três Relatos Biográficos 

 

 

Gráfico 27 - Resultados totais obtidos pelo grupo de Apoio nos três Relatos Biográficos 

 

À semelhança do que fizemos com a Narrativa, selecionámos três Relatos 

Biográficos, tendo em conta a sua classificação (Bom/Muito Bom, Satisfaz, Não 

Satisfaz/Satisfaz Pouco) e avaliámo-los, de acordo com os itens constantes na grelha de 

avaliação da Escrita adotada (cf. Anexo 28 - Grelha de avaliação da Escrita - ABG). 

Apresentamos, agora, a avaliação desses três Relatos Biográficos, seguindo o 

critério apontado. 

 

Relato Biográfico 1 (cf. Anexo 39 - Produção dos alunos: Texto integral - Relato 

Biográfico 1) 

[…] 

 Aluno 17 

 

 O primeiro Relato Biográfico foi avaliado por nós com Muito Bom. Este texto 

apresenta informações relativas às etapas da vida de Cristiano Ronaldo, cumprindo o seu 
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propósito comunicativo, informar. A Orientação e as Etapas são bem definidas e 

encontram-se organizadas temporalmente, apresentando o percurso de vida da 

personalidade, de forma clara e completa. O aluno 17 domina o tópico, desenvolvendo 

os aspetos sugeridos, de forma a construir o Campo, para o que contribui também um 

léxico adequado. Faz uma apresentação objetiva das etapas da vida da personalidade, 

utilizando uma linguagem adequada, factual e informativa que apresenta factos. 

Destacamos, ainda, a clara referência e a ausência de avaliação, bem como a inexistência 

de incorreções gramaticais. 

 

Relato Biográfico 2 - Escrita Conjunta (cf. Anexo 40 - Produção dos alunos: 

Texto integral - Relato Biográfico 2, Escrita Conjunta) 

 

 

 

[…] 

 

 

 

Alunos 1, 5 e 12 

 

A segunda produção de Relato Biográfico foi avaliada com Satisfaz. O texto 

apresenta algumas informações relativas às etapas da vida de Sophia Andresen, 

cumprindo parcialmente o seu propósito comunicativo, relatar as etapas da vida de outra 

pessoa. A Orientação (os alunos não referem o nome da Autora) e as etapas apresentadas 

são incompletas visto que os alunos em questão dominam parcialmente o tópico, ao 

desenvolverem os aspetos sugeridos, de forma a construir o Campo da vida da autora. O 

caráter incompleto deste texto resulta da utilização insuficiente de léxico para construir o 

Campo (factos, informações).  

Destacamos pela positiva a objetividade na apresentação das etapas da vida da 

personalidade e o facto de a utilização da linguagem que constrói essas etapas, ainda que 
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de forma incompleta e parcialmente desorganizada, ser adequada. O texto apresenta, 

porém, apreciações genéricas sobre a obra da autora (foi uma das melhores poetisas 

contemporâneas). Relativamente à conjunção, embora possamos dizer que a ligação 

lógica é praticamente inexistente, representando o texto, mais do que um todo coerente e 

coeso, uma lista de factos, os alunos organizam-nos de forma coerente, seguindo a 

lógica de apresentação das informações. Caracteriza ainda esta produção a ausência de 

avaliação, própria de um texto mais informativo. Por último, é de referir que as 

convenções gramaticais são utilizadas de forma simples, mas correta, assim como a 

ortografia e a pontuação, apresentando informação separada por tópicos, sinalizados 

graficamente. 

 

Relato Biográfico 3 - Escrita Independente (cf. Anexo 41 - Produção dos alunos: 

Texto integral – Relato Biográfico 3, Escrita Independente) 

[…] 

Alunos 7 e8     

          

O terceiro Relato Biográfico, produzido pelos alunos 7 e 8, foi avaliado com Não 

Satisfaz. Apresenta poucas informações relativas às etapas da vida de Maomé, 

cumprindo muito parcialmente o seu propósito informativo. A Orientação está ausente e 

as Etapas não são bem definidas nem organizadas temporalmente, o que gera 

inconsistência na informação apresentada. Os alunos dominam muito parcialmente o 

tópico (o léxico utilizado para construir o Campo - factos, informações - é insuficiente), 

desenvolvendo, porém, alguns dos aspetos sugeridos, procurando apresentar de forma 

objetiva as etapas da vida da personalidade. No que concerne à linguagem, existe um 

discurso próximo da oralidade, resultante da apresentação de informação esquematizada, 

o que determina também que a ligação lógica seja inexistente, dada a lista arbitrária de 

factos. A referência é clara, ainda que insuficiente. Existem incorreções gramaticais e a 

apresentação gráfica é desorganizada. Trata-se de uma produção claramente insuficiente. 
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As três produções apresentadas revelam diferentes perceções e aplicações das 

incidências do Género (cf. Anexo 42 - Grelha de avaliação da escrita dos Relatos 

Biográficos 1, 2 e 3). 

Apresentamos, seguidamente, quatro casos de produções de Relatos Biográficos, 

cujos resultados analisamos.  

 

Gráfico 28 - Apresentação de quatro casos de redação do Relato Biográfico 

 

As quatro produções apresentadas foram redigidas por alunos que integraram o 

grupo de Apoio e os resultados foram satisfatórios, tendo-se verificado evolução da 

primeira para a última produção.  

À semelhança do que acontece com a Narrativa, o Relato Biográfico é um 

Género de relativa facilidade de redação, o que também poderá justificar os resultados. 

Além disso, é um Género com o qual os alunos estão mais habituados a contactar, em 

manuais e em várias áreas curriculares, sendo natural que já tenham apreendido aspetos 

de estrutura e conteúdo. 

Apresentamos os exemplares em questão: 

 

Primeiro Relato Biográfico (cf. Anexo 43 - Produção dos alunos: Caso 1 - Relato 

Biográfico, aluno 2) 

 

[…]  

 Aluno 2 

Segundo Relato Biográfico - Escrita Conjunta (cf. Anexo 40 - Produção dos 
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alunos: Caso 2: Relato Biográfico)
35

 

 

 

                       

[…] 

 

Alunos 1, 5 e 12 

Terceiro Relato Biográfico - Escrita Independente (cf. Anexo 44 - Produção dos 

alunos: Caso 3 - Relato Biográfico, alunos 5 e 19, Escrita Independente) 

[…] 

[…] 

Alunos 5 e 19 

Quarto Relato Biográfico - Escrita Independente (cf. Anexo 45 - Produção dos 

alunos: Caso 4 - Relato Biográfico, alunos 2 e 11, Escrita Independente) 

 
[…] 

Alunos 2 e 11 

 

De uma forma geral, podemos dizer que os resultados obtidos pelos quatro 

alunos em questão foram positivos.  

                                                           
                      

35
O segundo Relato Biográfico aqui apresentado consta do Anexo 40 (cf. Anexo 40 - Produção dos alunos: 

Texto integral - Relato Biográfico 2, Escrita Conjunta). 
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O aluno 2, autor do primeiro Relato Biográfico apresentado, redige um texto que 

nos dá a conhecer uma figura do atual mundo da música, onde as etapas do Género estão 

presentes (Orientação completa e apresentação de Etapas do seu percurso de vida, 

organizadas por marcos temporais de destaque). O seu discurso é claro e a construção do 

Campo é alcançada pela adequada utilização de léxico e linguagem essencialmente 

factual e informativa.  

Quanto ao segundo Relato Biográfico, remetemos para as observações acima 

feitas a propósito, destacando, apenas, que se trata de um texto satisfatoriamente 

produzido. 

A terceira produção de Relato Biográfico, dos alunos 5 e 19, elaborada em pares 

de idêntico perfil, alcançou o propósito inerente a este Género. O texto apresenta uma 

Orientação completa e desenvolve os tópicos de pesquisa sugeridos. Desta forma, os 

alunos dão a entender que compreendem e explicam o que lhes é pedido, fruto, 

certamente, de maior pesquisa e organização da informação. De referir, porém, que a 

etapa final da personalidade está no momento errado do texto; deveria estar no fim e não 

no princípio dado que as informações devem ser apresentadas por ordem cronológica. 

Destaque-se também a postura objetiva na apresentação das etapas da vida de Maomé. O 

discurso apresenta uma linguagem adequada ao Campo pois é utilizada para o construir 

adequadamente. A conjunção é elaborada, apresentando comparação (como profeta de 

Deus), adição (e), tempo (então) e causa (uma vez que). A referência é clara, ainda que 

as repetições (Maomé) pudessem ser evitadas. Num discurso que se quer objetivo, a 

avaliação está, porém, presente através de apreciações genéricas sobre factos da vida das 

personalidades (importante, próximas, inimigas). Em termos de correção gramatical e 

ortografia, não há nada a dizer; há alguns problemas de pontuação. Quanto à 

apresentação, o texto, ainda que apresente parágrafos, peca pela desorganização gráfica 

porque não está alinhado.  

 O quarto Relato Biográfico não respeita integralmente as incidências do Género. 

São efetivamente apresentadas informações e factos sobre a personalidade histórica 

selecionada, mas não existe uma Orientação bem definida e as Etapas são apresentadas 

num discurso, onde, mais do que a ligação referencial e lógica, se apresenta uma 

listagem de factos da vida de Platão. A organização temporal e lógica do texto não é 

definida cronologicamente, estando ausentes datas relacionadas com as várias 

informações apresentadas que revelam, contudo, que os alunos em questão fizeram 

alguma pesquisa.  
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4.6.5.3 - Relatório Composicional - Avaliação  

 

O Género Relatório Composicional, pela sua natureza e propósito comunicativo 

informativo e factual, é um dos mais transversais ao currículo, razão pela qual, inclusive, 

decidimos apostar na sua produção em articulação com duas disciplinas, História 

(segunda produção) e CN (terceira produção). A primeira produção deste Género serviu 

os objetivos da disciplina de Português, no âmbito do estudo da Literatura Tradicional. 

Os três momentos de produção ocorreram no primeiro e segundo período e foram 

coincidentes com momentos da planificação de conteúdos curriculares de cada uma das 

disciplinas.  

Globalmente falando e considerando apenas a avaliação a Português, no grupo-

turma, verificamos que os resultados dos três Relatórios Composicionais, produzidos 

sobre conteúdos curriculares, ora conjuntamente (Literatura Tradicional - Português; 

Democracia Ateniense - História), ora por pares de perfil de competências (Sismos - 

CN) foram satisfatórios, apesar de ter havido níveis de Fraco. 

 

Gráfico 29 - Resultados obtidos pelo grupo-turma nas produções de Relatórios Composicionais nas três 

disciplinas envolvidas (avaliação realizada a Português) 

 

 

 

                 No grupo de Apoio, se tivermos em conta o perfil destes alunos e as razões para 

os níveis de Fraco, podemos dizer que os resultados obtidos foram satisfatórios. 
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Gráfico 30 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio nas produções de Relatórios Composicionais nas três 

disciplinas envolvidas (avaliação realizada a Português) 

 

Observando o Gráfico 29, podemos dizer que, no grupo-turma, houve uma 

diminuição significativa dos níveis negativos de Fraco e Não Satisfaz, desde o primeiro 

Relatório Composicional, sobre Literatura Tradicional, à última produção deste Género, 

sobre Sismos, o que podemos justificar pelo percurso da redação do mesmo, um 

caminho em que se melhoraram textos, reescreveram e aperfeiçoaram, sempre num 

processo de contínuo amparo, trabalho que tem os seus frutos. Esta evolução positiva 

também se verificou com a atribuição de seis níveis de Muito Bom a este terceiro 

Relatório Composicional. O nível de Bom também aumentou nas duas últimas 

produções (História e CN). Não achamos pertinente valorizar a descida do número de 

níveis de Satisfaz, níveis atribuídos da primeira à terceira produção, visto que existe 

apenas uma ligeira diferença de três alunos nas avaliações das três produções escritas 

(dezanove – dezasseis - treze alunos). O facto de os níveis positivos atribuídos (Satisfaz 

Pouco – Satisfaz - Bom - Muito Bom) serem superiores aos níveis negativos (Fraco - 

Não Satisfaz) é o dado mais relevante a reter, na nossa opinião. Observando o Gráfico 

30, constatamos que também entre os alunos do grupo de Apoio os resultados foram 

globalmente satisfatórios. De qualquer forma, convém frisar que esta diferença de níveis 

poder-se-á dever à especificidade de cada uma das áreas curriculares que avaliaram os 

Relatórios Composicionais e ao teor mais factual e científico exigido pelas disciplinas de 

História e CN, que avaliam, certamente, de forma diferente o modo como o 

conhecimento é produzido e apresentado em textos de natureza e propósitos 

comunicativos distintos. 

Se considerarmos o Relatório Composicional sobre Literatura Tradicional 

produzido pelos alunos do grupo-turma, podemos dizer que, apesar dos níveis de Fraco, 
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os resultados foram satisfatórios, fruto da produção realizada em grupo que certamente 

terá influenciado os resultados (cf. Gráfico 31). 

 

      Gráfico 31 - Resultados obtidos pelo grupo-turma nas produções de Relatórios Composicionais, no âmbito 

da disciplina de Português 

 

 

Considerando os alunos do grupo de Apoio (cf. gráfico 32), facilmente 

constatamos que houve resultados mais positivos que negativos, tendo-se, mesmo, 

registado um menor número de níveis de Fraco. Não podemos esquecer que estamos a 

falar de um grupo de perfil muito específico, como já referimos, e é neste sentido que 

consideramos estes resultados satisfatórios, embora pudessem ter sido melhores se todos 

os alunos tivessem entregado os textos produzidos para avaliação. De referir, ainda, que 

o facto de os alunos terem trabalhado em grupos, onde se respeitou o equilíbrio entre 

mais e menos competentes, beneficiou alguns em termos de avaliação, mas achamos que 

aprenderam algo.  

 

Gráfico 32 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio nas produções de Relatórios Composicionais,  

                     no âmbito da disciplina de Português 
 

 

 

A primeira articulação em termos de trabalho de produção escrita do Relatório 

Composicional foi com a disciplina de História, tendo os alunos redigido um Relatório 

RELATÓRIO 

COMPOSICIONAL 

LITERATURA 

TRADICIONAL 
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Composicional sobre um conteúdo curricular que estava a ser lecionado na altura - a 

Democracia Ateniense. Foi uma produção conjunta, orientada por tópicos apresentados 

pela docente de História, seguindo as características do Género e partindo da exploração 

dos guiões de tipologias textuais. 

Globalmente falando, os resultados foram francamente satisfatórios e o que 

parece uma descida de nível de Satisfaz (dezasseis a Português e doze a História) 

corresponde efetivamente a um aumento do Bom e Muito Bom e à deslocação de quatro 

níveis de Satisfaz a Português para Não Satisfaz a História, porque os alunos não 

reescreveram os trabalhos para poderem ser avaliados (cf. Gráfico 33). 

Gráfico 33 - Resultados obtidos pelo grupo-turma nas produções de Relatórios Composicionais, no âmbito 

das disciplinas de Português e História 
 

 

Considerando os resultados obtidos pelos alunos do grupo de Apoio, verificamos 

igualmente, com satisfação, que, apesar dos três níveis de Não Satisfaz e dos dois níveis 

de Fraco, atribuídos a alunos que realizaram menos bem ou não realizaram a tarefa 

solicitada, a Português, ganhou-se um Muito Bom e, a História, aumentou o número de 

alunos com nível de Bom. Para o grupo em questão, achamos que os resultados se 

adequam ao seu perfil, até mesmo ao nível da falta de empenho insistente dos que 

teimam em não realizar o que lhes é pedido, o que, logicamente, se reflete na avaliação 

realizada, seja em momentos pontuais de avaliação, seja em final de período e ano 

letivo. Não devemos esquecer que os trabalhos foram realizados em grupos de tutoria, o 

que contribuiu para melhorar os resultados.  
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Gráfico 34 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio nas produções de Relatórios Composicionais, no 

âmbito das disciplinas de Português e História 

 

 

A segunda produção de Relatório Composicional foi corrigida e avaliada de 

forma articulada com a disciplina de CN, no terceiro período.  

Como a sua produção ocorreu na etapa final do Ciclo do R2L, para a produção 

independente, por motivos já referidos no capítulo anterior (gestão do tempo de 

professores com muitas turmas de trinta alunos), optámos por recorrer a uma estratégia 

de trabalhos de pares por perfil cognitivo para não falsear ou pelo menos para tentar 

aproximar o mais possível os resultados obtidos pelos alunos do que realmente 

conseguiriam se a redação fosse individual. 

À semelhança do que aconteceu com a produção à disciplina de História, 

podemos dizer que as diferenças entre a avaliação realizada por nós e pela disciplina 

com a qual articulámos, neste caso CN, sem considerar os níveis de Fraco, resultam de 

uma avaliação menos centrada na forma e mais no conteúdo curricular que, ora é factual, 

ora científico, sendo também o léxico muito específico. Este facto, aliado à não 

consideração dos tópicos apresentados pelos professores destas disciplinas para a 

elaboração dos textos, consoante a exploração do guião de tipologia textual sugere, pode 

justificar as diferenças de avaliação às disciplinas envolvidas, no âmbito desta 

dissertação. (Relembramos que a nossa preocupação enquanto professora de Português 

incidiu sobre o conteúdo dos textos e a forma como estes foram escritos, o respeito pela 

sua estrutura interna e marcas linguísticas.) São também os aspetos relativos ao caráter 

factual e científico de um Relatório Composicional a CN, que requer o domínio de 

conceitos mais abstratos e sua aplicação de forma adequada ao discurso, que justificam o 

aumento de níveis de Satisfaz Pouco em detrimento do número de níveis de Satisfaz 

atribuídos, ainda que se trate de uma avaliação positiva.  

RELATÓRIO 
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O grupo-turma registou melhores resultados que o grupo de Apoio, verificando-

se que os níveis de Satisfaz e Bom são superiores a Português e que existem níveis de 

Muito Bom, como podemos observar no gráfico 35. 

 

Gráfico 35 - Resultados obtidos pelo grupo-turma nas produções de Relatórios Composicionais, no âmbito 

das disciplinas de Português e CN 

 Gráfico 36 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio nas produções de Relatórios Composicionais, no 

âmbito das disciplinas de Português e CN  
 

 

Observando agora o gráfico 36, acima apresentado, verificamos que os resultados 

do grupo de Apoio não foram muito animadores, sobretudo a CN, o que podemos 

justificar com o grau de dificuldade da redação de um Género discursivo que exige mais, 

não só em termos da linguagem utilizada, mas também da sua estruturação, para já não 

falar da necessária assimilação de conceitos inerentes ao conteúdo curricular que foi 

objeto de redação, os sismos, neste particular. Esta situação foi agravada pelo aumento 

de alunos, que, ou não fizeram o trabalho (dois alunos), ou não o reescreveram para ser 

entregue à professora de CN para os avaliar (dois alunos). Se considerarmos os 

resultados finais obtidos a CN pelos alunos do grupo em análise, observamos um 

decréscimo de níveis positivos ainda que não significativo em relação à disciplina de 

Português (dez alunos, a Português, oito alunos, a CN). Apesar de tudo, achamos que  
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para o seu perfil específico de grupo, os resultados poderiam ter sido piores. Destacamos 

o aluno 6 por ser um dos alunos com maiores lacunas e que, embora tenha sido avaliado 

com Não Satisfaz no seu primeiro Relatório Composicional, no último, avaliado em 

articulação com a disciplina de CN, obteve a classificação de Satisfaz, avaliação 

coincidente com a que registou no Relatório Composicional sobre o Paleolítico, no 

âmbito da disciplina de História. 

Considerando os resultados totais obtidos nas produções de Relatórios 

Composicionais, no âmbito das disciplinas de Português, História e CN, nos dois grupos 

(cf. gráficos 37 e 38), podemos observar que, numa análise à curva evolutiva, em termos 

de redação dos textos avaliados a Português, o número de níveis negativos é de sete, em 

trinta alunos, no grupo-turma, e de três, em doze alunos, no grupo de Apoio; que os 

resultados positivos são consideráveis, sobretudo se tivermos em conta o seu perfil, 

concentrando-se na classificação de Satisfaz e Bom nos dois grupos, com a diferença 

compreensível de que o grupo-turma regista maior índice de níveis Bom e Muito Bom, 

que, no caso do grupo de Apoio, foram certamente resultado de um trabalho de grupo e 

tutoria. Como já tivemos oportunidade de referir, as diferenças de resultados obtidos nos 

dois grupos em questão devem-se principalmente ao perfil dos alunos e à estratégia 

adotada para a redação dos textos. O número de alunos que não realiza os instrumentos 

de avaliação é uma constante, sobretudo no grupo de Apoio. O decréscimo do nível de 

Satisfaz, em ambos os grupos, para a disciplina de História e mais ainda para a de CN 

foi compensado com o aumento de níveis de Bom, a História e CN, e ainda de Muito 

Bom, a CN, níveis esses que, no caso do Relatório Composicional para Português são 

menores no grupo-turma (quatro níveis de Bom) e no grupo de Apoio (dois níveis de 

Bom). Efetivamente, considerando os totais, podemos dizer que, neste segundo grupo, as 

classificações estão concentradas no nível de Satisfaz e Bom, havendo, porém, seis 

níveis de Fraco distribuídos pelas três produções realizadas, o que se adequa ao perfil 

destes alunos. O facto de se tratar de um Género que exige mais em termos de 

estruturação e conteúdos particulares do conhecimento do mundo das disciplinas em 

questão pode justificar estas diferenças, com reflexos no desenvolvimento do Campo, 

estruturação do discurso, sua organização e apresentação. 
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   Gráfico 37 - Resultados totais obtidos pelo grupo-turma nas produções de Relatórios Composicionais, no 

âmbito das disciplinas de Português, História e CN  

 

 Gráfico 38 - Resultados totais obtidos pelo grupo de Apoio nas produções de Relatórios Composicionais, 

no âmbito das disciplinas de Português, História e CN 

 

 

 

Ainda em relação ao grupo de Apoio, consideramos, agora, o caso de alguns 

alunos, alunos 1, 2, 5, 9 e 12, que, de acordo com o Gráfico 39, deram, claramente, um 

grande salto em termos de evolução.  
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Gráfico 39- Evolução de alguns dos alunos do grupo de Apoio, na redação dos Relatórios Composicionais 

 

 

Relembramos que não nos podemos pronunciar mais detalhadamente sobre 

alguns destes alunos, em termos evolutivos, dado que nem sempre realizaram as tarefas 

pedidas. Referimo-nos, neste caso concreto, aos alunos 1 e 9, que destacamos por se 

terem revelado alunos com potencialidades que não souberam aproveitar. 

 Curiosamente, a maior parte dos alunos do grupo de Apoio - alunos 2, 5, 9, 10, 

11 e 12 - obteve bons resultados na redação do terceiro Relatório Composicional. Dado 

que se tratou de uma produção independente, que, como dissemos e justificámos, 

optámos por fazer em pares de perfil idêntico, e se trata de um Género de cariz científico 

que requer adequada assimilação e consolidação de conteúdos da disciplina de CN, o 

que parece ter acontecido, podemos dizer que os resultados destes alunos foram além do 

esperado.  

Selecionámos três produções de Relatórios Composicionais de acordo com a sua 

classificação (Bom/Muito Bom, Satisfaz, Não Satisfaz/Satisfaz Pouco) e avaliámo-las, 

tendo em conta a grelha de avaliação da Escrita adotada, à semelhança do que fizemos 

com a Narrativa e com o Relato Biográfico. 

  

Relatório Composicional 1 - Escrita Independente (cf. Anexo 46 - Produção dos 

alunos: Texto integral - Relatório Composicional 1, Escrita Independente) 

 […] 

Aluno 13 
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Neste Relatório Composicional, avaliado por nós com Muito Bom, o aluno 

classifica o Campo e descreve-o de forma adequada e completa, informando a respeito, 

seguindo os tópicos de pesquisa sugeridos. O texto é marcado por uma clara distinção e 

definição das etapas de Classificação (O sismo de 1969 em Portugal) e Descrição 

(localização do epicentro, localização temporal, origem, magnitude, estragos). Além 

disso, este aluno demonstra perceber aquilo de que fala, apresentando tópicos de cariz 

mais científico e técnico (estrutura interna da Terra, fenómeno da natureza placas 

tectónicas, falha de Açores - Gibraltar, 7.3 na escala de Richter, Mercalli) e 

desenvolvendo todos os tópicos sugeridos, com um discurso objetivo, com pequenas 

interferências subjetivas (muito importante na ciência). Predomina um bom vocabulário 

técnico-científico para o nível académico em causa. A apresentação das várias partes ou 

fases é adequada e clara. O Campo é bem construído, com recurso a itens lexicais 

técnicos, científicos e factuais adequados e a sinónimos - o sismo, o terramoto, este 

fenómeno da natureza; existe uma relação entre o todo – sismo – e as partes – estrutura 

interna, placas tectónicas. Quanto à conjunção, verifica-se neste Relatório 

Composicional uma lógica sequência de causas – efeitos (apresentação de 

informação/factos sobre o Campo, recorrendo de forma lógica à adição, tempo, causa e 

consequência). A referência é clara, num discurso marcadamente objetivo e/ou 

informativo, onde existem, porém, algumas incorreções no uso de padrões gramaticais, 

embora haja uma apresentação gráfica de parágrafos bem definida e uma caligrafia 

globalmente legível. 

 

            Relatório Composicional 2 - Escrita de trabalho de grupo (cf. Anexo 47 - 

Produção dos alunos: Texto integral - Relatório Composicional 2) 

 

 

 […] 

Alunos 3, 17, 22, 23  
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O segundo Relatório Composicional apresentado foi avaliado com Satisfaz. É um 

texto onde os alunos classificam o Campo e o descrevem nem sempre de forma 

adequada e completa, informando a respeito, seguindo, porém, a maior parte dos tópicos 

de pesquisa sugeridos. A definição da Classificação é clara, mas nem sempre o 

desenvolvimento das partes é adequado. Os alunos utilizam vocabulário factual e técnico 

(literatura tradicional, função lúdica património cultural, lendas…), num discurso 

impessoal e objetivo, onde existem apenas apreciações coincidentes com a descrição das 

partes (linguagem simples, poucas personagens…). O texto apresenta partes do tema - 

Literatura Tradicional - com falhas ao nível da sua organização lógica (origens, 

características linguísticas, conto, lenda, cultura do povo, recolhas de textos, tipos de 

texto). É um discurso que apresenta sobretudo uma listagem de partes, sem uma 

sequência consistente, incluindo adição (e) e causa (porque), tornando-se a referência 

confusa, pouco clara (contos populares…um texto é…um romanceiro…As 

características linguísticas…A relação desses textos com o provérbio…). Ao nível da 

gramática, pontuação e alinhamento gráfico dos parágrafos, existem alguns problemas. 

 

Relatório Composicional 3 - Escrita Conjunta (cf. Anexo 48 - Produção dos 

alunos: Texto integral - Relatório Composicional 3, Escrita Conjunta) 

 

Alunos 7 e 20 
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Série1 

O terceiro Relatório Composicional foi avaliado com Satisfaz Pouco, porquanto 

o objetivo comunicativo não é evidente. Mais do que um exemplo do Género, este texto 

é uma amálgama de informações sobre o tema, onde se apresenta a Classificação (o tema 

é a Democracia Ateniense) e a Descrição é vaga e incompleta nas partes apresentadas 

(situação de pressão social que originou a democracia, legisladores reformistas e suas 

reformas, aspetos contraditórios da Democracia Ateniense, originalidade da mesma). Os 

alunos nem sempre demonstram compreender o tópico, desenvolvendo poucas das 

questões sugeridas. O discurso é impessoal e objetivo. Destaca-se um uso nem sempre 

adequado de vocabulário técnico e que nem sempre segue as sugestões de 

desenvolvimento, com lacunas ao nível da sua organização lógica, quase inexistente, 

apresentando o discurso adição e causa, apenas, e uma referência pouco clara (algumas 

inconsistências na ligação entre o 3º e 5º parágrafo). De resto, o texto apresenta algumas 

incorreções gramaticais, destacando-se, pela positiva, a apresentação gráfica de 

parágrafos e a caligrafia legível. 

Uma vez mais, constatamos diferentes perceções e aplicações das incidências do 

Género (cf. Anexo 49 - Grelha de avaliação da escrita dos Relatórios Composicionais 1, 

2 e 3). 

Apresentamos, seguidamente, quatro casos de redação do Género discursivo em 

análise: 

 

Gráfico 40 - Apresentação de quatro casos de redação do Relatório Composicional 
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Relatório Composicional 1 - Escrita Conjunta (cf. Anexo 50 - Produção dos 

alunos: Caso 1 - Relatório Composicional, aluno 15) 

[…] 

Aluno 15 

 

Relatório Composicional 2 - Escrita Conjunta (cf. Anexo 51 - Produção dos 

alunos: Caso 2 - Relatório Composicional, alunos 6 e 13, Escrita Conjunta) 

 

[…]  

Aluno 6 e 13 

 

Relatório Composicional 3 - Escrita Independente (cf. Anexo 52 - Produção dos 

alunos: Caso 3 - Relatório Composicional, aluno 12, Escrita Independente)  

[…] 

                        […] 

Aluno 12 
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Relatório Composicional 4 - Escrita Independente (cf. Anexo 53 - Produção dos 

alunos: Caso 4 - Relatório Composicional, alunos 3 e 6, Escrita Independente) 

 

 

  

 

 

[…] 

Alunos 3 e 6 

 

 

As quatro produções apresentadas foram elaboradas por alunos que se 

distinguem pelo seu perfil, sendo os alunos 13 e 15 de nível quatro/cinco e os alunos 6 e 

12 de nível dois e três, respetivamente. 

Os textos destes alunos cumprem o intento factual de descrição de partes do todo 

que é o tema, o Campo, sobre o qual falam (aluno 15 - Literatura Tradicional: 

designações, tipos e exemplos de textos, características gerais principais, romanceiro na 

Europa e em Portugal, património imaterial; alunos 6 e 13 - Democracia Ateniense: 

definição de democracia, a Democracia Ateniense, origem, mudança de regime, 

legisladores, órgãos do poder, democracia direta e imperfeita; alunos 6 e 12 - sismos: 

três ou quatro sismos ocorridos nos últimos dez anos, epicentro, localização temporal, 

origem, magnitude, estragos). Nos seus Relatórios Composicionais, os alunos respeitam, 

ainda, a estrutura interna do Género, dando a entender que compreendem e desenvolvem 

o tópico de forma objetiva, num discurso marcado por uma linguagem técnico-científica 

adequada ao Campo. Refira-se, porém, que a produção independente do aluno 6 

apresenta uma Classificação vaga, que se confunde com a Descrição, no primeiro 

parágrafo (O sismo da indonésia foi causado por uma falha…), o que compensou com 

uma Descrição, que desenvolve, ainda que parcialmente, os tópicos sugeridos pela 

docente de CN. Voltando à consideração das quatro produções em análise, podemos 

dizer que as fases, as partes, mais ou menos desenvolvidas, são, contudo, apresentadas 

de forma organizada, para o que contribui o léxico utilizado, um vocabulário técnico que 

constrói o Campo de forma coerente. Em relação à conjunção, observa-se que as 

relações entre cada passo são claras, embora os tipos de conjunção existentes sejam 
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pobres ou inexistentes (causa, adição e contraste, aluno 13 - porque foi a primeira vez, e 

que estes participavam, mas este acabou; adição e contraste, aluno 15 - e foram 

alterados, mas sim mentalmente; adição e causa, aluno 12 - e a sua amplitude, causando 

a morte; ausência de articulação conjuncional na produção independente do aluno 6, que 

apresenta uma lista de aspetos que descrevem o todo). De uma forma geral, não existem 

problemas referenciais nas produções aqui apresentadas. Existem algumas incorreções 

gramaticais, erros ortográficos e alguns problemas de pontuação, que o texto do aluno 6 

não apresenta na sua produção conjunta, com um par mais competente, refira-se. Em 

termos de apresentação, os textos dos alunos 12 e 15, ainda que em word, apresentam 

parágrafos desalinhados e/ou não marcados graficamente, como exigem as convenções 

da Língua Portuguesa, o que também acontece com os outros alunos, exceto o aluno 6, 

uma vez mais na sua produção conjunta, elaborada num grupo de tutoria onde se 

encontravam alunos muito mais competentes, entre os quais o aluno 13. Ainda em 

relação a este aluno de quem apresentamos aqui a produção conjunta e a produção 

independente, constatamos que os resultados obtidos diferem quantitativa e 

qualitativamente, aproximando-se a produção independente dos resultados expetáveis 

para o seu perfil de competências.  

 

4.6.5.4 - Exposição – Avaliação 

 

O Género discursivo Exposição foi elaborado e avaliado de forma articulada com 

a disciplina de Geografia. 

Achamos pertinente referir que se o Relatório Composicional já implica um grau 

de dificuldade e exigência considerável e que poucos conseguem atingir resultados 

qualitativos muito bons, pelo seu carácter factual e científico que apela a conhecimentos 

muito específicos, o Género Exposição representa um acréscimo no grau de dificuldade 

de compreensão, estruturação e redação, sobretudo pelo que o caracteriza em termos de 

estrutura interna e traços linguísticos. 

Especialmente para alunos desta faixa etária, num 7º ano, este Género discursivo 

exige uma grande capacidade de abstração, de clarificação de conceitos, como facto e 

opinião, que muitos não conseguem ainda distinguir.  
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A própria redação complexifica-se, pois poucos sabem articular o seu discurso de 

forma a argumentar, ou seja, a expor o ponto de vista relativo a um dado aspeto ou facto. 

Por todas estas razões, a Exposição foi o Género em que decidimos apostar mais ao 

longo do ano letivo (seis produções), quer adotando uma estratégia de trabalho conjunto 

ou de pares de perfil, quer realizando produções individuais, inclusive fichas de 

avaliação formativa, até porque se trata de um Género presente ao longo do 3º Ciclo de 

aprendizagem e, eventualmente, objeto de avaliação na Prova Final de Português do 9º 

ano.  

Os gráficos 41 e 42 apresentam os resultados obtidos nas produções de todas as 

Exposições, no grupo-turma e no grupo de Apoio. 

   Gráfico 41 - Resultados obtidos pelo grupo-turma nas produções das Exposições 

 

Considerando primeiramente o grupo-turma, podemos observar que uma leitura 

mais superficial faz sobressair as avaliações inconstantes dos alunos. No entanto, se 

tivermos em conta o que acima referimos, os resultados são satisfatórios. 

Uma vez mais, o número de níveis de Fraco deveu-se à não realização dos 

elementos de avaliação solicitados aos alunos. 

No grupo-turma, globalmente falando, destacamos a maior atribuição de níveis 

de Satisfaz, que, aliás, tiveram picos de aumento da primeira para a última produção, 

qualitativamente falando, dado que não foram atribuídos, nem níveis de Fraco, nem de 

Não Satisfaz, nem mesmo de Satisfaz Pouco, tendo-se os níveis concentrado no Satisfaz, 

no Bom e Muito Bom.  
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É também importante referir que as produções menos bem classificadas foram a 

Exposição sobre os incêndios e a solicitada na PAI de Português, onde se pedia aos 

alunos que comentassem um poema e a forma como o tema do amor era tratado.  

Relativamente à produção sobre os incêndios, quer-nos parecer que a pesquisa 

dos alunos não foi bem efetuada, apesar de todas as indicações dadas, quer pelos 

docentes, quer pelo guião de tipologia textual online, o que influiu na argumentação e 

organização de dados aquando da elaboração dos textos. Acresce a dificuldade que os 

alunos continuaram a revelar e que, na nossa opinião, só a longo prazo poderá ser 

resolvida, em redigir textos bem articulados e de forma coerente, até porque um Género 

discursivo como a Exposição exige mesmo uma utilização adequada de conectores para 

que o discurso apresente a argumentação de forma coesa e coerente.  

Quanto à PAI, talvez se possam justificar os resultados, mais pelos problemas ao 

nível da estruturação coerente do discurso da Exposição do que pelo conteúdo, que os 

alunos exploraram, globalmente falando, de acordo com as indicações dadas. Aliás, 

analisando mais de perto a grelha de avaliação escrita da PAI, podemos verificar que 

apenas oito alunos foram penalizados nos itens um e dois da avaliação de Expressão 

Escrita, a saber, tema e tipologia e coerência e pertinência da informação, 

respetivamente. O grosso das penalizações aconteceu ao nível dos restantes itens de 

correção: estrutura e coesão, morfologia e sintaxe, repertório vocabular e ortografia.  

Os alunos do grupo de Apoio foram os que obtiveram piores resultados na 

Exposição pedida na PAI (cf. Gráfico 42). Apesar disso, evoluíram em relação ao 

estádio inicial em que se encontravam. 
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Gráfico 42 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio nas produções das Exposições 

 

 

De facto, à exceção do aluno 5, que simplesmente não fez nada porque não quis, 

podemos dizer que este grupo de alunos apresenta resultados positivos, no caso de seis 

alunos, e uma média de 40% - 47%, para os restantes. Apesar de os resultados terem 

ficado aquém do esperado, achamos que devemos valorizá-los uma vez que a PAI é um 

elemento de avaliação individual e corrigido por outra docente, o que atesta a 

objetividade avaliativa. Também constatámos que os melhores alunos se mantiveram ao 

mesmo nível ou subiram. 

Pela positiva, encontram-se a segunda e sexta produção, onde se pedia uma 

Exposição sobre uma temática curricular de Geografia, a reciclagem, e uma reflexão 

sobre o ano letivo, um ano de aprendizagem e crescimento pessoal, respetivamente, 

texto publicado no blogue da turma em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com. 

Parece-nos que a facilidade com que os alunos desenvolveram os dois textos (note-se 

que em nenhum dos casos foram atribuídos níveis negativos, se tivermos em conta que 

os níveis de Fraco são de alunos que não realizaram as tarefas propostas) se prende com 

o facto de que os alunos estavam na posse de informações resultantes da pesquisa, para a 

redação da segunda Exposição, e de dados pessoais, para a redação da sexta Exposição, 

o que lhes permitiu escrever sobre o assunto, tendo em conta a estrutura e marcas 

linguísticas ensinadas. No caso da segunda produção, os resultados finais foram, ainda, 

fruto das várias hipóteses que se deram aos grupos para melhorarem e aperfeiçoarem os 

seus textos, numa lógica de avaliação formativa, seguindo indicações nossas. 

 Sem dúvida que da primeira produção - opinião sobre vídeos, focando a temática 

da leitura, no blogue da turma - para a última, a sexta Exposição, existe uma curva 

EXPOSIÇÃO 

http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/
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evolutiva muito positiva. Os alunos passaram de um primeiro momento de produção 

deste Género discursivo nos moldes que uma ABG prevê, o que lhes colocou 

dificuldades pois tiveram que se habituar a uma metalinguagem que nada lhes dizia e 

tiveram que entrar por assim dizer no espírito desta pedagogia, o que exigiu da nossa 

parte muita orientação e amparo, para uma produção final - reflexão publicada no 

blogue da turma sobre o ano letivo - onde se nota uma evolução significativa. 

Desapareceram os níveis negativos de Fraco e Não Satisfaz e mesmo o nível positivo 

mais baixo, que é o Satisfaz Pouco, revertendo todos para os níveis de Satisfaz, Bom e 

Muito Bom. Acreditamos que o à-vontade com que redigiram os últimos textos resulta 

da insistência na produção dos mesmos pela importância que lhes atribuímos e 

justificámos.  

Vamos agora fazer uma breve análise aos resultados de cada uma das produções 

redigidas e avaliadas em articulação com a disciplina de Geografia, quer no grupo-

turma, quer no grupo de Apoio. 

Os gráficos 43 e 44 apresentam os resultados obtidos pelos alunos do grupo-

turma e do grupo de Apoio na produção conjunta da Exposição, em articulação com a 

disciplina de Geografia sobre a reciclagem. 

 

Gráfico 43 - Resultados obtidos pelo grupo-turma, na produção conjunta da Exposição, em articulação 

com a disciplina de Geografia 

 

Gráfico 44 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio, na produção conjunta da Exposição, em articulação 

com a disciplina de Geografia 
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Relativamente ao grupo-turma, a primeira situação que nos chamou a atenção, 

após observação destes dados, foi a ligeira discrepância entre os níveis atribuídos por 

nós e pelo docente de Geografia, ainda que numa escala de classificação positiva, pois 

os únicos níveis negativos corresponderam ao Fraco. Nitidamente, os resultados em 

termos qualitativos são melhores a Português, onde os alunos foram avaliados com 

dezassete níveis de Bom. 

 Dado que, globalmente falando, os alunos respeitam formalmente a estrutura do 

Género discursivo e revelam inclusive preocupação com a utilização de um discurso 

argumentativo com recurso a articuladores, embora nem sempre o façam bem de forma a 

construir um todo coeso, reconhecemos, acreditamos que a avaliação realizada por 

aquele docente se deve sobretudo a uma penalização do conteúdo que poderia ter sido 

mais enriquecido, tendo em conta os tópicos de pesquisa sugeridos pelo mesmo. Num 

documento onde traça a avaliação global de alguns dos textos dos alunos que corrigiu, 

este docente refere mesmo que os textos no geral estão muito pobres a nível do 

conteúdo, mencionando também a estrutura do trabalho e […] muitos erros ao nível do 

Português. O desconhecimento de aspetos ligados à abordagem genológica, que 

contraria a ideia tradicional de estruturação de um texto em simples introdução, 

desenvolvimento e conclusão, pode também justificar a avaliação estão muito pobres a 

nível da estrutura do trabalho. O docente de Geografia refere ainda problemas ao nível 

da correção linguística que, de facto, persistem, mais nalguns casos do que noutros, 

embora não sejam muito visíveis nestas produções, dado que foram realizadas em 

grupos de tutoria, o que pode também justificar os melhores resultados dos alunos.  

No que respeita ao grupo de Apoio, a diferença qualitativa não é considerável e 

os resultados obtidos surpreenderam pela positiva, não considerando, claro, os dois 

níveis de Fraco, atribuídos pelas razões já mencionadas. 

 Falamos seguidamente sobre a terceira Exposição, também ela redigida em 

articulação com a disciplina de Geografia, sobre outro conteúdo curricular - os incêndios 

-, no momento de escrita independente do Ciclo de Aprendizagem. 

Os gráficos 45 e 46 apresentam os dados para os dois grupos de alunos em 

análise.  
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Gráfico 45 - Resultados obtidos pelo grupo-turma, na produção independente da Exposição, em 

articulação com a disciplina de Geografia 

 
 

Gráfico 46 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio, na produção independente da Exposição, em 

articulação com a disciplina de Geografia 

 

 

 

 

A produção independente por pares de perfil, redigida e avaliada também em 

articulação com a disciplina de Geografia, revelou a tendência verificada na produção 

anterior. 

No grupo-turma, denota-se um decréscimo qualitativo quando comparamos os 

resultados obtidos a Português e a Geografia, onde aumentaram os níveis de Satisfaz 

Pouco em detrimento do Satisfaz e do Bom, que decresceram, mas, em contrapartida, 

não foram atribuídos níveis de Não Satisfaz. 

Considerados os resultados obtidos pelo grupo de Apoio, verificamos que, 

qualitativamente, estes sofreram um decréscimo, pois, apesar de não ter havido níveis 

negativos a Geografia, qualitativamente, o nível de Satisfaz Pouco superou o Satisfaz, 

em detrimento da avaliação feita a Português. Embora tenham ficado aquém do 

desejado, os resultados obtidos são os adequados aos alunos em questão, até porque esta 

INCÊNDIOS 
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terceira Exposição foi uma produção realizada com um par de idêntico perfil e ficámos 

satisfeitas pois sabemos que estes alunos aprenderam algo. 

É também interessante compararmos os resultados obtidos na primeira e quinta 

Exposição, nos dois grupos de alunos (cf. Gráficos 47 e 48): 

 

Gráfico 47 - Resultados obtidos pelo grupo-turma na Exposição 1 - Comentário a vídeos sobre livros e 

leitura - e na Exposição 5 - PAI 

 

Gráfico 48 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio na Exposição 1 - Comentário a vídeos sobre livros e 

leitura - e na Exposição 5 - PAI  
 

 

Considerando o grupo-turma, na PAI, verificamos que, apesar de o número de 

níveis de Não Satisfaz na Exposição ter aumentado e os níveis de Bom terem decrescido, 

em relação à Exposição 1, em contrapartida, aumentaram os níveis de Satisfaz Pouco e 

Satisfaz, que representam quase 50% da turma (trinta alunos).  

Relativamente ao grupo de Apoio, os resultados são coerentes com o perfil dos 

alunos, havendo mais níveis de Não Satisfaz na PAI (50%), que se trata de um momento 

de avaliação individual, além de ser um Género discursivo de difícil redação. Contudo, 

se considerarmos mais detalhadamente os alunos deste grupo (cf. Gráfico 49), 

verificamos que, percentualmente, a média dos textos elaborados revela uma evolução. 
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Destacam-se pelo seu percurso, considerando os esboços, reescrita e versão final, os 

textos produzidos pelos alunos 2, 3 e 4. A descida dos alunos 6 e 12 na PAI não é 

significativa, mas pode dever-se ao caráter particular da prova ou ao facto de os alunos 

em questão não terem desenvolvido convenientemente o Campo proposto, o que, em 

conjunto com os aspetos de correção formal, limitou a sua avaliação. 

 

Gráfico 49 - Resultados obtidos pelo grupo de Apoio na Exposição 1 - Comentário a vídeos sobre livros e 

leitura - e na Exposição 5 - PAI 
 

 

De realçar que, excetuando-se um aluno, as avaliações inferiores a 50% situam-

se entre os 40% - 47%, o que para o perfil destes alunos achamos satisfatório. Esta 

tendência verificou-se também na última Exposição cujos resultados positivos rondam 

os 50% - 87% e os níveis negativos situam-se entre 40% - 47%, se esquecermos, claro, 

os níveis de Fraco, pelas razões já apontadas. 

Se confrontarmos os resultados de todas as Exposições produzidas pelo grupo-

turma, coletivas, de pares ou individuais, podemos concluir que, qualitativamente 

falando, os resultados foram satisfatórios, destacando-se sobretudo os níveis de Satisfaz 

e Bom (cf. Gráfico 50). 

Quanto ao grupo de Apoio, onde se incluem poucos alunos de nível Bom, como 

esperado, predominam os níveis de Satisfaz Pouco e Satisfaz (cf. Gráfico 51).  

O grau de dificuldade inerente a este Género em particular, as diferenças de 

perfil entre os alunos, associadas ao facto de que houve apenas uma produção conjunta 

(reciclagem), produção em grupo de tutoria, tendo sido as restantes, ora elaboradas por 

pares de idêntico perfil (incêndios), ora individualmente (quatro instrumentos de 

avaliação à disciplina de Português) podem justificar os resultados medianos obtidos 

pelos alunos em geral. Este resultado medianamente qualitativo das Exposições 

redigidas pelos alunos ao longo do ano letivo, salvaguardando um ou outro caso raro, em 
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que a avaliação foi francamente positiva e melhorou mesmo, quer-nos parecer aceitável 

para o nível e faixa etária de que se trata, sobretudo tendo em conta o grau de 

dificuldade inerente à redação deste Género. Trata-se, sem dúvida, de um Género 

discursivo no qual devemos continuar a investir pela sua transversalidade e também pelo 

grau de exigência a ele inerente. 

 

Gráfico 50 - Resultados totais obtidos pelo grupo-turma nas seis Exposições produzidas 

 

   Gráfico 51 - Resultados totais obtidos pelo grupo de Apoio nas seis Exposições produzidas 

 

 

 

Selecionámos três Exposições de acordo com a sua classificação (Bom/Muito 

Bom, Satisfaz, Não Satisfaz/Satisfaz Pouco) e avaliámo-las, à semelhança do que 

fizemos com os géneros anteriores. 
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Exposição 1 - Exposição individual, Ficha formativa de Português (cf. Anexo 54 

- Produção dos alunos: Texto integral - Exposição 1) 

 

                                                                                                                  Aluno 15 

 

 

Esta Exposição foi avaliada por nós com Bom. Trata-se de um texto cujo 

propósito de defender um ponto de vista é alcançado, desenvolvendo os tópicos 

sugeridos. A Tese é apresentada por referência à concordância com a citação; são 

apresentados Argumentos para a defender e o texto termina com a Reiteração da Tese. O 

aluno apresenta o assunto, contextualizando, referindo-se à obra, e definindo o seu ponto 

de vista de forma coerente. Mantém uma postura firme em relação ao que defende, 

apresentando sempre argumentos para reforçarem o seu ponto de vista. Uma vez que 

recorre a exemplos concretos da obra em questão, consegue ser objetivo ao mesmo 

tempo. O nível de recursos descritivos e persuasivos é adequado à sua faixa etária. 

Existem fases adequadas; os Argumentos são apresentados de forma coerente e 

pertinente, incluindo exemplos (como por exemplo), citações (- Fui apanhada por uma 

maré negra.), interpretações e conclusões (porque a gaivota mostra uma atitude 

persistente e nunca desiste). O léxico factual, que apresenta informações e exemplos da 

obra, constrói um Campo de forma coerente; as escolhas lexicais são usadas 

coerentemente para descrever o contexto e o ponto de vista, com os Argumentos 

apresentados. São utilizadas relações lógicas para construir os Argumentos, 

nomeadamente expressões de causa, (porque), adição (e, também), contraste, (apesar de, 

mas) e tempo (quando). A sequência nem sempre é evidente, mas há uma referência 

clara. Relativamente ao item da avaliatividade, o aluno apresenta apreciação de ideias 

(afirmação bem feita) e julgamentos de pessoas e seu comportamento por comparação 

com os animais (o que muitas vezes os homens não fazem, as personagens são muito 

bondosas, generosas e ajudam-se). Em termos de correção linguística e gráfica, não há 

nada a dizer. Trata-se no todo de um texto que denota capacidade argumentativa própria 

do perfil do aluno em questão. 
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Exposição 2 - Produção Independente (cf. Anexo 55 - Produção dos alunos: 

Texto integral - Exposição 2, Escrita Independente) 

[…] 

Alunos 2 e 11 

 

 

Esta Exposição foi avaliada com Satisfaz. Os alunos, que pertencem ao grupo de 

Apoio, defendem o seu ponto de vista, mas também utilizam o discurso para apresentar 

informações relacionadas com o Campo - os incêndios (medidas de prevenção). As 

incidências do propósito do Género são respeitadas pois verificamos que existe uma 

Tese, Argumentos e Reiteração da Tese. O texto descreve e apresenta coerentemente o 

assunto e o ponto de vista. Ainda que apresente informações, estas têm uma função 

argumentativa (relação entre incêndios e medidas de prevenção); são informações 

pertinentes, mas insuficientes para conceder consistência ao texto. As escolhas lexicais 

são usadas de forma coerente para descrever o ponto de vista relacionado com a Tese, 

ainda que pudessem ter sido mais alargadas; os alunos recorrem a um léxico técnico 

adequado. Nesta Exposição, é utilizada a primeira pessoa para apresentar a Tese e 

Argumentos (na minha opinião) e, ao mesmo tempo, a terceira pessoa do singular e do 

plural para objetivar o discurso, tornando-o também mais convincente (saliente-se, 

devemos). O nível de recursos descritivos e persuasivos não é adequado à faixa etária, 

pois os alunos não desenvolvem suficientemente a defesa do seu ponto de vista. As 

relações lógicas são usadas de forma elementar para construir os Argumentos 

apresentados (adição e causa). A referência é clara e o discurso apresenta algumas 

apreciações que reforçam a Tese. Existem alguns problemas gramaticais. 
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Exposição 3 - Exposição individual (PAI) (cf. Anexo 56 - Produção dos alunos -

Texto integral - Exposição 3, Prova de Aferição Interna de Português) 

[…] 

Aluno 9 

 

 

Esta Exposição foi avaliada com Não Satisfaz. O aluno, que integra o grupo de 

Apoio, faz, globalmente, a paráfrase do poema, não apresentando um discurso de 

natureza verdadeiramente argumentativa. As etapas não estão claramente definidas, 

ainda que se entreveja na paráfrase realizada uma tentativa de argumentação e de 

conclusão resultante da interpretação do poema. O aluno descreve o contexto, através da 

paráfrase do poema, que ele tende a confundir com o seu ponto de vista; o léxico 

utilizado constrói o Campo relativo ao poema - o discurso em torno do amor, - ainda que 

não seja apresentado de forma totalmente argumentativa, até porque o grau de avaliação 

é reduzido pois só existe um juízo de valor que nem recai sobre o amor, mas sobre o 

poema em geral (na minha opinião o poema de Eugénio de Andrade é esplêndido). Dado 

que se apega à paráfrase do poema, o aluno quase se limita a apresentar de forma 

objetiva o Campo, revelando, desta forma, insuficiente adequação ao nível de recursos 

descritivos e persuasivos. As relações lógicas estão praticamente ausentes dado que 

existe globalmente uma listagem de conteúdos do poema. Por vezes, sobretudo na parte 

final do texto, a referência não é evidente. Não bastasse o que apontámos, este texto 

peca ainda por muitas incorreções gramaticais e erros ortográficos, alguns problemas ao 

nível da pontuação, péssima apresentação gráfica, disgrafia, desorganização do texto na 

folha e indefinição de parágrafos. 

Na grelha de avaliação escrita deste Género, encontram-se mais dados sobre os 

exemplos acima apresentados (cf. Anexo 57 - Grelha de avaliação da escrita das 

Exposições 1, 2 e 3). 

Seguidamente, referimo-nos a quatro casos de redação de Exposições que 

analisamos de forma breve (cf. Gráfico 52). 
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Gráfico 52 - Apresentação de quatro casos de redação da Exposição 

 

Exposição 1 – Escrita individual (cf. Anexo 58 - Produção dos alunos: Caso 1 - 

Exposição, aluno 4) 

 

Este vídeo é sobre um rapaz que passa por toda a floresta, para dar água a uma flor, pois  estava 

a murchar. 

Na minha opinião, este vídeo mostra que, se nos esforçar-nos, tudo é possível  e ,se uma criança 

destes tempos visse a planta a murchar, provavelmente, ignorá-la-ia.  

 

Aluno 4 
(Texto publicado, em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com, em 4 de novembro de 2013)  

 

 

Exposição 2 - Os incêndios (cf. Anexo 59 - Produção dos alunos: Caso 2 - 

Exposição, aluno 22, Escrita Independente) 

[…] 

Aluno 22 

 

Exposição 3 - Os incêndios (cf. Anexo 60 - Produção dos alunos: Caso 3 - 

Exposição, aluno 21, Escrita Independente) 

 […] 

Aluno 21 

http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/
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Exposição 4 - PAI (cf. Anexo 61 - Produção dos alunos: Caso 4 - Exposição, 

aluno 4, Prova de Aferição Interna de Português) 

 […] 

 Aluno 4 

 

 

A primeira produção do Género publicada no blogue da turma partia de vídeos 

sobre livros e leitura, pretendendo-se, como explicado aos alunos, que fizessem um 

comentário, tendo em conta o valor e importância da leitura. O aluno 4, mais do que 

apresentar um ponto de vista e defendê-lo, descreveu o que viu e ouviu (Este vídeo é 

sobre um rapaz que passa por toda a floresta, para dar água a uma flor, pois  estava a 

murchar.), sendo breves as notas mais opinativas, como por exemplo em Na minha 

opinião, este vídeo mostra que, se nos esforçarmos, tudo é possível […].  Desta forma, 

os restantes critérios de avaliação do Género ficam aquém do desejado, sobretudo no 

que toca às etapas e à construção do Campo, o que acaba por determinar a ausência de 

argumentação e a própria avaliação, que recai sobre o objeto errado, a história 

apresentada e não o seu significado, que é a importância da leitura e dos livros para os 

jovens. 

Nas produções sobre os incêndios, é visível a mudança de padrão discursivo que, 

de mero descritivo, passa a mais opinativo. De qualquer forma, tal não impede que, 

nestes textos, se dê grande relevo à descrição do fenómeno, valorizando, assim, mais o 

conteúdo exigido e avaliado pelo professor de Geografia do que o aspeto formal que é 

relegado para um segundo plano. Este aspeto condicionou a avaliação feita por esse 

professor nem sempre coincidente com a nossa.  

Se olharmos mais atentamente para cada um destes textos, podemos verificar 

que, apesar do propósito de defesa de um ponto de vista se confundir com a Descrição 

própria de um Relatório Composicional e até porque estamos a falar de alunos situados 

num nível inicial de ciclo e que se deparam com uma terminologia que lhes é estranha, 

existe o cuidado de opinar, de defender um ponto de vista, verificando-se que o recurso a 
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informações tem um objetivo esclarecedor e enriquecedor dos seus pontos de vista, o 

que nem sempre é percetível, no entanto. Estas informações, exemplos e factos 

representam os Argumentos. É o que acontece, por exemplo, quando os alunos referem 

as principais consequências dos incêndios e impactos negativos na natureza e para os 

seres vivos em geral, origem dos incêndios e medidas de prevenção (aluno 22) ou, no 

caso do aluno 21, consequências e medidas de prevenção, para concluir quanto à 

necessidade de prevenir os incêndios e consequentemente defender o meio ambiente e os 

seres vivos (Reiteração da Tese - Por fim, concluo que devemos fazer tudo para que os 

incêndios sejam evitados, aluno 22; Concluindo…devemos proteger o meio ambiente, 

aluno 21). Podemos dizer que o Campo é construído coerentemente em torno do tópico, 

mantendo os alunos um discurso técnico-científico (habitat, degradação do solo, 

queimas, período crítico, índice de risco temporal - aluno 22) onde a avaliação sugere 

presença reduzida de subjetividade (impactos negativos), havendo, contudo, opinião 

formada quanto a condições para se evitarem os incêndios em como por exemplo, 

deixarmos de fazer queimadas em matas/florestas, não lançar foguetes (aluno 21). A 

conjunção é utilizada de forma mais coerente no texto do aluno 22, estabelecendo uma 

sequência lógica entre os Argumentos e facilitando a referência, que se torna clara (com 

efeito…de facto…sendo assim…por fim…). No que respeita à correção gramatical, 

ortografia, pontuação e apresentação gráfica dos textos, há pouco a assinalar, 

destacando-se, todavia, o facto de os textos não apresentarem os parágrafos definidos 

pela margem que a norma impõe. 

 A quarta Exposição apresentada corresponde à produção solicitada na PAI, 

momento de avaliação individual onde os alunos deveriam opinar sobre a definição de 

amor presente no poema de Eugénio de Andrade, É urgente, e sua importância. Este 

texto foi corrigido e avaliado por outra docente de Português, que instruímos quanto ao 

que poderia encontrar no texto do aluno e que teve isso em conta aquando da sua 

correção. É curioso que, na grelha de avaliação escrita da PAI, numa escala de zero - 

cinco, a docente que corrigiu o texto avaliou os itens tema e tipologia e coerência e 

pertinência com quatro - quatro pontos. É com agrado que, ao lermos esta produção, 

verificamos que o aluno escreve de forma sentida, deixando transparecer a subjetividade 

própria deste Género. Desta forma, podemos dizer que o propósito argumentativo é 

conseguido com sucesso, até porque o aluno apresenta a Tese (poema magnífico), 

defende-a, recorrendo ao texto propriamente dito (linguagem e conteúdo), com 

exemplos e expondo ideias pessoais (são todas palavras que eu já senti) e apresenta 
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também a Reiteração da Tese. A argumentação está imbuída de uma grande carga 

avaliativa em que o aluno avalia situações, exemplificando, para corroborar o seu ponto 

de vista e coloca-se do lado do sujeito poético (este poema é realmente magnifico, 

concordo com a urgência de destruir certas palavras, me deixaram desanimado). A 

construção do Campo gira em torno do campo semântico e lexical do poema em análise, 

procurando o aluno convencer o leitor daquilo que diz pela importância que lhe confere 

(sem o amor, sem a amizade e sem a alegria, a vida não teria sentido). O léxico é, 

assim, utilizado de forma descritiva (ódio, solidão) e contribui para a coerência do texto 

que é conseguida (destruir certas palavras, como ódio, solidão), servindo também o fim 

argumentativo (o amor é o que sustem a nossa sociedade). Se ganha pela qualidade 

argumentativa para a sua faixa etária, este texto peca pela apresentação gráfica, 

alinhamento do texto, definição de parágrafos e algumas incorreções ao nível da 

gramática, ortografia e pontuação.  

 

4.7 - O aluno de Português Língua Não Materna (PLNM) - Análise de dados 

 

No que concerne ao aluno de PLNM, que acompanhámos nas aulas de Apoio e 

em articulação com as disciplinas de Português, História e Geografia, o feedback obtido 

da parte dos docentes é favorável, tendo o aluno sido avaliado com o nível três a estas 

disciplinas. Todos concordaram com o facto de que o aluno é esforçado, empenhado e 

deu o seu melhor. 

Se tivermos em conta os domínios considerados quando falámos dos alunos de 

PLM - Leitura e Escrita -, podemos dizer que o aluno registou evolução, mais na Escrita 

do que na Leitura, conforme se pode verificar no Gráfico 53. 
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Gráfico 53 - Resultados obtidos pelo aluno de PLNM, no domínio da Leitura, ao longo do ano letivo 

 

Assim, de forma mais detalhada, verificamos que o aluno, no domínio da Leitura, 

obteve em final do ano letivo um nível percentual superior ao do diagnóstico, ainda que 

situado também num patamar inferior a 50%.  

O desnível verificado nas fichas formativas de Leitura poderá dever-se à 

diferente tipologia de questões, ao grau de dificuldade do texto analisado, a dificuldades 

de ordem lexical, que se revelaram, como já tivemos oportunidade de referir, o grande 

obstáculo do aluno ao longo do ano letivo. De qualquer forma, o gráfico apresenta uma 

curva evolutiva, entre a primeira e a terceira ficha formativa de Leitura, muito positiva, 

sobretudo se tivermos em conta o nível de proficiência linguística do aluno e, embora se 

siga um decréscimo qualitativo, segue-se nova subida e, por fim, a manutenção do nível 

do aluno no Não Satisfaz (alto). 

Queremos acreditar que o tipo de aulas lecionadas no âmbito do Apoio foi 

relevante para ajudar o aluno a desenvolver as suas competências leitoras. Referimo-nos 

concretamente às aulas de Leitura Detalhada, fosse individualmente, fosse no grupo-

turma. A estas acresce o reforço positivo ao mínimo sucesso do aluno, o que também, 

certamente, foi determinante para a sua motivação para a disciplina de LNM. 

A articulação curricular existente foi deveras relevante para um trabalho 

frutuoso, pois permitiu construir alguns dos alicerces que faltavam ao aluno no que 

respeita ao domínio da LNM. Como são transversais ao currículo, essas bases são 

imprescindíveis para o seu sucesso. Aliás, a sua média ao longo do ano letivo foi de três 

e não apenas às disciplinas com que articulámos. O Gráfico 54 apresenta os níveis 

obtidos pelo aluno de PLNM, a Português, História e Geografia: 
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Gráfico 54 - Níveis obtidos pelo aluno de PLNM, a Português, História e Geografia 

 

 

Quanto ao domínio da Escrita, a articulação manteve-se, através da elaboração, 

em aula de Apoio, de textos produzidos e sua avaliação por aqueles docentes. 

Aconteceu, porém, que alguns dos textos não foram solicitados pelos nossos 

colegas, caso em que trabalhámos com o aluno os mesmos géneros discursivos que 

foram objeto de redação pelos alunos de PLM, com o intuito de o ajudar a produzir 

conhecimentos curriculares, através da escrita sobre os mesmos e, ao mesmo tempo, 

promover a sua competência escrita. 

Os textos produzidos pelo aluno foram avaliados na totalidade pela disciplina de 

Português e parcialmente pelas disciplinas de História e Geografia (cf. Tabela 1). 

Tabela 1- Classificações dos textos produzidos pelo aluno de PLNM, no âmbito do Apoio 

 

4.7.1 - Narrativa – Avaliação 

 

 

Apresentamos, seguidamente, os dados constantes nas grelhas de avaliação dos 

textos produzidos pelo aluno, em aula de Apoio (cf. Anexo 62 – Grelha de avaliação da 

escrita da Narrativa - PLNM). 

Começamos pela Narrativa.  
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Narrativa 1- Escrita Conjunta (cf. Anexo 19 - Produção do aluno: Narrativa - 

PLNM (Escrita Conjunta) 

  

 

 

 

[…] 

        

Para facilitar a escrita da primeira Narrativa, adotámos uma estratégia que surtiu 

efeito - a Narrativa a partir da observação de uma banda desenhada, que pedimos ao 

aluno para verbalizar, primeiro oralmente, depois por escrito. Nesta Narrativa, mais do 

que envolver o leitor, o aluno de PLNM relata elementar ainda que coerentemente uma 

sequência de acontecimentos. A Orientação é básica, sem grande desenvolvimento 

(apresentação de enquadramento, reduzida descrição de personagens e espaços); a 

Complicação, pobre e a Avaliação está ausente. Embora seja básico, o enredo é coerente 

pois apresenta uma sequência coerente de episódios. Não existe envolvimento do leitor 

na ação, nem reações das personagens, nem reflexões. A linguagem é utilizada de forma 

elementar, mas adequada ao nível de proficiência do aluno - A2. A construção do texto 

ocorre através de léxico ficcional básico adequado ao Campo. As relações lógicas entre 

as frases são claras para o leitor, mas básicas, consistindo em processos de adição, 

contraste e tempo na apresentação dos acontecimentos. A referência às personagens e 

sua identificação são claras. Este texto revela alguns problemas no uso de palavras e 

estruturas, segundo as convenções gramaticais da Língua Portuguesa; pouca variedade 

de frases e construções sintáticas; realização de parágrafos sem definição gráfica, 

embora numa apresentação organizada. 

 

Narrativa 2 - Escrita Independente (cf. Anexo 20 - Produção do aluno: Narrativa 

– PLNM, Escrita Independente) 
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[…] 

 

A segunda Narrativa produzida pelo Aluno envolve razoavelmente o leitor; a 

Orientação é elaborada (descrição de personagens - Este era alto, com cabelo castanho e 

aventureiro); existe uma Complicação para resolver (a doença de Miguel, impeditiva da 

viagem) e a trama, embora simples, é consistente para um aluno de nível A2; há uma 

Resolução coerente (melhoras do Miguel e realização da viagem) e a Avaliação está 

ausente. O enredo da Narrativa é linear, algo imaginativo e coerente. O Campo é 

construído pelo aluno de forma cativante, apelando ao envolvimento do leitor com os 

sentimentos e reações das personagens, apreciações de lugares e coisas e julgamento de 

comportamentos (apesar de velho, não se cansava de viajar) embora apresente algumas 

repetições (Miguel, João). Apesar destas, não existe confusão na construção referencial 

do texto. O aluno emprega de forma adequada a linguagem, tendo em conta o seu nível 

de proficiência linguístico. Recorre mesmo a padrões linguísticos verbais e lexicais mais 

elaborados (aventureiro, surpreso, sugestão, satisfeito…). Destacamos também a criação 

do enquadramento (identificação de personagens, espaço e tempo no primeiro 

parágrafo), as reações das personagens, a sequência coerente de episódios, problemas e 

soluções e a ausência de comentários. Quanto à conjunção, existem no texto relações 

lógicas de adição (e), causa (porque, pois) e contraste (mas). O aluno revela alguns 

problemas no uso de palavras e estruturas, segundo as convenções gramaticais da Língua 

Portuguesa; utiliza pouca variedade de frases e construções sintáticas, mas redige um 

texto praticamente sem incorreções ortográficas, bem pontuado e com parágrafos bem 

definidos, respeitando as fases e as falas das personagens.   
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Claramente, existe uma evolução da primeira para a segunda produção, que 

revelou maior elaboração e cuidado, foi mais cativante, conseguindo envolver de forma 

mais efetiva o leitor.  

Apesar do esforço do aluno, não podemos esquecer que a produção escrita foi 

muito amparada e orientada. Procurámos desenvolver a sua capacidade de interação 

oral, colocando questões, por exemplo, sobre tempo, espaço e personagens da história e, 

ao mesmo tempo, o aluno ia estruturando o seu discurso, o que foi feito de forma muito 

faseada, acompanhando o seu ritmo e com recurso ao dicionário, sempre que necessário.  

 

 

4.7.2 - Relatório Composicional - Avaliação 

 

O segundo Género discursivo que o aluno produziu foi o Relatório 

Composicional, quer em articulação com História (primeiro período), quer com 

Geografia (terceiro período). Se tivermos em conta o nível de proficiência do aluno, os 

resultados foram satisfatórios e indiciam melhorias no seu percurso (cf. Anexo 63 - 

Grelha de avaliação da escrita do Relatório Composicional – PLNM).  

 

Relatório Composicional 1 (cf. Anexo 21 - Produção do aluno: Relatório 

Composicional – PLNM, Paleolítico) 

 

 

 

 

[…] 

No primeiro período, aproveitámos o facto de o aluno estar a estudar o 

Paleolítico para redigir um Relatório Composicional sobre o mesmo, respondendo a uma 

série de tópicos apresentados pela docente de História.  

O resultado foi um texto sem grande consistência estrutural, muito elementar (As 

primeiras descobertas do Homem foram…A arte rupestre…)., mas, mesmo assim, 

adequado ao nível de proficiência do aluno. O Relatório Composicional apresentado 

classifica o Campo e descreve-o de forma adequada, embora incompleta, informando a 
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respeito, seguindo os tópicos sugeridos. Existe uma clara distinção e definição das 

etapas de Classificação (O Paleolítico) e Descrição (definição, hominização, sociedades 

recoletoras, primeiras descobertas do Homem, arte rupestre), ainda que incompleta. O 

aluno compreende e explica o tópico, desenvolvendo quase todas as questões sugeridas, 

utilizando um vocabulário factual, técnico e científico que predomina (Paleolítico, 

hominização evolução, recoletoras, primeiras, descobertas, arte rupestre) e que é 

relevante para um aluno de A2. Para construir o Campo de forma adequada, recorre, 

ainda, à relação todo - arte – partes – pinturas. O seu discurso é objetivo, a avaliação 

ausente e a referência clara, mas as várias partes ou fases nem sempre são apresentadas 

de forma consistente através de adequada relação lógica no texto, que apresenta 

sobretudo uma listagem de partes. Apesar disso, a conjunção inclui adição - e -, causa - 

porque – e explicitação - ou seja. Existem algumas incorreções no uso de padrões 

gramaticais e indefinição gráfica de parágrafos de acordo com as convenções da LNM, 

mas o uso da pontuação é adequado. 

 

Relatório Composicional 2 (cf. Anexo 24 - Produção do aluno: Relatório 

Composicional para a disciplina de Geografia - PLNM (Escrita Independente) 

 

 

 

 

 

 

   […] 

 

A segunda produção foi mais elaborada e antecedida de um trabalho de pesquisa 

que o aluno fez durante as aulas de Apoio e autonomamente, em casa, mediante 

indicações nossas. Também neste caso, a articulação com a disciplina de Geografia foi 

importante, dado que os tópicos de pesquisa foram sugeridos pelo docente da disciplina. 

O produto final foi positivo e o balanço das etapas de redação - pesquisa, organização de 

partes, tipo de discurso - também. Neste Relatório Composicional, o aluno classifica o 

Campo e descreve-o de forma adequada e completa, informando a respeito, seguindo  
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os tópicos de pesquisa sugeridos. Existe uma definição clara da Classificação (Bulgária) 

e desenvolvimento das partes (fronteiras, capital, bandeira, hino, população, história, 

religião, moeda, monumentos, paisagens, personalidades, música, palavras em búlgaro) 

que respeita os tópicos sugeridos, mas com algumas falhas ao nível da sua organização 

lógica. O discurso apresenta sobretudo uma listagem de partes, sem uma sequência 

consistente (Existem ainda muitas paisagens naturais. Hristo stoichkov é um ex-

jogador). A conjunção inclui adição -  e - e comparação (como um estado independente, 

tal como). O aluno utiliza adequadamente vocabulário factual e técnico, seguindo 

sugestões de desenvolvimento para construir o Campo. O seu discurso é impessoal e 

objetivo. A referência é clara e a avaliação está ausente, embora existam apreciações 

coincidentes com a descrição das partes (maior cidade, cor vermelha, estado 

independente…). O texto apresenta, ainda, alguns problemas gramaticais, mas o aluno 

escreve sem erros ortográficos, faz um uso adequado da pontuação e apresenta os 

parágrafos de forma graficamente organizada. 

  

4.7.3 - Exposição - Avaliação 

 

O terceiro Género discursivo trabalhado nas aulas de Apoio e em articulação com 

a disciplina de História foi a Exposição, também avaliada a Português e por aquela 

docente (cf. Anexo 64 - Grelha de avaliação da escrita da Exposição - PLNM). 

Este é o Género de mais difícil redação pela elaboração que implica e capacidade 

de estruturação do discurso, que coloca problemas aos alunos de PLM quanto mais a 

alunos de PLNM. De qualquer forma, com o nosso apoio, o aluno conseguiu apresentar 

três discursos adequados à sua faixa etária, onde defende, primeiro, pontos de vista 

ligados a um tópico escolhido por si, os jogos de computador; segundo, comenta uma 

citação sobre a mensagem presente numa das obras de leitura orientada do 7º ano, 

História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar, de Luis Sepúlveda; e, por fim, 

em resposta a uma proposta de trabalho da professora de História, no âmbito do projeto 

Livro Livre, redige um texto sobre a escola e sua importância, no contexto da 

comemoração dos quarenta anos do 25 de Abril. 
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No caso da primeira Exposição, a redação foi mais fácil, por se tratar de uma 

realidade próxima do aluno; a segunda já colocou outros problemas. Por remeter para 

uma obra de leitura, relembrámos com ele o texto e dialogámos em torno dos valores e 

mensagens presentes no texto. A redação propriamente dita foi feita com amparo a partir 

de um esquema de ideias, depois organizadas no texto propriamente dito, o que o aluno 

soube aproveitar para a ficha formativa sobre a obra, tendo obtido o nível de Satisfaz. 

 

Exposição 1 – Jogos de Computador (cf. Anexo 25 - Produção do aluno: 

Exposição sobre um tema escolhido pelo aluno - PLNM) 

 

 

 

 

 

[…] 

 

Na primeira Exposição redigida pelo aluno de PLNM, o propósito de defender 

um ponto de vista é alcançado. A Tese é apresentada (Alguns jogos são bons, mas outros 

são maus); os Argumentos para a defender também (uns prejudicam a saúde, outros 

ensinam) e o texto termina com a Reiteração da Tese, ainda que vaga (Nós jogamos nos 

tempos livres e devemos escolher os jogos mais adequados). O aluno apresenta o 

assunto, contextualizando, referindo-se à temática e definindo o seu ponto de vista de 

forma coerente; mantém uma postura firme em relação ao que defende, apresentando 

sempre Argumentos para reforçarem o seu ponto de vista e, uma vez que recorre a 

exemplos concretos, consegue ser objetivo ao mesmo tempo. O nível de recursos 

descritivos e persuasivos é adequado ao nível de proficiência linguística A2. Existem 

fases adequadas; os Argumentos, ainda que poucos, são apresentados de forma coerente 

e pertinente. O léxico factual, que apresenta informações e exemplos, constrói um 

Campo de forma coerente; as escolhas lexicais são usadas coerentemente para descrever 

o contexto e o ponto de vista, com os Argumentos apresentados. São utilizadas relações 

lógicas para os construir: expressões de causa, (porque), contraste (mas) e adição (e). A 

referência é clara. O aluno faz uma apreciação positiva e negativa de coisas. O seu texto 

revela alguns problemas gramaticais e ao nível da pontuação; apresenta graficamente 
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definidos os parágrafos; a caligrafia é globalmente legível e o texto está organizado e 

bem apresentado. 

 

Exposição 2 (cf. Anexo 26 - Produção do aluno: Exposição sobre uma citação a 

respeito de uma obra de leitura orientada estudada - PLNM) 

 

[…] 

 

Nesta Exposição, o aluno defende o seu ponto de vista, desenvolvendo os tópicos 

sugeridos. A Exposição apresenta uma Tese (obra interessante com várias mensagens), 

poucos Argumentos e Reiteração da Tese (Por todas estas razões, esta obra transmite 

vários valores e mensagens que são importantes). O aluno descreve e apresenta 

coerentemente o assunto e o ponto de vista, contextualizando com referências concretas 

à obra (valores - solidariedade e respeito pela diferença -, mensagem ecológica). Ele 

utiliza a primeira pessoa para apresentar os Argumentos (acho que) e, ao mesmo tempo, 

recorre à 3ª pessoa do singular para objetivar o seu discurso, tornando-o também mais 

convincente (existem, existe). Os recursos descritivos e persuasivos empregues são 

parcialmente adequados ao nível de proficiência linguística A2; as fases, os Argumentos 

apresentados, ainda que pertinentes, não são suficientes. O discurso do aluno apresenta 

algumas apreciações e juízos de valor que reforçam a Tese, quando compara homens e 

animais. As escolhas lexicais são usadas de forma coerente para descrever o Campo e o 

ponto de vista relacionado com a Tese. As relações lógicas são usadas de forma 

elementar para construir os Argumentos apresentados (causa, porque, contraste, mas, 

adição, e). Também neste texto, a referência é clara e existem alguns problemas 

gramaticais, a que acrescem os ortográficos e de pontuação além de que o texto se 

encontra algo desalinhado graficamente, ainda que apresente os parágrafos bem 

definidos. 
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Exposição 3 - A Escola, sua importância (cf. Anexo 27 - Produção do aluno: 

Exposição elaborada, no âmbito do Projeto Livro Livre - PLNM) 

 

 

 

 

[…] 

 

Nesta terceira Exposição, o aluno de PLNM apresenta um discurso de natureza 

verdadeiramente argumentativa, onde as etapas da estrutura interna são respeitadas: Tese 

(parágrafo apresentado) e Argumentos estão bem definidos e existe Reiteração da Tese, 

ainda que vaga. O nível de recursos descritivos e persuasivos é adequado ao nível de 

proficiência linguística A2, pois o aluno desenvolve suficientemente a defesa do seu 

ponto de vista. As fases, Argumentos, são apresentadas em jeito de tópicos sobre as 

funções da escola na sociedade, respeito na escola, antes e após o 25 de Abril, 

aproveitando o aluno para opinar sobre o que diz. O contexto e o ponto de vista são 

descritos de forma coerente. A defesa do seu ponto de vista é feita de forma persuasiva, 

apelando à importância da escola e ao contraste com a escola antes do 25 de Abril. O 

léxico constrói o Campo relativo à escola, que é apresentado de forma argumentativa. As 

relações lógicas são usadas para construir os Argumentos apresentados (comparação - 

como pessoa -, causa - porque, como, pois -, adição - e). O discurso do aluno apresenta 

apreciações e juízos de valor que reforçam a Tese (A escola é um lugar onde podemos 

aprender muitas coisas…é útil, infelizmente, existe mais tolerância). Trata-se ainda de 

um texto sem problemas ao nível da pontuação, apresentação gráfica de parágrafos e 

caligrafia globalmente legível, texto organizado e bem apresentado, mas com alguns 

problemas gramaticais e ortográficos. 

 

4.7.4 - Relato Biográfico 

 

O Relato Biográfico não foi trabalhado nas aulas de Apoio, mas o aluno realizou 

dois textos deste Género: um Relato Biográfico da autora Sophia Andresen, outro de 

uma personalidade histórica, trabalhos antecedidos por pesquisa e que foram avaliados 

com nível de Satisfaz, segundo informações das docentes de Português e História. 
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Capítulo 5 - Considerações finais 

 

 

Todas as descrições a que tivemos acesso, reportando-se a aplicações de projetos 

ou experiências inspiradas pelos estudos genológicos, concentram-se, sobretudo, no 

espaço-aula e na aplicação do ciclo de ensino-aprendizagem, na sua totalidade ou em 

aspetos particulares deste ciclo. 

Esta dissertação desenvolveu-se num contexto particular de ensino e partiu de 

uma realidade escolar aberta à inovação e até certo ponto à experimentação. O trabalho 

procurou recolher os benefícios anunciados na aplicação de projetos ABG anteriores 

para sustentar a implementação de outras formas de disseminar ideias e práticas que 

provaram ser benéficas; neste particular, a consideração da BE como centro de 

disseminação e dinamização constitui a principal novidade. 

Todos os elementos que constituem esta investigação foram concebidos, 

pensando no processo de ensino-aprendizagem, no contexto escolar específico onde 

lecionamos, tendo sobretudo presente que a identificação de Género é uma estratégia 

para a leitura/compreensão dos textos e uma forma de os alunos construírem o seu 

conhecimento do mundo e a sua linguagem e saber académicos. 

A investigação reveste-se de uma dupla funcionalidade por envolver alunos e 

professores: os alunos, procurando resultados avaliáveis a curto e médio prazo; os 

professores, por meio do diálogo, questionamento das práticas e agregação de futuros 

grupos de trabalho. 
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Temos consciência de que, quer o desenvolvimento do trabalho com os alunos, 

quer a colaboração com os colegas foram baseados numa forma mitigada da ABG. O 

tempo de investigação, o nosso próprio tempo de formação e a novidade que a 

metodologia representou para os colegas envolvidos foram fatores, neste particular, 

determinantes. Por outro lado, houve uma nítida dificuldade em separar objetos discretos 

de observação da própria aplicação global da experiência pedagógica pois era nos 

resultados desta, medidos em alunos concretos, que residia o fulcro das nossas 

expetativas. 

O tempo e o modo desta investigação foram também marcados pelo predomínio 

da qualidade de formadora sobre o de investigadora. Questionar a função da BE, 

designadamente no Apoio a um grupo de alunos carenciados, aplicar uma pedagogia 

nova numa turma do 7º ano de escolaridade a partir da disciplina de Português e, ainda, 

lecionar o Apoio a um aluno de PLNM, são, porventura, demasiados ingredientes para 

um estudo com as limitações temporais desta dissertação. Aqui, predominou, sem 

dúvida, o atributo de formador sobre o de investigador; aquele ditando a vontade de tudo 

fazer, este apagando-se pela avidez de surpreender resultados práticos imediatos. 

A gestão do tempo para exploração dos guiões de tipologias textuais e a 

conciliação da implementação desta abordagem com o cumprimento das planificações 

foram o principal constrangimento sentido.  

Esta investigação implicou, não só um estudo aprofundado, ainda não concluído, 

das propostas de aplicação pedagógica da ABG, como também um contacto crítico com 

os seus documentos mais significativos, designadamente os emanados do projeto R2L 

ou os produzidos pela equipa portuguesa do projeto Tel4ELE. Este apetrechamento 

teórico incluiu uma análise das propostas descritivas da LSF, posto que são estas que 

enformam as propostas de base genológica. Procurou-se, por outro lado, considerar e 

conciliar os pressupostos teóricos presentes em vários documentos de referência do 

ensino do PLM, especialmente as MCPEB. 

 As propostas aqui contidas assentam numa pedagogia visível, centrada nas 

necessidades dos aprendentes a quem se concede poder pela apropriação escrita e lida de 

cada Género, uma abordagem transversal e curricular. A adoção dum Ciclo de interação 

escorada e tarefas de apropriação e consolidação dos conteúdos têm por objetivo 

melhorar as competências dos alunos, designadamente os mais fracos.  

Enquanto pedagogia facilitadora da Leitura e da Escrita, a ABG implica a leitura 

e escrita de textos transversais ao currículo num Ciclo de Aprendizagem escorada 
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interativa, partindo da importância da linguagem para a produção de significado e 

construção de conhecimento, tal como defende a TR&G. 

Foram eleitos quatro géneros discursivos transversais ao currículo - a Narrativa, 

o Relato Biográfico, o Relatório Composicional e a Exposição. Com o grupo de Apoio, 

no âmbito do PAA da BE, desenvolvemos o Projeto Ajudar aLer+ com a ajuda de 

tutores da turma; na BE, realizámos, em articulação com as disciplinas de História, 

Geografia e CN, “Uma aula na BE”, atividade do Plano Anual de Atividades, para 

exploração dos guiões online de tipologias textuais aLer Escrever + e melhor. 

O nosso estudo deu conta, designadamente, do trabalho realizado na BE e na sala 

de aula e ainda com o aluno de PLNM. Desenvolvemos, pois, um trabalho com a turma 

e com o aluno de PLNM, na BE, com realização de atividades de Leitura e Escrita e 

exploração de recursos digitais, guiões Aprender aLer+ e guiões de tipologias textuais 

aLer Escrever + e melhor. 

Gostaríamos de destacar alguns aspetos positivos que consideramos essenciais na 

aplicação das nossas propostas: 

É relevante que a implementação da ABG ao ensino ocorra num amplo contexto 

formativo, de modo a darem-se aos docentes as ferramentas necessárias para 

desenvolverem as competências dos alunos. A experiência aqui relatada afirma-o, quer 

nos seus aspetos mais conseguidos, quer nas suas limitações. 

Achamos imprescindível a formação docente na área da ABG, como forma de 

aplicação de novas estratégias e metodologias que contribuam para o sucesso dos alunos, 

criando ferramentas que promovam a aprendizagem, principalmente junto de alunos 

mais desmotivados por serem menos competentes, aspetos que regra geral andam a par. 

A formação nesta área poderia evitar as discrepâncias que verificámos ao nível de 

algumas das avaliações realizadas em articulação com outros docentes, o que atribuímos 

ao desconhecimento da metalinguagem genológica, muito mais completa e lógica, a 

nosso ver, que a tradicional, que, por exemplo, divide o texto em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

Sentimos também que a avaliação da transversalidade da Língua Portuguesa 

devia ser mais reforçada em todas as escolas e o papel de todos os professores em prol 

da LM devia ser mais ativo. É relevante a consciencialização para o papel determinante 

que a língua assume no processo de aprendizagem do aluno, pois o conhecimento das 

várias áreas curriculares, os diversos conhecimentos do Mundo, são apreendidos pelos 
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alunos quando eles sabem ler sobre esses acontecimentos ou factos e sabem escrever 

sobre os mesmos. A Leitura e a Escrita são parceiras da aprendizagem. 

A articulação curricular desenvolvida, suscitando de per se a adesão da maior 

parte dos alunos e o empenhamento dos colegas revelou-se verdadeiramente vantajosa 

para o desenvolvimento das competências de Leitura e Escrita dos alunos envolvidos. 

Esta articulação foi reflexo de um trabalho sustentado no apoio, na orientação que os 

docentes ofereceram aos alunos, quer através de tópicos de pesquisa para o corpo dos 

textos redigidos, quer através das ferramentas digitais ao serviço da redação textual, 

avaliada de forma articulada. Assim, mantivemos com os professores das disciplinas 

envolvidas um diálogo constante, no sentido de sabermos como trabalhar os conteúdos 

disciplinares, ou seja, no nosso caso, de saber como lê-los e escrever sobre eles, 

apresentando conhecimento.  

Sublinhe-se que, apesar de os documentos enquadradores do ensino apontarem 

para a transversalidade da disciplina de Português, não existem verdadeiras orientações 

sobre como a realizar. A abordagem genológica aqui implementada facilitou a aplicação 

porque está na natureza dos princípios da ABG e das crenças sobre a natureza da língua. 

Sobretudo por isso, o balanço realizado da implementação da ABG a um contexto de 

ensino com alargamento à praxis letiva e de coordenação da BE foi muito positivo. 

A Sociedade da Informação e a BE promovem a formação para as literacias 

através da criação de recursos, no âmbito de uma abordagem pedagógica distinta da 

tradicional praxis letiva, a ABG. Se tivermos em conta que vivemos numa Sociedade do 

Conhecimento, a própria BE pode ter um papel pertinente uma vez que pode ser fonte 

desses recursos, no âmbito da promoção dessas competências e das literacias digitais e 

da informação, contribuindo para a formação de leitores críticos. Compreender significa 

tratar devidamente a informação.  

A apropriação da linguagem de escolarização é simultânea à promoção da 

literacia e das competências de Leitura e Escrita transversais ao currículo. Assevera-se 

de extrema relevância, por exemplo, que o docente desconstrua com o aluno o 

significado do que é pedido, destacando o verbo que introduz o pedido feito. Julgamos 

este tipo de estratégia orientadora efetivamente pertinente e significativa, quer para o 

trabalho docente, quer para o aluno que está a aprender e a desenvolver a sua 

competência leitora. 

Este repensar da forma como se faz o ensino da Leitura e Escrita deve ser objeto 

de formação e implementação transversal como garante do sucesso escolar dos alunos, 
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nem que seja a longo prazo. Aliás, segundo Martin & Rose (2005), o foco da Pedagogia 

Baseada em Género é a promoção da competência escrita, que dará ferramentas a todos 

para a compreensão.  

Fica sublinhada, do estudo desenvolvido, a necessidade de mudança das 

pedagogias tradicionais ou de implantação mais recente para uma pedagogia de currículo 

explícito, de avaliação diferenciada e inclusiva. A identificação e tomada de consciência 

de que determinados tipos de textos devem ser interiorizados na escola para aprender e 

aceder ao currículo vem neste sentido, como o destaca D. Rose: 

 

                              The goal of genre-based pedagogy is to give all learners 

opportunities in education […]Its strategy is to provide teachers with 

tools for analyzing texts and scaffolding learning that will enable all 

their students to realize their potential. This position is neither 

conservative, liberal nor radical but rather subverts the inequity of 

educational outcomes simply by giving students and teachers the 

tools they need to succeed. (David Rose, 2008: 161) 

 

Seja como docente de LM e/ou LNM, seja como coordenadora da Biblioteca 

Escolar, a nossa praxis letiva será doravante enformada por uma Abordagem Baseada no 

Género, conscientes de que é nossa missão contribuir para o sucesso escolar dos alunos, 

com a responsabilidade acrescida de sermos docente de Língua Materna ou LNM, 

transversal ao currículo. 

As melhorias que se verificaram ao longo do ano, ainda que em alguns casos 

aquém das desejadas, animam, quer a professora, quer a investigadora a prosseguir o 

caminho experimentado, não só através de um alargamento deste envolvimento a toda a 

comunidade escolar, mas também através da preparação de guiões de tipologias textuais, 

elaborados com esse fim.  

O envolvimento conseguido, porém, foi relevante, apesar de circunscrito a quatro 

professores do Conselho de docentes da turma visada. Neste particular, achamos que, 

como coordenadora da BE, teremos mais facilidade em promover, futuramente, um 

ainda maior envolvimento, quer direta, quer indiretamente. E é nisto que apostamos - na 

articulação curricular com a BE e em experiências inovadoras de promoção do sucesso 

educativo dos alunos, considerando a sua heterogeneidade. 

Trabalhámos as competências de Leitura e Escrita, sobretudo a partir dos guiões 

de tipologias textuais aLer Escrever + e melhor, que resultam de uma adaptação dos 
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momentos do Ciclo de Aprendizagem do R2L a uma versão online a partir da qual 

propomos tarefas inspiradas na ABG, o que foi muito produtivo. 

A implementação de uma ABG ao ensino de LM e LNM é relevante pelos 

resultados que implica. 

No plano didático, é de referir a valorização da heterogeneidade de uma turma, o 

incremento da motivação dos alunos, sobretudo dos menos competentes, a atenção dada 

às suas necessidades, o reforço positivo, as etapas do Ciclo de ensino, contemplando 

momentos de Leitura Detalhada para compreensão da forma como a linguagem produziu 

efeito idêntico a descrições anteriores da aplicação de uma pedagogia de base 

genológica. 

A Leitura e Escrita transversal para produção do conhecimento curricular, 

considerado de forma planificada gradual, foram indubitavelmente fatores que 

contribuíram para o desenvolvimento das competências de alunos, mesmo dos menos 

competentes. 

Um trabalho sobre a linguagem e identificação de Género, como estratégias para 

a leitura/compreensão dos textos é um facto incontornável que a leitura do capítulo 

anterior deixa bem claro. Se os alunos compreenderem o que se quer dizer ou fazer, 

terão melhores resultados escolares; se o trabalho sobre a linguagem for apurado, 

certamente, os resultados transversais também serão melhores.  

Nos princípios de uma Pedagogia Baseada no Género, encontrámos as 

ferramentas necessárias para promover as competências de Leitura e Escrita dos alunos; 

na criação de recursos digitais para apropriação da escrita de géneros discursivos e sua 

colocação ao serviço da comunidade escolar, na página da BE, apostámos na motivação 

da atual geração para os suportes digitais; na articulação curricular, desenvolvemos a 

transversalidade da LM na produção do conhecimento; na preocupação com a forma 

como a linguagem produz o significado e estrutura o discurso, criámos nos alunos, senão 

em todos, pelo menos em alguns, a consciência linguística que está na base da redação 

dos géneros discursivos; na articulação desenvolvida com a BE, reforçámos a relevância 

do cargo de coordenação, como alavanca para o futuro envolvimento dos docentes numa 

Pedagogia Baseada em Género, origem de uma nova praxis letiva; nos resultados do 

percurso efetuado, encontrámos a motivação para continuar a apostar neste caminho e a 

certeza de que os frutos aparecem, ainda que possam, nalguns casos, aparecer apenas a 

longo prazo. 

 


