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Resumo 

A narrativa assume uma dimensão organizadora da linguagem, do pensamento e 

da acção humana, construindo um sentido de coerência e de significação. Estudamos 

uma população de alunos do 4º ano (N=10), bem como os respectivos docentes do 

estabelecimento de ensino e os encarregados de educação. As narrativas recolhidas são 

de três tipos: ficção, induzidas pela apresentação do livro de imagens Frog, where are 

you? e autobiográficas, escritas e orais, sendo estas induzidas pela apresentação de um 

Álbum Fotográfico. A competência narrativa das crianças foi pesquisada para 

correlações com os hábitos narrativos recolhidos a partir de questionários de auto-relato 

preenchidos pelos alunos, pelos encarregados de educação e pelos docentes. Além disso, 

estes dados são comparados com os resultados académicos dos alunos nas provas de 

aferição do 4º ano, de Língua Portuguesa e Matemática. As narrativas foram gravadas 

em áudio, transcritas e analisadas através do sistema de avaliação de narrativas proposto 

por Gonçalves, O., Henriques, M. e colaboradores, destinado às três dimensões da 

narrativa: Estrutura, Processo e Conteúdo. Esta avaliação foi realizada por juízes 

treinados para o efeito. Examinámos potenciais diferenças de género e de pertença a 

nível socioeconómico, verificando também se a idade teria influência na qualidade da 

produção narrativa. Os hábitos narrativos dos alunos não revelam correlação 

estatisticamente significativa com qualquer variável estudada. Relativamente às 

dimensões médias dos três tipos de narrativas, observam-se correlações estatisticamente 

significativas entre Processo narrativo e Nota no exame de Matemática e entre o 

Conteúdo narrativo e a Expressão Escrita.  
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Abstract 

 

The narrative takes on an organizing dimension of language, thought and human 

action, building a sense of coherence and meaning. We studied a population of students 

of 4th year (N = 10), as well as their teachers of the school and parents. The stories 

collected are of three types: fiction, induced by the presentation of the picture book 

Frog, where are you? and autobiographical, written and oral, which are induced by the 

presentation of a Photo Album. The narrative competence of the children was searched 

for correlations with the narrative habits collected from self-report questionnaires 

completed by students, by parents and by teachers. Moreover, these data are compared 

with the academic results of students in tests measuring the 4th year of Portuguese 

Language and Mathematics. The narratives were audio taped, transcribed and analyzed 

through the evaluation system proposed narratives by Goncalves, O., Henriques, M. and 

employees in its three dimensions of the narrative: Structure, Process and Content. This 

evaluation was performed by judges trained for this purpose. We have examined 

potential gender differences and belonging to socioeconomic level, but whether age 

would influence the quality of the narrative. The narrative habits of students revealed no 

statistically significant correlation with any variable studied. For the average 

dimensions of three types of narratives, there are statistically significant correlations 

between narrative and Case Notes in Math and take between the narrative and Content 

Writing. 
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Résume 

 

Le récit prend une dimension d'organisation du langage, la pensée et l'action 

humaine, la construction d'un sentiment de cohérence et de sens. Nous étudions une 

population d'élèves de 4e année (N = 10), ainsi que leurs professeurs de l'école et les 

parents. Les témoignages recueillis sont de trois types: fiction, induite par la 

présentation du livre d'images de grenouille, où vous êtes? et autobiographique, écrite et 

orale, qui sont induites par la présentation d'un album photo. La compétence narrative 

des enfants a été cherché des corrélations avec les habitudes narratives recueillies dans 

les questionnaires d'auto-évaluation remplis par les élèves, des parents et des 

enseignants. En outre, ces données sont comparées avec les résultats scolaires des élèves 

dans les tests de mesure de la 4e année de langue portugaise et en mathématiques. Les 

récits ont été audio enregistrées, transcrites et analysées par le système d'évaluation 

proposé récits par Goncalves, O., Henriques, M. et les employés dans ses trois 

dimensions du récit: structure, processus et du contenu. Cette évaluation a été effectuée 

par des juges formés à cet effet. Nous avons examiné les différences entre les sexes 

potentiel et appartenant à niveau socio-économique, mais si l'âge pourrait influencer la 

qualité du récit. Les habitudes narratives des élèves n'a révélé aucune corrélation 

statistiquement significative avec aucune des variables étudiées. Pour les dimensions 

moyennes des trois types de récits, il ya des corrélations statistiquement significatives 

entre les notes et récit de cas en mathématiques et en prendre entre le récit et rédaction 

de contenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Índice 

 

Introdução  

 

Capítulo I - Enquadramento teórico  

I.1 O Paradigma Narrativo 

I.2 Estrutura, Processo e Conteúdo da Narrativa  

I.3 Desenvolvimento Narrativo  

I.4 Terapia Narrativa 

I.5 Paradigma Narrativo e Educação  

Capítulo II - Metodologia 

II.1 Metodologia da Investigação  

II.2 Participantes  

II.3 Instrumentos  

II.4 Procedimento de cotação 

Capítulo III - Resultados  

III.1 Apresentação dos Resultados 

III.2 Discussão dos Resultados 

Conclusões  

Referências bibliográficas  

Anexos  

Anexo 1 - Questionários de auto-relato preenchidos pelos docentes  

Anexo 2 - Questionários de auto-relato preenchidos pelos encarregados de 

educação 

Anexo 3 - Autorizações dos encarregados de educação 

Anexo 4 - Questionários aos alunos 

 

Pág. 

 

11 

 

 

14 

20 

24 

26 

28 

 

31 

32 

33 

35 

 

38 

51 

57 

61 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Índice de tabelas e figuras 

 

Tabela 1 - Idade dos alunos participantes no estudo 

Figura 1 – Valores totais das dimensões Estrutura, Processo e Conteúdo, para os 

três tipos de narrativas. 

Figura 2 – Perfil de produção narrativa: Média das dimensões estrutura, 

processo e conteúdo, para cada um dos alunos participantes. 

Figura 3 – Valores de Estrutura, para cada um dos alunos participantes, nos três 

tipos de narrativa. 

Figura 4 – Valores de Processo, para cada um dos alunos participantes, nos três 

tipos de narrativa. 

Figura 5 – Valores de Conteúdo, para cada um dos alunos participantes, nos três 

tipos de narrativa. 

Figura 6 – Médias dos alunos nas sub-dimensões da dimensão Estrutura, nos 

três tipos de narrativa. 

Figura 7 – Médias dos alunos nas sub-dimensões da dimensão Processo, nos três 

tipos de narrativa. 

Figura 8 – Médias dos alunos nas sub-dimensões da dimensão Conteúdo, nos 

três tipos de narrativa. 

Figura 9 – Médias dos hábitos narrativos dos docentes, encarregados de 

educação e alunos, relativamente às respostas dadas no questionário. 

Figura 10 – Médias dos hábitos narrativos dos docentes das turmas estudadas, 

dos encarregados de educação e dos alunos, relativamente às respostas dadas no 

questionário. 

Tabela 2 – Análise ANOVA das dimensões dos três tipos de narrativa tendo 

como referência a variável “sexo do aluno”. 

Tabela 3 – Análise ANOVA das dimensões dos três tipos de narrativa tendo 

como referência a variável “nível socioeconómico do aluno”. 

Tabela 4 - Correlações de Pearson entre os Hábitos narrativos dos alunos, a 

Qualidade global da narrativa e as Notas nos exames de aferição do 4º ano. 

Tabela 5 – Correlações de Pearson entre as dimensões dos três tipos de narrativa 

e as Notas nos exames de aferição do 4º ano. 

Pág. 

 

31 

38 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 



9 

 

Tabela 6 – Correlações de Pearson entre as dimensões da narrativa e as notas 

dos alunos nos exames de aferição do 4º ano, nas narrativas de ficção. 

Tabela 7 – Correlações de Pearson entre as dimensões da narrativa e as notas 

dos alunos nos exames de aferição do 4º ano, nas narrativas autobiográficas 

orais. 

Tabela 8 – Correlações de Pearson entre as dimensões da narrativa e as notas 

dos alunos nos exames de aferição do 4º ano, nas narrativas autobiográficas 

escritas. 

 

51 

 

52 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

El Hombre Imaginario 

Nicanor Parra 

 

El hombre imaginario 

vive en una mansión imaginaria 

rodeada de árboles imaginarios 

a la orilla de un río imaginario 

 

De los muros que son imaginarios 

penden antiguos cuadros imaginarios 

irreparables grietas imaginarias 

que representan hechos imaginarios 

ocurridos en mundos imaginarios 

en lugares y tiempos imaginarios 

 

Todas las tardes imaginarias 

sube las escaleras imaginarias 

y se asoma al balcón imaginario 

a mirar el paisaje imaginario 

que consiste en un valle imaginario 

circundado de cerros imaginarios 

 

Sombras imaginarias 

vienen por el camino imaginario 

entonando canciones imaginarias 

a la muerte del sol imaginario 

Y en las noches de luna imaginaria 

sueña con la mujer imaginaria 

que le brindó su amor imaginario 

vuelve a sentir ese mismo dolor 

ese mismo placer imaginario 

y vuelve a palpitar  

el corazón del hombre imaginario 

 
(http://www.inteco.cl/post-rac/inarrat.htm) 
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Introdução 

"If as a culture we have grown disenchanted with the 

capacity of science to save us from ourselves, we 

might do well to consider that science will serve us 

well if we will only treat it as a servant and be its 

conscientious master". (Robert Kegan, 1994) 

 

Cada um de nós é um “hombre imaginario”, pois ao invés de existirmos como um 

pedaço de matéria, construímo-nos dia-a-dia numa relação dialógica com o mundo e 

com os outros, os quais também se tornam um pouco diferentes por interagirem 

connosco. Construímo-nos, contando-nos, narrando acontecimentos, internos e 

externos, interligados de forma subtil, numa teia complexa cuja origem remonta aos 

primórdios da linguagem. Neste mundo em constante mudança, a ciência procura ajudar 

na construção de sentido, dando significado aos fenómenos, buscando regras 

subjacentes, procurando o conhecimento e a verdade… 

O paradigma narrativo tem vindo a influenciar a Psicologia de uma forma 

crescente, quer ao nível da investigação académica, quer da prática terapêutica 

Gonçalves (1998). Esta perspectiva parece encontrar um terreno de desenvolvimento 

fértil no contexto escolar, tendo já sido estudado com alunos de todas as faixas etárias 

(Larrea, 1994; Rocha, 2005; Freitas, 2005; Jorge, 2007) . 

No presente trabalho, procurou-se caracterizar os hábitos narrativos de alunos, 

encarregados de educação e docentes, buscando correlações entre estes intervenientes 

do contexto escolar, a competência narrativa das crianças e os seus resultados 

académicos, nos exames de aferição de Língua Portuguesa e Matemática do 4º ano. 

Partindo do pressuposto de que a acção humana se desenvolve numa realidade 

construída socialmente na linguagem e que a narrativa se constitui o “organizador 

central da experiência” (Gonçalves, 2000, p.72), fomos recolher e analisar narrativas 

autobiográficas (escritas e orais), bem como ficcionais, analisando-as à luz das três 

dimensões centrais da matriz narrativa propostas por Óscar Gonçalves e colaboradores 

(2000/2001, revisão de 2006), as quais permitem entender os processos de construção 

de significado: estrutura, conteúdo e processo. 

Inicialmente, foi previsto a realização de outro estudo com contornos semelhantes, 

noutro contexto escolar, com o intuito de alargar a recolha de dados a uma amostra 
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maior, bem como possibilitar comparações entre dois contextos diversos. Contudo, este 

estudo não se concretizou, o que associado à dificuldade de obter colaboração de alunos 

e encarregados de educação na fase final do ano lectivo, levou a que a amostra actual 

seja muito limitada. Assim, ressalva-se, desde já, o carácter exploratório do presente 

trabalho, dos dados recolhidos e das conclusões inferidas, contextualizando-se a mesma 

num primeiro patamar de investigação na área da teoria narrativa. 

No primeiro capítulo deste trabalho, é realizado um enquadramento teórico do 

paradigma narrativo, focando os principais autores, bem como as características do 

desenvolvimento narrativo, os princípios da terapia cognitiva narrativa e a relação com 

a Educação. No segundo capítulo, efectua-se a caracterização da amostra e dos 

procedimentos, para, no terceiro capítulo, apresentar e discutir os resultados principais. 

Nas conclusões, assinalam-se os resultados mais significativos, as limitações ao estudo, 

bem como sugestões para futuras investigações. 
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_________________________________________________ 

Capítulo I 

Enquadramento teórico 
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1.1 O Paradigma Narrativo 

“Sonhamos em forma de narrativas, fantasiamos acordados em narrativa,  

recordamos, antecipamos, temos esperança, ficamos desesperados,  

acreditamos, duvidamos, planeamos, revemos, criticamos,  

construímos, aprendemos, odiamos, amamos em narrativa.  

Para vivermos, construímos histórias acerca de nós próprios e dos outros,  

acerca do passado e do futuro, pessoal e social.”  

(Hardy, 1978, p. 13).   

 

Em Psicologia, a perspectiva construtivista é considerada um quadro 

epistemológico baseado na noção de que os seres humanos e os sistemas humanos são 

fabricantes activos de significado e utilizadores proactivos da linguagem. A meta-teoria 

construtivista tem sido definida de diversas formas consoante os autores. A 

característica comum a todas as formas de construtivismo é o princípio de que o 

conhecimento não é uma representação interna passiva do “mundo real”, mas um 

produto das nossas construções (Botella, 1995).  

O Construtivismo não pode basear-se na metáfora de correspondência 

original/cópia, uma vez que parte de uma concepção representacional do conhecimento. 

As justificações fundamentadas na autoridade da Verdade são consideradas ilusões, “um 

ideal inatingível ou conceito-horizonte” (Howard, 1986, p. 134). Contudo, certas teorias 

construtivistas incorporaram valores epistemológicos tradicionalmente alienados do 

raciocínio científico. Por exemplo, a Psicologia Narrativa e algumas formas de 

Construcionismo Social adoptaram critérios literários/estéticos e retóricos para avaliar a 

qualidade do conhecimento. Diferentes domínios do conhecimento (científico, político, 

artístico) incorporam diferentes critérios, isto é, valores epistemológicos, para avaliarem 

se um determinado argumento está construído correctamente. O conhecimento científico 

não é visto pela meta-teoria construtivista como o meio exclusivo ou privilegiado para 

aceder à realidade. Consequentemente, algumas teorias construtivistas equiparam, 

metaforicamente todo o conhecimento ao conhecimento científico, por exemplo através 

da metáfora do indivíduo como um cientista no dia-a-dia (Kelly, 1955-91), ou da noção 

do conhecimento científico como uma construção narrativa (Gergen & Gergem, 1986). 

Assim, constata-se que é possível atingir diferentes corolários verdadeiros a partir 

da meta-teoria construtivista originando, nos termos de Neimeyer (1993, p. 224) 
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“variadas experiências construtivistas”, bem como o intenso debate no seio da 

comunidade científica. 

A perspectiva narrativa não se apresenta como um sub-domínio da Psicologia da 

mesma forma que a Psicologia do Desenvolvimento ou a Psicologia Cognitiva ou a 

Neuropsicologia. Muitos teóricos defendem que a Teoria Narrativa é um ponto de vista 

interessado na natureza narrada da conduta humana (“storied nature of human 

conduct”, Sarbin, 1986), isto é, na forma como os seres humanos lidam com os 

acontecimentos, através da construção de histórias e da escuta das histórias dos outros. 

Os psicólogos que se inserem nesta perspectiva são desafiados pela noção de que toda a 

actividade humana e acontecimentos possuem “significado” e que as histórias, ao invés 

de argumentos lógicos ou formulações teóricas, constituem-se como veículos de 

transmissão do significado. Esta dicotomia foi expressa por Jerome S. Bruner (1986, 

1990, 1991) como a distinção entre pensamento “paradigmático” e “narrativo”, 

considerando ambos como fundamentais e irredutíveis um no outro. Sarbin (1986) 

propõe que a Narrativa assuma o lugar de metáfora psicológica substituindo as 

metáforas mecanicista e orgânica que orientaram a investigação psicológica no último 

século.  

Um dos autores fundamentais da Perspectiva Narrativa, Sarbin (1986) defendeu 

que o ser humano estabelece um sentido a acontecimentos distintos impondo-lhes uma 

estrutura narrativa. Assim, quando nos apresentam duas ou três imagens, 

tendencialmente construímos uma história que as relaciona de alguma forma e nos 

permite prever razoavelmente o desenrolar da mesma. O conhecimento deriva, então, da 

associação à construção antecipatória de significado narrativo. Tanto Sarbin (1986) 

como Spence (1986) propõem a suavização narrativa (“Narrative smoothing”) como 

critério através do qual um dado conhecimento é tacitamente escolhido. Na sua 

abordagem do auto-engano (“self-seception”), Sarbin (1986) observa como algumas 

pessoas mantêm narrativas que são inconsistentes com os factos, fenómeno que foi 

habitualmente explicado através de constructos como repressão ou dissociação. Quando 

a auto-suavização é utilizada como princípio explicativo, estes constructos tornam-se 

redundantes. A Perspectiva Narrativa propõe que as pessoas editam tacitamente as suas 

auto-narrativas (“self-narratives”), através da eliminação das informações díspares de 

forma a que “o self como uma figura narrativa seja protegido, defendido ou enaltecido” 
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(Sarbin, 1986, p. 17). Desta forma, o paradigma narrativo partilha a crítica construtivista 

de que o conhecimento tenha uma correspondência directa com a realidade objectiva. 

De acordo com Gonçalves (1998), a Psicologia Cognitiva Narrativa apresenta 

novos suportes epistemológicos em relação às perspectivas dominantes da Psicologia. 

Esses suportes epistemológicos estão alicerçados, segundo o autor, numa “malha” 

formada à volta de quatro importantes conceitos: existência, significação, narrativa e 

cultura. Essa malha ficará caracterizada através da afirmação de 4 pilares 

epistemológicos centrais:  

1. Existência como Conhecimento. Este suposto deriva de uma visão evolucionista 

e simultaneamente existencialista, por oposição a uma visão representacionista, 

essencialista e epistemológica do ser humano. Isto significa que o conhecimento é 

indissociável da existência. Por seu lado, esta indissociabilidade nega que o 

conhecimento tenha de ser um processo de relação entre um sujeito e um objecto, 

mediada por processos de representação. O conhecimento, pelo contrário, está 

encarnado na forma como se existe e, além disso, não é o resultado de um mero 

feedback, mas, antes, pode ser um processo de construção proactiva, de transformação 

da própria existência. Por isso se pode dizer que o ser humano deve ser olhado não 

como um objecto estático mas como um projecto, isto é, como um objecto em 

movimento, revelado pelo seu conhecimento e existência. 

2. Conhecimento como hermenêutica. O conhecimento é um processo 

interpretativo aberto à multisignificação. Deste modo, conhecer é um acto concretizado 

por tentativas, hipotético, parcial, possível, de um mundo e de uma existência cuja falta 

de sentido nos abre as portas à criatividade. Neste sentido, conhecer é, sobretudo, criar e 

não resolver; tal como a existência é, sobretudo, criação e não resolução. 

3. Hermenêutica como discurso narrativo. Não fosse a linguagem e a sua 

multipotencialidade e dificilmente poderíamos organizar a existência como 

conhecimento. São as propriedades da própria linguagem que permitem a flexibilidade 

da construção narrativa e permitem ainda reflectir o conhecimento como sendo a própria 

existência. Como nos diz Gonçalves (1998): “A narrativa constitui a matriz fundamental 

de construção do conhecimento ao impor significação à textura da experiência diária. É 

a narrativa que nos liga de um modo interpretativo e multipotencial à existência. No 
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fundo, pensamos da mesma forma como existimos, através de narrativas. Vivemos num 

espaço e numa temporalidade dos quais nos damos conta através de narrativas. Neste 

sentido, a narrativa não é algo que escolhemos fazer, mas algo que somos, e, como o ser 

não é dissociável do conhecer, a narrativa é também aquilo que conhecemos. Tal como 

a vida, a narrativa é inerentemente aberta e multipotencial, abrindo-nos para uma 

multirrealidade e multirracionalidade. Não é pois de estranhar que as formas mais 

contemporâneas do construtivismo a tenham adoptado como metáfora de raiz” (p.21) 

4. Discurso narrativo como cultura. Apontar o discurso narrativo como cultura 

significa, em primeira instância, clarificar que a construção narrativa não é um acto que 

se constitui dentro dos limites da mente de um indivíduo. Ao contrário, é um processo 

que apreende os dados da cultura e das relações em que se constitui. Sendo assim, 

discurso narrativo é sempre um processo de origem dialógica que, operando de forma 

hermenêutica, mantém a continuidade com a sua cultura, podendo, simultaneamente, 

por ser hermenêutico, contribuir para a mudança cultural. 

Em 1990, Bruner realça como elemento central a subjectividade, assente na 

“indiferença factual” (p.58), relembrando que mais do que a verdade interessa a 

aparência de verdade ou a sua semelhança com a vida. Tal como Sarbin, este autor 

salienta igualmente a importância da ambiguidade e da originalidade, isto é, da 

relação entre o mundo da cultura e o mundo idiossincrático que tende a afastar o que é 

estranho e sinistro para aceitar e compreender o excepcional. Mais recentemente 

(Bruner, 1996), o autor sintetiza o que considera constituírem os principais ingredientes 

de uma boa história, reforçando a importância de um enredo, de obstáculos aos 

objectivos e metas, da presença de personagens ou públicos que reconsideram em 

função desses obstáculos, da relevância das histórias, do crescimento dos personagens 

que simultaneamente mantêm as suas identidades, da continuidade, da localização no 

contexto de pessoas/cultura e, finalmente, da importância dos personagens se 

explicarem a si mesmos, terem diferentes estados de humor e se preocuparem em 

construir sentido/coerência (Bruner, 2004). 

Além disso, Bruner (1996) considera que a narrativa contém "universais" que são 

"essenciais para a vida numa cultura" (Bruner, 1996, p.131). Estes “universais” são 

propriedades do discurso construído pelos indivíduos e constituem-se, por isso, como 
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uma estrutura permanente do mesmo. Para Bruner, numa narrativa existe, 

primeiramente, uma “estrutura de tempo comprometida” (p. 133). Este "universal" 

prende-se com o facto de o tempo numa narrativa não ser o tempo do relógio, o tempo 

objectivo, mas uma configuração relativa ao desdobramento dos acontecimentos 

importantes, com o seu início, o seu decurso e o seu final. O que conta numa narrativa, 

em termos do tempo, é o pulsar particular dos acontecimentos significativos, seja para 

os protagonistas, seja para o narrador quando constrói o seu discurso. A palavra 

comprometida que adjectiva a estrutura de tempo, tem a ver com a forma particular 

como os significados podem ser construídos, como se cada indivíduo efectuasse 

realmente um certo compromisso com o tempo a partir dos significados, das 

valorizações com que olha e pratica a sua vida. Em segundo lugar, o autor defende que 

uma narrativa apresenta sempre, ou apresenta-se sempre, como uma "Particularidade 

Genérica" (p.133). Quer isto dizer que uma narrativa se debruça sobre detalhes e dados 

pessoais. Contudo, estes detalhes e dados pessoais configuram-se sempre numa forma 

ou noutra de realização narrativa, isto é, constituem sempre um certo tipo de narrativa 

que pode ser classificada num determinado género. Não há qualquer linguagem natural 

que tenha sido estudada sem o recurso a géneros. Os géneros narrativos são universais; 

pode haver narrativas irónicas, dramáticas, autobiográficas, de comédia, romances, etc, 

para além, ainda, de certos dialectos próprios da cultura de grupos minoritários. Outro 

atributo "universal" de uma narrativa é o de que ela contém os “propósitos dos seus 

actores”, as escolhas que intencionalmente fizeram, de entre várias possibilidades. Com 

uma narrativa fica claro que as "acções têm razões", que estão associadas a crenças, a 

desejos, a valores. Por outro lado, o facto de as acções terem intencionalidade não 

significa que sejam a causa de certos resultados. As razões, como nos diz Bruner, não 

são causas, pois entende-se que os indivíduos têm sempre escolhas que se situam numa 

matriz de certos propósitos, de valores e crenças. Em quarto lugar, o autor defende que a 

construção de uma narrativa, bem como a leitura de uma narrativa, é uma "composição 

hermenêutica". Significa isto que uma narrativa não é tanto julgada viável de acordo 

com a sua correspondência a uma qualquer realidade, mas antes relativamente à sua 

plausibilidade face a outras composições narrativas alternativas. O que importa numa 

narrativa é a coerência ou plausibilidade com que os detalhes se ajustam e se organizam. 

E esta organização é sempre uma construção única de entre várias possíveis. Bruner 
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(1996) refere também que as narrativas apresentam um “canonicidade implícita”, 

significando que uma história se desenrola especialmente a partir do desvio de algo que 

parece mais legítimo, mais normal, mais convencional. É este desvio que permite criar 

significado e sentido à história que se relata. Contudo, aquilo de que se desviam é, 

frequentemente, tão normal como aquilo que parecem violar. Sendo assim, uma 

narrativa “procura segurar a sua audiência tornando o habitual novamente estranho”. As 

narrativas possuem outro universal, denominado "ambiguidade de referência". Este 

atributo tem a ver com o facto de que é difícil estarmos todos de acordo acerca daquilo 

sobre o que a narrativa se debruça, pois cada narrativa possui a sua própria referência. 

Contudo, esta pode ser identificada pelos dados mais factuais ou pelos sentidos acerca 

dos quais os indivíduos constroem as suas referências principais. De acordo com 

Bruner, o universal central que a narrativa possui é um “problema”. Este reside 

genericamente em normas que são esperadas e não acontecem, não são cumpridas. 

Quando não há um problema no centro de uma narrativa, parece não valer a pena 

construí-la e contá-la. Este traço é muito importante pois associa a narrativa de alguma 

maneira à própria investigação e descrição de problemáticas humanas, com a diferença 

de as abordar de forma historiada e tendo em consideração a experiência holística de 

quem a vivencia. Além disso, as narrativas possuem uma "inerente negociabilidade" 

(ib. p.143). Significa isto que a audição de uma narrativa provoca ou pode provocar um 

certo grau de crença e um certo grau de descrença. Cada indivíduo conta a sua história e 

está menos preocupado em arranjar provas para a sua história do que em mostrar que a 

sua perspectiva lhe parece a mais plausível. É a isto que se chama a negociabilidade das 

narrativas, traço que lhe é inerente. Convém ainda clarificar que a negociação de uma 

história só é possível na medida em que desperte algum grau de crença. As narrativas 

apresentam, finalmente, uma “extensibilidade histórica”. Com este “universal” da 

narrativa, Bruner (1996) chama-nos a atenção para que a nossa unicidade só se torna 

possível quando estabelecemos continuidade entre as histórias que vivemos, pois a vida 

não é apenas uma sequência de narrativas ou de crónicas. Torna-se fundamental 

compreender que as narrativas fazem parte de uma história cujas forças às vezes 

desconhecidas influenciam o curso de vida individual ou, pelo menos, o sentido dado à 

experiência individual. Por outras palavras, a coerência e continuidade que temos de 

fazer de diferentes narrativas, obriga a transformar o passado em história. Sendo assim, 
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a compreensão das narrativas pode ser problemática, na medida em que está de algum 

modo comprometida com a história que já foi ou será traçada das narrativas ou eventos 

passados. Por isso, uma narrativa e respectiva compreensão estão para além do tempo 

da vida de um indivíduo. Bruner (1996) finaliza a apresentação destes “universais” 

chamando-nos a atenção para o contraste entre os modos paradigmático e narrativo do 

conhecimento e propõe que voltemos a nossa consciência para “aquilo que a construção 

narrativa impõe sobre o mundo da realidade que ela cria”, visto que embora invistamos 

uma grande quantidade de tempo a ensinar os métodos da ciência, “vivemos a maior 

parte das nossas vidas num mundo construído de acordo com as regras e instrumentos 

da narrativa” (ib, p.149). 

 

1.2 Estrutura, processo e conteúdo da narrativa  

"The purpose of descriptive narrative research is to produce an accurate 

description of the interpretive narrative accounts individuals or groups use  

to make sequences of events in their lives or organizations meaningful"  

(Polkinghorne,1988; pp. 161-162) . 

 

As partes invariantes de uma história completa, de acordo com Labov e Waletsky 

(1967), são o Resumo, a Orientação, a Complicação, a Avaliação, a Resolução e a 

Finalização. E é a pesquisa sobre a existência ou não destas invariantes que nos dá 

informação sobre aquilo que alguns autores chamam a coerência (estrutura) narrativa. 

Labov e colaboradores entendem que a condição mínima para que possa haver narrativa 

é existir uma porção discursiva que contenha, pelo menos, uma união temporal. Esta é 

uma definição interessante pelas relações que estabelece entre a narrativa e o decurso do 

tempo, dando-nos um traço central do interesse da própria narrativa: o seu vínculo com 

a (consciência da) experiência. Contudo, para se tornar uma história completa, terá de 

entrar na biografia do narrador. Por isso, Labov (1997) esclarece que, do ponto de vista 

meramente funcional, uma narrativa é “uma técnica verbal para recapitular a 

experiência”, na mesma sequência temporal com que foi experienciada. Mas seria 

anormal que esta fosse a única função da narrativa, pois faltar-lhe-ia o ponto principal, a 

“moral da história”, o significado da narrativa para o indivíduo, o resultado de ela ter 

entrado na sua biografia pessoal. Por isso mesmo, uma história, para o ser, possui 

também uma função avaliativa. Portanto, as funções referenciais e avaliativas exprimem 
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uma narrativa completa. A capacidade dos indivíduos historiarem oralmente a sua 

experiência é, contudo, variável. Essa variabilidade é observável na estrutura das 

histórias, tal como foi formulada pelos mesmos autores (Ferreira-Alves, 2000). 

Dado que a acção humana se desenvolve numa realidade construída socialmente 

na linguagem e que construímos conhecimento e significado através da acção proactiva 

daquela, Óscar Gonçalves e colaboradores (2000/2001, revisão de 2006), delinearam 

três dimensões centrais da matriz narrativa, as quais permitem entender os processos de 

construção de significado: estrutura, conteúdo e processo. Gonçalves e colaboradores 

(2006) desenvolveram um sistema complexo de codificação da coerência estrutural 

narrativa, inspirado no modelo conceptual de Labov & Waletsky (1967) e nos métodos 

de análise desenvolvidos por Baerger & McAdams (1999) e Ferreira-Alves & 

Gonçalves (1999), tornando-se num instrumento útil para a investigação. Segundo 

Gonçalves e colaboradores (2002), a estrutura e coerência narrativas emergem dum 

processo simultâneo de construção de intra-narrativas e inter-narrativas que, por sua 

vez, resulta das relações que o sujeito estabelece entre os diferentes constituintes de 

cada episódio e as diversas histórias com que procura atingir a organização estrutural e, 

por conseguinte, a coerência. É este processo que permite ao sujeito o desenvolvimento 

de um sentido de autoria da sua própria existência. De acordo com o autor, se a 

coerência intra-narrativa e inter-narrativas de vida não é estabelecida, o indivíduo 

facilmente pode vivenciar sensações de estranheza e distanciamento em relação ao 

mundo e a si próprio, expressas através de sentimentos de desrealização, 

despersonalização, solidão, perdas de memória, desorientação e perda de objectivos de 

vida. Assim, a estrutura ou coerência narrativa, refere-se ao processo pelo qual os 

diferentes aspectos da narrativa se ligam uns aos outros de forma a proporcionar um 

sentido coerente de autoria. Na ausência de uma coerência narrativa, o indivíduo perde 

o sentido de autoria e os seus interlocutores afastam-se deste processo de co-construção 

ao constatarem a ausência de uma zona proximal que possibilite um sentido 

compartilhado da experiência. Neste sentido, os estudos que visam a avaliação da 

coerência narrativa (Braeger e McAdams, 1999; Russell e Wandrei, 1996, In Gonçalves 

et al, 2002), apontam-na como sendo um importante preditor do bem-estar psicológico e 

do sucesso terapêutico. 
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Neste sistema, são propostas quatro sub-dimensões, que se encontram interligadas 

na organização narrativa: 

1) Orientação: refere-se à contextualização da narrativa, apresentando as 

personagens, o contexto histórico, social e espácio-temporal, bem como as 

circunstâncias relativas aos acontecimentos e experiências. 

2) Sequência Estrutural: refere-se à sequência temporal de uma ou várias 

experiências, constituída pelo acontecimento inicial, resposta interna a este 

acontecimento, acção e respectivas consequências, devendo conter uma relação lógica e 

uma causalidade compreensiva entre os vários elementos e permitir responder à questão 

“Então, o que aconteceu?”. 

3) Comprometimento Avaliativo: refere-se à tonalidade emocional do narrador, 

permitindo perceber o seu grau de envolvimento durante a produção narrativa e aceder 

ao significado emocional do episódio para o sujeito. 

4) Integração: refere-se ao sentido global ou fio condutor dos vários elementos 

ou das histórias relatadas. O narrador recorre à criatividade no sentido de integrar 

harmoniosamente, seguindo uma perspectiva gestáltica todos os elementos numa 

história.  

Em suma, e recorrendo a Baerger e McAdams (1999), uma narrativa será coerente 

na medida em que a) contextualiza a história em termos temporais, sociais e das 

circunstâncias pessoais envolvidas, apresentando os elementos necessários para o 

decurso da acção; b) Introduz os elementos estruturantes do episódio, tais como os 

acontecimentos que o despoletam, respostas internas do sujeito, novas acções e 

respectivas consequências; c) fornece referências avaliativas que permitem perceber o 

significado emocional da história para o narrador e, finalmente, d) organiza os 

elementos de uma forma integrada, enquadrando o significado das experiências num 

contexto de vida mais alargado ou no contexto da própria identidade do indivíduo. 

De acordo com o modelo de Gonçalves e colaboradores (2006) referem-se quatro 

sub-dimensões centrais do processo narrativo, como ferramenta essencial para 

discriminar a variedade de experiências sensoriais, a complexidade dos estados 

subjectivos (emocionais e cognitivos) e a infinidade de significações possíveis 

revelados pelo sujeito ao narrar as suas vivências: 
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a) Objectivação: avalia em que medida o narrador apresenta uma descrição 

detalhada do episódio tendo em conta a exploração da multiplicidade do mundo 

sensorial na narrativa, procurando elementos ao nível dos sentidos e das sensações 

físicas respeitante à sua experiência; 

b) Subjectivação emocional: consiste na exploração da multiplicidade da 

experiência interna ao nível de emoções e de sentimentos que surgem na narrativa 

associados aos acontecimentos; 

c) Subjectivação cognitiva: consta na exploração da experiência interna ao nível 

dos pensamentos, cognições, ideias, desejos e hipóteses interpretativas experimentados 

pelo sujeito no decurso de um episódio; 

d) Metaforização: consiste na construção de metáforas que condensam os 

significados que abstraímos a partir da experiência, pelo que avalia a atitude reflexiva e 

meta-analítica desenvolvida pelo narrador na construção de múltiplos significados das 

suas vivências. 

A dimensão do conteúdo narrativo está ligada à dimensão temática da narrativa, 

diz respeito à diversidade e multiplicidade da produção narrativa do indivíduo, ou seja, 

temas ou tramas narrativas, sequências de acções, número de personagens e contextos. 

O discurso patológico afigura-se como uma invariante significação, resultante de uma 

incapacidade para uma visão multifacetada da experiência, limitada a protótipos 

narrativos que traduzem uma autoria narrativa inflexível. Uma narrativa monotemática, 

que dá conta das movimentações redundantes de um único personagem, num único 

cenário, será a expressão de uma indiferenciação ao nível da elaboração da experiência 

que em última instância poderá ser patológica (Gonçalves et al, 2001). É da redundância 

de conteúdos que, a partir dos sistemas de significação dos clínicos, emergem 

facilmente tipologias diagnósticas. É novamente a partir de quatro sub-dimensões que 

Gonçalves e colaboradores (2006) propõem que se avalie o conteúdo e multiplicidade 

das narrativas: 

a) Personagens: existência de pessoas reais ou imaginárias na narrativa; 

b) Cenários: locais (ambiente ou paisagem) onde acontece a acção da narrativa; 

c) Acções: sequências narrativas com uma estrutura temporal determinada;  
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d) Temáticas: referem-se a uma descrição ou perspectiva global de um conteúdo 

específico, ou uma descrição detalhada de diferentes aspectos de um determinado 

conteúdo. O tema será considerado mais global do que um acontecimento, refere-se à 

ideia geral sobre a qual a narrativa se desenvolve. 

 

1.3 Desenvolvimento narrativo  

"Postmodernism points to a world in which the production of 

meaning  has become as important as the production of labor 

in shaping the boundaries of human existence"  

(Aronowitz & Giroux, 1993, p.116) 

 

A prática de contar histórias, segundo Stein e Policastro (1984, cit. in Gonçalves 

& Dias, 2003), é um dos muitos usos da linguagem na nossa sociedade, constituindo-se 

uma prática cultural que adquire tanto uma função social, viabilizando a preservação da 

cultura de uma civilização (ex. instruir os outros, explicar fenómenos naturais ou 

comunicar os códigos sociais e morais da sociedade), como uma função de reorganizar a 

experiência pessoal. É uma forma de comunicação das mais precoces na infância, 

universal e importante na socialização de valores e visões do mundo. É através do 

contar de histórias que comunicamos os conteúdos das nossas mentes, modulamos 

emoções e o narrador vai moldando a sua narrativa ao mesmo tempo que as histórias 

moldam o modo como este se vê e se experiencia no seu mundo (Capps & Ochs, 1995).  

Siegel (1999) refere as expectativas do ouvinte, na medida em que influenciam 

esse contar de histórias, conferindo às narrativas também uma função integradora a 

nível interpessoal. Para este autor, as relações são eixos fundamentais na organização da 

experiência actual, bem como do cérebro em desenvolvimento, afectando directamente 

a memória, a narrativa, a emoção, as representações e os estados da mente. O modo 

particular como o processo narrativo decorre e como cada criança se vai tornando autora 

de si, passa pela relação que estabelece com os outros, nomeadamente com a família por 

ser com quem estabelece as suas primeiras relações interpessoais, resultando em 

diversas combinações de coerência estrutural, complexidade processual e diversidade de 

conteúdo na elaboração das suas narrativas. 
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Numa análise sobre o contributo de diversos estudiosos da construção narrativa 

na infância, Boltman (cit. in Freitas, 2005) afirma que as crianças, na tentativa de 

explicar e compreender a vida, surgem como contadoras de histórias, fazendo-o de 

forma cada vez mais sofisticada ao longo do tempo. As histórias surgem, assim, como 

condição para a criança compreender, comunicar, partilhar e construir a sua forma de 

ver o mundo (Siegel, cit. in Freitas, 2005). Pelos 2 anos de idade, a criança parece já 

começar a sequenciar temporalmente acontecimentos passados (Liles, cit. in Freitas, 

2005; McKeough & Generou, 2003) e ser capaz de construir com um adulto uma 

história. Este momento parece marcar o início de uma comunicação entre a criança e o 

adulto onde a narrativa assume lugar de destaque. Pelo terceiro ano de vida, as crianças 

demonstram consciência do papel que as relações referenciais, temporais e causais têm 

na obtenção da coerência da narrativa (Russel & Van der Broek, cit. in Freitas, 2005), 

parecendo emergir uma função narrativa que permite à criança a criação de histórias 

acerca dos acontecimentos com os quais se vai confrontando, embora consistam ainda 

em simples descrições sequenciais de pessoas e acontecimentos, dando sentido aos 

acontecimentos e experiências internas das personagens (Reilly et al., 1998). Pelos 4 

anos de idade parece iniciar-se um maior domínio gramatical (McKeough & Generoux, 

2003), o início da utilização de componentes da estrutura da narrativa, pela utilização 

de mais dados acerca do contexto do que das personagens (Peterson & McCabe, cit. in 

Freitas, 2005), e por dados mais completos quanto à expressão dos afectos (Reilly et 

al., 1998). Segundo estes autores, entre os 5 e os 6 anos as crianças começam a elaborar 

frases que fornecem mais informação orientadora e as histórias organizam-se em torno 

de uma progressão de acontecimentos. Aos 6 anos a criança constrói narrativas 

estruturadas e completas (Liles, cit. in Freitas, 2005), dominando finalmente o esquema 

do conto entre os 6 e os 7 anos (Larrea, 1994). McKeough & Generoux (2003) referem 

que até aos 8 anos, as crianças alcançam a mestria do esquema estrutural para um 

episódio narrativo básico, sendo aproximadamente aos 10 anos que as crianças estão 

capazes de construir histórias mais complexas do que o episódio narrativo básico. 

Rocha (2005) revendo algumas das investigações na área do desenvolvimento narrativo 

na adolescência, refere que, depois dos 10 anos, este tema tem sido menos explorado 

existindo, no entanto já alguns estudos. Numa revisão da literatura, Kemper e 

colaboradores (1990) referem estudos que revelam alterações marcantes na estrutura 
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narrativa durante a primeira década de vida, sendo pelos 10 anos de idade que as 

crianças se encontram capazes de produzir narrativas mais elaboradas, com frases 

complexas e de utilizar uma variedade de planos linguísticos de forma a estabelecerem 

e a manterem a narrativa coesa.  

Em suma, os dados são indicadores de que as crianças são contadoras de histórias 

que se vão tornando, ao longo do seu desenvolvimento, cada vez mais sofisticados, 

construindo narrativas de cada vez maior complexidade (Ferreira, 2007). Embora as 

competências narrativas nas crianças se encontrem em desenvolvimento, aumentando 

sempre em número de episódios até meados da adolescência, parece que, ao longo da 

vida adulta o contar de histórias poderá ou não continuar em desenvolvimento, havendo 

culturas no seio das quais a probabilidade de complexificação será maior entre aqueles 

onde o conto ocupa um lugar privilegiado (Reilly e colaboradores, 1998). 

 

1.4 Terapia Narrativa 

“À semelhança de qualquer narrativa, a vida não passa afinal 

de um modo complexo de gestão de espaço e de tempo” 

(Gonçalves, 2002, p.19) 

 

A psicoterapia de orientação narrativa procura constituir-se como uma abordagem 

“não ameaçadora” da terapia psicológica e da psicologia de intervenção comunitária, 

focalizando as pessoas como especialistas das suas próprias vidas. Conceptualiza os 

problemas como entidades separadas das pessoas e assume que estas possuem 

competências diversificadas, crenças, valores, compromissos e aptidões que as ajudarão 

a reduzir a influência negativa dos problemas nas suas vidas. (Morgan, 2000) 

Os terapeutas narrativos trabalham com os seus pacientes no sentido de 

construírem e fortalecerem histórias que não nutrem os problemas. À medida que as 

pessoas vivenciam estas histórias alternativas, os resultados ultrapassam a simples 

resolução de problemas. Nestas novas histórias as pessoas experimentam uma nova 

auto-imagem, novas possibilidades de relações interpessoais e novos futuros. (Morgan, 

2000) 

A psicologia cognitiva narrativa pressupõe, na sua vertente terapêutica, diversas 

etapas, nomeadamente: recordação, objectivação, subjectivação emocional e cognitiva, 
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metaforização e projecção. Na fase de recordação, procura-se desenvolver aquilo que é 

identificado como um ingrediente básico de um narrador: a capacidade de recordar 

episódios ou, por outras palavras, desenvolver consciência auto-noética, para 

fundamentar o conhecimento de si próprio no terreno da sua experiência. A etapa de 

objectivação diz respeito ao desenvolvimento de uma atitude que visa a construção do 

contexto da experiência nas dimensões visuais, auditivas, olfactivas, gustativas e táctil-

cinestésicas. Esta é vista como uma das atitudes que mais ajuda dá à complexificação do 

edifício narrativo-epistemológico do paciente. É na complexidade daquilo que os 

sentidos podem perceber a cada momento que cada narrador aprende as múltiplas 

formas e possibilidades de conhecimento e, sobretudo, a posição particular do seu 

próprio conhecimento. A terceira fase do desenvolvimento de atitudes narrativas - a 

subjectivação – pode ser metaforizada como o desenvolvimento de um "olho" que vê 

para dentro. Este momento começa sempre pela subjectivação emocional. Cada paciente 

é levado a diferenciar as tonalidades emocionais da sua experiência episódica, 

simbolizando-as em palavras e integrando-as num espaço e num tempo narrativo. A 

subjectivação cognitiva, por outro lado, consiste em ajudar cada indivíduo a diferenciar 

as modalidades cognitivas da sua experiência episódica, especificamente: imagens, 

pensamentos e diálogos internos. A metaforização é o momento em que se elabora, se 

constrói significado a partir da objectivação e subjectivação do episódio narrativo. Por 

isso, o objectivo terapêutico mais importante desta etapa é o de construir metáforas a 

partir das narrativas já vividas. A projecção é o último momento do processo 

psicoterapêutico de desenvolvimento narrativo e consiste na aprendizagem de uma 

atitude essencial: a construção hipotética de novas possibilidades para si próprio, 

redefinindo ou reconstruindo novos significados para as suas narrativas, através da 

projecção de metáforas alternativas. Ferreira-Alves (2000) 

A Terapia Narrativa ajuda as pessoas a compreender que os problemas são 

problemas e que as pessoas nunca podem ser problemas, auxiliando-as a construir novas 

perspectivas sobre si mesmas e a caminhar em direcção aquilo que gostariam de ser. 

(White, 2007) 
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1.5 Paradigma Narrativo e Educação 

"Precisamos de uma linguagem que nos permita falar acerca de nós próprios nas situações  

e que isso nos permita contar histórias da nossa experiência. Que linguagem nos vamos 

permitir utilizar? A linguagem que nós e outros desenvolvemos é uma linguagem  

próxima da experiência, uma linguagem de afecto, de moralidade e de estética. É 

uma linguagem de imagens, de filosofia pessoal, de regras, de princípios práticos,  

de ritmos, metáforas e de unidade narrativa. Uma das conclusões que frequentemente  

nos damos conta quando discutimos linguagem é que as pessoas interpretam-nos  

como se estivéssemos a significar linguagem apenas ao nível das palavras,  

afirmações e símbolos. Mas nós queremos significar uma linguagem encarnada.  

É também a sintaxe e a semântica do nosso movimento, manipulação e actividade corporal.  

É uma linguagem da prática. Uma linguagem da prática é em palavras, claro,  

mas está também nos nossos corpos. Está nas nossas práticas e nas nossas experiências.  

A linguagem é então o que usamos para narrar as nossas histórias.  

É uma linguagem da experiência educativa e, por isso,  

é temporal, localizada no nosso passado, presente e futuro"  

(Connelly e Clandinin, 1988, pp.59-60). 

 

A Educação é um domínio da prática por excelência. Ao falarmos de prática, não 

queremos significar ausência de conhecimento ou de teoria. Queremos apenas 

significar, à semelhança de Dewey, que a educação está intimamente relacionada com a 

experiência, é um domínio de conhecimento e de acção sempre em simultâneo. Um dos 

traços mais importantes da experiência é a sua temporalidade e, por isso mesmo, a 

narrativa pode constituir-se como um bom exemplar da experiência individual e, 

simultaneamente, da vida humana. Em termos educacionais, a competência narrativa 

capacita os professores a compreenderem e a praticarem de forma historiada o 

conhecimento, o que corresponderá mais à natureza narrativa da sua experiência, por 

contraponto a uma natureza lógico-proposicional (Gonçalves, 1994, 1998; Sarbin, 1986; 

Bruner 1990). Além disso, as histórias parecem reflectir, ou existir, como reflexo da 

natureza interrogatória, exploratória e concomitantemente responsiva do ser humano, 

quando em contacto com um interlocutor que lhe fale da experiência. Por isso, talvez, os 

seres humanos são vistos como inveterados seguidores e contadores de histórias 

(Gonçalves, 1995). 

Acker (1989) identificou as temáticas mais relevantes que o paradigma narrativa 

trouxe à Educação, nomeadamente a importância do desenvolvimento das competências 

narrativas das crianças em idade escolar, a relação entre competência narrativa e 

dificuldades de aprendizagem, a construção de narrativas como ferramenta pedagógica 
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no desenvolvimento moral e da linguagem, o desenvolvimento profissional dos 

docentes ao nível das competências narrativas e a importância das narrativas na 

construção de uma identidade de Educador. 

A psicologia cognitivo-narrativa é uma abordagem psicológica que consuma a 

análise da forma e do conteúdo da experiência com implicações educacionais e 

psicoterapêuticas. A estrutura cognitiva não tem só uma base lógica, na concepção 

induzida pelo pensamento convergente, mas está sujeita a processos 

emocionais/analógicos centrais. Na educação formal, observa-se um continuum que vai 

do pensamento convergente (exigindo-se uma resposta «certa») ao pensamento 

divergente, eliminada uma única orientação pré -determinada para uma conjectura 

colocada. Como se disse, ao pensamento lógico chamou-se formal ou paradigmático, 

enquanto o pensamento narrativo foi aproximado à contemplação, pelo filósofo e 

psicólogo americano William James. (Bruner, 1986, pp. 23-53) 

Bruner, inicialmente, interpretou os avanços das ciências cognitivas como uma 

"tecnicalização" do "impulso" cognitivista original que se prendia sobretudo com a 

compreensão da actividade humana de construção de significado. Num trabalho mais 

recente, denominado "The culture of education" (1996), Bruner insere o objectivo da 

Educação no contexto da ajuda a essa construção de significação, e apresenta a narrativa 

como um instrumento central dessa actividade. No contexto educacional, o 

desenvolvimento narrativo pode ser equacionado em termos dos graus de coerência, 

multiplicidade e complexidade da elaboração discursiva que o sujeito faz da sua 

experiência, abrindo-a ao espaço comum da inter-individualidade (Gonçalves, 1998). 
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_________________________________________________ 

Capítulo II 

Metodologia 
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2.1 Metodologia da investigação  

A hipótese que serviu de base ao presente estudo expõe a possibilidade de 

existência de relações entre os hábitos narrativos dos alunos, professores e encarregados 

de educação, a competência narrativa dos alunos e os resultados académicos destes. O 

grupo de participantes foi seleccionado a partir da comunidade educativa de um 

estabelecimento de ensino do 1º ciclo do distrito do Porto, em que o investigador 

desempenhou funções de psicólogo, no ano lectivo de 2009/10. Os alunos participantes 

foram seleccionados pelas docentes respectivas, excluindo alunos com retenções, 

necessidades educativas especiais ou dificuldades de aprendizagem significativas. A 

informação referente aos hábitos narrativos foi recolhida através de questionários de 

auto-relato preenchidos pelos docentes das turmas (Anexo 1), bem como outros que 

leccionam na mesma escola (N=14), por encarregados de educação (Anexo 2) de alunos 

que frequentam o estabelecimento de ensino, incluindo os responsáveis pelos alunos 

participantes (N=20), e pelos próprios alunos. Num primeiro momento, procedeu-se à 

recolha de autorizações dos Encarregados de educação (Anexo 4) e, depois, em sessões 

individuais com os alunos, realizadas no contexto escolar, estes responderam a um 

questionário sobre os seus hábitos narrativos e construíram dois tipos de narrativas, uma 

de ficção, visualizando o livro de imagens “Frog, where are you?”, e outras 

autobiográficas, a partir das fotografias de um Álbum. As sessões tiveram a duração 

aproximada de uma hora e ocorreram numa sala que garantia condições adequadas de 

luminosidade, temperatura e insonorização. Em primeiro lugar, procedeu-se ao 

preenchimento do questionário de hábitos narrativos, tendo o investigador lido as 

questões e assinalado as opções escolhidas pelos alunos. Seguidamente, foi apresentado 

o livro de imagens e, por fim, o Álbum fotográfico, tendo-se procedido à gravação 

áudio das narrativas construídas pelas crianças. Foram, ainda, recolhidas produções 

escritas de todos os alunos envolvidos, abordando vivências pessoais, nomeadamente 

relacionadas com o Natal e a Páscoa, as quais foram cotadas de acordo com o mesmo 

referencial que as narrativas orais, para determinar a competência narrativa das crianças. 

As notas dos exames de aferição de Língua Portuguesa e de Matemática, realizadas no 

final do ano lectivo, serviram como índice do rendimento académico dos alunos (Anexo 

7). 
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2.2. Participantes  

O grupo previsto de alunos participantes rondava os 40 indivíduos, contudo, no 

final, apenas foi possível recolher dados de 10 alunos. Esta diminuição significativa da 

amostra deve-se, por um lado, ao facto de o estudo complementar ao que é apresentado 

neste trabalho não se ter concretizado devido a constrangimentos de outro investigador 

e, por outro lado, a que a recolha de parte significativa da informação ocorreu no final 

do ano lectivo, pelo que muitos alunos e encarregados de educação revelaram 

indisponibilidade para colaborar. Além disso, as limitações de tempo e de recursos para 

a realização do estudo não permitiram executar um procedimento de aleatoriedade, tal 

como teria sido desejável, nem obter uma distribuição equilibrada de acordo com o sexo 

e nível socioeconómico. Assim, no grupo de participantes obtido, quanto à distribuição 

relativamente ao género, 7 (70,0%) alunos eram do sexo masculino e 3 (30,0%) do sexo 

feminino, com idades que variavam entre os 9 e os 11 anos (M=9,7; DP=0,68) sendo 

que a maioria (Moda) tinha 10 anos. Relativamente ao nível socioeconómico, a maioria 

pertencia a um nível médio (Tabela 1), apesar de a população desta escola apresentar 

características heterogéneas. As crianças frequentavam duas turmas do 4º ano de 

escolaridade e residiam nas proximidades da escola. 

Tabela 1 

Nível Sócio-económico dos Alunos 

Aluno 
MÃE PAI 

N.S.E.
a
 

Escolaridade Profissão Escolaridade Profissão 

1 6º Ano Doméstica 6º Ano Construção civil (outrém) 4 

2 9º Ano Aux. Ac. Educativa 12º Ano Motorista de autocarro 3 

3 Licenciatura Professora 9º Ano Empresário (Mecânico) 1 

4 9º Ano Doméstica 6º Ano Empresário (C. civil) 3 

5 4º Ano Doméstica 6º Ano Pedreiro 2 

6 9º Ano Operária fabril 9º Ano Encarregado (C. civil) 3 

7 9º Ano Doméstica 6º Ano Taxista 4 

8 6º Ano Emp. de limpeza 9º Ano Comercial de vendas 4 

9 12º Ano Administrativa 9º Ano Operário fabril 3 

10 9º Ano Cabeleireira 6º Ano Empregado de café 4 

Média 9 anos --- 7,80 anos --- 3,10 

a Classificação realizada tomando como referência a Classificação Social Internacional de Grafar.  
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Relativamente aos docentes que responderam ao questionário de hábitos 

narrativos (N=14), todos desempenhavam funções no mesmo estabelecimento de 

ensino. A maioria era do sexo feminino (85,7%), sendo que a distribuição pelos anos 

que leccionam era muito equilibrada (4 leccionavam turmas do 4º ano, existiam 3 a 

leccionar cada um dos restantes anos de escolaridade e um deles prestava apoio 

socioeducativo). 

No que concerne ao grupo dos encarregados de educação que responderam ao 

questionário de hábitos narrativos (N=20), na sua totalidade são do sexo feminino (8 

mães, uma tia e uma avó), incluindo-se os responsáveis pelos 10 alunos participantes. 

O estabelecimento de ensino está localizado numa zona residencial, situando-se 

geograficamente num bairro social construído na década de 1950. Contudo, as 

habitações desta época foram renovadas na sua generalidade e encontram-se ocupadas 

por famílias de classe média. Na área de intervenção da escola situa-se outro complexo 

habitacional camarário, mais recente, onde reside a maioria dos alunos com menores 

recursos económicos, os quais frequentemente manifestam constrangimentos de ordem 

sociofamiliar que interferem com o comportamento e rendimento académico. Além 

disso, observa-se a existência de algumas minorias culturais, sendo a mais significativa 

a etnia cigana. O estabelecimento de ensino funciona em regime de horário duplo, 

devido a dificuldades de espaço físico, bem como ao facto de possuir um número 

elevado de alunos (cerca de 450), divididos por 20 turmas (5 em cada um dos anos de 

escolaridade).  

 

2.3. Instrumentos  

Os questionários de hábitos narrativos foram adaptados para o presente estudo, 

tendo por base instrumentos semelhantes usados noutros trabalhos académicos 

relacionados com a perspectiva narrativa. As respostas aos questionários traduzem-se 

numa escala de Lickert de 5 pontos, desde o “nunca” (1) até ao “diariamente” (5). Nos 

questionários aplicados aos alunos, docentes e encarregados de educação, existem 

alguns itens comuns, o que permite comparar algumas dimensões destes três grupos.  
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Quanto às tarefas de construção de narrativas, de ficção e autobiográfica, passa-se 

a descrever pormenorizadamente os estímulos apresentados aos alunos para induzir a 

produção narrativa.  

O livro “Frog, where are you” (Mayer, 1979), constituído apenas por imagens, 

foi utilizado para induzir uma narrativa de ficção, tendo-se gravado em áudio o relato 

dos participantes. Este instrumento, inicialmente usado por Bamberg (1986), tem sido 

utilizado em vários estudos de competência linguística dada a multiplicidade de 

processos, conteúdos, e elementos estruturais sugeridos pelas imagens. (e.g., Reilly, 

Bates, & Marchman, 1998). O livro “Frog, where are you?”, de 24 páginas, refere-se à 

história de uma rapaz, um cão e um sapo e está idealmente estruturado tendo em conta 

aquilo que as crianças e os adultos consideram ser uma história. De acordo com 

Wigglestworth (1997) o número de imagens permite ao participante envolver-se com a 

história, não sendo extenso a ponto de provocar cansaço e aborrecimento. A sequência 

do procedimento utilizado obedeceu à seguinte instrução: Sentar o sujeito a uma mesa e 

apresentar o gravador, assegurando a familiaridade dele com o objecto e confirmando a 

sua permissão para gravar a história que vai contar. 

1. Apresentar o livro “FROG WHERE ARE YOU” com a seguinte instrução:  

“Neste livro está a história acerca dum rapaz, um sapo e um cão; quero que vejas 

todas figuras e que depois me contes a história enquanto vês de novo as imagens”  

2. Deixar que o sujeito folheie o livro (no caso de haver necessidade, ajudar o 

sujeito a folhear o livro respondendo unicamente a questões que tenham a ver com o 

procedimento, com o cuidado evitar qualquer indução narrativa). Se a criança começar 

logo a contar a história, evitar que o faça, insistindo para que primeiro veja uma vez o 

livro todo e só a seguir comece a contar a história. 

3. Uma vez que o sujeito tenha folheado todo o livro, dar-lhe instruções para 

contar a história enquanto folheia o livro de novo:  

“Quero agora que me vás contando a história que vês nessas imagens à medida 

que vais folheando de novo as páginas do livro” 

4. No final da história, reforçar o desempenho do sujeito, agradecer a sua 

participação e responder a algumas questões ou comentários. 
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 A elicitação de narrativas pessoais/autobiográficas é adaptada de uma técnica 

de conversação desenvolvida por Peterson e McCabe (1983), designada por “Mapa 

Conversacional”. É utilizado um Álbum Fotográfico para desencadear narrativas 

pessoais. Esta técnica procura estimular a criança a contar histórias, considerando-se 

que cada fotografia-estímulo é importante, não propriamente pelo seu conteúdo 

específico, mas antes pela oportunidade de pedir à criança que fale acerca de alguma 

coisa que seja significativa para ela. Cada fotografia é apresentada sozinha numa folha. 

O entrevistador introduz a actividade, como uma progressão natural da “conversa de 

aquecimento”.  

O objectivo é induzir pelo menos 3 narrativas, num tempo máximo de 10 minutos. 

O procedimento consiste em apresentar uma fotografia de cada vez, dizendo “Eu trouxe 

algumas fotografias para te mostrar “Vou-te pedir parar me falares acerca delas, uma 

de cada vez.” “Já te aconteceu alguma coisa como esta / deste tipo?”E, se a criança 

afirmar que não lhe aconteceu nada desse tipo, passar à fotografia seguinte, se disser 

que já lhe aconteceu uma situação semelhante, procurar que ela conte essa experiência, 

para o que se poderão utilizar as pistas e questões que a seguir se apresentam.  

Para facilitar o discurso espontâneo da criança, o entrevistador não deve emitir 

qualquer tipo de avaliação da narrativa apresentada e pode utilizar encorajamentos, 

como por exemplo: 

- repetir a última palavra dita pela criança, quando ela faz uma pausa; 

- usar encorajamentos relativamente neutros, como “mhm”; 

- dizer “diz-me mais”; 

- perguntar: “e então o que aconteceu?” 

 

2.4. Procedimento de cotação 

Para cotar a estrutura e coerência das narrativas de ficção e pessoais produzidas 

pelos alunos, recorreu-se ao Sistema de Codificação da Coerência Estrutural 

Narrativa (Gonçalves, Henriques & Cardoso 2001; 2006). Este sistema de codificação 

baseia-se no modelo de estrutura narrativa de Labov & Walesky (1967) e inspira-se na 

formulação de Baerger e McAdam’s (1999) de avaliação da coerência de histórias de 
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vida. Estudos anteriores relataram níveis elevados de fidelidade inter-observadores (i.e., 

96%) e de consistência interna (valores Alpha entre.79 e.92) (Gonçalves, Henriques, 

Alves e Soares, 2006). A avaliação da Estrutura e Coerência Narrativa será feita 

relativamente a quatro Parâmetros ou Sub-dimensões: Orientação, Sequência Estrutural, 

Comprometimento Avaliativo e Integração, descritas anteriormente no enquadramento 

teórico. 

Para classificar o processo das narrativas de ficção e pessoais produzidas pelos 

alunos, recorreu-se ao Sistema de Codificação da Complexidade do Processo 

Narrativo (Gonçalves, Henriques, Alves & Rocha, 2001, 2006). Este sistema de 

codificação, inspirado na proposta de Lynne Angus e colaboradores (1996), permite a 

avaliação do grau de complexidade do Processo narrativo através da cotação da 

diversidade da experiência sensorial, da complexidade dos estados subjectivos 

(emocionais e cognitivos) e da multiplicidade dos significados revelados pelo sujeito ao 

produzir as suas narrativas. Para tal, a avaliação é igualmente feita nos quatro 

Parâmetros anteriormente descritos: Objectivação, Subjectivação Emocional, 

Subjectivação Cognitiva e Metaforização. Para este instrumento encontraram-se 

elevados níveis de fidelidade inter-observadores (i.e., 89%) e de consistência interna 

(valores de Alpha entre .66 e .87) (Gonçalves, Henriques, Alves e Soares, 2006). 

Para avaliar o conteúdo das narrativas de ficção e pessoais produzidas pelos 

alunos, recorreu-se ao Sistema de Codificação da Diversidade do Conteúdo 

Narrativo (Gonçalves, Henriques, Soares & Monteiro, 2001, 2006). Este sistema de 

codificação procura avaliar a diversidade do Conteúdo narrativo, sendo 

operacionalizado através da cotação dos quatro parâmetros que constituem o Conteúdo 

e diversidade narrativa e descritos no enquadramento teórico da presente investigação: 

diversidade de Personagens, diversidade de Cenários, diversidade de Acções e 

diversidade de Temas. A escala apresenta bons níveis de fidelidade inter-observadores 

(i.e., 94%) e de consistência interna (valores de Alpha entre .86 e .90) (Gonçalves, 

Henriques, Alves e Soares, 2006). 
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_________________________________________________ 

Capítulo III 

Resultados 
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3.1 Apresentação dos resultados 

 A apresentação dos resultados do estudo inicia-se com os resultados das 

dimensões da narrativa (coerência estrutural, complexidade de processo e diversidade 

de conteúdo), a nível global, bem como individual, uma vez que a amostra é reduzida e, 

por isso, permite ter uma visão mais específica de cada aluno participante. Além disso, 

exploram-se os resultados distintamente em cada narrativa (ficção, autobiográfica oral, 

autobiográfica escrita) e analisam-se os resultados de cada sub-dimensão.  

Em seguida, apresentam-se os resultados dos questionários de hábitos narrativos 

preenchidos pelos docentes, encarregados de educação e alunos. Depois, procura-se 

analisar a existência de correlação entre a competência narrativa dos alunos com as 

variáveis “sexo” e “nível socioeconómico”. 

Seguidamente, analisa-se a possível relação entre hábitos e competência narrativa, 

bem como a relação destas variáveis com as dimensões da narrativa e, finalmente, com 

as notas dos alunos nos exames de aferição do 4º ano. 

A Figura 1 compara as dimensões Estrutura, Conteúdo e Processo entre os três 

tipos de narrativas recolhidas.  

 

Figura 1: Valores totais das dimensões Estrutura, Processo e Conteúdo, para os três tipos de narrativas. 

 

No gráfico 1 é possível constatar que, com excepção das narrativas 

autobiográficas orais (Álbum Fotográfico), em que o valor mais alto é o da dimensão 

“Conteúdo”, os valores resultantes seguem a ordem Estrutura>Conteúdo>Processo. 

Observa-se, ainda, que os valores mais elevados nas três dimensões ocorreram nas 
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narrativas de ficção, enquanto os valores mais baixos, exceptuando a dimensão 

Conteúdo, acontecem nas narrativas autobiográficas escritas. 

A Figura 2 apresenta o perfil de produção narrativa de cada aluno, ou seja, as 

médias nas três dimensões da narrativa obtidas por cada aluno.  

Figura 2: Perfil de produção narrativa: Média das dimensões estrutura, processo e conteúdo, para cada 

um dos alunos participantes. 

De um modo geral, o gráfico 2 permite constatar homogeneidade das cotações dos 

alunos nas dimensões da narrativa. O aluno 9 destaca-se, mas somente na dimensão 

estrutura. Na generalidade dos alunos, a dimensão estrutura é a mais elevada, seguindo-

se a dimensão conteúdo e, no fim, a dimensão processo. 

As próximas três figuras revelam os totais das dimensões da narrativa, por cada 

aluno participante, em cada tipo de narrativa. 

 

Figura 3: Valores de Estrutura, para cada um dos alunos participantes, nos três tipos de narrativa. 
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No que concerne à dimensão estrutura, torna-se claro que o tipo de narrativa que 

suscita resultados mais elevados é a de ficção, baseada no livro “Frog, where are you?”, 

seguindo-se as autobiográficas escritas e depois as autobiográficas orais. O aluno 9 é o 

que apresenta claramente resultados superiores, observando-se que atingiu o valor 

máximo possível (80) na narrativa de ficção, enquanto o valor mais baixo (12,0) foi 

obtido pelos alunos n.º 1 e 8. 

 

Figura 4: Valores de Processo, para cada um dos alunos participantes, nos três tipos de narrativa. 

Os resultados apresentados no gráfico 4 permitem confirmar que a dimensão 

processo é que apresenta mais dificuldades aos alunos. O tipo de narrativa que parece 

proporcionar uma construção mais rica é a de ficção, seguida pelas autobiográficas orais 

e depois as autobiográficas escritas. Os alunos que se destacam pelos resultados 

elevados são os números 6 e 7, enquanto que vários alunos (1, 4, 5, 6, 7, 9, 10) 

apresentam ex-aequo o resultado mais baixo (6,0), na narrativa escrita. 

 

Figura 5: Valores de Conteúdo, para cada um dos alunos participantes, nos três tipos de narrativa. 
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O gráfico 5 apresenta a dimensão de conteúdo como sendo mais elevada para as 

narrativas de ficção, exceptuando os alunos número 1, 2 e 8, em que o valor mais alto 

ocorreu nas nassativas autobiográficas orais. 

Os gráficos apresentados abaixo comparam as médias obtidas pelos alunos ao 

nível das sub-dimensões da Estrutura, Processo e Conteúdo, nos três tipos de narrativa. 

 

Figura 6: Médias dos alunos nas sub-dimensões da dimensão Estrutura, nos três tipos de narrativa. 

Na figura 6 constata-se que as sub-dimensões da estrutura são mais baixas nas 

narrativas autobiográficas orais, seguindo-se as narrativas autobiográficas escritas. A 

Sub-dimensão mais elevada nos três tipos de narrativa é a “Sequência Estrutural”, 

enquanto que o “Comprometimento Avaliativo” é a Sub-dimensão mais baixa, excepto 

nas narrativas autobiográficas orais. 

 

Figura 7: Médias dos alunos nas sub-dimensões da dimensão Processo, nos três tipos de narrativa. 
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Quanto à dimensão “Processo”, verifica-se, através da análise de dados do gráfico 

7, que a sub-dimensão “Objectivação” é a mais elevada de todas, revelando que os 

alunos são capazes de fazer descrições exactas dos episódio, mas a “Metaforização” 

surge com os valores mais baixos. Além disso, a “subjectivação cognitiva” aparece, em 

todas as narrativas, superior à “subjectivação emocional”. 

 

Figura 8: Médias dos alunos nas sub-dimensões da dimensão Conteúdo, nos três tipos de 

narrativa. 

Relativamente à dimensão “Conteúdo”, verifica-se, no gráfico 8, que em cada tipo 

de narrativa existe uma sub-dimensão que se destaca pelos resultados mais altos, 

nomeadamente “Personagens” nas narrativas de ficção, “Temas” nas narrativas 

autobiográficas orais e “Acontecimentos” nas narrativas autobiográficas escritas. 

Quanto aos valores inferiores, destaca-se a sub-dimensão “Temas” nas narrativas de 

ficção e a sub-dimensão “Cenários” nos dois outros tipos de narrativa. 

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise dos 

questionários preenchidos pelos alunos participantes, respectivos docentes e 

encarregados de educação. A figura 9 mostra as médias obtidas pelos três grupos de 

respondentes, enquanto na figura 10 se realiza a mesma operação, mas focando cada 

aluno participante individualmente. 
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Figura 9: Médias dos hábitos narrativos dos docentes, encarregados de educação e alunos, 

relativamente às respostas dadas no questionário. 

Na figura 9, pode-se constatar que os resultados médios dos três grupos de 

indivíduos não são muito díspares, apontando-se os encarregados de educação como o 

grupo com resultados mais elevados, seguindo-se os docentes das turmas estudadas e, 

por fim, os alunos. 

 

 

Figura 10: Médias dos hábitos narrativos dos docentes das turmas estudadas, dos encarregados de 

educação e dos alunos, relativamente às respostas dadas no questionário. 
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Observando o gráfico 10, constata-se que na maioria dos alunos, o valor de 

hábitos narrativos dos encarregados de educação é o mais alto, exceptuando os casos 

dos alunos 1 e 6, em que o valor mais alto refere-se aos docentes. Com efeito, nestes 

dois casos a média dos encarregados de educação assume o valor mais baixo, enquanto 

nos restantes é a média de hábitos narrativos dos alunos que ocupa essa posição. 

 

Na Tabela 2, os resultados dos alunos a nível da Estrutura, Processo e Conteúdo 

no total dos três tipos de narrativas e em cada uma delas separadamente foram 

comparados de acordo com o critério sexo do aluno, tendo-se encontrado algumas 

diferenças relevantes, mas não significativas. 

Tabela 2 

Análise ANOVA das dimensões dos três tipos de narrativa tendo como referência a 

variável “sexo do aluno”. 

  

Soma de quadrados df 

Quadrado das 

médias F Sig. 

Três tipos 

de narrativa 

Estrutura  
5,28 1 5,28 ,08 ,781 

Processo  
702,17 1 702,17 8,03 ,022 

Conteúdo  
80,48 1 80,48 ,42 ,536 

Narrativa 

de ficção 

Estrutura  
481,54 1 481,54 3,19 ,112 

Processo  
186,69 1 186,69 3,03 ,120 

Conteúdo  
24,69 1 24,69 ,23 ,645 

Narrativa 

autobiográfica 

oral 

Estrutura  
147,51 1 147,51 1,22 ,301 

Processo  
82,97 1 82,97 1,75 ,223 

Conteúdo  
57,62 1 57,62 1,80 ,217 

Narrativa 

autobiográfica 

escrita 

Estrutura  
8,40 1 8,40 ,08 ,779 

Processo  
13,89 1 13,89 ,32 ,588 

Conteúdo  
12,88 1 12,88 ,21 ,661 
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De acordo com a Tabela 2, observa-se a inexistência de qualquer correlação 

estatisticamente significativa entre as várias dimensões e a variável sexo do aluno. 

Contudo, verifica-se a ocorrência de alguns valores elevados, nomeadamente ao nível 

da estrutura média das três narrativas, da estrutura da narrativa autobiográfica escrita, do 

conteúdo da narrativa autobiográfica escrita e do conteúdo da narrativa de ficção. 

 

Na Tabela 3, os resultados dos alunos a nível da Estrutura, Processo e Conteúdo 

no total dos três tipos de narrativas e em cada uma delas separadamente foram 

comparados de acordo com o critério nível socioeconómico do aluno. 

Tabela 3 

Análise ANOVA das dimensões dos três tipos de narrativa tendo como referência a 

variável “nível socioeconómico do aluno”. 

  

Soma de quadrados df 

Quadrado das 

médias F Sig. 

Três tipos 

de narrativa 

Estrutura  
205,601 3 68,534 1,331 ,349 

Processo  
546,600 3 182,200 1,279 ,364 

Conteúdo  
935,000 3 311,667 2,738 ,136 

Narrativa 

de ficção 

Estrutura  
281,400 3 93,800 ,400 ,758 

Processo  
249,400 3 83,133 1,157 ,400 

Conteúdo  
184,400 3 61,467 ,525 ,681 

Narrativa 

autobiográfica 

oral 

Estrutura  
606,600 3 202,200 2,393 ,167 

Processo  
299,400 3 99,800 3,674 ,082 

Conteúdo  
179,000 3 59,667 2,652 ,143 

Narrativa 

autobiográfica 

escrita 

Estrutura  
290,400 3 96,800 1,121 ,412 

Processo  
120,600 3 40,200 ,993 ,458 

Conteúdo  
200,400 3 66,800 1,293 ,360 

 

Analisando a Tabela 3, observa-se a inexistência de qualquer correlação 

estatisticamente significativa entre as várias dimensões e a variável nível 

socioeconómico do aluno. Todavia, verifica-se a existência de alguns valores elevados, 

especificamente ao nível da estrutura e do conteúdo da narrativa de ficção. 



46 

 

Na tabela 4 pode-se observar o estudo das correlações entre o resultado global da 

cotação dos três tipos de narrativas (“Qualidade Global da Narrativa”), o resultado total 

dos alunos no questionário de hábitos narrativos e as notas nos exames de aferição do 4º 

ano. 

Tabela 4 

Correlações de Pearson entre os Hábitos narrativos dos alunos, a Qualidade global da 

narrativa e as Notas nos exames de aferição do 4º ano. 

  Hábitos 

narrativos  

Qualidade 

global 

Exame 

de L. P. 

Compet. 

Leitura 

Conhec. 

Língua 

Expressão 

Escrita 

Exame de 

Matemática 

Hábitos narrativos dos alunos  1 ,015 -,513 -,484 -,448 -,131 -,035 

Qualidade global da narrativa   1 ,095 ,119 ,107 ,386 ,135 

Exame de L. P.   1 ,845
**

 ,307 ,218 ,117 

Competência de Leitura    1 ,202 ,000 ,000 

Conhecimento da Língua     1 ,469 -,083 

Expressão Escrita      1 ,267 

Exame de Matemática       1 

* A correlação existe no nível de significância de 0,05. 

** A correlação existe no nível de significância de 0,01. 

 

De acordo com a Tabela 4, verifica-se a inexistência de correlação 

estatisticamente significativa entre os hábitos narrativos dos alunos, a qualidade global 

da narrativa e as notas nos exames de aferição. No entanto, assinalam-se alguns valores 

mais elevados, nomeadamente entre a variável hábitos narrativos e a notas no exame de 

Língua Portuguesa, na Competência de Leitura e no Conhecimento da Língua. 

Casualmente, constata-se ainda que a competência de leitura parece ser a principal 

preditora da nota final no exame de Língua Portuguesa. 
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Na Tabela 5 pode-se observar o estudo das correlações entre os resultados das 

dimensões dos três tipos de narrativas (Estrutura, Processo e Conteúdo) e as notas nos 

exames de aferição do 4º ano. 

Tabela 5 

Correlações de Pearson entre as dimensões dos três tipos de narrativa e as Notas nos exames 

de aferição do 4º ano. 

 

Estrutura  Processo  Conteúdo  

Exame 

de L.P. 

Compet.  

de Leitura 

Conhec. 

da Língua 

Expressão 

Escrita 

Exame de 

Matemática 

Estrutura  1 ,099 ,587 -,406 -,540 ,130 ,334 ,248 

Processo   1 -,141 -,140 -,393 -,269 ,101 ,695
*
 

Conteúdo    1 -,189 -,223 ,012 ,645
*
 ,189 

Exame de L. P.    1 ,845
**

 ,307 ,218 ,117 

Competência de Leitura     1 ,202 ,000 ,000 

Conhecimento da Língua      1 ,469 -,083 

Expressão Escrita       1 ,267 

Exame de Matemática        1 

* A correlação existe no nível de significância de 0,05. 

** A correlação existe no nível de significância de 0,01. 

 

Observando a Tabela 5, verifica-se a existência de correlações estatisticamente 

significativas entre a dimensão estrutura e a nota no exame de matemática, bem como 

entre a dimensão conteúdo e a competência de expressão escrita. Além disso, a 

dimensão estrutura parece ter alguma relação, embora sem significância estatística, com 

a competência de leitura. 
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Na Tabela 6 pode-se observar o estudo das correlações entre os resultados das 

dimensões das Narrativas e as notas nos exames de aferição do 4º ano, relativamente às 

narrativas de ficção (“Frog, where are you?”). 

Tabela 6 

Correlações de Pearson entre as dimensões da narrativa e as notas dos alunos nos 

exames de aferição do 4º ano, nas narrativas de ficção. 

 

Estrutura Processo Conteúdo 

Exame 

L. P. 

Competência 

Leitura 

Conhecimento 

da Língua 

Expressão 

Escrita 

Exame de 

Matemática 

Estrutura  1 -,019 ,440 -,467 -,457 ,118 -,046 -,177 

Processo  1 ,095 -,376 -,407 -,754
*
 -,315 ,311 

Conteúdo   1 -,436 -,494 -,219 ,085 -,017 

Exame L. P.    1 ,845
**

 ,307 ,218 ,117 

Competência de Leitura     1 ,202 ,000 ,000 

Conhecimento da Língua      1 ,469 -,083 

Expressão Escrita       1 ,267 

Exame de Matemática        1 

* A correlação existe no nível de significância de 0,05. 

** A correlação existe no nível de significância de 0,01. 

 

Segundo os dados apresentados na Tabela 6, observa-se a existência de correlação 

estatisticamente significativa, de sentido negativo, entre a dimensão processo e a 

competência de conhecimento da Língua. Além disso, verificam-se valores elevados, 

sem significância estatística, com sentido negativo, entre as dimensões estrutura e 

conteúdo com a nota no exame de Língua Portuguesa e na Competência de Leitura, bem 

como entre a dimensão processo e a competência de leitura. 
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Na Tabela 7 pode-se observar o estudo das correlações entre os resultados das 

dimensões das Narrativas (Estrutura, Processo e Conteúdo) e as notas nos exames de 

aferição do 4º ano, relativamente às narrativas autobiográficas orais (Álbum 

Fotográfico). 

Tabela 7 

Correlações de Pearson entre as dimensões da narrativa e as notas dos alunos nos 

exames de aferição do 4º ano, nas narrativas autobiográficas orais. 

 

Estrutura Processo Conteúdo 

Exame 

L. P. 

Competência 

Leitura 

Conhecimento 

da Língua 

Expressão 

Escrita 

Exame de 

Matemática 

Estrutura  1 ,601 ,480 -,339 -,489 -,231 ,455 ,638
*
 

Processo  1 ,472 ,231 -,190 ,156 ,647
*
 ,645

*
 

Conteúdo   1 ,584 ,507 -,028 ,464 ,668
*
 

Exame de L. P.    1 ,845
**

 ,307 ,218 ,117 

Competência de Leitura     1 ,202 ,000 ,000 

Conhecimento da Língua      1 ,469 -,083 

Expressão Escrita       1 ,267 

Exame de Matemática        1 

* A correlação existe no nível de significância de 0,05. 

** A correlação existe no nível de significância de 0,01. 

 

De acordo com a análise da Tabela 7, observa-se a existência de correlação 

estatisticamente significativa, entre a nota no exame de Matemática e as três dimensões 

das narrativas autobiográficas orais, bem como entre a dimensão processo e a 

competência de expressão escrita. Além disso, observam-se valores elevados, sem 

significância estatística, entre a dimensão conteúdo e a nota no exame de Língua 

Portuguesa, a competência de leitura e a expressão escrita; bem como entre a dimensão 

estrutura e a competência de leitura. 
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Na Tabela 8 pode-se observar o estudo das correlações entre os resultados das 

dimensões das Narrativas (Estrutura, Processo e Conteúdo) e as notas nos exames de 

aferição do 4º ano, relativamente às narrativas autobiográficas escritas (Festividades do 

Natal e da Páscoa). 

Tabela 8 

Correlações de Pearson entre as dimensões da narrativa e as notas dos alunos nos exames de 

aferição do 4º ano, nas narrativas autobiográficas escritas. 

 

Estrutura Processo Conteúdo 

Exame 

L. P. 

Competência 

Leitura 

Conhecimento 

da Língua 

Expressão 

Escrita 

Exame de 

Matemática 

Estrutura  1 ,396 ,438 ,102 -,057 ,413 ,334 ,101 

Processo  1 -,123 -,022 ,000 ,326 -,100 ,213 

Conteúdo   1 -,220 -,145 ,332 ,672
*
 -,165 

Exame de L. P.    1 ,845
**

 ,307 ,218 ,117 

Competência de Leitura     1 ,202 ,000 ,000 

Conhecimento da Língua      1 ,469 -,083 

Expressão Escrita       1 ,267 

Exame de Matemática        1 

* A correlação existe no nível de significância de 0,05. 

** A correlação existe no nível de significância de 0,01. 

 

Analisando a Tabela 8, constata-se a existência de correlação estatisticamente 

significativa, entre a dimensão conteúdo e a expressão escrita. Além disso, observa-se 

um valor elevado, sem significância estatística, entre a dimensão estrutura e o 

conhecimento da Língua. 
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3.2 Discussão dos resultados 

A dificuldade do indivíduo em atribuir um sentido de coerência  

para as suas vivências promove a "impressão de um sentimento  

de estranheza e distanciamento face ao mundo e a si próprio"  

assim como dificulta a construção de um sentido de autoria  

(Gonçalves, 2000, p. 74) 

 

Nesta parte final do trabalho, iremos procurar relacionar os nossos principais 

resultados com os dados recolhidos da literatura, bem como tentar dar resposta às 

questões colocadas inicialmente pela hipótese da investigação, ou seja, se existe relação 

entre a competência narrativa das crianças, os hábitos narrativos de alunos, docentes e 

encarregados de educação e as notas obtidas nos exames de aferição do 4º ano. 

Inicialmente, vamos reflectir acerca dos resultados da competência narrativa dos alunos, 

de acordo com os três tipos de narrativas recolhidas. De seguida, veremos se as 

variáveis sexo e nível socioeconómico do aluno estão correlacionadas com a 

competência narrativa e os hábitos narrativos. Por fim, iremos buscar relações entre 

estas dimensões e os resultados académicos dos alunos nos exames de aferição do 4º 

ano. 

Na nossa amostra, a dimensão da estrutura narrativa é a mais elevada, com 

excepção das narrativas autobiográficas orais, o que vai de encontro ao esperado, pois 

esta é a dimensão que as crianças adquirem mais cedo no relato de acontecimentos 

(Mancuso, 1986, cit. in Antunes, 2005). Nas narrativas orais, a dimensão conteúdo 

assume um valor mais elevado, provavelmente devido ao estímulo apresentado (álbum 

fotográfico) que estimula maior diversidade de personagens, cenários, acontecimentos e 

temas, além de que na produção oral é habitual que a estrutura seja inferior à da 

expressão escrita, pois esta obriga a maior reflexão e antecipação do que se escreve e 

como se escreve. O facto de a dimensão processo ser a que exibe resultados inferiores 

nos três tipos de narrativas dever-se-á provavelmente às dificuldades, na faixa etária 

estudada, de se debruçarem sobre os aspectos motivacionais ou emocionais e 

metacognitivos dos acontecimentos (Peterson & McCabe, 1983; Umiker-Sebeok, 1979, cit. 

in Freitas, 2005). Esta dificuldade parece estar mais associada a questões que se prendem 

com o conhecimento escasso do mundo do que propriamente com a falta de competências 

narrativas. Brown (1975) afirma que a dificuldade das crianças quanto à utilização dos 

esquemas típicos dos contos deve-se à falta de competências relativas à utilização dos 
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esquemas narrativos em desenvolvimento, mais do que a insuficientes capacidades 

mnésicas ou competências comunicacionais. Segundo Gonçalves (2000), baixos níveis 

de processo narrativo podem encontrar-se associados a indiferenciação da experiência 

pela reduzida abertura à complexidade da experiência sensorial, emocional, cognitiva e 

de significado. 

Comparando os nossos resultados relativos às narrativas de ficção com o estudo 

efectuado por Freitas (2005), com 122 crianças com idades compreendidas entre os 3 e 

os 10 anos de idade, especificamente com o grupo de alunos mais velho (9-10 anos), 

constatamos a existência de diferenças. Neste estudo, a dimensão mais elevada foi o 

conteúdo (M=37,51; DP=10,11), seguindo-se a estrutura (M=31,36; DP=13,14) e 

finalmente o processo (M=7,17; DP=3,84), ao contrário do nosso estudo em que a 

dimensão com resultados mais altos foi a estrutura (M=55,60; DP=17,56), seguida do 

conteúdo (M=35,6; DP=9,92) e depois o processo (M=19,4; DP=8,69).  

Relativamente às sub-dimensões da estrutura narrativa (Orientação, Sequência 

estrutural, Comprometimento avaliativo, Integração), comparando os três tipos de 

narrativas, observa-se que os valores são superiores nas narrativas de ficção, seguindo-

se as narrativas autobiográficas escritas e, com valores inferiores, as narrativas 

autobiográficas orais, excepto na sub-dimensão comprometimento avaliativo em que as 

narrativas orais se sobrepõem às escritas. A distribuição dos valores na nossa amostra 

pelos três tipos de narrativas parece significar que a existência de um estímulo mais 

estruturado, como o livro de imagens “Frog, where are you?”, possibilita às crianças 

organizarem de forma mais coerente a história que constroem. Apesar de o acto de 

escrever, em princípio, impor uma maior exigência estrutural relativamente à narrativa 

oral, na nossa amostra parece que as crianças conseguiram estabelecer um maior 

comprometimento dramático ou grau de envolvimento com as imagens do Álbum 

fotográfico, bem como descrever mais ricamente os seus estados de ânimo e exprimir a 

tonalidade emocional do seu relato, quando comparado com as produções escritas sobre 

acontecimentos pessoais. 

No que se refere às sub-dimensões do processo narrativo, apenas na 

Objectivação se observam valores moderados (próximas da cotação 3), enquanto os 

alunos apresentam resultados entre o “muito pouco” e o “pouco” (entre os valores 1 e 2) 
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nas restantes três dimensões do processo: Subjectivação emocional, Subjectivação 

cognitiva e Metaforização. Constata-se, então, que os alunos parecem capazes de 

apresentar alguns elementos de experiência sensorial nas suas narrativas, mas constroem 

narrativas generalizadamente muito pobres em termos da expressão das variáveis 

internas, isto é, da descrição da diversidade de emoções, diversidade de cognições e 

diversidade de significados.  

No que concerne às sub-dimensões do conteúdo narrativo, destaca-se a 

existência de valores muito baixos nas narrativas de ficção e nas autobiográficas escritas 

ao nível do Tema, provavelmente porque este é estabelecido, a priori, pelos próprios 

estímulos, mas que nas narrativas autobiográficas orais assume-se como uma sub-

dimensão mais rica, possivelmente pelo facto de que as crianças é que o atribuem à 

história. A parca diversidade de temas narrativos poderia ser indicadora de uma 

limitação temática, encontrando-se o indivíduo preso à redundância de um só tema, 

emergindo então a “monotonia discursiva” (Gonçalves, 2000). Contudo, este não parece 

ser o caso, pois os valores das restantes sub-dimensões estão no nível moderado (entre 2 

e 3). Relativamente a estas (Personagens, Acontecimentos e Cenários), os valores mais 

elevados surgem nas narrativas de ficção, muito provavelmente porque o estímulo do 

livro de imagens é suficientemente complexo para suscitar a construção de uma 

narrativa rica em contextos, interacções e personagens.  

Se compararmos com a investigação levada a cabo por Freitas (2005), 

relativamente às sub-dimensões, a nível da estrutura da narrativa todos os valores 

obtidos pelo nosso grupo de participantes (Orientação: M=4,00; DP=1,18; Sequência 

estrutural: M=4,20; DP=0.87; Comprometimento avaliativo: M=3,10; DP=0,94; 

Integração: M=3,90; DP=0,94) são superiores ao do estudo de Freitas (O: M=2,80; 

DP=0,87; SE: M=2,78; DP=0,72; CA: M=2,36; DP=0,88; I: M=2,14; DP=0.96), 

observando-se ainda diferenças relativamente às sub-dimensões que obtiveram maior 

cotação. Quanto ao processo da narrativa, mais uma vez, todos os valores obtidos pelo 

nosso grupo de alunos (Objectivação: M=2,60; DP=0,80; Subjectivação emocional: 

M=1,50; DP=0,67; Subjectivação cognitiva: M=2,20; DP=0,87; Metaforização: 

M=1,30; DP=0,46) são superiores ao do estudo realizado por Freitas (O: M=2,17; 

DP=0,62; SE: M=1,12; DP=0,33; SC: M=1,00; DP=0,00; M: M=1,00; DP=0,00). 

Relativamente ao conteúdo narrativo, observam-se duas sub-dimensões com valores 
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superiores no nosso estudo (Cenários: M=2,70; DP=0,90; C: M=2,24; DP=0,85; 

Acontecimentos: M=3,10; DP=0,54; A: M=2,87; DP=0.78), enquanto noutras duas sub-

dimensões se verificam valores inferiores na nossa amostra (Personagens: M=3,60; 

DP=0,49; P: M=4,14; DP=0,82; Temas: M=1,70; DP=0,46; T: M=2,00; DP=0,31). A 

dimensão do grupo de participantes utilizado no nosso estudo não permite estabelecer 

comparações quantitativas com segurança, mas revela-se possível extrair indícios ou 

provocações para futuras investigações. Assim, poderia ser interessante realizar um estudo 

alargado a uma amostra significativa da população portuguesa, com o objectivo de obter 

dados normativos e desenvolver um protocolo de avaliação narrativa, como um 

instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil.  

Relativamente às variáveis sexo do participante e nível sócio-económico, os 

resultados da nossa investigação revelam, tal como verificado noutras investigações, 

quer com crianças e adolescentes da população normal (Freitas, 2005; Rocha, 2005), 

quer com crianças de populações clínicas (Jorge, 2007), a inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos. Os estudos com adultos (Kemper e 

colaboradores, 1999; Breager & McAdams, 1999; Ferreira, 2007) também não 

encontraram diferenças significativas entre o sexo feminino e masculino quanto à 

estrutura das narrativas, apesar de se observarem diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao nível socioeconómico no estudo de Ferreira (2007). Assim, 

poderá concluir-se que a influência destas características sócio-demográficas não parece 

relevante para o desenvolvimento narrativo das crianças, embora possa haver influência 

do nível socioeconómico, em indivíduos adultos. 

Os resultados dos questionários de hábitos narrativos apresentaram o dado 

interessante de que os alunos parecem ser os elementos menos motivados para as 

actividades de desenvolvimento narrativo da tríade estudada: alunos, professores e 

encarregados de educação. Na maior parte dos alunos (8 em 10), os encarregados de 

educação apresentam os resultados mais elevados, mas em dois casos revelam os 

resultados mais baixos, indiciando possivelmente constrangimentos na relação com as 

crianças. Tendo em conta que, de acordo com a literatura (Larrea, 1994; Peterson e 

McCabe, 1994), o contexto das interacções familiares é mais importante no 

desenvolvimento da construção narrativa do que a escolarização, os alunos participantes no 

presente estudo poderão ter ambientes ricos em hábitos narrativos que lhes permitiram 
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desenvolver a competência narrativa de forma superior, por exemplo, às crianças que 

participaram no estudo de Freitas (2005). 

Ao procurar correlacionar, no nosso grupo de participantes, as dimensões da 

narrativa com os hábitos narrativos de alunos, pais e encarregados de educação e com as 

notas nos exames de língua Portuguesa e Matemática, encontraram-se alguns resultados 

interessantes que passamos a assinalar e reflectir. 

Os hábitos narrativos dos alunos não revelam correlação estatisticamente 

significativa com qualquer variável estudada, porém observam-se valores elevados, de 

sinal negativo, com a nota no exame de Língua Portuguesa. Esta ligação apresenta-se 

pouco credível, atribuindo-se ao número reduzido de alunos na amostra, pois, caso 

contrário, significaria que os alunos que mais frequentemente têm comportamentos 

narrativos, obteriam resultados inferiores a nível da Língua Portuguesa.  

Relativamente às dimensões médias dos três tipos de narrativas, observam-se 

correlações estatisticamente significativas entre Processo narrativo e Nota no exame de 

Matemática (r=0,695, p<0.05) e entre o Conteúdo narrativo e a Expressão Escrita 

(r=0,645, p<0.05). Por um lado, estas correlações apontam para uma relação 

significativa entre o raciocínio lógico-abstracto, subjacente à Matemática, e as 

dimensões de objectivação, subjectivação e metaforização das narrativas. Por outro 

lado, a capacidade de expressão escrita aparece correlacionada com a riqueza e 

diversidade de personagens, cenários, acontecimentos e temas presentes nas narrativas. 

Quando observamos estas correlações, distinguindo o tipo de narrativas (ficção, 

autobiográficas orais e escritas), constatamos que as narrativas autobiográficas orais 

são as únicas que permitem estabelecer correlação com as três dimensões da narrativa. 

Assim, a nota no exame de Matemática apresenta correlação estatisticamente 

significativa com a Estrutura da narrativa (r=0,638, p<0.05), o Processo narrativo 

(r=0,645, p<0.05) e com o Conteúdo (r=0,668, p<0.05). Além disso, neste tipo de 

narrativas, o Processo relaciona-se significativamente com a competência de Expressão 

Escrita dos alunos (r=0,647, p<0.05). Estes resultados parecem indicar que a utilização 

do Álbum Fotográfico como estímulo para a tarefa narrativa influiu os alunos a 

colocarem em acção o seu raciocínio lógico-abstracto. Nas narrativas de ficção, a 

dimensão do Processo de construção narrativa surge correlacionado negativamente com 
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a competência de conhecimento explícito da Língua (r = –0,754, p<0.05), o que 

significa que, neste grupo de participantes, os alunos com melhores competências no 

conhecimento do funcionamento da língua cotam menos no processo de construção 

narrativa. Quanto às narrativas autobiográficas escritas, observa-se a ocorrência de 

uma correlação estatisticamente significativa entre a dimensão do Conteúdo narrativo e 

a competência de Expressão Escrita (r=0,672, p<0.05). Este dado poderá dever-se à 

coincidência entre a diversidade de personagens, acontecimentos, cenários e temas 

introduzidos numa construção narrativa e o facto de que os alunos são instruídos a 

colocar estes elementos em qualquer composição/produção escritas que realizem. 
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Conclusões 

Terminado mais um percurso de investigação exploratória e no anseio de que tudo 

o que foi estudado e reflectido se enquadrará noutros percursos vindouros, neste 

momento do trabalho, teceremos algumas conclusões, bem como explanaremos as 

principais limitações e daremos um olhar sobre o futuro. 

Entendemos a narrativa enquanto uma forma privilegiada de relação com os 

outros e o mundo, e se as relações privilegiadas se estabelecem nos contextos familiar e 

escolar, tendo um papel crucial no desenvolvimento da criança, também a construção 

narrativa encontra no seio das relações que a criança estabelece com os adultos de 

referência que têm uma influência determinante na qualidade do seu desenvolvimento, 

pelo que tomámos em consideração o acontecer da interacção narrativa nestes dois 

contextos. 

Globalmente, os dados apontam no sentido de uma tendência de evolução positiva 

na forma como a coerência da Estrutura, a complexidade do Processo e a multiplicidade 

do Conteúdo são articuladas desde os três anos de idade até à idade adulta, muito 

embora o Conteúdo pareça não se distinguir na sua riqueza quando comparamos os 

adolescentes com os adultos, sendo a dimensão cuja evolução ao longo do 

desenvolvimento parece ser menos vincada. Mais especificamente, a Estrutura parece 

ser a dimensão cuja evolução é mais evidente: se até aos 10-11 anos esta dimensão se 

apresenta em segundo lugar de destaque, com vantagem para o Conteúdo, (Freitas, 

2005), a partir dos 11-12 anos de idade, tanto adolescentes (Freitas, 2005) como adultos 

apresentam valores mais elevados ao nível da Estrutura, seguida do Conteúdo e por fim 

do Processo.  

Temos de ter em consideração a natureza da tarefa de indução narrativa utilizada, 

na narrativa de indução, pois pode também constituir uma limitação ao estudo. Berman 

(2001) reflecte sobre o viés que a existência de um livro de imagens aberto diante do 

observador e da criança pode introduzir. Uma vez que a criança pode assumir que o 

conhecimento é partilhado por ambos, poderá não se deter em detalhes em torno da 

exploração do cenário, da descrição do protagonista e da exploração da sequência de 

acontecimentos o que terá implicações em todas as dimensões da matriz narrativa. 

Autores como Pellegrini e Galda (1990, cit in Freitas, 2005, p.87) acrescentam que as 
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definições do adulto e da criança para a mesma tarefa são muitas vezes diferentes, 

explicando que quando um adulto dá a uma criança a instrução “conta uma história 

acerca desta figura” a criança muitas vezes interpreta as instruções do adulto como um 

pedido para descrever a imagem. Este é um facto que temos de tomar em consideração, 

dado que pode ter contribuído para um maior desenvolvimento da dimensão referente ao 

conteúdo, que apela à descrição dos cenários e personagens, prejudicando as dimensões 

com enfoque na exploração de significados, emoções e coerência narrativa. 

Em suma, relativamente à hipótese de investigação diríamos que foi parcialmente 

confirmada, pois observam-se correlações estatisticamente significativas entre Processo 

narrativo e Nota no exame de Matemática e entre o Conteúdo narrativo e a Expressão 

Escrita. Por um lado, estas correlações apontam para uma relação significativa entre o 

raciocínio lógico-abstracto, subjacente à Matemática, e as dimensões de objectivação, 

subjectivação e metaforização das narrativas. Por outro lado, a capacidade de expressão 

escrita aparece correlacionada com a riqueza e diversidade de personagens, cenários, 

acontecimentos e temas presentes nas narrativas. 

Por fim, importa salientar outros aspectos que foram alvo de análise e que 

poderão, igualmente, trazer novas perspectivas de investigação. A análise de variáveis 

como o Sexo e o Nível Sócioeconómico nas crianças, comparando com os estudos 

realizados com adolescentes e adultos permitiu-nos considerar os seguintes aspectos: a 

riqueza das narrativas das crianças não parece variar em função do sexo (Freitas, 2005) 

embora valores mais elevados nas raparigas, adivinhem as diferenças significativas que 

se vêm a encontrar entre rapazes e raparigas na adolescência (Rocha, 2005), com maior 

destaque para a Estrutura. Já nos adultos, verificámos valores dos homens ligeiramente 

superiores aos das mulheres, embora sem qualquer relevância estatística (Ferreira, 

2007). Estes resultados vão ao encontro das investigações que realçam as diferenças 

encontradas por sexo, na produção narrativa de crianças e de adolescentes e que tendem 

a ser explicadas como resultado da tendência dos pais para contarem as histórias do 

passado de forma distinta consoante o façam a crianças do sexo feminino ou do sexo 

masculino (e.g., Fivush, 1994; Mackeough e Generaux, 2003) e, ainda, de outras que 

referem que a variável sexo não determina diferenças na organização narrativa dos 

adultos, nomeadamente ao nível da coerência (e.g., Kemper e colaboradores, 1999; 
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Breager e McAdams, 1999). Estudos ulteriores talvez nos permitam perceber o que 

conduz a que esta tendência se acentue na adolescência e se esbata na vida adulta. 

Quanto à outra variável estudada, NSC, os resultados também não foram 

consistentes ao longo do desenvolvimento e parece encontrar-se mais do que uma 

tendência nas investigações. O NSC revelou não produzir um efeito significativo na 

produção das dimensões da matriz narrativa das crianças (Freitas, 2005) e dos 

adolescentes (Rocha, 2005), no entanto, manifestou influenciar a produção narrativa dos 

adultos, sendo que, no geral, os sujeitos dos níveis médio e alto revelaram narrativas 

mais ricas do os de nível baixo (Ferreira, 2007). Outros estudos que tiveram em conta o 

número de anos de estudos dos adultos encontraram relações entre um maior número de 

anos de educação formal e de maior riqueza de vocabulário com a produção de frases 

maiores e de narrativas com um maior número de ideias integradas (Kemper e 

colaboradores, 1999) e, ainda, com uma maior coerência da história de vida (Breager e 

McAdams, 1999). Neste ponto, importa referir que, o facto de alguns estudos, 

nomeadamente os que acabámos de referir realizados com crianças e adolescentes 

operacionalizarem o NSC através da escolaridade dos pais, enquanto que outros o 

fazerem através do nível de escolaridade ou anos de estudo dos próprios sujeitos, poderá 

determinar resultados diferentes dos encontrados para aquelas faixas etárias. Por outro 

lado, o facto de ser difícil encontrar crianças da mesma idade com níveis de 

escolaridade distintas sem que entrem em jogo outro tipo de variáveis (tais como 

dificuldades de aprendizagem, deficiência mental, ou outras que adivinhem trajectórias 

de desenvolvimento difíceis) dificulta perceber se as diferenças se devem ou não à 

forma como a variável NSC foi operacionalizada. Ainda assim, estudos que avaliaram a 

produção narrativa em crianças entre os 6-7 anos de idade (Spinillo e Martins, cit. in 

Fabíola Gonçalves & Dias, 2003) e em adultos (Fabíola Gonçalves e Dias, 2003) com 

níveis de escolarização distinta, corroboram a ideia de que os sujeitos menos 

alfabetizados revelaram maior dificuldade em relacionar e integrar o desfecho da 

história com os eventos anteriormente narrados. No entanto, como defendem as autoras, 

o facto de as narrativas orais dos jovens e adultos sem escolarização se situarem em 

níveis mais elaborados de coerência do que as narrativas orais das crianças, mesmo as 

mais escolarizadas, parece indicar que, para além da escolaridade, outros factores, como 

o conhecimento do mundo, o conhecimento partilhado, factores pragmáticos, etc., 
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influenciam a produção de narrativas mais coerentes. Para além disso, é ainda de 

salientar o facto das competências narrativas das crianças ao nível do pré-escolar serem 

excelentes preditores do futuro sucesso escolar (Peterson, Josso, e McCabe, cit. in 

Freitas, 2005) facto que poderá, em parte, condicionar o ingresso em níveis de 

escolarização média ou superior daqueles sujeitos que apresentam, à partida, uma maior 

riqueza narrativa. Desta forma, consideramos a influência da escolarização na 

organização narrativa ainda um tema ambíguo, almejando que futuros estudos 

possibilitem novas conceptualizações. 

Relativamente a sugestões para estudos futuros, consideramos que um estudo 

longitudinal poderia trazer à luz um outro olhar sobre o desenvolvimento da autoria ao 

longo do tempo, comparando as narrativas de um mesmo sujeito em diferentes fases do 

seu crescimento. Por fim, comparar estes resultados com os de uma população clínica 

enriqueceria o nosso entendimento sobre as diferenças possíveis entre a construção 

narrativa de crianças com um percurso desenvolvimental normal e de crianças com 

trajectórias desenvolvimentalmente inadaptativas. 

Seria ainda interessante estudar em que medida a estimulação das diferentes 

Dimensões em distintas formas de prototipia narrativa contribui para uma melhoria do 

estado emocional. 
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QUESTIONÁRIO SOBRE HÁBITOS NARRATIVOS 

Professores 
 

Nome do docente: ___________________________________ Ano/Turma: ______ 

Escola: ___________________________ Data de Preenchimento: ___/___/______ 

 

Por favor, preencha este questionário, indicando a frequência com que cada uma 

das situações abaixo referidas se verificam. Assinale a frequência numa escala de 5 

pontos, sabendo que:  

1 corresponde a  nunca, 

2 corresponde a poucas vezes na semana, 

3 corresponde a algumas vezes ao longo da semana, 

4 corresponde a frequentemente ao longo da semana 

5 corresponde a diariamente 

 

1. Leio histórias aos meus alunos. 1     2     3     4     5 

2. Conto histórias aos meus alunos, sem o suporte de livros. 1     2     3     4     5 

3. Quando conto histórias aos meus alunos acrescento outras histórias (por 

exemplo, de coisas do nosso dia-a-dia ou histórias relacionadas com o tema). 

1     2     3     4     5 

4. Conto acontecimentos pessoais aos meus alunos. 1     2     3     4     5 

5. Converso com os meus alunos individualmente. 1     2     3     4     5 

6. Peço aos meus alunos para me contarem acontecimentos que se passaram com 

eles. 

1     2     3     4     5 

7. Converso com os meus alunos sobre actividades que vão ser realizadas num 

futuro próximo (por exemplo, “No fim-de-semana…”). 

1     2     3     4     5 

8. Ouço os relatos que os meus alunos, espontaneamente, me fazem de coisas 

que se passaram com eles. 

1     2     3     4     5 

9. Quando ouço os meus alunos, peço para darem a opinião pessoal. 1     2     3     4     5 

10. Quando ouço os meus alunos, peço para darem o máximo de pormenores de 

forma a enriquecerem as suas descrições. 

1     2     3     4     5 

11. Quando ouço os meus alunos, peço para descreverem como se sentiram. 1     2     3     4     5 

12. Quando ouço os meus alunos, sou rigoroso(a) na maneira como relatam os 

acontecimentos, de forma a tornarem-se claros para os ouvintes. 

1     2     3     4     5 

13. Coloco questões aos meus alunos, quando estes contam uma história pessoal. 1     2     3     4     5 

14. Quando peço produções escritas aos meus alunos, procuro que contenha a 

opinião pessoal sobre o assunto tratado. 

1     2     3     4     5 

15. Quando peço produções escritas aos meus alunos, procuro que eles refiram o 

máximo de pormenores, de forma enriquecerem as suas descrições. 

1     2     3     4     5 

16. Quando peço produções escritas aos meus alunos, procuro que eles 

descrevam o que sentiram. 

1     2     3     4     5 

17. Quando leio produções escritas dos meus alunos, sou rigoroso(a) na maneira 

como descrevem os acontecimentos, de forma a tornarem-se claros. 

1     2     3     4     5 
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QUESTIONÁRIO SOBRE HÁBITOS NARRATIVOS 

Encarregados de Educação 
 

 

Nome do(a) aluno(a): ________________________ Data de Nasc.: ___/___/_____ 

Escola: _____________ Ano/Turma: ______ Data Preenchimento: ___/___/_____ 

Questionário preenchido por: _________________________________ 

 

Por favor, preencha este questionário, indicando a frequência com que cada uma 

das situações abaixo referidas se verificam. Assinale a frequência numa escala de 5 

pontos, sabendo que:  

 

1 corresponde a  nunca, 

2 corresponde a poucas vezes na semana, 
3 corresponde a algumas vezes ao longo da semana, 
4 corresponde a frequentemente ao longo da semana 

5 corresponde a diariamente 
 

1. Leio histórias ao/à meu/minha filho/a. 1     2     3     4     5 

2. Conto histórias ao/à meu/minha filho/a. 1     2     3     4     5 

3. Quando conto histórias ao/à meu/minha filho/a acrescento outras 

histórias (por exemplo, de coisas do nosso dia-a-dia ou histórias 

relacionadas com o tema). 

1     2     3     4     5 

4. Conto ao/à meu/minha filho/a coisas do meu dia. 1     2     3     4     5 

5. Converso com o/a meu/minha filho/a. 1     2     3     4     5 

6. Converso com o/a meu/minha filho/a durante as rotinas (por exemplo, 

durante as refeições, de manhã ao levantar, no caminho para a escola). 
1     2     3     4     5 

7. Canto canções com o/a meu/minha filho/a. 1     2     3     4     5 

8. Conto ao/à meu/minha filho/a coisas da minha infância. 1     2     3     4     5 

9. Converso com o/a meu/minha filho/a sobre acontecimentos passados 

com os dois. 
1     2     3     4     5 

10. Converso com outros adultos, diante do/a meu/minha filho/a. 1     2     3     4     5 

11. Converso com o/a meu/minha filho/a sobre actividades que vão ser 

realizadas num futuro próximo (por exemplo, “No fim-de-semana…”). 
1     2     3     4     5 

12. Peço ao/à meu/minha filho/a para me contar acontecimentos que se 

passaram com ele. 
1     2     3     4     5 

13. Ouço os relatos que o/a meu/minha filho/a, espontaneamente, me faz 

de coisas que se passaram. 
1     2     3     4     5 
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14. Peço ao/à meu/minha filho/a para me contar acerca de livros que leu. 1     2     3     4     5 

15. Peço ao/à meu/minha filho/a para me contar acerca de filmes que 

viu. 
1     2     3     4     5 

16. Peço ao/à meu/minha/ filho/a para me contar coisas que aconteceram 

com os colegas. 
1     2     3     4     5 

17. Na sua ideia, o/a seu/sua filho/a fala com a professora sobre coisas 

que lhe aconteceram e que foram importantes para ele/a? 
1     2     3     4     5 

18. Na sua ideia, o/a seu/sua filho/a fala com a professora sobre os 

amigos? 
1     2     3     4     5 

19. Na sua ideia, o/a seu/sua filho/a fala com a professora sobre coisas 

que se passaram durante o recreio? 
1     2     3     4     5 

20. Na sua ideia, o/a seu/sua filho/a procura a professora para falar de 

algum problema que surja na escola? 
1     2     3     4     5 

21. Em casa, o/a seu/sua filho/a fala da professora? 1     2     3     4     5 
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Ex.mo(a) Sr.(a) Encarregado de Educação 

 

 

Estamos a realizar um estudo sobre o desenvolvimento narrativo das crianças 

portuguesas com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos e a frequentar o 4º 

ano de escolaridade do 1º CEB. Esta investigação será realizada em duas fases. 

Numa primeira etapa será pedido aos pais e professores desses alunos para 

preencherem um breve questionário sobre os comportamentos da criança. Numa 

segunda fase, e consoante a selecção de crianças realizada, algumas serão 

convidadas a contar histórias a partir de um livro só com imagens e de um 

acontecimento importante da sua vida. 

Toda a informação recolhida será confidencial e ninguém terá acesso aos 

dados para além dos psicólogos envolvidos no projecto de investigação. 

Os resultados serão alvo de análise conjunta, não sendo interpretados 

individualmente, mas apenas em termos das médias das respostas recolhidas.  

Vimos solicitar a sua colaboração, autorizando que o(a) seu(sua) educando(a) 

participe no grupo de crianças a quem esta actividade será aplicada. Em caso 

afirmativo, pedimos-lhe que preencha o destacável e o entregue à professora 

responsável pela turma. 

 

Fevereiro de 2010 

 

Os responsáveis pelo projecto: 
 
Prof.ª Doutora Margarida R. Henriques  _________________________ 
Dr. Márcio Oliveira _________________________ 
Dr.ª Ana Patrícia Silva _________________________ 
 
 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 
Eu, _______________________________________ encarregado de educação do(a) 

aluno(a) _______________________________________, da turma 4º ___ da Escola 

_____________________ autorizo a participação do(a) meu(minha) educando(a) na 

investigação desenvolvida pelos psicólogos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto. 

 

 
Data: ____/____/_____ 

 
 

Assinatura 
____________________________________ 
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QUESTIONÁRIO 

Alunos 
 

Nome completo: ______________________________________ D.N.: ___/___/____ 

Escola: __________________ Ano/Turma: ____ Professor(a): __________________ 

 
1. Na sala de aula, costumas falar sobre coisas que fizeste ou que te aconteceram em casa ou 

com amigos? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

2. O que costumas fazer no recreio? 

Jogar à bola    Jogar às apanhadas  

Conversar com colegas   Conversar com adultos  

Outras?  Quais: ____________________________________________________ 

 
3. No recreio, costumas falar com os teus colegas acerca de coisas ou acontecimentos 

importantes para ti? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

4. No recreio, costumas falar com as funcionárias acerca de coisas ou acontecimentos 

importantes para ti? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 
5. Gostas de contar aos outros os programas que vês na televisão? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

6. Gostas de ouvir os teus amigos a contarem coisas sobre o que lhes aconteceu? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 
7. Gostas de ouvir os adultos a contarem coisas sobre o que lhes aconteceu? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 
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8. Costumas pedir aos teus pais ou avós para te contarem histórias (reais ou inventadas)? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

9. Costumas pedir aos teus pais ou avós para te lerem histórias? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

10. Em casa, costumas falar com os teus pais ou avós sobre o que te acontece na escola (na 

sala e no recreio)? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

11. Os teus pais costumam falar sobre o que acontece no dia deles? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

12. Fora da escola, costumas contar a pessoas da tua idade (irmãos, primos, vizinhos) sobre 

coisas que te aconteceram? 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 

 

13. Fora da escola, com que frequência costumas ler? 

 Nunca  Diariamente 

LIVROS 1 2 3 4 5 

REVISTAS 1 2 3 4 5 

JORNAIS 1 2 3 4 5 

 

14. Tens algum diário pessoal? 

Não ____________  

Sim ____________ Com que frequência escreves no diário? 

 

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Todos os dias 

1 2 3 4 5 
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