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“Ler significa aproximarmo-nos de algo que está nesse momento em devir.” 

 

Italo Calvino (2000), Se numa noite de Inverno um viajante. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho parte das premissas de que ler é compreender e de que a 

compreensão da leitura resulta de um processo interativo entre o texto, o leitor e o 

contexto. Ensinar a compreender um texto acarreta ensinar estratégias de leitura que 

ocorrem em três momentos: antes da leitura (a pré-leitura), durante a leitura (a leitura) 

e depois da leitura (a pós-leitura). Dada a limitação temporal e as circunstâncias em 

que decorre a lecionação durante o ano de estágio, esta investigação centra-se apenas 

na fase que antecede a leitura e no estudo dos textos literários propriamente ditos, 

pelo facto de estes serem instrumentos privilegiados para o conhecimento da língua e 

do mundo. Com este projeto de investigação-ação, desenvolvido ao longo deste ano 

letivo de 2012-2013, na Escola Secundária de Rio Tinto, com alunos de Português 

Língua Materna e Espanhol Língua Estrangeira do Ensino Secundário, pretende-se 

demonstrar o impacto da fase de pré-leitura na ativação e construção do conhecimento 

necessário para que haja uma mais ampla apreensão dos sentidos dos textos literários. 
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ABSTRACT 
 
The present study starts from the premises that reading is understanding and 

that reading comprehension is the result of an interactive process among the text, the 

reader and the context. Teaching to understand a text entails teaching reading 

strategies that occur in three stages: before reading (pre-reading), during reading 

(reading) and after reading (post-reading). Given the limited time and the 

circumstances under which runs the teaching practice, this research focuses only on 

the stage prior to reading and in the study of literary texts in particular, because they 

are privileged instruments to the knowledge of the language and of the world. With 

this action-research project, developed throughout the school year of 2012-2013, in 

Rio Tinto High School, with students of Portuguese Native Language and Spanish 

Foreign Language, it is our purpose to demonstrate the impact of pre-reading 

activities in the activation and in the construction of the knowledge required for a 

fuller grasp of the senses of literary texts. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo parte de las premisas de que leer es comprender y de que la comprensión 

lectora es el resultado de un proceso interactivo entre el texto, el lector y el contexto. 

Enseñar a comprender un texto supone enseñar estrategias de comprensión lectora que 

ocurren en tres momentos: antes de la lectura (la pre-lectura) durante la lectura (la 

lectura) y después de la lectura (la post-lectura). Ante el limitado tiempo y las 

circunstancias bajo las cuales se ejecuta la enseñanza durante el año de prácticas, esta 

investigación se basa solamente en la fase previa a la lectura y, en particular, en el 

estudio de los textos literarios, porque constituyen instrumentos privilegiados para el 

conocimiento de la lengua y del mundo. A través de esta investigación pedagógica, 

desarrollada a lo largo de este año académico de 2012-2013, en la Escola Secundária 

de Rio Tinto, con alumnos de las asignaturas de Portugués Lengua Materna y Español 

Lengua Extranjera, se pretende evidenciar la contribución de la fase de pre-lectura en 

la activación y construcción del conocimiento necesario para una aprehensión más 

amplia de los sentidos de los textos literarios. 
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1 

INTRODUÇÃO 
 

We use schemas widely distributed in the brain to read literature, to 

watch movies, and, indeed, to understand our world. They enable us to turn a 

mere text into a literary experience. No matter how fantastic a story, now 

matter how abstract a poem, by understanding it through schemas, we make a 

human sense of it.  

(Holland 2009: 185) 

 

 

Ao iniciar este ano de estágio, em setembro de 2012, encontrámos um 

contexto de trabalho com turmas de alunos de diferentes níveis de aprendizagem. Para 

o Português Língua Materna, tínhamos pela frente o 12º ano de escolaridade, para o 

Espanhol Língua Estrangeira, tínhamos alunos do 10 º ano, mas num nível de 

iniciação. 

Face à necessidade de desenvolver um projeto de investigação-ação que 

englobasse estas duas realidades, tivemos de fazer uma trabalho prévio que nos 

permitisse encontrar fatores em comum entre elas.  

Neste sentido, após a observação das primeiras aulas destas turmas, 

constatámos que o principal ponto de contacto se encontrava ao nível da compreensão 

da leitura, pois os alunos apresentavam muitas dificuldades, aquando da análise e 

interpretação dos textos, devido a uma fraca enciclopédia pessoal que lhes impedia a 

interação com os mesmos. Para agravar ainda mais esta situação, observámos que as 

atividades de pré-leitura presentes no manual do aluno, quando existentes, nem 

sempre se adequavam às necessidades ou perfil da turma, não surtindo, por essa razão, 

os efeitos pretendidos. 

Todos estes aspetos “aguçaram-nos” a curiosidade, levando-nos à procura de 

bibliografia específica sobre o assunto e, em particular, de resultados de trabalhos 

académicos baseados em investigações levadas a cabo com grupos de alunos que 

apresentassem as mesmas dificuldades.  

Todavia, apesar da existência de bastante bibliografia de autores portugueses 

sobre as diferentes fases do processo da leitura e de alguns estudos internacionais 

levados a cabo com alunos de Inglês Língua Materna e Estrangeira, nada foi possível 
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encontrar relativamente a projetos de investigação baseados na nossa realidade 

educativa. 

 Por último, tendo em conta que o Programa de Português Língua Materna do 

12º ano de escolaridade é, sobretudo, dedicado ao estudo da literatura e que os textos 

literários oferecem inúmeras potencialidades didáticas para o ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira, decidimos centrar o foco da nossa investigação neste tipo de 

texto. 

 Todos estes elementos observados confluíram na escolha do tema do presente 

relatório de estágio intitulado “Da pré-leitura ao texto literário: estratégias para a 

construção do conhecimento prévio nas aula de Português Língua Materna e Espanhol 

Língua Estrangeira”. Através dele, pretendemos apresentar possíveis soluções para 

suprir as lacunas existentes nos esquemas cognitivos dos nossos alunos, de modo a 

auxiliá-los no processo de compreensão e “transformação de um mero texto numa 

experiência literária” (Holland 2009: 185). 

 

 Por razões metodológicas, a primeira parte deste trabalho refletirá sobre as 

condições da leitura em geral e da leitura do texto literário em particular, levantando 

alguns problemas que obstam à descodificação dos textos por parte dos alunos de 

língua materna e de língua estrangeira. Apresentaremos ainda um conjunto de 

estratégias que possibilitam a compreensão da leitura, estruturando-as em três fases 

distintas: antes, durante e após. Ressalve-se no entanto que, embora as estratégias 

sobre as quais refletimos pressuponham três etapas fundamentais para a otimização 

dos resultados de competência de leitura, a investigação desenvolvida centrou-se 

apenas na fase de pré-leitura, por manifesta impossibilidade de viabilizar um 

programa tão abrangente no âmbito das escassas aulas que os estagiários são 

chamados a lecionar. 

 Na segunda parte, depois de uma caraterização do contexto de trabalho 

(escola, turmas, alunos e respetivo agregado familiar) em que se desenvolveu este 

projeto de investigação-ação, apresentar-se-ão as atividades que delineámos 

envolvendo diferentes estratégias de pré-leitura que permitiram aos nossos alunos 

adquirir o conhecimento prévio necessário para aceder à compreensão dos diferentes 

textos literários.  
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PARTE I - Fundamentação Teórica 
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A LEITURA 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA LEITURA 
 

A leitura é uma prática social e cultural que está presente em inúmeras 

situações comunicativas do nosso quotidiano: a receção de uma sms, a observação de 

um folheto turístico, a visualização de um filme legendado ou a fruição de um poema 

são algumas das manifestações possíveis do ato de ler.  

 Poderemos também dizer que são várias as razões que nos movem à leitura: 

lê-se para encontrar uma informação específica ou de caráter geral, para seguir 

instruções, para rever um texto escrito, para aprender ou, simplesmente, por prazer 

(Solé 2009: 80-83). 

 Com efeito, atualmente, todos partilhamos da opinião de que a leitura é uma 

prática multifacetada com diversas finalidades: alarga horizontes, estimula a 

criatividade e a imaginação, desenvolve o raciocínio crítico, amplia os nossos 

conhecimentos, facilita o acesso à compreensão do homem e do mundo, etc. Como 

afirma Alberto Manguel (2010: 21), “[l]er, quase tanto como respirar, é uma das 

nossas funções vitais”. 

A leitura é ainda um processo perceptivo (de descodificação dos elementos 

num decurso que vai do mais simples ao mais complexo, isto é, “do grafema à sílaba, 

desta à palavra, daí para a frase e, combinando frases, para o texto”)1 e cognitivo (de 

adivinhação, antecipação, previsão do conteúdo do texto “a partir do contexto e da 

enciclopédia de cada leitor”) 2 , em que intervêm três variáveis que interagem 

continuamente entre si: texto, leitor e contexto3 (Sousa 1993: 62; Vilela, Duarte e 

                                                                                                                                       
1 Também designado de processo ascendente de processamento de informação (bottom up) (Solé 
2009:19). 
 
2 Também designado de processo descendente de processamento de informação (top down) (Solé 
2009:19). 
 
3 A variável texto refere-se ao material que irá ser lido e deve ser considerada sob três aspetos: a 
intenção do autor (informar, divertir ou persuadir o leitor), a estrutura (o modo como as ideias se 
organizam e a clareza da exposição) e o conteúdo (os conceitos, conhecimentos e vocabulário 
transmitidos) do texto (Giasson 1990: 7; Santos 2000:37). Quanto à variável leitor, ela engloba as 
estruturas (os conhecimentos e atitudes) do sujeito e os processos (as competências) a que recorre para 
abordar o texto (Giasson 1990: 7-8). Por último, o contexto refere-se à situação em que é realizada a 
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Figueiredo 1995: 241; Giasson 1990: 7). Para Iser (1976: 49) esse diálogo interativo 

entre o texto e a consciência de um leitor que o receciona é condição sine qua non 

para que haja concretização da obra enquanto objeto estético. Por conseguinte, ler é, 

naturalmente, “um processo universal de obtenção de significados” (Ministério da 

Educação 1991: 19). Por outras palavras, ler é sinónimo de compreender4. 

 

Figura 1 - Modelo interativo de compreensão da leitura de Giasson (1990: 7) 

  

                                                                                                                                       
leitura. Pode ser subdividido em três categorias: o contexto psicológico (o interesse pelo texto, a 
motivação, a intenção da leitura, etc.), o contexto físico (o tempo disponível, o ruído, o formato do 
texto, etc.) e o contexto social (ler em voz alta  para um auditório, ler em silêncio para si mesmo, etc.) 
(Giasson 1990: 22-24). 
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2 LER É COMPREENDER 
 

A finalidade do ato de ler consiste em compreender, isto é, apreender os 

sentidos possíveis de um texto, através de uma interação constante entre as diferentes 

subcompetências da compreensão: a compreensão literal, inferencial, avaliadora e 

crítica (Santos 2000: 34-35).  

 Do ponto de vista da psicolinguística, a compreensão é concebida como “uma 

ponte entre o conhecimento e o não conhecimento” (Swaby 1989: 187 apud Santos 

2000: 35), o que significa que o ser humano compreende a informação nova, 

relacionando-a com o conhecimento pré-existente nos seus esquemas cognitivos 

(“schemata”)5. 

Desta forma, a compreensão da leitura depende da existência de diversos 

conhecimentos previamente adquiridos e, por conseguinte, tal como refere o 

Programa de Português do Ensino Secundário (2001/2002: 23): 

 

[q]uanto mais conhecimentos o leitor tiver sobre o tema tratado no 

texto, quanto maior for a sua competência linguística, quanto melhor dominar 

estratégias metacognitivas, mais informação será integrada na sua 

representação individual do texto e mais competente é como leitor. Na posse 

desses conhecimentos, poderá proceder a antecipações de sentido, formular, 

confirmar ou corrigir hipóteses, não se limitando a uma descodificação linear 

do texto. 

 

Para Ingarden (1998: 19), em todas as obras literárias existem “zonas de 

indeterminação”, ou seja, vazios de informação relativos ao tempo, às personagens, 

aos acontecimentos, etc. que o leitor, recorrendo à sua imaginação, irá preencher para 

que haja concretização da leitura. Teorizando acerca deste assunto, Jauss (1993: 67) 

menciona que o leitor procura completar essas indefinições, de modo a construir os 

sentidos do texto, partindo de um determinado “horizonte de expectativas” (o seu 

                                                                                                                                       
5 Por esquemas cognitivos entende-se a representação mental que uma pessoa efetua, em determinado 
momento, de fragmentos da realidade (Coll et al. 2001: 91).  
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conhecimento prévio: a experiência do mundo e a experiência leitora) que, ao longo 

da leitura, poderá ser confirmado, reestruturado ou modificado.  

Assim, compreender traduzir-se-á no “produto do que se sabia antes [os 

“schemata”] mais o resultado da leitura feita” (Sousa 1993: 63). Neste sentido, cada 

leitor, partindo dos conhecimentos que já possui, fará a sua interpretação e 

reconstrução do texto lido. 

Por esta razão, Goodman diz-nos que o leitor, durante este processo, constrói 

um “texto dual”, isto é, um texto “paralelo e intimamente relacionado com o texto 

publicado” (Goodman 1985: 827 apud Sousa 1993: 63). Jauss (1993: 61), por sua vez, 

referindo-se ao mesmo assunto, menciona que o leitor se transforma em co-autor da 

obra, porque esta apenas se materializa na sua receção. 

Neste processo (leitura), encontra-se, então, um conceito fundamental, que é o 

de conhecimento do mundo, podendo também ser designado de “informação não-

visual” (cf. Smith 1982), “schemata” (cf. Goodman 1985; Van Dijk e Kintsch 1983), 

“quadros” (cf. Eco 1983) ou “horizonte de expectativas” (cf. Jauss 1993). 

Efetivamente, somente o diálogo entre esse conhecimento do mundo e as informações 

textuais possibilita a concretização da leitura (Sousa 1993: 67). 

 

Transportando estes conhecimentos para o universo da sala de aula, para que a 

aprendizagem de integração e criação de significados se desencadeie, deve-se, entre 

outros aspetos: 

! ter em atenção o nível de desenvolvimento cognitivo e as diferenças 

individuais dos alunos; 

! conduzir os discentes à reestruturação dos seus velhos esquemas 

cognitivos e à construção de novos, de modo a auxiliá-los no processo 

de compreensão da leitura e a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento intelectual; 

! selecionar materiais didáticos que se adequem ao universo referencial 

conhecido dos alunos, de forma a facilitar a ativação do conhecimento 

prévio necessário para que haja comunicação entre o texto e o leitor; 
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! delinear critérios e tarefas que conduzam o aluno à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de diferentes estratégias de compreensão da leitura. 

 (Figueiredo 2004: 66) 

  

Ao longo das próximas páginas, apresentaremos um conjunto de estratégias 

que promovem a aquisição e a construção do conhecimento prévio necessário para 

que haja compreensão da leitura na sala de aula. 
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3 ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO DA LEITURA 
 

Ensinar a compreender um texto implica também ensinar estratégias6 que 

possibilitem a compreensão desse mesmo texto. Essas estratégias ocorrem em três 

momentos: antes da leitura propriamente dita (a pré-leitura), durante a leitura (a 

leitura) e depois da leitura (a pós-leitura): 

 

A pré-leitura pressupõe: a observação global do texto e a criação de 

condições favoráveis à sua compreensão, mobilizando conhecimentos ou 

vivências que se possam relacionar com o texto, adquirindo novos 

conhecimentos imprescindíveis à sua interpretação; 

observação/reconhecimento/interpretação de índices de modo a familiarizar o 

leitor com o texto e a antecipar o seu sentido e função. A leitura pressupõe a 

construção dos sentidos do texto, feita através de estratégias adequadas. A 

pós-leitura pressupõe atividades de reação/reflexão que visam integrar e 

sistematizar os novos conhecimentos e competências (Programa de 

Português 10º, 11º e 12º anos 2001/2002: 23). 

 

3.1 A PRÉ-LEITURA 

Enquanto leitores, tendemos a formular hipóteses sobre o conteúdo de um 

texto. Os títulos, as capas e contracapas de uma obra - enfim, todos os elementos 

paratextuais que, envolvendo o texto, o revelem ou refaçam o seu sentido - permitem-

nos antecipar informação sobre a sua temática ou sobre a intencionalidade do autor 

(cf. Genette 1987). Posteriormente, independentemente de essas hipóteses formuladas 

a partir do nosso conhecimento prévio se cumprirem ou não, elas auxiliarão a 

compreender o texto e, simultaneamente, a reestruturar os nossos esquemas 

                                                                                                                                       
6 Ao longo deste trabalho, por estratégias entende-se o conjunto organizado de métodos, meios e 
técnicas que permitem a concretização de um determinado objetivo pedagógico (Barreira e Moreira 
2004: 42). 
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cognitivos, tornando-os, deste modo, cada vez mais completos (Ballester Bielsa 2000: 

65-66). 

Assim, sendo a compreensão uma comprovação e reestruturação dos 

conhecimentos que o leitor já possui, torna-se premente criar momentos de aula que 

facultem aos alunos as informações adicionais de que necessitam para se 

relacionarem, interactivamente, com os textos (Ballester Bielsa 2000: 67; Simões et 

al. 2012: 148).  

Todo este processo que antecede a leitura constitui a pré-leitura. 

 

Segundo Ballester Bielsa (2000: 69), as estratégias que intervêm antes da 

leitura subdividem-se em dois grandes grupos de atividades: as que se relacionam 

com os elementos que o texto possui (linguísticos e não linguísticos) e permitem 

prever parte da informação que constará do mesmo e as que contextualizam o texto 

antes da sua leitura, fomentando no aluno uma atitude opinativa e despertando o seu 

interesse para a temática em estudo. 

Relativamente ao primeiro grupo (baseado nos elementos linguísticos e não 

linguísticos que o texto possui), podemos subdividi-lo em atividades de:  

! extração de informação geral (“skimming”): consistem numa leitura rápida 

que visa preparar o aluno para uma interação com o texto, concedendo-lhe, 

assim, uma ideia global sobre o seu conteúdo, origem ou tom em que está 

escrito; 

! extração de informação específica (“scanning”): consistem numa leitura rápida 

que visa a seleção de informação específica - um nome, uma data, etc. (Grellet 

1988: 19) -, permitindo, deste modo, ao aluno familiarizar-se com o conteúdo 

do texto, antes da passagem para uma leitura em profundidade; 

! previsão: ajudam o aluno a fazer uma previsão do que irá ler, a partir da 

análise e interpretação dos elementos paratextuais7; 

                                                                                                                                       
7 Os elementos paratextuais constituem uma zona de transição entre o texto e o extratexto (Genette 
1987: 374-375), ou seja, uma espécie de antecâmara entre a realidade ideal e imutável do texto e a 
realidade empírica do leitor. Eles criam expectativas junto do leitor relativamente ao objeto literário em 
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! predição: conduzem o aluno a predizer o que irá ler, a partir da leitura de 

algumas frases ou parágrafos do texto. 

 

No que toca ao segundo grupo de atividades (baseadas na contextualização do 

texto), cabe ainda assinalar que estas possibilitam a antecipação do que irá ser lido, ou 

seja, viabilizam a ativação ou construção do conhecimento prévio, antes de o leitor ter 

acesso ao texto.  

Segundo Olívia Figueiredo (2004: 67), a estratégia de antecipação oferece 

inúmeras vantagens, pois possibilita a ativação dos esquemas cognitivos necessários 

para que o aluno seja capaz de interpretar e atribuir significado ao texto, ao mesmo 

tempo que o prepara para a pesquisa da informação relevante. Por último, a estratégia 

da antecipação, ao criar  expectativas que os alunos verão confirmadas ou recusadas, 

permite que esses alunos ajustem, progressivamente, o seu adestramento 

interpretativo. 

 

3.2 A LEITURA  

 À medida que vai lendo o texto, o leitor socorre-se de um leque de estratégias 

adequadas que o ajudam a interpretar e o implicam num processo de controlo da 

compreensão (Solé 2009: 102). 

 Tome-se, então, como exemplos de estratégias que intervêm durante a leitura e 

pressupõem a construção dos sentidos do texto, as seguintes atividades: 

!  a formulação de hipóteses a respeito do conteúdo do texto, à medida que se 

vai desencadeando o processo da leitura; 

! a validação ou reformulação das hipóteses levantadas, a partir das novas 

informações obtidas durante o processo da leitura; 

                                                                                                                                       
estudo e ativam o seu conhecimento do mundo, auxiliando-o, desta forma, a completar as “zonas de 
indeterminação” (cf. Jauss 1998) existentes e a atribuir sentidos ao texto. 
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! a criação de uma imagem (ou mapa) mental) do que foi lido (associações, 

experiências sensoriais – cheiros, sabores -, sentimentos, etc.), o que facilita o 

estabelecimento de comparações ou analogias e aumenta a capacidade de 

memorização do trabalho; 

! a elaboração de sínteses, à medida que se avança na leitura do texto8; 

! a dedução do sentido das palavras, a partir do contexto; 

! a tomada de notas durante a leitura; 

! a consulta de fontes de informações complementares (dicionários, 

enciclopédias, outros leitores, o professor).  

 

3.3 A PÓS-LEITURA 

 Após a leitura do texto, de modo a sistematizar e integrar os novos 

conhecimentos e competências, o leitor recorre a um conjunto de estratégias de 

receção e produção designadas de pós-leitura (cf. Programa de Português 10º, 11º e 

12º anos 2001/2002). No que toca a estas atividades, poderemos salientar, como 

exemplos ilustrativos, as estratégias que consistem: 

! na identificação da ideia principal (vista como estratégia dinamizadora da 

aprendizagem do texto); 

! na formulação de questões sobre o lido e tentativa de responder às mesmas9; 

!  na releitura, para encontrar indícios textuais que possibilitem a 

compreensão 10 , o que permitirá ao leitor um processo de revisão das 

informações novas contidas no texto; 

                                                                                                                                       
8 Esta estratégia traduz-se na capacidade de seleção e condensação das ideias principais do texto numa 
representação coerente (Dole et al. 1991 apud Gonçalves1998: 143). 
 
9  Segundo Isabel Solé (2009), esta estratégia configura-se de dois modos possíveis: por um lado, 
associa-se às questões formuladas pelo professor que devem conduzir o aluno mais além da mera 
reprodução dos elementos do texto, isto é, a respostas que exijam a realização de inferências e a 
emissão de uma opinião; por outro, relaciona-se com o autoquestionamento a que o aluno-leitor se 
submete, de modo a prestar atenção a aspetos críticos da compreensão.  
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! no diálogo sobre as informações (objetivas e subjetivas) do texto, que, no 

contexto da sala de aula, se deverá alargar aos colegas e ao professor, cabendo 

a este último conduzir o aluno e agulhá-lo com o conteúdo temático 

estudado11; 

! na elaboração de resumos, que deverá constituir uma síntese global do 

significado dos textos lidos e das representações do mundo que o leitor 

percepcionar e ser, consecutivamente, uma estratégia de elaboração e 

organização do conhecimento. 

(cf. Giasson 1990; Solé 2009; Sim-Sim 2007 e Pozo 1990); 

 

Gostaríamos ainda de ressaltar que as diferenças existentes no que concerne à 

estruturação e qualidade do conhecimento prévio e no domínio de diferentes 

estratégias de compreensão da leitura determinam as diferenças entre leitores 

competentes e não competentes (cf. Gonçalves 2008). Assim, tomando como 

inspiração o quadro intitulado “Diferenças entre bons leitores e maus leitores” de 

Susana Gonçalves (2008), construímos um quadro do que consideramos ser as 

principais diferenças entre leitores mais apetrechados e menos apetrechados. 

 

Leitores mais apetrechados Leitores menos apetrechados 

Classificam e organizam com eficácia os 

diferentes tipos de problemas que lhes são 

colocados pelo texto; percebem que estes 

problemas têm diferentes níveis de 

abstração. 

Apresentam molduras textuais 

excessivamente generalizantes, que lhes 

bloqueiam a perceção das subtilezas e 

especificidades únicas de cada texto. 

                                                                                                                                       
10 A leitura caracteriza-se por ser um processo dialético (cf. Jauss 1978), por isso os leitores mais 
apetrechados não seguem apenas o percurso linear das palavras, eles leem e releem o texto, efetuando 
movimentos de trás para a frente e da frente para trás (Gonçalves 2008: 142 ). 
 
11 Este é um dos desafios que se coloca aos professores: não deixar que a conversa caia no “vale tudo”, 
sob pena de se revelar improdutivo, do ponto de vista da aprendizagem, e acrítico, do ponto de vista da 
perceção do que realmente está em causa. 
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Optam por critérios mais estáveis e 

coerentes de seleção dos detalhes 

pertinentes. 

Situam-se em patamares de leitura de 

superfície, sendo incapazes de proceder 

a uma leitura dos estratos textuais. 

Alcançam um nível de compreensão mais 

aprofundado e específico, relativamente ao 

domínio concetual de que trata o texto. 

Selecionam erradamente o essencial e o 

acessório. 

Dominam com maior qualidade e em 

maior quantidade os conceitos específicos 

de uma dada área de conhecimento. 

Dominam de uma forma inexata e em 

menor quantidade conceitos específicos 

de uma dada área de conhecimento. 

Estabelecem relações adequadas (de 

ordem, dependência, causalidade...) entre 

conceitos específicos de um dado domínio. 

Apresentam dificuldades no 

estabelecimento de conexões adequadas 

entre conceitos, confundindo as suas 

ligações de ordem, dependência, 

causalidade... 

Tabela 1 - Diferenças entre leitores mais apetrechados e leitores menos apetrechados (quadro extraído e adaptado 

de Gonçalves 2008: 140) 

 

Nas nossas aulas, devemos não só auxiliar os alunos a construir e ativar o seu 

conhecimento anterior, mas também a adquirir e desenvolver estratégias que se 

adequem a cada texto e às finalidades da leitura (cf. Vaz 1998). De igual modo, é 

indispensável a existência de um questionário, realizado pelo professor, orientado 

para os raciocínios, a fim de conduzir os alunos ao que é essencial. Por conseguinte, a 

nossa aposta nas estratégias de pré-leitura resulta da convicção de que é possível 

ensinar a ler, sendo o desafio bastante maior quanto menor é o nível cultural dos 

alunos.  
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O ENSINO DA LITERATURA   
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4 PERTINÊNCIA DO ESTUDO DOS TEXTOS LITERÁRIOS 

4.1 O USO DA LITERATURA NA AULA DE PORTUGUÊS LÍNGUA MATERNA: 

FORMAÇÃO PESSOAL, SOCIAL E CULTURAL HUMANA 

[A] falta de treino no conhecimento da escrita dos nossos clássicos 

levará a um enfraquecimento da competência de leitura. 

(Mendes 1992: 64) 

 

Até há cerca de duas décadas, o texto literário era considerado 

linguisticamente modelar. Pouco a pouco, como resultado da sobrevalorização do lado 

utilitário do uso da língua (Duarte 2008: 4), a didática da língua materna acreditou 

que (algo precipitado e insustentadamente), para aceder à receção do texto literário, o 

aluno teria primeiramente de possuir um bom domínio do uso corrente da linguagem 

(Fonseca 2000: 38). E assim os textos literários começaram a escassear nos manuais e 

a perder terreno junto da sociedade em geral. 

 

Neste trabalho, preconiza-se uma conceção didática atual que sustenta que o 

uso literário da língua não constitui necessariamente um desvio face ao uso corrente 

da linguagem, mas sim uma construção textual que toma como matéria-prima a 

própria linguagem, que usará intencionalmente, afetando todos os seus estratos (cf. 

Silva 2002; Lotman 1972). 

Defende-se ainda que a sua prevalência e presença não deve ser descurada na 

aula de Português Língua Materna (doravante designado por PLM), porque, 

inquestionavelmente, “há coisas que só a literatura com os seus meios específicos 

[nos] pode dar” (Italo Calvino 1990 apud Ramon e Lemos 2005: 197). 

 

Com efeito, a nossa língua não se reduz apenas ao seu uso no quotidiano ou no 

prosaico da vida. Ela manifesta-se na literatura, sendo aí que se revela em toda a sua 

potencialidade, subtileza e refinamento. É nos textos literários que a surpreendemos 

em toda a “beleza, criatividade e riqueza” (Fonseca 2000: 38). Ler textos literários 

enriquece qualquer leitor, pois “será sempre conhecer melhor a língua e mais 
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quantidade de língua” (Mendes 1997: 161). Em síntese, “a linguagem poética 

representa (...) a plenitude funcional da linguagem” (Coseriu 1993: 39 apud Silva 

1989: 40):  

 

Um dos aspectos que configuram o literário consiste, como é sabido, 

na exploração criativa das virtualidades da língua. O adolescente entenderá 

tanto melhor essa exploração quanto mais profundamente conhecer a 

estrutura e o funcionamento da língua (e vice-versa). Nesse caso, será capaz 

de perceber que as características da língua que quotidianamente utiliza 

podem ser virtualmente exploradas de modo particularmente sugestivo e bem 

conseguido. Quanto maior for o conhecimento que o aluno-leitor tem sobre 

ela, maior a sua capacidade para descobrir de que modo o escritor explora as 

virtualidades nela contidas e, em consequência, maior o prazer estético que 

experimenta na leitura. Acresce que, atentar na exploração criativa que o 

escritor faz das potencialidades da língua, pode ajudar a entender certos 

mecanismos que, sem o auxílio do estudo do texto literário, talvez fossem 

mais difíceis de compreender (Duarte, 2008: 11). 

 

 Cabe ainda assinalar que a linguagem literária representa um policódigo onde 

convergem “a norma e o uso de uma determinada língua natural, mas também um 

conjunto de outros códigos desde o métrico-rítmico, ao retórico-estilístico e ao 

pragmático-ideológico” (Ramon e Lemos 2005: 201). 

De facto, a literatura é um sistema modelizante secundário que se constrói 

sobre a base das línguas naturais. Todavia, diferencia-se destas últimas porque 

pertence a outra ordem que é supraestrutural. Ela constrói outro sistema “de signos e 

de regras para a sintaxe de tais signos” que lhe possibilita a transmissão de 

comunicações peculiares, transmissíveis apenas de forma incompleta e imperfeita por 

outros meios12 (Lotman, Iuri 1972: 28-29 apud Silva 2002: 95-96). Por isso, Julia 

Kristeva (2007:2) afirma que a linguagem literária “redistribuye a lógica primaria del 

lenguaje de acuerdo con nuevas reglas lógicas, dándole a la humanidad nuevas 
                                                                                                                                       
12 Discorrendo sobre o mesmo assunto, Massaud Moisés (2000: 41) refere que a literatura utiliza a 
palavra polivalentemente e, através dela, exprime o que os signos das outras artes realizam de modo 
imperfeito. 
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posibilidades mentales (…), diferentes principios de lógica para la reconstrucción del 

sí mismo y del mundo”. 

Assim, somente os textos literários permitem combater o empobrecimento dos 

usos do português (Mendes 1997: 163). Graças a eles, os nossos alunos aprenderão a 

“utilizar melhor a língua e o discurso na modelização e no questionamento de si 

próprios, dos outros e do mundo.” (Silva, 1989: 42). Só na valorização dos textos 

literários em contexto da sala de aula é que o aluno crescerá na consciência da sua 

identidade e da sua cidadania. 

Além de serem instrumentos do conhecimento da língua, os textos literários 

são também instrumentos da experiência do mundo, pelo que é de lamentar a ausência 

de muitos autores e textos nas antologias, sobretudo do Ensino Básico, pois priva os 

alunos de alargar as suas experiências nesse campo: 

 

Nos grandes textos da literatura portuguesa – nos poemas de Camões, 

de Gomes Leal, de Pessanha, de Pessoa e de Herberto Helder, nas narrativas 

de Garret, de Eça, de Raul Brandão, de Aquilino e de Jorge de Sena, etc. -, 

reinventa-se a língua portuguesa e reinventa-se o homem e o real que nela e 

por ela se exprimem e se comunicam. A literatura é também jogo, catarse, 

evasão, terapêutica, mas é, conjuntamente com tudo isto e acima de tudo isto, 

forma de conhecimento (Silva 1989: 41). 

 

A literatura facilita, efetivamente, o acesso a um capital cultural comum (cf. 

Programa de Português 10º, 11º e 12º anos 2001/2002), trazendo consigo memórias 

que, cruzando-se com a memória de cada leitor, consolidam identidades: 

 

Os textos literários, pelo modo como utilizam, reinventam e 

potenciam, sob todos os pontos de vista a língua portuguesa e pela sua 

ligação memorial ao destino e à aventura de uma terra, de um povo e de uma 

cultura, constituem o thesaurus por excelência da identidade nacional” (Silva 

1998-99: 30). 

 

Perante os factos que aqui convocámos, pensamos que o investimento no texto 

literário na sala de aula é uma urgência porque, através dele, se atingem patamares de 

formação pessoal e cultural fundamentais para uma inserção harmoniosa do indivíduo 
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na coletividade. Olívia Figueiredo (2004: 73) enumera alguns aspetos dessa valência 

do texto literário na sala de aula, onde se destaca a aquisição de conhecimentos sobre 

história da literatura, o desenvolvimento e apuramento do gosto estético para o 

fenómeno artístico em geral e literário em particular, o despertar do gosto pela leitura 

e o cultivo dos diferentes géneros literários. Contudo, ressalve-se que, para que estes 

se concretizem, se torna necessário desenvolver estratégias de compreensão e 

interpretação da leitura, na sala de aula. 
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4.2 O TEXTO LITERÁRIO NA AULA DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

PERSPETIVA BREVE E POTENCIALIDADE DIDÁTICA 

¿Por qué llevar al alumno a leer un texto literario? Y también: ¿Por 

qué hacerlo leer un texto literario en español, lengua extranjera? 

(Nascimento 2009: 140) 

 

Por vezes, na perspetivação das aulas de Espanhol Língua Estrangeira 

(doravante designado por E/LE), a literatura nem sempre é entendida como um 

modelo válido de estudo e exploração, pelo facto de a sua linguagem ser considerada 

mais complexa, com falta de naturalidade, não representativa de situações da vida 

quotidiana e das necessidades reais de aprendizagem dos alunos (Sanz Pastor 2006: 

123). 

Todavia, embora os textos literários sejam ficcionais, eles devem ser vistos 

como materiais autênticos, pois veiculam informação de caráter cultural e linguístico 

da comunidade que fala uma determinada língua (Jouini 2008: 152). 

Além disso, atendendo à necessidade de se trabalhar nas aulas de E/LE com 

materiais ecléticos que se adequem às características e interesses dos alunos, a 

literatura da cultura da língua meta poderá precisamente constituir esse estímulo de 

motivação para a aprendizagem de uma nova língua (Sanz Pastor 2006: 6). 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001:89), de igual 

modo, defende o estudo dos textos literários, considerando-os “um recurso comum 

precioso a ser protegido e desenvolvido” que possui “várias finalidades educativas, 

intelectuais, morais e afectivas, linguísticas e culturais e não apenas estéticas” . 

 

 

Trataremos, brevemente, um quadro da presença da literatura na história da 

metodologia para o ensino das línguas estrangeiras e explicitaremos algumas 

particularidades que convertem o texto literário num material potenciador da 

aprendizagem de novos idiomas. 
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O uso de textos literários como ferramenta de ensino para as línguas 

estrangeiras tem sido, desde meados do século XX, irregular e pouco coerente. A 

literatura tem sido encarada de variadas formas: considerada objeto de eleição, 

rejeitada absolutamente, tolerada (com algumas reservas) e, atualmente, aceite como 

ferramenta válida (mas nem por isso muito utilizada). 

Nos anos 50 do século passado, o ensino da língua focava-se na gramática e a 

literatura constituía o meio privilegiado para a transmitir. Recorria-se ao texto literário 

para efetuar exercícios de tradução, memorizar regras gramaticais e imitar os 

exemplos de linguagem considerada culta (Molina Gómez e Ferreira Loebens 2009: 

671). 

Após este período áureo, assistiu-se, nos anos 60 e 70, a uma inversão 

completa desta situação que resultou na rejeição da literatura dos programas. Na 

verdade, essa exclusão era um imperativo das metodologias estruturais e nócio-

funcionais, cuja atenção se centrava exclusivamente nas estruturas linguísticas e no 

vocabulário (Martínez Sallés 2004). 

Na década de 80, surgiu o enfoque comunicativo, que priorizou a língua falada 

e a aquisição da competência comunicativa por parte do aluno (Molina Gómez e 

Ferreira Loebens 2009: 671). Contudo, o texto literário continuou relegado para 

segundo plano, por se considerar então que não possuía qualquer vinculação possível 

com as necessidades reais dos alunos, normalmente associadas a fins técnicos ou 

académicos (Sanz Pastor 2006: 6). 

A partir dos anos 90, surgem as metodologias baseadas no enfoque por tarefas, 

que reabilitam o papel da literatura como recurso didático nas aulas de línguas 

estrangeiras, considerando-a potenciadora da aquisição de estratégias de compreensão 

da leitura que também se poderiam aplicar na interpretação de outros tipos de texto ou 

géneros textuais (Sanz Pastor, 2006: 7). De igual modo, o seu papel na aula de E/LE 

seria propiciador da aprendizagem de aspetos gramaticais, lexicais, culturais e 

artísticos ou fonte de técnicas de retórica (Sanz Pastor 2006: 7). 

 

Pode-se, então, dizer que a potencialidade didática do uso da literatura na aula 

de E/LE é efetivamente grande.  

Com efeito, os textos literários constituem uma fonte de informação cultural, 

na medida em que permitem ao aluno contactar com referentes sociais, políticos, 
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ideológicos e culturais da língua meta (modos de falar, comportamentos, sentimentos, 

costumes e tradições, etc.) e aceder a informações relativas à história da literatura (por 

exemplo, dados sobre os autores ou os movimentos literários) (Sanz Pastor 2006: 8; 

Jouini 2008: 154; Collie e Slater 1987: 4). Relativamente a este aspeto, é também de 

salientar que o Programa de Espanhol do Ensino Secundário (nível de iniciação – 10º 

ano) (2001: 12) considera que a língua e a cultura são realidades indissociáveis, pelo 

que a sua aprendizagem não deverá ser efetuada de forma independente. Neste 

sentido, o texto literário na aula de E/LE, sendo representativo do comportamento 

linguístico e sociocultural de uma coletividade de falantes de um idioma, 

proporcionará essa aprendizagem conjunta da língua e da cultura. Ressalve-se ainda 

que a literatura constitui um instrumento de construção da competência intercultural, 

indo, assim, ao encontro de um dos objetivos do Plan Curricular del Instituto 

Cervantes. Niveles de Referencia para el español (2006) que consiste em promover a 

dimensão do aluno enquanto falante intercultural. Através dela, os alunos aprendem 

os aspetos mais significativos da cultura da língua meta, identificam e aceitam as 

diferenças entre a cultura nativa e a não nativa, evitando a existência de um choque 

cultural e, por último, desenvolvem a capacidade de mediação entre as duas culturas 

(cf. Oliveras 2000 e Meyer 1991). 

Note-se também que, de uma forma passiva, os recursos literários contribuem 

para a aprendizagem de novo léxico e de estruturas úteis ao desenvolvimento 

linguístico do aluno e possibilitam, simultaneamente, a prática integrada das 

diferentes atividades comunicativas da língua13 (Alonso Cortés 2009: 6; Jouini, 2008: 

153). Além disso, promovem o desenvolvimento da capacidade interpretativa do 

aluno, ajudando-o a criar estratégias de compreensão da leitura, e fomentam o uso 

criativo e expressivo da linguagem. Na realidade, a partir do texto literário, os 

professores podem solicitar aos estudantes que levem a cabo atividades de escrita 

criativa que, por seu turno, vão ativar o conhecimento que já possuem do idioma e, 

ainda, desenvolver as subdestrezas de planificação, textualização e revisão que fazem 

parte do domínio da escrita (Sanz Pastor 2006: 18). 
                                                                                                                                       
13 Segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001), as diferentes atividades 
comunicativas da língua compreendem a expressão, interação e mediação oral e escrita; a compreensão 
do oral, escrita e audiovisual e a comunicação não verbal. 



 

 

 

 
5L!Wré)tV\OPML!LN!OV_ON!t\OVM`M\N;!VSOMLOuQ\LS!UV!ZNYSOMP]^N!UN!ZNYvVZ\XVYON!WMud\N!YLS!LPtLS!UV!

&NMOPQPRS!*aYQPL!:LOVMYL!V!+SWLYvNt!*aYQPL!+SOMLYQV\ML!

 

  

24 

Acresce ainda que, através do estudo da literatura, se potencia o 

desenvolvimento de uma competência específica, a competência literária - definida 

por Bierswich (1965 apud Sanz Pastor 2006:18) como um conjunto de conhecimentos 

diversificados (linguísticos, históricos e literários) e de capacidades de interpretação e 

criação associadas a diferentes áreas do saber-, cujo objetivo último consiste no 

desfrute estético (Alonso Cortés 2009: 5). Simultaneamente, ela contribui para o 

desenvolvimento da competência comunicativa, pois, através do texto literário, os 

estudantes aprendem estruturas discursivas, léxico, gramática, convenções 

sociolinguísticas, estratégias de comunicação e inúmeros outros aspetos que integram 

as diferentes subcompetências comunicativas14. Desta forma, a literatura configura-se 

como uma disciplina vinculada ao mundo e à vida. 

 

Face ao exposto, salvaguardando a escolha de textos que se adequem às 

necessidades e nível de aprendizagem dos alunos, apelamos à utilização do texto 

literário na aula de E/LE. Inquestionavelmente, a literatura mergulha o aluno no 

universo da língua meta, motiva-o para a sua aprendizagem e prepara-o para situações 

reais de comunicação. 

 

  

                                                                                                                                       
14 A competência comunicativa consiste num sistema de conhecimentos e capacidades requeridos pela 

comunicação (cf. Canale e Swain 1980). Configura-se como uma macrocompetência de que fazem 

parte quatro subcompetências: a linguística (domínio do código linguístico verbal e não verbal), a 

sociolinguística (adequação dos enunciados produzidos ao contexto sociolinguístico), a discursiva 

(produção de enunciados com coesão e coerência) e a estratégica (compensação de falhas e facilitação 

da concretização da comunicação) (Canale 1995: 66-69). 
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PARTE II – Estudo Empírico 
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1 APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE RIO TINTO 

O Estágio Pedagógico desenvolveu-se na Escola Secundária de Rio Tinto 

(com 3º ciclo incluído) que foi criada pela Portaria nº 652/82 de 30 junho de 1982 e se 

situa na freguesia de Rio Tinto, na Travessa da Cavada Nova, da cidade com o mesmo 

nome pertencente ao concelho de Gondomar.  

Figura 2 - Escola Secundária de Rio Tinto 

Segundo o Relatório de Avaliação Externa das Escolas (de 2008), os dados 

estatísticos proporcionados pela comissão de proteção de crianças e jovens (CPCJ) e 

pelos planos operacionais de respostas integradas (PQRI) revelam que esta, a par com 

as freguesias de Fânzeres e Baguim do Monte, “é a freguesia com mais problemas 

sociais em termos de violência doméstica, negligência, consumo de substâncias 

ilícitas e desemprego”15. Estes dados acabam por ter repercussões diretas na vida 

escolar, nomeadamente na “elevada duração média de frequência para a conclusão do 

Ensino Secundário” e na “existência de situações de indisciplina e comportamentos 

desadequados que prejudicam as aprendizagens”. Perante este contexto, surge, desde 

logo, uma necessidade de intervenção junto da comunidade de alunos que poderá ser 

efetuada através da leitura de textos que, pelas suas potencialidades de reflexão, 

possam conduzir a um enriquecimento e melhoria de comportamentos. 

                                                                                                                                       
15 Informação extraída de Relatório de Avaliação Externa de 11 e 12 de março de 2008 [consultado em 
10 de fevereiro de 2013; disponível em http://www.ige.min-
edu.pt/upload/AEE_2008_DRN/AEE_08_ES3_Rio_Tinto_R.pdf ]. 
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Figura 3 - Mapa do Concelho de Gondomar 

Esta instituição foi, recentemente, alvo de obras de requalificação ao abrigo do 

programa de modernização da rede pública de escolas secundárias, possuindo, por 

esta razão, ótimas instalações e bons equipamentos tecnológicos e informáticos. 

Interessa, pois, que ao edifício requalificado corresponda uma população estudantil 

capaz de o perceber e de otimizar o investimento feito pelo Estado, revelando 

crescimento, aprendizagem, intervenção, sentido de cidadania, etc. 

A escola dispõe ainda de uma oferta formativa que se organiza em cursos 

científico-humanísticos e profissionais e recebe, sobretudo, alunos provenientes das 

freguesias de Baguim do Monte, Fânzeres e Rio Tinto, embora também acolha, em 

menor número, alunos de algumas outras freguesias do mesmo concelho16. 

De acordo com o Projeto Educativo da Escola para 2013-201717 (2013: 20), 

um número significativo dos pais destes jovens encontra-se numa situação de 

desemprego (11,4% dos pais e 19% das mães). 

 

                                                                                                                                       
16 Informação extraída do Projeto Educativo 2013/2017. [consultado em 10 de julho de 2013; 
disponível em http://www.esec-rio-tinto.rcts.pt/Escol/Docs/ProjEducativo.pdf]. 
 
17 Documento consultado em 10 de julho de 2013.; disponível em 
http://www.esrt.pt/phocadownload/diversos/PE_DocTrabalho.pdf 
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Do ponto de vista das habilitações académicas, cerca de 70 % dos pais possui 

formação até ao nono ano de escolaridade, 21,15 % tem habilitações ao nível do 12º 

ano e cerca de 10% tem formação superior universitária (Projeto Educativo 2013: 20), 

o que perspetiva um índice bastante baixo de cultura literária. 

Gráfico 1 - Habilitações dos pais dos alunos da Escola Secundária de Rio Tinto (tabela extraída do Projeto 

Educativo da Escola para 2013-2017) 

 

A Escola Secundária de Rio Tinto localiza-se a sete quilómetros de distância 

do centro da cidade do Porto e encontra-se servida por uma rede de transportes 

públicos composta, entre outros, pelos autocarros dos Serviços de Transportes 

Coletivos (S.T.C.P.), pelos comboios da C.P. e pela Linha F do Metro do Porto. Além 

disso, nas suas proximidades existe um Centro Comercial com várias salas de cinema, 

uma Casa da Juventude e um Centro Cultural, onde se realizam exposições e 

conferências, entre outras atividades, o que permite uma experiência cultural razoável 

aos alunos.   
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1.2 DESCRIÇÃO DAS TURMAS ENVOLVIDAS NO PROJETO 

No âmbito da disciplina de PLM, durante este ano de estágio pedagógico, o 

nosso projeto de investigação-ação foi levado a cabo, através do trabalho 

desenvolvido com a turma do 12º H do curso de Línguas e Humanidades. Esta turma 

era constituída por vinte e sete alunos (vinte raparigas e sete rapazes), com idades 

compreendidas entre os dezassete e dezoito anos. 

Os discentes eram participativos, interessados e assíduos, no entanto, 

revelavam falta de pontualidade, apesar das sucessivas chamadas de atenção. 

Demostravam pouco empenho, falta de estudo e raramente faziam os trabalhos  

propostos para casa. Revelavam dificuldades em termos de análise e interpretação 

textual e, na sua maioria, eram alunos de médio/baixo rendimento, no âmbito do 

ensino-aprendizagem da Língua Materna. 

 Convém ainda salientar que, apesar das dificuldades assinaladas, uma grande 

parte dos elementos da turma pretendia ingressar no Ensino Superior. 

 

Relativamente à disciplina de E/LE, trabalhámos diretamente com uma turma 

do décimo ano (10ºN) de nível de iniciação (A1/A2, segundo o QECRL), também do 

curso de Línguas e Humanidades. Dela faziam parte trinta alunos: vinte raparigas e 

dez rapazes, com idades compreendidas, maioritariamente, entre os quinze e os 

dezasseis anos.  

Era uma turma bastante cooperativa, participativa, interessada e predisposta 

para a aprendizagem do novo idioma. No entanto, revelava alguma falta de 

assiduidade e, por vezes, problemas de comportamento que, todavia, eram facilmente 

ultrapassáveis.  

Demostravam alguma falta de hábitos de estudo, mas, no geral, tinham um 

aproveitamento escolar satisfatório. 
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2 PROJETO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 
  

No contexto das turmas que tínhamos pela frente, tentámos projetar as 

atividades no sentido da concretização do nosso projeto de investigação-ação, de 

forma a que os alunos extraíssem o maior proveito das potencialidades do texto 

literário. Assim, ao longo de todo o ano letivo, nas aulas que lecionámos, foram 

levadas a cabo diferentes atividades de aproximação ao texto (baseadas nos indícios 

textuais e na contextualização) que auxiliaram os alunos a relacionarem-se 

interactivamente com ele. 

 Neste sentido, passaremos a apresentar, nos pontos que se seguem, em 

primeiro lugar, os resultados de algumas propostas de trabalho realizadas nas aulas de 

PLM e, em segundo lugar, nas aulas de E/LE. 

 

2.1 A PRÉ-LEITURA NAS AULAS DE PLM 

 O trabalho de pré-leitura desenvolvido com os alunos privilegiou textos 

linguísticos e icónicos e teve como objetivo preparar os discentes para a análise e 

interpretação de duas obras de estudo obrigatório contempladas pelo Programa de 

Português do 12º ano de escolaridade: Mensagem de Fernando Pessoa e Felizmente 

Há Luar! de Luís de Sttau Monteiro. 

 

2.1.1 “MAR PORTUGUÊS”: ESTUDO DE POEMAS DA SEGUNDA PARTE DE 

MENSAGEM DE FERNANDO PESSOA 

2.1.1.1 “O INFANTE” 

O poema “O Infante”, da obra Mensagem de Fernando Pessoa, requer uma 

interpretação para a qual os alunos não estão preparados, pois pressupõe o 

conhecimento de referências culturais tais como a conceção de visão providencialista 

da história e o conceito de Quinto Império que eles não possuem. Por essa razão, 

apelando às vivências dos discentes e aos seus conhecimentos do mundo, 
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pretendemos facilitar-lhes o acesso à compreensão dos sentidos do poema, 

conduzindo-os à antecipação do seu conteúdo, através da leitura de dois textos críticos 

que tinham como finalidade (cf. tabela 2): 

! consciencializar os alunos da temática transversal a todos os poemas que 

integram a segunda parte desta obra, denominada “Mar Português”; 

! fazê-los refletir sobre a temática do sonho. 

 

Para isso, projetou-se, no quadro escolar, o seguinte texto. 

Tabela 2 - Textos de contextualização do estudo do poema “O Infante” 

 

Após a sua leitura, num primeiro momento, os discentes foram capazes de 

explicar que todos os poemas que fazem parte de “Mar Português” se referem à 

possessão dos mares, ou seja, ao período da expansão marítima dos portugueses. 

Acrescentaram ainda que esta ação de Portugal no mundo  terminou “na paralisação, 

aposentação ou morte”, porque, depois do auge, o Império Português no mundo se 

desmoronou. 

“Se a primeira parte (Brasão) trata da formação de Portugal e do seu crescimento, 

já a segunda parte (Mar Português) trata da expansão plena, quer dizer, da sua missão e 

ação no mundo, como na vida do homem se passa da idade infantil e juvenil do 

crescimento para a idade adulta em que se começa a agir sobre o mundo. Esta segunda 

parte leva ao ponto máximo essa ação de Portugal no mundo, com os Descobrimentos, 

para terminar na paralisação, aposentação ou morte.” 
Pedro Sinde (prólogo e anotações) (2010), “A 

estrutura triádica” in Fernando Pessoa, Mensagem, Porto: 

Porto Editora, p.17. 

 
 “O Infante D. Henrique é o perfeito tipo de sonhador. (...) Mas viveu num tempo 

em que se podia sonhar.” 
Fernando Pessoa (1967), Páginas de Estética e de 

Teoria e Crítica Literárias, Lisboa: Ática , p.157. 
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Depois, explicitaram a razão pela qual o Infante D. Henrique terá sido 

considerado um sonhador, formularam hipóteses sobre a necessidade de o homem 

sonhar e ainda acerca de quem incumbirá o ser humano dessa tarefa do sonho.  

Neste sentido, verificámos que a turma, apoiando-se nos seus conhecimentos 

da história de Portugal e na sua experiência do mundo, considerou o Infante um 

sonhador, pelo facto ter sido o grande impulsionador dos Descobrimentos e justificou 

a necessidade do sonho como uma forma de o homem conferir sentido à própria vida. 

Referiu ainda, entre outros aspetos, que, eventualmente, serão a própria Vida, o 

Destino ou Deus que incumbirão o ser humano do sonho. 

Posteriormente, ao longo da análise e interpretação deste poema, os alunos, 

estando munidos de informações relevantes para a captação dos sentidos do mesmo, 

foram capazes de salientar os seguintes aspetos: 

! a relação de dependência entre Deus, o homem e o sonho, segundo uma lógica 

de causa-efeito; 

! a predestinação do Infante, enquanto símbolo e guia de um povo, por Deus 

para os grandes feitos; 

! o desmoronamento do Império Material e o anúncio da futura realização de 

Portugal num novo Império Civilizacional: o “Quinto Império”. 

 

Todavia, de modo a podermos validar o contributo dessa fase inicial de 

aproximação ao texto, por último, propusemos à turma a redação de um texto que nos 

permitisse obter dados quantificáveis sobre a compreensão do referido poema (cf. 

tabela 3).  
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Tabela 3 - Proposta de atividade de expressão escrita sobre o poema “O Infante” 

 
Os resultados dos comentários dos alunos (cf. anexo IV), sintetizados no 

gráfico que se segue, evidenciaram as ideias-chave da compreensão do poema “O 

Infante”. 

Gráfico 2 - O impacto da pré-leitura na compreensão do poema “O Infante” (ver exemplos de comentários dos 

alunos no anexo IV)  

 Por conseguinte, com base nestas informações, concluímos que a turma foi 

capaz de estabelecer uma interação entre os conhecimentos ativados durante a fase de 

pré-leitura e a análise e interpretação do poema em estudo. 

“O Infante D. Henrique é o perfeito tipo de sonhador. (...) Mas viveu num tempo em que se podia 

sonhar.” 

Fernando Pessoa (1967), Páginas de Estética e de Teoria e Crítica 

Literárias, Lisboa: Ática , p.157. 

 

Num texto breve (com cerca de cem palavras), baseando-te na tua experiência de leitura da 

Mensagem, redige um comentário a esta afirmação, orientando-te, entre outros, pelos seguintes tópicos: 

! o estudo do poema “O Infante” ; 

! os teus conhecimentos acerca da estrutura desta obra; 
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2.1.1.2 “O MOSTRENGO” 

 Na aula dedicada ao estudo do poema “O Mostrengo” (cf. anexo V), optámos 

por dividir a turma em seis grupos e entregar a cada um deles uma ficha de trabalho 

para a sua análise e interpretação (cf. tabelas 4 e 5). Todavia, existiam duas versões da 

ficha de trabalho, sendo que apenas uma delas, facultada a quatro dos seis grupos, 

comtemplava uma atividade inicial de pré-leitura, que consistia na leitura de um 

pequeno texto de explicitação da simbologia do número três (cf. tabela 4). 

Neste sentido, tínhamos como objetivo provar, mediante a recolha dos dados 

provenientes das respostas dos alunos, que a ausência da atividade de pré-leitura iria 

condicionar os membros de alguns grupos na realização da última pergunta desse 

questionário. 
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Tabela 4 - Ficha de trabalho sobre o poema “O Mostrengo” com atividade de pré-leitura (dos grupos 1, 2, 3 e 4) 

I. Antes de passares à interpretação do poema “O Mostrengo” da Mensagem de Fernando 

Pessoa, lê, atentamente, o seguinte excerto, onde se salienta a simbologia do número três. 

 
“O livro divide-se efetivamente em três Partes ou três Épocas: Brasão, Mar Português e o Encoberto, 

correspondentes, em termos lusíadas, às idades do Pai (os fundadores da nação portuguesa), do Filho (os que, 

recolhendo a herança, a dilataram pelos mares e continentes) e do Espírito (que ainda não veio, embora tenha 

sido anunciado, o Espírito encoberto, que espera o Desejado)”. 
António Quadros (introd., org. e bibliog.) (1990), in Fernando Pessoa, 

Mensagem e outros poemas afins, Mem - Martins: Publicações Europa-América. 

 

 

“O três é, universalmente, um número fundamental. (...) Exprime uma ordem intelectual e espiritual em 

Deus, no cosmos ou no homem. 

(...) O três equivale à rivalidade (o dois) ultrapassada; exprime um mistério de ultrapassagem, de 

síntese, de reunião, de união, de resolução”. 

 

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1984), Dicionário de Símbolos: Mitos, Sonhos,  

Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, Lisboa: Teorema. 

 

(...) 

(ver questionário completo em anexo VI) 

Última pergunta da ficha de trabalho 

 

II.1 A referência ao número três surge várias vezes, ao longo do poema, quer em termos de 

conteúdo (por exemplo: o Mostrengo fala e roda três vezes; o homem do leme fala e ergue as 

mãos três vezes, etc.), quer em termos formais (o poema é composto por três estrofes de nove 

versos cada). 

II.1.1 Formula uma hipótese que justifique o significado simbólico da insistência no 

número três. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(Material de elaboração própria) 



 

 

 

 
5L!Wré)tV\OPML!LN!OV_ON!t\OVM`M\N;!VSOMLOuQ\LS!UV!ZNYSOMP]^N!UN!ZNYvVZ\XVYON!WMud\N!YLS!LPtLS!UV!

&NMOPQPRS!*aYQPL!:LOVMYL!V!+SWLYvNt!*aYQPL!+SOMLYQV\ML!

 

  

36 

 

Tabela 5 - Ficha de trabalho sobre o poema “O Mostrengo” sem atividade de pré-leitura (dos grupos 5 e 6) 

 

A partir da análise dos resultados obtidos (cf. anexo VIII), pudemos verificar 

que, como já seria previsível, os dois grupos (33% dos alunos) cujas fichas de 

trabalho não contemplavam a leitura do texto sobre a simbologia do número três (de 

ativação e construção do conhecimento prévio) não foram capazes de responder à 

última pergunta desse questionário. 

Verificámos ainda que os restantes quatro grupos (67% dos alunos), apoiando-

se no seu conhecimento prévio, aproximaram-se da resposta pretendida, mencionando 

que o número três representaria a vitória dos Portugueses sobre o Mostrengo, ou seja, 

o desvendamento de mistérios e a ultrapassagem de perigos e obstáculos.  

I. Lê, atentamente, o poema “O Mostrengo” da segunda parte da Mensagem. 

 

Após a sua leitura, responde às seguintes perguntas: 

 

(...) 

(ver questionário completo em anexo VII) 

 

Última pergunta da ficha de trabalho 

 

II.2 A referência ao número três surge várias vezes, ao longo do poema, quer em termos de 

conteúdo (por exemplo: o Mostrengo fala e roda três vezes; o homem do leme fala e 

ergue as mãos três vezes, etc.), quer em termos formais (o poema é composto por três 

estrofes de nove versos cada). 

II.2.1 Formula uma hipótese que justifique o significado simbólico da insistência no 

número três. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(Material de elaboração própria) 

____________________________________________________________________ 
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Gráfico 3 - O impacto da pré-leitura na compreensão do poema “O Mostrengo” (ver exemplos de respostas dos 

alunos no anexo VIII)  

 

Assim, uma vez mais, constatámos que a existência do conhecimento anterior 

influiu positivamente na compreensão. 

 

2.1.1.3 “MAR PORTUGUÊS” 

A terceira aula que lecionámos sobre a Mensagem foi dedicada ao estudo do 

poema “Mar Português” (cf. anexo X). Neste contexto, à semelhança das aulas 

anteriores, facultámos à turma pequenos excertos de textos sobre a simbologia de dois 

vocábulos cruciais para a compreensão do poema: “céu” e “mar” (cf. tabela 6).  

 

67% 
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Percentagem de alunos 

Respostas dos grupos com pré-leitura: o 
número três representaria a vitória dos 
Portugueses sobre o Mostrengo, ou seja, 
os desvendamento de mistérios e a 
ultrapassagem de perigos e obstáculos. 

Respostas dos grupos sem pré-leitura: 
não houve respostas. 
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Tabela 6 - Textos de contextualização do estudo do poema “Mar Português” 

 

Os alunos, valendo-se dos seus conhecimentos anteriores, interpretaram o 

conteúdo simbólico de cada um destes termos e comentaram que: 

! o mar, por um lado, é um lugar de transformações, o que se torna 

perceptível através das diferentes fases das marés; por outro, partindo 

do pressuposto de que nele se formam tempestades que aprisionam em 

si os navegadores que receiam pelas suas vidas, é, igualmente, um 

lugar de incertezas; 

! o céu, por sua vez, simboliza a plenitude da busca, na medida em que, 

segundo o cristianismo, representa uma recompensa concedida aos 

que mais sofreram após um período de sucessivas provações. 

 

Mar 
“Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e a ele regressa: lugar de nascimentos, 

transformações e renascimentos. (...) [O] mar simboliza um estado (...) que é o da incerteza, da 

dúvida, da indecisão, (...) que pode terminar bem ou mal. Daí que o mar seja ao mesmo tempo uma 

imagem da vida e da morte.” 

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1984), Dicionário de Símbolos: Mitos, Sonhos, Costumes, 

Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, Lisboa: Teorema , p. 439. 

 

Céu 
“O Céu, antigamente visto muitas vezes como um hemisfério abobado sobre o disco terrestre, tem 

um importante papel nas conceções mitológicas  e religiosas de quase todos os povos, como lugar do 

qual atuam os deuses e as divindades e para o qual as almas subirão após a morte”. 

Herder Lexikon (1978), Dicionário de Símbolos, São Paulo: Cultrix, p.189. 

 

É uma “palavra, frequentemente, utilizada para significar o absoluto das aspirações do homem (...) 

[,ou seja,] a plenitude da busca (...)”. 

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1984), Dicionário de Símbolos: Mitos, Sonhos, Costumes, 

Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, Lisboa: Teorema , p. 439. 
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 Posteriormente, no momento da análise e interpretação do poema, verificámos 

que a turma foi capaz de efetuar uma transposição dos comentários efetuados durante 

esta fase prévia e explicar que, embora o mar tenha causado grande sofrimento a toda  

a nação, foi nele que se “espelhou o céu”, ou seja, foi graças a ele que os Portugueses 

obtiveram recompensas, fama e glória.  

Contudo, no final da aula, de modo a obtermos dados mais conclusivos 

relativamente à interação entre os conhecimentos ativados durante a fase de pré-

leitura e a compreensão dos sentidos do poema, solicitámos aos discentes que 

respondessem a um pequeno questionário (cf. tabela 7). 

Tabela 7 - Questionário de comprovação do impacto da atividade de pré-leitura na compreensão do poema “Mar 

Português” 

Assim, após a análise das respostas dos alunos (cf. anexo XII), organizadas e 

explicitadas em diferentes grupos nos gráficos que se seguem, constatámos que a 

atividade de pré-leitura surtiu o efeito pretendido. Com efeito, a maioria dos discentes 

explicitou que o mar representou o sofrimento de toda a nação (perante a partida e os 

perigos vividos pelos seus filhos durante o período das navegações) e que possibilitou 

aos portugueses o “alcance” do céu, ou seja, a fama e a glória, após tanto sofrimento. 

1. Tendo em conta as reflexões que fizemos acerca da simbologia das palavras “mar” e “céu”,  

no início desta aula, responde de forma breve às seguintes questões: 

 

1.1. A primeira estrofe do poema espelha as características simbólicas de uma das palavras estudadas. 

Identifica-a e explica por que razão. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.2. Comenta, justificando, a seguinte afirmação: «A realização humana absoluta encontra-se na 

síntese do “mar” com o “céu”. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 (Material de elaboração própria) 
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Gráfico 4 - Respostas dos alunos à pergunta 1.1 do questionário de comprovação do impacto da atividade de pré-

leitura na compreensão do poema “Mar Português (ver exemplos das respostas dos alunos no anexo XII) 

 

Gráfico 5 - Respostas dos alunos à pergunta 1.2 do questionário de comprovação do impacto da atividade de pré-

leitura na compreensão do poema “Mar Português (ver exemplos das respostas dos alunos no anexo XII) 

 

78% 

22% 

Percentagem de alunos 

O mar simboliza o sofrimento 
c a u s a d o p e l a p a r t i d a d o s 
navegadores. 

O mar simboliza o sofrimento de 
toda a família nacional perante a 
partida dos seus familiares. 

12% 

44% 44% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Percentagem de alunos 

O mar, apesar de ter sido causa 
de dor e  sofrimento, possibilitou 
aos portugueses o alcance do 
"céu", ou seja, a sua vitória e 
realização absoluta. 

O mar representa o medo, a 
busca do desconhecido, o 
sofrimento, mas também a vitória 
e a recompensa por tantos 
trabalhos simbolizadas pelo céu. 

A realização humana absoluta 
encontra-se na síntese entre  o 
céu e o mar, pois aqueles que 
enfrentaram perigos e colocaram 
as suas vidas nas mãos do 
desconhecido (o mar) mereceram 
uma recompensa (o céu). 



 

 

 

 
5L!Wré)tV\OPML!LN!OV_ON!t\OVM`M\N;!VSOMLOuQ\LS!UV!ZNYSOMP]^N!UN!ZNYvVZ\XVYON!WMud\N!YLS!LPtLS!UV!

&NMOPQPRS!*aYQPL!:LOVMYL!V!+SWLYvNt!*aYQPL!+SOMLYQV\ML!

 

  

41 

2.1.2 O PASSADO COMO PREFIGURAÇÃO DO PRESENTE: ESTUDO DO TEXTO 

DRAMÁTICO FELIZMENTE HÁ LUAR! DE LUÍS DE STTAU MONTEIRO 

2.1.2.1  PRIMEIRA AULA LECIONADA SOBRE FELIZMENTE HÁ LUAR! 

Aquando da introdução ao estudo do texto dramático Felizmente Há Luar!, de 

Luís de Sttau Monteiro, de modo a dotar a nossa turma de um leque de conhecimentos 

prévios de que necessitava para interpretar e compreender diferentes excertos desta 

obra, pedimos-lhe que observasse um documentário do historiador José Hermano 

Saraiva (cf. anexo XIII). 

 Pretendemos, através desta atividade de contextualização, que os alunos se 

consciencializassem do impacto social protagonizado pelo general Gomes Freire de 

Andrade e compreendessem as razões pelas quais o poder instituído na sociedade 

portuguesa do início do século XIX não simpatizava com ele. 

Assim, após a visualização do documentário, os discentes efetuaram uma 

caracterização desta personagem histórica e explicitaram as razões pelas quais a 

mesma tinha sido presa. Mencionaram que Gomes Freire de Andrade havia sido um 

militar, por um lado, cheio de prestígio, por outro, alvo de suspeições, porque havia 

integrado as campanhas napoleónicas por toda a Europa, e que foi acusado de estar 

implicado numa conspiração contra a monarquia de D. João VI, visando a construção 

de um governo constitucional moderno. 

Posteriormente, para comprovarmos que esta fase de construção e ativação de 

conhecimentos iria auxiliar a turma na compreensão dos excertos do primeiro ato em 

análise (cf. anexo XIV), decidimos efetuar gravações de diferentes sequências da aula 

em que essa interação fosse notória (cf. tabela 8)18. 

 

Observemos as seguintes transcrições de diferentes momentos da aula. 

Professora: Nestas páginas, logo após a leitura deste excerto, a Aluna 1 começou por 
comentar que, nestas páginas, estavam presentes diferentes opiniões acerca do general 
Gomes Freire de Andrade. (...) O que eu vos peço agora é que me caraterizem, a partir 
dessas diferente visões, (...) de uma forma global, esta personagem segundo esses pontos 

                                                                                                                                       
18 A gravação encontra-se disponível através do link presente no anexo XLVIII. 
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de vista. Como é que Gomes Freire, neste excerto, é caraterizado? 
 
Aluna 1: Como um homem às direitas. 
(...) 
Aluna 2: Um amigo do povo. 
 
Professora: (...) Um amigo do povo. Alguém que tem respeito por essa classe social, um 
homem correto. E além disso? 
 
Aluno 1: Também temos quem diga o contrário, (...) que não vale nada. 
 
Professora: E quem é essa personagem? 
 
Aluno 1: É o antigo soldado... 
 
Aluna 2: É o Vicente. 
 
Professora: É o Vicente. Vicente é que manifesta uma opinião oposta. Aluno 1, falaste do 
antigo soldado, (...). Qual vos parece ser a opinião do antigo soldado relativamente a 
Gomes Freire? 
 
Aluna 1: Gosta do povo. 
 
Aluna 2: Exatamente, que ele era um grande amigo (...). Nota-se que, ao invocar o passado, 
tem saudade, ou seja, foram bons momentos. 
 
Professora: Exatamente (...). Vamos então sintetizar (...). Pela maioria destas personagens 
como é visto Gomes Freire? 
 
Aluna 1: Como um herói. 
 
Aluna 2: Como um ídolo. 
 
Professora: Como um ídolo, como um herói...  
 
Aluna 1: Idolatram-no. 
 
Professora: É idolatrado. E segundo este texto... há aqui referências específicas. Reparem, 
é-nos dito que ele é um homem correto, um homem às direitas (...), Aluna 2, há pouco 
referiste que havia uma personagem que opinava de uma forma oposta. Então, eu pergunto-
vos, especificamente, como é que Vicente vê Gomes Freire de Andrade? Como é que ele é 
caraterizado por Vicente? 
 
Aluno 1: Como um inimigo. 
 
Aluna 1: Diz que ele é estrangeiro, que nem sequer é português, que "o teu general é tão 
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perfeito que nem sequer é português". 
 
(...) 
 
Professora: Há um momento em que Manuel (...), participando daquele conjunto de 
opiniões que estão a ser emitidas acerca do general, nesse contexto, incorpora o seguinte 
comentário numa das suas réplicas: “Se ele quisesse...”. Por que razão Manuel emite este 
comentário? (...) O que nos pretende dizer com este comentário? 
 
Aluna 1: Se ele quisesse arranjaria homens como ele com os mesmos ideais para levar a 
cabo uma revolução. 
 
Professora: (...) E o que traria essa revolução para o povo português? 
 
Aluna 1: Uma mudança, a liberdade. 
 
Aluna 2: A igualdade, justiça e melhoria das condições de vida. 
 
Professora: (...) Vicente partilha desta opinião? Como é que o caracteriza? (...) 
 
Aluna 1: É um afrancesado. 
 
Aluna 2: Nem sequer é português. 
 
Professora: Nem sequer é português. Ele é estrangeirado. Por que razão Gomes Freire é 
estrangeirado? 
 
Aluna 1: Porque tinha integrado as campanhas napoleónicas... 
 
Professora: Isso Aluna 1, porque tinha integrado as campanhas napoleónicas e, um último 
acréscimo, porque ele também era filho de mãe austríaca. 

Tabela 8 - Gravação de sequências da primeira aula lecionada sobre o texto dramático Felizmente Há Luar! 

(gravação disponível através do link presente no anexo XLVIII) 

 

 Poderemos, então, concluir que os resultados da leitura desta tabela se 

revelaram congruentes com os conhecimentos adquiridos pela turma na fase de pré-

leitura, na medida em que os alunos foram capazes de reconhecer a simpatia nutrida 

por parte da sociedade portuguesa face a Gomes Freire de Andrade, explicitando que 

esta personagem era vista pela maioria dos populares como um homem de verdade, 

correto e amigo do povo. Os alunos também identificaram a existência de suspeições 

relativas a Gomes Freire, mencionando que Vicente não simpatizava com a figura do 
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general porque este, além de ser alguém com uma situação social distinta, havia 

estado ao serviço do exército napoleónico. Por último, foram ainda capazes de 

estabelecer uma ligação com o facto de o general ter sido acusado de organizar uma 

conspiração contra o regime em vigor, explicitando que Manuel, contrariamente a 

Vicente, revelava alguma esperança na ação de Gomes Freire no sentido de contribuir 

para a subversão do sistema opressor que condenava a nação a viver na miséria. 

 

2.1.2.2 SEGUNDA AULA LECIONADA SOBRE FELIZMENTE HÁ LUAR! 

Felizmente Há Luar! é uma obra em que Luís de Sttau Monteiro retrata um 

facto histórico ocorrido no primeiro quartel do século XIX, nomeadamente a 

conspiração de 1817 contra o governo repressivo de Beresford, liderada pelo General 

Gomes Freire de Andrade, que representava o espírito liberal que soprava em 

Portugal. Através desta peça, Sttau Monteiro pretende denunciar e criticar  os defeitos 

do regime político autoritário do período do Estado Novo. Assim, os acontecimentos 

ocorridos em 1817 constituem uma prefiguração da realidade político-social 

contemporânea do autor. 

 

Neste sentido, na segunda aula que lecionámos sobre esta obra, decidimos 

levar a cabo uma atividade de grupo que nos comprovasse que a inexistência de 

referentes culturais iria impedir a turma de equacionar todo o texto como uma 

alegoria das condições históricas dos anos sessenta do século XX. 

Para isso, dividimos a turma em cinco grupos e solicitámos a cada um que 

realizasse uma ficha de trabalho de identificação da atividade a que se dedicavam as 

personagens Andrade Corvo, Morais Sarmento e Vicente (cf. tabelas 9 e 10). 

Todavia, como se pode observar nas tabelas que se seguem, essas fichas de 

trabalho possuíam diferentes configurações, ou seja, duas delas não contemplavam 

um texto inicial que consistia numa entrevista feita a Irene Pimentel sobre a atividade 

da PIDE (cf. tabela 10). 
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Tabela 9 - Ficha de trabalho de análise do impacto da atividade de pré-leitura na compreensão da obra Felizmente 

Há Luar! (dos grupos 1, 2 e 3) 

 Após a leitura de alguns fragmentos da entrevista a Irene Pimentel, responde às 

seguintes questões, estabelecendo um paralelismo com a mesma. 

11 de novembro de 2007 

 

“A PIDE não estava muito interessada em matar” 
 
Pode caracterizar-se o agente da PIDE? Há um perfil típico? 

- Há dois tipos diferentes. Os que dirigiam a instituição, que normalmente eram militares e alguns deles com curso 
superior. O grosso dos inspetores vinha do campo, do Norte e Centro do País, e com pouca instrução. Era obrigatório ter 
a quarta classe e muitos só tinham isso. Mas iam fazendo a tarimba e muitos passaram a inspetores. 
 
Os promovidos tinham começado por ser informadores? 

- Houve alguns casos, embora poucos. Os informadores eram uma classe à parte. Não estavam dentro da instituição. 
Muitos eram exclusivos, cada investigador ou chefe de brigada tinha os seus, mas nunca pertenceram à polícia.  
 
É curioso haver quem almejasse um lugar de informador… 
- Foi uma das coisas que me espantaram. É impressionante a quantidade de candidatos a informadores, desde jovens 
operários a padres de 70 anos. Encontrei as cartas nos arquivos do Ministério do Interior, que tutelava a PIDE: “Quero 
ser informador, tenho imenso jeito para isto, gostaria de pertencer à polícia…” Curiosamente, de um modo geral, a PIDE 
não os aceitava. 
 
Houve pessoas que foram obrigadas a ‘bufar’? 
- Não, à parte alguns casos de chantagem, as pessoas eram informadoras porque queriam e eram pagas. 
 
 
Entrevista a Irene Pimentel por Myriam Zaluar: “A PIDE não estava muito interessada em matar” em 11 de novembro 
2007 in Correio da Manhã. 

1.1 Tendo em conta a leitura do texto dramático Felizmente Há Luar!, explicita a missão 

de que foi incumbido Vicente e a razão pela qual esta personagem a aceitou. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1.2 Caracteriza  as personagens Vicente, Andrade Corvo e Morais Sarmento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Material de elaboração própria) 
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Tabela 10 - Ficha de trabalho de análise da ausência da atividade de pré-leitura na compreensão da obra 

Felizmente Há Luar! (dos grupos 4 e 5) 

 Pretendemos, desta forma, provar que a ausência da atividade de pré-leitura 

iria condicionar os alunos na realização do questionário, na medida em que não teriam 

a capacidade de efetuar uma transposição histórica e identificar a atividade das três 

personagens mencionadas com a dos informadores da PIDE.  

 No entanto, como se pode observar nos gráficos 6 a 9, os resultados extraídos 

da avaliação desse questionário (cf. anexo XIX) mostraram-nos que apenas um dos 

grupos (33 % dos alunos) cuja ficha de trabalho incluía a entrevista a Irene Pimentel 

(cf. tabela 10) se aproximou do objetivo pretendido. Os restantes grupos (dois com 

pré-leitura e dois sem acesso à mesma) não foram capazes de estabelecer um 

paralelismo e reconhecer que Vicente, Andrade Corvo e Morais Sarmento, desejando 

ascender na vida, assumiram comportamentos semelhantes aos dos informadores da 

PIDE, fazendo denúncias em troca de benefícios materiais. Por conseguinte, 

atendendo ao facto de a maioria dos alunos não ter conseguido estabelecer esse 

Baseando-te na tua leitura da obra Felizmente Há Luar! e tendo em conta a 

contextualização histórica da mesma, responde às seguintes questões: 

 

1.1 Explicita a missão de que foi incumbido Vicente e a razão pela qual esta personagem 

aceitou essa proposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2 Caracteriza as personagens Vicente, Andrade Corvo e Morais Sarmento. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(Material de elaboração própria) 
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paralelismo, conclui-se que é necessário diversificar as estratégias para a 

compreensão dos textos literários, sobretudo em turmas com uma bagagem cultural 

menos extensa. 

 

Gráfico 6 - Respostas dos alunos com pré-leitura à pergunta 1.1 do questionário da ficha de trabalho sobre a obra 

Felizmente Há Luar! (ver exemplos das respostas dos alunos no anexo XIX) 

 

Gráfico 7 - Respostas dos alunos sem pré-leitura à pergunta 1.1 do questionário da ficha de trabalho sobre a obra 

Felizmente Há Luar! (ver exemplos das respostas dos alunos no anexo XIX) 

 

 

 

 

33% 

67% 

Percentagem de alunos 

Ansiando poder subir na vida, Vicente, à 
semelhança dos informadores da PIDE 
a que se refere Irene Pimentel, aceitou a 
missão de espiar Gomes Freire de 
Andrade. 

Vicente foi incumbido por D. Miguel 
Forjaz da missão de espiar Gomes 
Freire de Andrade e aceita essa 
proposta pois vê nela uma possibilidade 
de obter futuras recompensas. 

50% 50% 

Percentagem de alunos 

Vicente foi incumbido da missão 
de espiar Gomes Freire de 
Andrade e aceitou essa proposta 
com o intuito de poder, mais tarde, 
ser recompensado. 

Vicente foi incumbido da missão 
de vigiar a casa de Gomes de 
Freire e aceitou essa proposta 
porque viu nela uma possibilidade 
de  poder subir na vida, ainda que 
traindo os da sua classe social. 



 

 

 

 
5L!Wré)tV\OPML!LN!OV_ON!t\OVM`M\N;!VSOMLOuQ\LS!UV!ZNYSOMP]^N!UN!ZNYvVZ\XVYON!WMud\N!YLS!LPtLS!UV!

&NMOPQPRS!*aYQPL!:LOVMYL!V!+SWLYvNt!*aYQPL!+SOMLYQV\ML!

 

  

48 

Gráfico 8 - Respostas dos alunos com pré-leitura à pergunta 1.2 do questionário da ficha de trabalho sobre a obra 

Felizmente Há Luar! (ver exemplos das respostas dos alunos no anexo XIX) 

 

Gráfico 9 - Respostas dos alunos sem pré-leitura à pergunta 1.2 do questionário da ficha de trabalho sobre a obra 

Felizmente Há Luar! (ver exemplos das respostas dos alunos no anexo XIX) 

 Contudo, como nem todos os alunos haviam tido acesso às informações extra 

de que necessitam para efetuar essa transposição histórica, após a realização destas 

fichas de trabalho, decidimos retomar a aula com duas atividades que possibilitassem 

a toda a turma a construção do conhecimento prévio necessário.  

Neste sentido, apresentámos aos alunos, para que o comentassem, um 

cartoon19 (cf. figura 4) alusivo à atividade exercida por aqueles que se dedicam a 

                                                                                                                                       
19 É de relevar que a seleção deste material não foi aleatória. Na verdade, apesar de existirem outros 
materiais que permitem a exploração da mesma temática, selecionou-se, em particular, este cartoon, 
por um lado, pelo seu caráter sugestivo, por outro, pela existência de imagens a preto e branco que se 
destinam “à expressão de (...) sentimentos de contestação”19 (Sá 1995: 248). 

""w!

HBw!

Percentagem de alunos 

Vicente, Andrade Corvo e Morais 
S a r m e n t o s ã o i n t e r e s s e i r o s , 
oportunistas e calculistas. Vendem-se 
a troco de recompensas materiais, tal 
como os informadores da PIDE a que 
se re fe re I rene P imente l na 
entrevista. 

Vicente, Andrade Corvo e Morais 
S a r m e n t o s ã o i n t e r e s s e i r o s , 
oportunistas, calculistas e sem 
escrúpulos, vendendo-se a troco de 
recompensas materiais. 

100% 

Percentagem de alunos 

Vicente, Andrade Corvo e Morais 
S a r m e n t o s ã o i n t e r e s s e i r o s , 
oportunistas, calculistas, sem escrúpulos 
e vendem-se a troco de recompensas 
materiais. 
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fazer denúncias junto das autoridades, de modo a obterem dinheiro e a ascenderem na 

vida – a “bufaria”. 

Figura 4 - Cartoon alusivo à atividade da “bufaria” 

Assim, como é possível verificar através das transcrições de diferentes 

momentos da aula gravados20 (cf. tabela 11), constatámos que os alunos foram 

capazes de identificar a atividade exercida por Vicente, Andrade Corvo e Morais 

Sarmento com a da “bufaria”, porque também procuraram evoluir social e 

profissionalmente através da denúncia. Houve inclusive uma aluna que, pelo facto de 

o cartoon conter três personagens, aproximou ainda mais as duas situações (a do 

cartoon e a da peça), devido à deteção de similitude de circunstâncias com as três 

personagens da peça. 

 

Professora: Nós vamos retomar esta nossa aula e, para que possamos proceder à análise dos 
excertos que lemos inicialmente, vamos começar por comentar o cartoon que vai ser 
projetado aqui no nosso quadro. (...) A partir da leitura desta frase que se encontra aqui 
neste cartoon, (...). Quem é que se importa de ler esta frase? Aluno 1, por favor. 
 
Aluno 1: "Medalha de mérito por bufaria concedida a J. M. Silva que briosamente 
denunciou 47 colegas de serviço." 
 

                                                                                                                                       
20 A gravação encontra-se disponível através do link presente no anexo XLVIII. 
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Professora: Então, tendo em conta a matéria que estamos a estudar, a obra Felizmente Há 
Luar!, e esta frase que se encontra aqui neste cartoon, (...) eu pergunto-vos o que significa 
a palavra bufaria. 
 
Aluno 1: Significa que é um delator, um denunciante. 
 
(...) 
 
Alunos: A denúncia. 
 
(...)  
 
Aluna 1: Os bufos. 
 
Professora: (...) E como é que progridem, pergunto-vos, aqueles que se dedicam a esta 
atividade que podemos designar por bufaria? Como é que progridem estas pessoas? 
 
Aluna1: Denunciando. 
 
Professora: Denunciando, efetivamente, mas denunciando... Que tipo de denúncias é que 
fazem? 
 
Aluna 1: Normalmente de colegas. 
 
Professora: Colegas, por exemplo... 
 
Aluna 1: Que possam pôr em causa alguma coisa que esteja em vigor. 
 
Professora: Por exemplo, denunciando colegas, (...) concedendo informações, estas pessoas 
progridem. E em que âmbitos vão progredir estas pessoas que se dedicam a esta atividade? 
 
Aluna 1: Políticos. 
 
Professora: Poderá ser político... 
 
Aluno 1: Em cargos, nos cargos... 
 
Aluna 1: Socialmente. 
 
Professora: (...) Poderão evoluir, ascender, na pirâmide social e também na sua carreira 
profissional, denunciando, concedendo informações. (...) Peço-vos é que estabeleçam um 
paralelismo com a obra que estamos a analisar. (...) Que aspetos existem em comum entre o 
conteúdo, a mensagem deste cartoon... 
 
Aluna 1: Tal como Vicente, esse bufo foi promovido por denunciar alguém. 
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Aluno 1: Recebeu medalha de mérito. 
 
Professora: Recebeu uma medalha de mérito. A que associamos esse mérito? 
 
(...) 
 
Aluna 1: Por ter denunciado alguém que..., no caso da obra, mérito por ter denunciado 
Gomes Freire de Andrade que, supostamente, era o líder da conspiração. 
 
Professora: E em termos concretos, como é que essa pessoa irá receber o mérito? 
 
Aluna 1: Por dinheiro. 
 
Professora: Por dinheiro, por exemplo... 
 
Aluna 1: Com cargos... 
 
Professora: Através dos cargos, ascendendo profissionalmente, politicamente... dessa 
forma, a pessoa poderá, efetivamente, evoluir. Muito bem. Há outro aspeto que gostaria 
que vocês me comentassem ainda... Digam-me quais são as cores predominantes neste 
cartoon? 
 
Aluna 1: Preto e cinzento. 
 
Aluno 1: Branco. 
 
Professora: Preto, cinza, branco. Por que razão? Interpretem a simbologia da cor presente 
nesta imagem. Por que razão as cores predominantes serão o preto... serão o cinza... serão o 
branco? 
 
Aluna 1: Para simbolizar opressão, a censura... 
 
Aluna 2: A maldade... 
 
Aluna 3: A injustiça... 
 
Professora: E atendendo a esta imagem, para particularizarmos ainda mais. 
 
Aluna 1: São três personagens que estão aí representadas, que nós podemos associar ao 
Vicente, ao Andrade Corvo e ao Morais Sarmento. 
 
Professora: (...) Muito bem observado, Aluna 1 (...). As personagens podem, efetivamente, 
ser as três que estão presentes na obra (...). 

Tabela 11 - Gravação de sequências da segunda aula lecionada sobre o texto dramático Felizmente Há Luar! 

(gravação disponível através do link presente no anexo XLVIII) 
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 Posteriormente, projetou-se no quadro escolar o excerto da entrevista feita a 

Irene Pimentel acerca da atividade exercida pela PIDE (cf. tabela 12), que havia sido 

omitido na ficha de trabalho sem pré-leitura, e pediu-se aos discentes que 

estabelecessem um paralelismo entre o seu conteúdo e a mensagem do cartoon 

previamente comentado. 

  

Tabela 12 - Entrevista a Irene Pimentel por Myriam Zaluar: “A PIDE não estava muito interessada em matar” em 

11 de novembro de 2007 in Correio da Manhã. 

 

 Assim, por último, concluímos que os nossos objetivos da aula foram 

totalmente atingidos, pois os alunos, como o demonstram as transcrições presentes na 

tabela 1321, conseguiram efetuar uma transposição histórica da situação denunciada na 

                                                                                                                                       
21 A gravação encontra-se disponível através do link presente no anexo XLVIII. 

11 de novembro de 2007 

 

“A PIDE não estava muito interessada em matar” 
 
Pode caracterizar-se o agente da PIDE? Há um perfil típico? 

- Há dois tipos diferentes. Os que dirigiam a instituição, que normalmente eram militares e alguns deles com curso 
superior. O grosso dos inspetores vinha do campo, do Norte e Centro do País, e com pouca instrução. Era obrigatório ter 
a quarta classe e muitos só tinham isso. Mas iam fazendo a tarimba e muitos passaram a inspetores. 
 
Os promovidos tinham começado por ser informadores? 

- Houve alguns casos, embora poucos. Os informadores eram uma classe à parte. Não estavam dentro da instituição. 
Muitos eram exclusivos, cada investigador ou chefe de brigada tinha os seus, mas nunca pertenceram à polícia.  
 
É curioso haver quem almejasse um lugar de informador… 
- Foi uma das coisas que me espantaram. É impressionante a quantidade de candidatos a informadores, desde jovens 
operários a padres de 70 anos. Encontrei as cartas nos arquivos do Ministério do Interior, que tutelava a PIDE: “Quero 
ser informador, tenho imenso jeito para isto, gostaria de pertencer à polícia…” Curiosamente, de um modo geral, a 
PIDE não os aceitava. 
 
Houve pessoas que foram obrigadas a ‘bufar’? 
- Não, à parte alguns casos de chantagem, as pessoas eram informadoras porque queriam e eram pagas. 
 
 
Entrevista a Irene Pimentel por Myriam Zaluar: “A PIDE não estava muito interessada em matar” em 11 de novembro 
2007 in Correio da Manhã. 
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obra, identificando o papel exercido por Vicente, Andrade Corvo e Morais Sarmento 

com o dos delatores dos anos sessenta do século XX que pactuavam com a PIDE em 

troca de dinheiro e poder.  

 

Professora: Após a leitura desta entrevista, eu pergunto-vos que aspetos existem em 

comum entre o conteúdo desta entrevista e o conteúdo, a mensagem do cartoon que 

comentámos há pouco. 

 

Aluna 1: Ó professora, por exemplo, havia indivíduos que tinham começado por ser 

informadores. O Vicente foi promovido graças a ter denunciado o general. 

 

Aluna 2: Na parte de baixo, ele também foi porque queria. Era pago. Era 

recompensado... 

 

Professora: Temos aspetos em comum. (...) Há aqui dois tipos de personagens que 

são referidas nesta entrevista. Quem são? 

 

Aluno: Os informadores. 

 

Professora: Os informadores... e a PIDE. Que auxílio prestavam os informadores à 

PIDE? 

 

Aluna 1: Denunciavam à PIDE. 

 

Aluno 2: Denunciavam, claro... 

 

Professora: (...)  Então agora vamos cruzar a informação que está nesta entrevista 

com o comentário que efetuámos, em primeira instância, do cartoon. Esses 

informadores quem seriam? Quem poderão ser? (...) A que conclusões nós 

chegamos? 

 

Aluna: O denunciador era aquele que, de facto, estava bem, ia receber um prémio. 
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Professora: E aqui quem será esse denunciador, nesta perspetiva? O denunciador, o 

bufo no cartoon quem será (...)? Então a que grupo pertencia desta entrevista? 

 

Alunos: Aos informadores. 

 

Professora: Aos informadores, efetivamente! Nós poderemos dizer que aquelas 

pessoas que se dedicam àquela atividade, a bufaria, serão, efetivamente, estes 

informadores do período do Estado Novo da PIDE. (...) Se voltarmos à nossa obra 

em estudo, numa transposição histórica... (...) que século está a ser retratado na 

obra? 

 

Alunos: O século XIX. 

 

Professora: O século XIX. Mas, em que ano ela foi escrita? 

 

Alunos: O século XX. 

 

Professora: E qual foi a finalidade, qual foi a intenção da obra? 

 

Aluno: Criticar o regime vigente no século XX. 

 

Professora: Muito bem. 

 

Aluna: O regime salazarista. 

 

Professora: O regime salazarista. Os defeitos, os vícios do período do Estado Novo. 

Então, o que eu vos peço, agora, é que, efetuando uma transposição histórica, me 

digam quem poderão ser, efetuando um cruzamento de informações entre o século 

XIX e o século XX, quem poderão ser estes bufos, estes informadores, no século 

XIX? 
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Aluna: Vicente, o Andrade Corvo e Morais Sarmento. 

 

Professora: É isso mesmo. Era aí que eu queria que vocês chegassem. Numa 

transposição histórica poderemos entender e ver Vicente, Andrade Corvo e Morais 

Sarmento como estes informadores do período do Estado Novo. Denunciavam 

colegas, denunciavam cidadãos comuns... concediam informações específicas e 

úteis à PIDE. 

Tabela 13 - Gravação de sequências da segunda aula lecionada sobre o texto dramático Felizmente Há Luar! 

(gravação disponível através do link presente no anexo XLVIII) 

 

2.1.2.3 TERCEIRA AULA LECIONADA SOBRE FELIZMENTE HÁ LUAR! 

 Na última aula dedicada ao estudo desta obra, partindo do princípio de que os 

elementos paratextuais revelam e antecipam os sentidos do texto (cf. Genette 1987), 

convidámos a turma a efetuar uma exploração de diferentes capas de edições da obra 

(uma da Portugália Editora de 1961 e outra da Ática de 1964) (cf. figura 5). 

Pretendemos, deste modo, que os alunos fossem conduzidos à ideia do despertar do 

sentimento de revolta perante o julgamento injusto (sem provas e sem direito a 

qualquer tipo de defesa) a que foi submetido o General Gomes Freire de Andrade e a 

sua condenação ignominiosa à morte por enforcamento. 

 Neste contexto, os discentes, em primeiro lugar, identificaram os elementos 

comuns às duas capas, nomeadamente o título da obra, as mãos erguidas e a 

predominância da cor vermelha. Depois, explicitaram a simbologia desses elementos, 

referindo que o vermelho se associava à ideia do sangue derramado de um inocente 

condenado injustamente, as mãos erguidas acima da cabeça simbolizavam uma reação 

de revolta perante a atrocidade cometida e o ponto de exclamação do título da obra 

enfatizava diferentes emoções: cólera, revolta e esperança.  
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Figura 5 - Diferentes capas de edições da obra Felizmente Há Luar! 

 

Posteriormente, a turma foi ainda convidada a estabelecer um paralelismo 

entre a interpretação destes elementos paratextuais e um excerto de um texto de 

opinião crítica sobre o teatro de Sttau Monteiro (cf. tabela 14). 

 

Tabela 14 - Luís de Sttau Monteiro visto pela crítica 

 Assim, os alunos, uma vez mais, conseguiram efetuar uma transposição 

histórica, referindo que a violência e a opressão denunciadas nas capas da obra, 

embora retratassem um acontecimento ocorrido no século XIX, constituíam uma 

crítica a situações análogas ocorridas no século XX durante o período do Estado 

Novo. 

A peça Felizmente Há Luar! aparece como uma alegoria histórica, em que as 

realidades político-sociais contemporâneas do autor são situadas numa época 

passada que surge, portanto, como uma prefiguração do presente. 

 
Maria Leonor Carvalhão Buescu (1984), Apontamentos de Literatura Portuguesa, Porto: Porto 

Editora. 

Monteiro, Luís de Sttau (1961) Felizmente 

Há Luar!, Lisboa : Portugália Editora 
Monteiro, Luís de Sttau (1964), Felizmente 

Há Luar!, Lisboa: Ática 
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 Após a leitura, análise e interpretação do último excerto selecionado para o 

estudo desta obra (cf. anexo XXIII), solicitámos-lhes a redação de um pequeno texto 

que nos possibilitasse obter dados que validassem o contributo desta fase prévia (cf. 

tabela 15). 

Tabela 15 - Proposta de atividade de expressão escrita sobre a compreensão da obra Felizmente Há Luar! 

 A partir da leitura dos comentários dos textos elaborados pelos discentes (cf. 

anexo XXV), concluímos que esta fase de pré-leitura auxiliou a turma na 

compreensão dos significados do último excerto em estudo. Com efeito, 100% dos 

alunos referiu que a réplica de Matilde estava imbuída de um sentimento de 

esperança, na medida em que o clarão da fogueira iria “deixar às claras” a atrocidade 

cometida e, por conseguinte, tal como havia sido explicitado aquando do comentário 

das diferentes capas de edições da obra, iria provocar a revolta que traria a liberdade. 

Por sua vez, 50% dos alunos mencionou que Sttau Monteiro, através desta obra que 

constitui uma alegoria histórica, procurou efetuar uma prefiguração do presente, 

deixando subjacente a mensagem de que a opressão vivenciada no século XX teria um 

fim. Ela estaria a alimentar a revolta e a cólera do povo que se insurgiria e lutaria, de 

igual modo, pela liberdade. 

“Julguei que isto era o  fim e afinal é o princípio. 

(...) 

Olhem bem! Limpem os olhos no clarão daquela fogueira e abram as almas ao que ela nos ensina!” 

 

Luís de Sttau Monteiro, Felizmente Há Luar! 

 

Num texto com cerca de cem palavras, comenta a fala proferida por Matilde, tendo em 

conta as seguintes orientações: 

! o estudo da obra Felizmente Há Luar!; 

! o estabelecimento de um paralelismo com o comentário das diferentes capas de 

edições da obra  e do excerto do texto crítico sobre o teatro de Luís de Sttau 

Monteiro efetuado no início da aula. 
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Gráfico 10 - O impacto da atividade de pré-leitura na compreensão da obra Felizmente Há Luar! (ver exemplos 

dos textos dos alunos no anexo XXV) 

 

Em suma, diante do exposto, servem estes resultados para evidenciar, assim 

como os obtidos nas atividades anteriormente descritas, que a pré-leitura, uma vez 

mais, proporcionou a compreensão do excerto do texto em estudo. 
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2.2 A PRÉ-LEITURA NAS AULAS DE E/LE 

 À semelhança do que ocorreu nas aulas de PLM, nas aulas de E/LE também 

recorremos a um corpus de trabalho baseado em textos linguísticos e icónicos. 

Através deles, pretendemos conduzir os discentes à edificação do conhecimento 

prévio necessário para que atribuíssem significados aos textos literários incorporados 

nas unidades didáticas “La vida es un viaje” e “Cuando yo era pequeño(a)”. 

 

2.2.1  PROPOSTAS DE ATIVIDADES DA UNIDADE DIDÁTICA “LA VIDA ES UN 

VIAJE” 

2.2.1.1 PRIMEIRA AULA DA UNIDADE DIDÁTICA “LA VIDA ES UN VIAJE” 

 No âmbito do estudo da unidade didática subordinada ao tema “La vida es un 

viaje”, recorremos à exploração de um conjunto de imagens ilustrativas das diferentes 

estações do ano (cf. figura 6) e potenciadoras do estudo de léxico associado ao tempo 

atmosférico e de alguns verbos impessoais (cf. anexo XXVI). 

 Assim, partindo do princípio de que os textos icónicos possuem, além de uma 

função recreativa, uma função facilitadora da compreensão (Álvarez Mennuto 2010: 

18), procurámos conduzir os alunos à aquisição de vocabulário necessário para a 

interpretação das metáforas alusivas às diferentes estações do ano presentes no poema 

“Usted, Invierno” de Jaime García Terrés (cf. figura 7). Por exemplo, ao explorar com 

os alunos a privação revelada pela imagem ilustrativa do inverno (“sin hojas”, “sin 

color” e “sin sol”), estes prepararam-se melhor para entender a metáfora do velho 

(aquele que já perdeu muito: cor, vitalidade, etc.) do poema supramencionado. 

Através desta atividade de pré-leitura, pretendemos, igualmente, encaminhar 

os discentes para a antecipação da temática da unidade didática relacionada com a 

passagem do tempo. 
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Figura 6 - Imagem representativa das quatro estações do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Fragmento do poema  “Usted, Invierno”, de Jaime García Terrés 

 

USTED, INVIERNO 
Imitación de Charles d'Orleans 

 

Usted, Invierno, poca cosa es: 

un viejo gris, mal encarado. 

¡Cuánto mejor transita por el prado 

la Primavera, 

que vendrá después 

trayendo con amor, a su gentil costado, 

abril y mayo, 

mes tras mes! 

 

Esa fuente de luz nos adereza 

campos, bosques y flores, 

y les añade sin cesar colores. 

 

Usted, en cambio, nieva, llueve, 

sopla vientos helados y granizo. 
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Posteriormente, aquando da comprovação da compreensão dos sentidos 

possíveis do poema, constatámos que os discentes conseguiram estabelecer uma 

relação entre o tempo atmosférico característico do inverno e da primavera e a 

descrição metafórica que o poeta faz dessas estações (cf. anexo XXVIII).   

É ainda de relevar que os alunos se mostraram bastante recetivos à 

aprendizagem e consolidação de novos conteúdos através do texto poético. De facto, 

foi notório que o poema, além de ter proporcionado deleite estético, motivou a turma 

para continuar a aprender. Essa motivação, por sua vez, refletiu-se nos resultados das 

redações de comprovação da interação da pré-leitura que, na sequência da exploração 

do poema, solicitámos aos alunos (cf. figura 8) e que consistiam numa justificação da 

escolha de uma estação do ano como favorita. 
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(Material de elaboração própria) 

Figura 8 – Proposta de atividade de expressão escrita a partir da leitura do poema “Usted, Invierno”, de Jaime 

García Terrés  

 

Os resultados da avaliação dos textos dos alunos (cf. anexo XXX) 

demonstraram, como se pode observar no gráfico 11, que esta fase prévia da aula 

auxiliou a turma a interagir com o texto poético.  

 Com efeito, os discentes revelaram-se capazes de redigir pequenos textos em 

que justificavam as suas escolhas relativamente à estação do ano preferida, recorrendo  
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ao novo léxico estudado relacionado com o tempo atmosférico e ainda com algumas 

características específicas dessas épocas do ano (por exemplo, “árboles frondosos”, 

“hojas secas y amarillas en el suelo”). 

 

Gráfico 11 - Aspetos mencionados pelos alunos nos textos redigidos sobre a estação do ano favorita (ver exemplos 

de textos dos alunos no anexo XXX) 

 

2.2.1.2 SEGUNDA AULA DA UNIDADE DIDÁTICA “LA VIDA ES UN VIAJE” 

 Na segunda aula que lecionámos relativa à mesma unidade didática, 

convidámos os alunos a refletir acerca do conteúdo metafórico da canção22 “Pisa el 

acelerador” de Joaquín Sabina (cf. anexo XXXI; cf. figura 9), associado à temática do 

carpe diem. 

 

                                                                                                                                       
22 Segundo Rocío Díaz Bravo (2005: 299), as canções encerram referências imprecisas relativamente 
ao tempo, ao lugar e às personagens, permitindo a todos os seus ouvintes identificarem-se com a sua 
mensagem. Da mesma forma, acreditámos que os discentes, estabelecendo uma relação entre a 
mensagem apreendida a partir da reflexão acerca do conteúdo da canção de Joaquín Sabina e os seus 
próprios conhecimentos do mundo, iriam obter a informação necessária para compreender o excerto do 
conto Taxi a Coyoacán, de Dolores Soler. 

33% 

67% 

Percentagem de alunos 

Explicaram qual era a sua estação do 
ano favorita, fundamentando a sua 
escolha com base nas características do 
tempo atmosférico habituais nessa 
época do ano. 

 Expliaram qual era a sua estação do 
ano favorita, utilizando léxico associado 
a aspetos caracter izadores das 
diferentes estações do ano (por 
e x e m p l o : " á r b o l e s f r o n d o s o s " )  
mencionados pela turma na fase de 
construção do conhecimento prévio. 
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 Neste sentido, a turma foi conduzida à ideia de que a vida humana é 

demasiado breve, pelo que o homem deverá desfrutá-la ao máximo (“Pisa el 

acelerador, gasta las ruedas”, “Pisa el acelerador... hasta que puedas”), desde que atue 

sempre com responsabilidade. 

Figura 9 - Letra da canção “Pisa el acelerador”, de Joaquín Sabina 

  

 Depois, os alunos foram convidados a ler um excerto do conto Taxi a 

Coyoacán, de Dolores Soler (cf. anexo XXXIII), em que se descreve a chegada de 

David, um jovem espanhol, à Cidade do México. Através deste texto, pretendemos 

familiarizar os discentes com algumas referências socioculturais hispano-americanas 

Dentro de algún tiempo estarás acabada 
Metida en tu casa, haciendo la colada 
Nadie te dirá "muñeca, ven conmigo" 

Dónde irás cuando no tengas un amigo, 
Tarde ya comprenderás por qué te digo: 

Pisa el acelerador gasta las ruedas 
Pisa el acelerador... hasta que puedas 

Pisa el acelerador… siéntete viva 
Pisa el acelerador… no estés cautiva 

Mientras tenga gasolina tu motor 
Pisa el acelerador... 

Desconfía de quien te diga "ten cuidado" 
Sólo busca que no escapes de su lado, 

Antes de que te aniquilen sus reproches 
Déjalo que duerma y a la medianoche 

Sal por la ventana, pon en marcha el coche y 
Pisa el acelerador... es estupendo 

Pisa el acelerador... salir corriendo 
Pisa el acelerador... sal disparada 
Pisa el acelerador... de madrugada 

Pasa de mirar por el retrovisor 
Y pisa el acelerador. 

Cuando la ceremonia de vivir se te empiece a repetir, 
Si en la película de ser mujer estás harta de tu papel, 

Pisa el acelerador... márchate lejos 
Pisa el acelerador… es mi consejo 
Pisa el acelerador… huye del nido 

Pisa el acelerador… ¡qué divertido! 
Rompe el código de la circulación 

Y pisa el acelerador. (…) 
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(alusão ao vulcão Popocatépetl, ao bairro artístico de Coyoacán e à descrição da 

Cidade do México) e orientá-los para a assimilação da temática que corporiza esta 

unidade didática associada à fugacidade da vida. 

Assim, verificámos que os alunos, baseando-se nos comentários previamente 

efetuados acerca do conteúdo da canção de Joaquín Sabina, compreenderam o 

significado da alusão à expressão “la vida es un viaje” existente no conto de Dolores 

Soler, relacionando-a, simultaneamente, com as temáticas do carpe diem e da 

brevidade da vida. 

Contudo, posteriormente, de modo a comprovarmos que os discentes haviam 

assimilado os diferentes conteúdos estudados nesta unidade didática23 e a extrairmos 

dados conclusivos relativos ao impacto da pré-leitura no âmbito da compreensão do 

texto, dividimos a turma em cinco grupos e solicitámos a cada um deles a redação de 

hipotéticas histórias finais24  para o conto acima mencionado (cf. anexo XXXIV).  

 

Observemos alguns exemplos das produções dos alunos. 

Figura 10 - Continuação da história do conto Taxi a Coyoacán, de Dolores Soler (exemplo 1) 

 

                                                                                                                                       
23 Conteúdos gramaticais: verbos impessoais como “llover” e “nevar”; conteúdos lexicais: vocabulário 
sobre o tempo atmosférico; conteúdos comunicativos: descrever o estado do tempo atmosférico, 
expressar opinião sobre a necessidade de desfrutar da vida, etc.; conteúdos socioculturais: informações 
sobre a produção literária dos diferentes autores (Gloria Fuertes e Dolores Soler), aspetos culturais de 
Coyoacán, etc. 
 
24 A cada um dos grupos entregámos uma listagem de palavras e expressões, que surgiram ao longo da 
unidade didática, que teriam de ser obrigatoriamente incluídas nos seus textos (cf. anexo XXXIV). 
Todavia, para que pudéssemos avaliar o impacto da exploração temática da canção de Joaquín Sabina,  
incluímos, na listagem de todos os grupos, a expressão “la vida es un viaje”. 
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Figura 11 - Continuação da história do conto Taxi a Coyoacán, de Dolores Soler (exemplo 2) 

 

Sob a forma de conclusão, podemos, então, dizer que a fase de pré-leitura 

auxiliou os discentes a compreender o excerto do conto de Dolores Soler, pois todos 

os grupos deram continuidade à história, estabelecendo uma relação direta entre o 

significado da expressão “la vida es un viaje” e as temáticas assimiladas durante a  

fase de aproximação ao texto (do carpe diem e da fugacidade da vida). 

 

2.2.2 PROPOSTAS DE ATIVIDADES DA UNIDADE DIDÁTICA “CUANDO YO ERA 

PEQUEÑO(A)” 

2.2.2.1 PRIMEIRA AULA DA UNIDADE DIDÁTICA “CUANDO YO ERA PEQUEÑO(A)” 

No que toca à primeira aula da unidade didática intitulada “Cuando yo era 

pequeño(a)”, considerando que os textos icónicos representam um estímulo visual  

evocador de diferentes sensações e lembranças (Sánchez 2009: 2), optámos por 

preparar a turma para a compreensão do poema “Era un niño tan pequeño” (cf. figura 
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13), de Gloria Fuertes, a partir de um conjunto de imagens ilustrativas de jogos e 

atividades lúdicas da infância (cf. figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Imagens ilustrativas de jogos e atividades lúdicas da infância 

  

Neste sentido, através desta atividade, foi possível prover os alunos do 

conhecimento de novo léxico associado às vivências da sua infância (“saltar a la 

comba”, “jugar a la gallinita ciega”, jugar a las canicas”, etc.), introduzir o estudo do 

pretérito imperfeito do indicativo de verbos regulares e irregulares (dotando, por 

conseguinte, os discentes da capacidade de descrever ações habituais ocorridas no 

passado) e preparar a turma para a compreensão da “anécdota” presente no poema de 

Gloria Fuertes, “Era un niño tan pequeño” (cf. figura 13). 
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Figura 13 - Poema “Era un niño tan pequeño”, de Gloria Fuertes 

 

Atendendo ao facto de esta fase inicial da aula ter incidido sobre a descrição 

de jogos, atividades e ações habituais ocorridas durante o período da infância, 

solicitámos ainda aos alunos que, antes da leitura do poema, formulassem hipóteses 

acerca do significado do seu título25. Pretendemos, deste modo, fazê-los antecipar o 

assunto do poema de Gloria Fuertes e motivá-los para a sua leitura. Neste contexto, 

entre outros aspetos, como se pode observar nas transcrições da tabela 1626, os 
                                                                                                                                       
25 Os títulos são elementos paratextuais que têm como função identificar a obra, designar o seu 
conteúdo e seduzir o leitor (Genette 1987: 73). 
 
26 A gravação encontra-se disponível através do link presente no anexo XLVIII. 

ERA UN NIÑO TAN PEQUEÑO 
 

Era un niño tan pequeño 
Era un niño tan pequeño, tan pequeño, 

que aún no sabía hablar. 
Y tenía una hermana, Berta, 

tan grande, tan grande, 
que no cabía por la puerta. 

Y tenía un perrito tan peludo y gordete 
que le trataba como a un juguete. 

El niño al perrito 
le traía frito. 

 
Le cogía, le apretaba, 

por los aires 
lo tiraba, 

por el rabo le cogía, 
y le hacía perrerías. 

 
Hasta que un día el perrito 

ya cansado de aguantar, 
dijo al niño: -Oye niño 
soy un perro de verdad. 

 
(Y el perrito 

le mordió un poquito 
en el culito) 
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discentes associaram o título à inocência de uma criança e à sua propensão, devido à 

tenra idade, para cometer pequenos disparates. 

Tabela 16 - Transcrições de algumas sequências da primeira aula da unidade didática subordinada ao tema 

“Cuando era pequeño(a)” (gravação disponível através do link presente no anexo XLVIII) 

 

 Após a leitura do poema, como é possível verificar nas transcrições que se 

seguem (cf. tabela 17), pudemos constatar que estas atividades que o antecederam 

auxiliaram os alunos a compreendê-lo, pois foram capazes de identificar o ato de 

“hacer perrerías al perro” como uma hipotética atividade lúdica da infância e de 

compreender que a mensagem subjacente a este poema consiste na aprendizagem dos 

limites. Além disso, os discentes foram ainda capazes de expor, oralmente, à turma 

histórias curiosas, semelhantes à “anécdota” do poema, vivenciadas durante a sua 

infância, recorrendo ao novo léxico aprendido e tempo verbal estudado. 

 

Professora:  ¿y vosotros tenéis historias parecidas a esta de vuestra infancia? (…) 

 

Aluno 1: Mi hermano una vez vio un gato y yo le dije que le cogiera la cola, pero se 

salió mal porque el gato lo  … 

 

Professora: ¿A qué ideas asociáis este título? (…) ¿Por qué razón se dirá (…) que este 

niño era un niño tan pequeño? 

 

Aluna 1: Porque era inocente. 

Aluna 2: Porque era bajito. 

 

Professora: Otra opinión. ¿Qué cosas hacen los niños tan pequeños? 

 

Aluno 1: Tonterías. 

(…) 

Aluno 2: Quieren todo. 

Aluno 3: Podrá estar llorando. 
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Professora: arañó 

 

Alumno 1: lo arañó. 

 

Professora: Muy bien 

 

Aluno 1: Y, una vez, yo también tiraba palos a mi perro, un gran perro, y cuando 

venía del supermercado él me mordió. 

(…) 

 

Professora: (…) Eso es lo que ocurre cuando hacemos lo que no debemos. 

 

Aluno 1: Era muy malo. 

Tabela 17 - Transcrições de algumas sequências da  primeira aula da unidade didática subordinada ao tema 

“Cuando era pequeño(a)” (gravação disponível através do link presente no anexo XLVIII) 

 

2.2.2.2 SEGUNDA AULA DA UNIDADE DIDÁTICA “CUANDO YO ERA PEQUEÑO(A)” 

 Nesta segunda aula, através de uma atividade realizada em pares, pretendemos 

provar que a ausência do conhecimento de expressões idiomáticas iria impedir os 

alunos de aceder à compreensão de um excerto de um conto de Rosa Montero (El 

nido de los sueños) (cf. tabelas 18 e 19) cujo título coincidia com o provérbio 

espanhol27 “Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados”. 

Neste sentido, entregámos aos alunos, organizados em pares, um dos dois 

modelos de ficha de trabalho:  

! um modelo de ficha de trabalho A, em que se solicitava aos discentes que, a 

partir da observação de uma imagem que colocava em oposição dois grupos de 

crianças (dois bebés recém-nascidos de um país rico e duas crianças africanas 

                                                                                                                                       
27 Os provérbios são estruturas sintáticas com um caráter sucinto que condensam em si factos 
considerados inquestionáveis pela comunidade linguística em que se inserem (Soriano Salkjelsvik e 
Martínez 2007: 6). 
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de um país pobre), explicasse o significado do provérbio e o relacionasse com 

um pequeno excerto da obra supramencionada de Rosa Montero (cf. tabela 

18); 

! um modelo similar de ficha de trabalho B, todavia sem o auxílio da imagem 

(cf. tabela 19). 

 

(Material de elaboração própria) 

Tabela 18 - Ficha de trabalho A com atividade de pré-leitura sobre o excerto do conto El nido de los sueños, de 

Rosa Montero 
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(Material de elaboração própria) 

Tabela 19 - Ficha de trabalho B sem  atividade de pré-leitura sobre o excerto do conto El nido de los sueños, de 

Rosa Montero.  

 Após a resolução do exercício, verificámos que os alunos (58%) a quem 

facultámos o modelo de ficha de trabalho A (cf. tabela 18) - com pré-leitura -, 

apoiando-se na observação da imagem, concluíram que o provérbio se associava à 

ideia de que nem todos nascem com sorte na vida. Consequentemente, relacionaram-

no com o texto de Rosa Montero, porque Gabi, a personagem principal, se 

considerava desafortunada face aos seus companheiros (cf. figura 14). 

 

Figura 14 - Exemplo de resposta da ficha de trabalho de modelo A com atividade de pré-leitura 

Tras leer el fragmento del cuento El nido de los sueños de Rosa Montero, contesta a la 

pregunta: 

 

Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados 
 
A Gabi no le gustaba ser como era, ni le gustaba su vida (…). Se pasaba los días envidiando la 

vida de los demás. Siempre le parecía (…) [q]ue  los helados de postre que servían las madres de sus 
amigos eran (…)más dulces y más ricos que las duras barras (…) insípidas que compraba su madre los 
domingos. Por no hablar de las habitaciones. Casi todos sus compañeros (…) de colegio tenían un cuarto 
propio, (…). Cómo les envidiaba ese privilegio fantástico. 

 
Rosa Montero, El nido de los sueños,  

 
 

1. Intenta explicar el significado del refrán “Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados”, relacionándolo 
con la lectura del fragmento del cuento El nido de los sueños, de Rosa Montero. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Por sua vez, os alunos a quem fornecemos o modelo de ficha de trabalho B (cf. 

tabela 19) – sem pré-leitura – manifestarem comportamentos diferenciados. Na 

verdade, 21% deles (cf. figura 15) não foi capaz de descodificar o significado do 

provérbio e associá-lo à temática do conto de Rosa Montero. 

Figura 15 - Exemplo de resposta da ficha de trabalho de modelo B sem atividade de pré-leitura 

 

Em contrapartida, verificámos, ao circular pela sala de aula durante a 

realização do exercício, que os restantes 21% (cf. figura 16), estabelecendo uma 

comparação entre o provérbio espanhol ”Unos nacen con estrella y otros nacen 

estrellados” e a expressão idiomática da sua língua materna (Português) “ter 

estrelinha”, que significa ser afortunado, chegaram às mesmas conclusões que os 

alunos a quem facultámos o modelo de ficha de trabalho A. 

Figura 16 - Exemplo de resposta da ficha de trabalho de modelo B sem atividade de pré-leitura 

 

Por conseguinte, com base nesta análise dos resultados das duas fichas de 

trabalho, constatámos que apenas os alunos detentores do conhecimento prévio 

necessário - possibilitado pela análise das imagens ou pelo estabelecimento de 

comparações com a língua materna - conseguiram descodificar o significado do 

provérbio e estabelecer uma associação eficaz entre o mesmo e o texto em estudo. 
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2.2.2.3 TERCEIRA AULA DA UNIDADE DIDÁTICA “CUANDO YO ERA PEQUEÑO(A)” 

Na terceira aula lecionada, optámos por preparar a turma para a leitura de um 

novo excerto do conto de El nido de los sueños de Rosa Montero (cf. anexo XLIV), 

através do comentário da letra da canção “Cuando yo era pequeña”, de Cecilia (cf. 

figura 17; cf. anexo XLI). 

 
 

CUANDO YO ERA PEQUEÑA 
 

Cuando yo era pequeña 

y rezaba por las noches 

para no morir sin duelo 

sin deciros mis adioses 

 

Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mí 

 

Cuando yo era pequeña 

me metía en cada charco 

me calaba hasta los huesos 

mis zapatos eran barcos 

 

Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mi 

 

Cuando yo era pequeña 

a la vuelta del colegio 

me creía que la lluvia 

eran lágrimas del cielo 

 

Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mi 

 

Cuando yo era pequeña 

me contaron muchos cuentos 

que si yo no era buena 

me llevaban al infierno 

 

Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mí 

Figura 17 - Letra da canção “Cuando yo era pequeña”, de Cecilia 

 

Segundo Cassany (1994: 409) as canções são “textos orales ideales para 

practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta”, pelo que 

devem ser vistas como materiais reais de grande valor didático. Neste sentido, com 

esta atividade prévia, pretendemos despertar o interesse dos alunos para o processo de 

ensino-aprendizagem e conduzi-los, através de um texto considerado “ideal”, à 

antecipação da ideia de que a infância representa um período da nossa vida em que, 
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frequentemente, nos refugiamos no universo dos contos e imaginamos que vivemos 

num mundo à parte. 

 

Assim, como se pode observar nas transcrições da tabela 2028, foi possível 

construir um contexto mental partilhado por todos os alunos que, aquando da leitura 

do texto, os auxiliou a compreender que a personagem Gabi não se relacionava com a 

sua família porque vivia num mundo irreal, onde, através do seu “alter ego” Balbalú, 

protagonizava inúmeras aventuras. 

 

Professora: Aquí también se dice que a ella le contaban muchos cuentos. Yo creo que a 

vosotros también os contaban cuentos cuando erais niños. ¿A ti Alumno 1, ahora te 

pregunto, ¿cómo te sentías cuando te contaban cuentos? 

 

Aluno 1: A mí no me contaban cuentos… 

(…) 

Professora: ¿y los demás? 

(…) 

Aluna2:  Imaginaba.  

 

Professora: ¿Qué imaginabas? 

 

Aluna 2: Cosas, que era una princesa. 

 

(…) 

 

Professora: Entonces yo os pregunto, (…) ¿esa realidad de los cuentos (…) dónde está 

ubicada?, ¿dónde existe? 

  

Aluno 1: En la imaginación. 

 

Aluno 2: En los libros. 

                                                                                                                                       
28 A gravação encontra-se disponível através do link presente no anexo XLVIII. 
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Aluno 3: En las películas. 

 

Aluno 1: En la cabeza de las personas. 

 

Professora: O sea, en un mundo que no existe, en un mundo aparte (…) 

Cuando uno lee, uno puede imaginar que es uno de los personajes de ese cuento (…).  Los 

cuentos nos permiten vivir en un mundo que no existe (…), en un mundo que no es real. 

 

Tabela 20 - Transcrições de algumas sequências da  terceira aula da unidade didática subordinada ao tema 

“Cuando era pequeño(a)” (gravação disponível através do link presente no anexo XLVIII) 

 

Posteriormente, de modo a confirmarmos que este momento inicial de ativação 

do conhecimento prévio orientou os discentes para a compreensão do texto, dividimos 

a turma em grupos e pedimos-lhes que, como tarefa final da unidade didática, 

realizassem um projeto editorial: a elaboração da capa e contracapa do conto de Rosa 

Montero abordado nas aulas (cf. anexo XLVI). 

Desta forma, tivemos como objetivo, igualmente, ir ao encontro de uma das 

sugestões do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas que consiste 

em considerar os aprendentes de uma língua “como atores sociais, que têm que 

cumprir tarefas (que não estão apenas relacionadas com a língua) em circunstâncias e 

ambientes determinados, num domínio de atuação específico” (CE 2001: 29). 

Procurámos, assim, que os alunos, no contexto da sala de aula, cumprissem a 

tarefa que lhes foi proposta através da negociação, diálogo e troca de opiniões, na 

língua meta, com os colegas29. 

                                                                                                                                       
29 Deste modo, atendemos a dois objetivos preconizados pelo Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
Niveles de Referencia para el español (2006) que consistem em promover as dimensões do aluno 
enquanto agente social (assumindo o papel criativo, neste momento no âmbito escolar, de um editor) e 
aprendiz autónomo (responsabilizando-se pelo trabalho desenvolvido pelo grupo e pela sua própria 
aprendizagem). 
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 Neste contexto, para obtermos dados conclusivos para o nosso estudo e 

alcançarmos os objetivos da unidade didática, concedemos a cada grupo algumas 

pautas orientadoras (cf. figura 18): 

(Material de elaboração própria) 

Figura 18 - Orientações para a elaboração da capa e contracapa do conto El nido de los sueños, de Rosa Montero. 

 

Por último, após a análise dos trabalhos dos alunos (cf. figuras 19 e 20), 

concluímos que a fase de pré-leitura originou uma ficção didática que permitiu 

contextualizar o texto (Ballester Bielsa 2006: 68), pois todos os grupos associaram o 

comportamento de Gabi ao de alguém que procura alhear-se dos problemas do meio 

envolvente, criando um mundo imaginário seu, onde tudo é possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones: 

 

1. Inventa un título alternativo para este cuento de Rosa Montero y escríbelo en la portada del 

libro que va a ser editado por tu empresa. 

 

2. Basándote en los fragmentos del cuento leídos en las dos últimas clases, intenta hacer un 

pequeño resumen de esta historia y escríbela en la contraportada de tu nuevo proyecto 

editorial: 

 

2.1 Utiliza verbos en pretérito imperfecto de indicativo; 

 

2.2 No te olvides de que la infancia es el período en el que todo es posible, incluso imaginar 

que uno es otra persona; 

 

3. Presenta, leyéndolo, el resultado de tu trabajo a tus compañeros de clase. 
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Figura 19 – Exemplo 1 de capa e contracapa da obra de Rosa Montero 

 

Figura 20 – Exemplo 2 de capa e contracapa da obra de Rosa Montero  
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CONCLUSÃO 
 

Assumindo as premissas de que ler é compreender, rasgar horizontes no leitor 

e abrir o seu mundo a um vasto leque de experiências novas e de que o leitor 

compreende a informação nova relacionando-a com o conhecimento pré-existente nos 

seus esquemas cognitivos, pretendemos, ao longo deste ano de estágio, auxiliar os 

nossos alunos nesse processo, depois de verificadas as suas dificuldades nesse campo. 

Nesse sentido, decidimos levar a cabo um plano de trabalho que se organizou 

em torno de dois grupos específicos de estratégias de pré-leitura: as que se centram no 

texto e as que se baseiam na sua contextualização. 

Além disso, partindo também do pressuposto de que os textos literários são 

instrumentos privilegiados para o conhecimento da língua e do mundo, optámos por 

orientar as nossas estratégias de ação junto das turmas, centrando-nos tanto quanto 

possível em textos literários.  

 Procurámos, assim, suprir as lacunas existentes no banco de dados mental dos 

nossos alunos, ativando ou construindo o conhecimentos de que necessitavam para 

atribuírem significados aos diferentes textos literários em estudo. 

 Por conseguinte, recorrendo a textos icónicos ou linguísticos, quer na língua 

materna, quer na língua estrangeira, promovemos atividades que: 

! conduziram os alunos à previsão, adivinhação e antecipação do que iria ser 

lido, ativando os seus esquemas cognitivos necessários e originando 

compreensão; 

! provaram que a ausência da fase prévia de ativação do conhecimento 

impossibilitava a maior parte dos discentes de acederem aos sentidos possíveis 

do texto. 

 
 De igual modo, ao longo deste ano letivo, tornou-se notória a crescente 

familiarização dos alunos com esta fase de aproximação ao texto. Na verdade, esta 

situação evidenciou-se pelo facto de os discentes terem desenvolvido, gradualmente, a 

capacidade de estabelecer associações imediatas entre as suas reflexões e comentários 

levados a cabo durante a fase de pré-leitura e a interpretação dos diferentes textos. Por 

outras palavras, conseguimos (ainda que de forma não sistemática, porque tal é o 
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modo como lidamos com os alunos, nas escassas dez aulas que temos de lecionar no 

ano de estágio), desta forma, “preparar o[s] aluno[s] para aprender a aprender, 

tornando-o[s], assim, mais autónomo[s] e mais eficiente[s] na aprendizagem da 

língua” (Programa de Espanhol – Nível de iniciação, 10º ano, Cursos Gerais e 

Formação Específica 2002: 11) e da literatura.  

 Procurámos ainda, no que respeita às aulas de E/LE, desmistificar o pré-

conceito de que o texto literário constitui uma linguagem demasiado complexa e 

desgarrada da realidade linguística e, por conseguinte, matéria não muito utilizável 

em sala de aula e ausente dos manuais. De facto, as dificuldades experimentadas pelos 

alunos residem mais na tarefa que lhes propomos e não propriamente no facto de se 

estar ou não a lidar com um texto literário. Mesmo que este ofereça alguma 

resistência de interpretação (apesar de as escolhas recaírem sobre textos simples) pela 

sua forma peculiar de estruturação, o ensino concomitante das estratégias de 

descodificação de um texto literário dota o aluno de competências linguísticas e 

comunicativas que o tornam mais capaz em todas as áreas comunicacionais e mais 

sensível também ao contacto com o facto artístico, uma necessidade bastante 

premente no atual contexto nacional. Neste sentido, foi possível irmos ao encontro de 

um dos objetivos gerais do Programa de Espanhol do Ensino Secundário (nível de 

iniciação – 10º ano) (2002:8) (o único que salienta a importância da literatura), que 

consiste em: 

Compreender textos orais e escritos, sobre temas de seu interesse, 

temas socioculturais familiares, informações, artigos de opinião e mesmo 

textos literários contemporâneos, de acessibilidade adequada ao seu 

desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicológico e social. 

 

O trabalho que desenvolvemos nas duas disciplinas demonstrou-nos que a 

literatura oferece inúmeras potencialidades didáticas, pois permitiu aos discentes 

desenvolver estratégias de compreensão da leitura, melhorar a competência 

linguística, desenvolver a competência comunicativa e uma competência específica 

que é a literária, cuja última finalidade é o desfrute estético. 

Assim, gostaríamos de deixar aqui um desafio aos produtores de materiais de 

E/LE, no sentido de valorizarem mais esta dimensão literária nos seus novos projetos, 

não só porque há textos literários tão simples quanto apelativos e adequados às 
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realidades dos estudantes, mas, sobretudo, porque os alunos com quem lidámos se 

mostraram recetivos à aprendizagem de uma língua e de um modelo de mundo através 

do recurso ao literário. 
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Anexo I – Textos críticos de introdução ao estudo da segunda parte de 
Mensagem - “Mar Português” 
 

“Se a primeira parte (Brasão) trata da formação de Portugal e do seu crescimento, já a 

segunda parte (Mar Português) trata da expansão plena, quer dizer, da sua missão e 

ação no mundo, como na vida do homem se passa da idade infantil e juvenil do 

crescimento para a idade adulta em que se começa a agir sobre o mundo. Esta segunda 

parte leva ao ponto máximo essa ação de Portugal no mundo, com os Descobrimentos, 

para terminar na paralisação, aposentação ou morte.” 

Pedro Sinde (prólogo e anotações) (2010), “A estrutura 

triádica” in Fernando Pessoa, Mensagem, Porto: Porto 

Editora, p.17. 

 

“O Infante D. Henrique é o perfeito tipo de sonhador. (...) Mas viveu num tempo em 

que se podia sonhar.” 

Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e Crítica 

Literárias, Ática (s/d), p.157.



Anexo II – Poema “O Infante” 
 

1. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 

2. Deus quis que a terra fosse toda uma, 

3. Que o mar unisse, já não separasse. 

4. Sagrou- te, e foste desvendando a espuma, 

 

5. E a orla branca foi de ilha em continente, 

6. Clareou, correndo, até ao fim do mundo, 

7. E viu-se a terra inteira, de repente, 

8. Surgir, redonda, do azul profundo. 

 

9.  Quem te sagrou criou-te português. 

10. Do mar e nós em ti nos deu sinal. 

11. Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. 

12. Senhor, falta cumprir-se Portugal! 

 

Fernando Pessoa, Mensagem. 

  



Anexo III – Oficina de Escrita sobre o poema “O Infante” 
 

“O Infante D. Henrique é o perfeito tipo de sonhador. (...) Mas viveu num 
tempo em que se podia sonhar.” 

Fernando Pessoa, Páginas de Estética e de Teoria e 

Crítica Literárias, Ática (s/d), p.157. 

 

Num texto breve (com cerca de cem palavras), baseando-te na tua experiência de 

leitura da Mensagem, redige um comentário a esta afirmação, orientando-te, entre 

outros, pelos seguintes tópicos: 

! o estudo do poema “O Infante” ; 

! os teus conhecimentos acerca da estrutura desta obra; 
 

 

Atenção:  

Elabora, previamente, um esquema, antes de passares à redação do teu texto. 



Anexo IV – Exemplos de comentários escritos dos alunos sobre o 

poema “O Infante” 
!

 !



 
  



Anexo V – Poema “O Mostrengo” 
 

 

O mostrengo que está no fim do mar 
Na noite de breu ergueu-se a voar; 

A roda da nau voou três vezes, 
Voou três vezes a chiar, 

E disse: «Quem é que ousou entrar 
Nas minhas cavernas que não desvendo, 
Meus tectos negros do fim do mundo?» 
E o homem do leme disse, tremendo: 

«El-Rei D. João Segundo!» 

«De quem são as velas onde me roço? 
De quem as quilhas que vejo e ouço?» 
Disse o mostrengo, e rodou três vezes, 

Três vezes rodou imundo e grosso. 
«Quem vem poder o que só eu posso, 

Que moro onde nunca ninguém me visse 
E escorro os medos do mar sem fundo?» 

E o homem do leme tremeu, e disse: 
«El-Rei D. João Segundo!» 

 
Três vezes do leme as mãos ergueu, 

Três vezes ao leme as reprendeu, 
E disse no fim de tremer três vezes: 
«Aqui ao leme sou mais do que eu: 

Sou um povo que quer o mar que é teu; 
E mais que o mostrengo, que me a alma teme 

E roda nas trevas do fim do mundo, 
Manda a vontade, que me ata ao leme, 

De El-Rei D. João Segundo!» 
                                                                                      

Fernando Pessoa in Mensagem 

  

 

  



Anexo VI – Ficha de Trabalho com pré-leitura sobre o poema “O 
Mostrengo” 
 

I. Antes de passares à interpretação do poema “O Mostrengo” da Mensagem de 

Fernando Pessoa, lê, atentamente, o seguinte excerto, onde se salienta a simbologia 

do número três. 

 
“O livro divide-se efetivamente em três Partes ou três Épocas: Brasão, Mar Português e o 

Encoberto, correspondentes, em termos lusíadas, às idades do Pai (os fundadores da nação 

portuguesa), do Filho (os que, recolhendo a herança, a dilataram pelos mares e continentes) e 

do Espírito (que ainda não veio, embora tenha sido anunciado, o Espírito encoberto, que 

espera o Desejado)”. 

António Quadros (introd., org. e bibliog.),  

in Fernando Pessoa, Mensagem e outros poemas afins, Publicações Europa-América, 1990. 

 

 

“O três é, universalmente, um número fundamental. (...) Exprime uma ordem intelectual e 

espiritual em Deus, no cosmos ou no homem. 

(...) O três equivale à rivalidade (o dois) ultrapassada; exprime um mistério de ultrapassagem, 

de síntese, de reunião, de união, de resolução”. 

Jean  Chevalier e  Alain Gheerbrant,  Dicionário de Símbolos: Mitos, Sonhos,  

Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, Lisboa, Teorema, 1984. 

 

 

II. Após a leitura do poema “O Mostrengo” e dos textos sobre a simbologia do 

número três, responde às seguintes perguntas: 
 

II.1 Identifica o assunto do poema. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 



II.2 Caracteriza a figura do Mostrengo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

II.3 “O mostrengo que está no fim do mar 

Na noite de breu ergueu-se a voar;” 

Tendo em conta o valor simbólico da personagem, explica por que razão esta se 

encontra “no fim do mar”. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

II.4 Explica por que motivo o Mostrengo surge na “noite de breu”. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II.5 Explicita o que pretende o Mostrengo ao efetuar, voando, sucessivos movimentos 

circulares junto da nau dos navegadores portugueses. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

II.6 Explica, justificando, quais são os sentimentos manifestados pelo Mostrengo em 

relação aos portugueses. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



II.7 Interpreta o significado dos versos “E escorro os medos do mar sem fundo?» (verso 16) 

e identifica a figura de estilo aí presente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

II.8 Prova que a atitude que o homem do leme revela em relação ao Mostrengo, ao longo 

das três estrofes, evolui de forma crescente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

II.9 O homem do leme, à semelhança do Mostrengo é uma figura simbólica. Explica por 

que razão. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

II.10 Explica por que razão a voz do Mostrengo desaparece no final do poema. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

II.11 A referência ao número três surge várias vezes, ao longo do poema, quer em termos de 

conteúdo (por exemplo: o Mostrengo fala e roda três vezes; o homem do leme fala e 

ergue as mãos três vezes, etc.), quer em termos formais (o poema é composto por três 

estrofes de nove versos cada). 



II.11.1 Formula uma hipótese que justifique o significado simbólico da insistência 

no número três. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Questionário baseado em e adaptado de:  

• Pinto, Alexandre Dias; Miranda, Carlota e Nunes, Patrícia (2012), Português – Desafios 12º ano, 

Carnaxide: Santillana; 

• Ferreira, Idalina; Silvano, Purificação e Rodrigues, Sónia Valente (2012), Português + 12º ano, 

Porto: Areal Editores; 

• Magalhães, Olga e Costa, Fernanda (2006), Entre Margens – Português - 12º ano, Porto: Porto 

Editora. 

 

  



Anexo VII – Ficha de Trabalho sem pré-leitura sobre o poema “O 
Mostrengo” 
 

I. Lê, atentamente, o poema “O Mostrengo” da segunda parte da Mensagem.  
 

II. Após a sua leitura, responde às seguintes perguntas: 
 

II.1 Identifica o assunto do poema. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

II.2 Caracteriza a figura do Mostrengo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

II.3 “O mostrengo que está no fim do mar 

Na noite de breu ergueu-se a voar;” 

Tendo em conta o valor simbólico da personagem, explica por que razão esta se 

encontra “no fim do mar”. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

II.4 Explica por que motivo o Mostrengo surge na “noite de breu”. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



II.5 Explicita o que pretende o Mostrengo ao efetuar, voando, sucessivos movimentos 

circulares junto da nau dos navegadores portugueses. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

II.6 Explica, justificando, quais são os sentimentos manifestados pelo Mostrengo em 

relação aos portugueses. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

II.7 Interpreta o significado dos versos “E escorro os medos do mar sem fundo?» (verso 16) 

e identifica a figura de estilo aí presente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

II.8 Prova que a atitude que o homem do leme revela em relação ao Mostrengo, ao longo 

das três estrofes, evolui de forma crescente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

II.9 O homem do leme, à semelhança do Mostrengo é uma figura simbólica. Explica por 

que razão. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

II.10 Explica por que razão a voz do Mostrengo desaparece no final do poema. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

II.11 A referência ao número três surge várias vezes, ao longo do poema, quer em termos de 

conteúdo (por exemplo: o Mostrengo fala e roda três vezes; o homem do leme fala e 

ergue as mãos três vezes, etc.), quer em termos formais (o poema é composto por três 

estrofes de nove versos cada). 

II.11.1 Formula uma hipótese que justifique o significado simbólico da insistência 

no número três. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Questionário baseado em e adaptado de:  

• Pinto, Alexandre Dias; Miranda, Carlota e Nunes, Patrícia (2012), Português – Desafios 12º ano, 

Carnaxide: Santillana; 

• Ferreira, Idalina; Silvano, Purificação e Rodrigues, Sónia Valente (2012), Português + 12º ano, 

Porto: Areal Editores; 

• Magalhães, Olga e Costa, Fernanda (2006), Entre Margens – Português - 12º ano, Porto: Porto 

Editora. 

 
  



Anexo VIII – Exemplos de respostas à última pergunta da ficha de 

trabalho sobre o poema “O Mostrengo” 

Exemplo de resposta de um grupo com ficha de trabalho sem atividade de pré-leitura 

Exemplo de resposta de um grupo com ficha de trabalho com atividade de pré-leitura 

 
 
 
 
  



Anexo IX – Simbologia das palavras “Céu” e “Mar” 
 

Mar 

“Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e a ele regressa: lugar de 

nascimentos, transformações e renascimentos. (...) [O] mar simboliza um estado (...) 

que é o da incerteza, da dúvida, da indecisão, (...) que pode terminar bem ou mal. Daí 

que o mar seja ao mesmo tempo uma imagem da vida e da morte.” 

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1984), Dicionário de Símbolos: 

Mitos, Sonhos, Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, 

Números, Lisboa: Teorema , p. 439. 

 

Céu 

“O Céu, antigamente visto muitas vezes como um hemisfério abobado sobre o disco 

terrestre, tem um importante papel nas conceções mitológicas  e religiosas de quase 

todos os povos, como lugar do qual atuam os deuses e as divindades e para o qual as 

almas subirão após a morte”. 

 
Herder Lexikon (1978), Dicionário de Símbolos, São 

Paulo:  Cultrix, p.189. 

 

É uma “palavra, frequentemente, utilizada para significar o absoluto das aspirações do 

homem (...) [,ou seja,] a plenitude da busca (...)”. 

 
Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1984), Dicionário de Símbolos: 

Mitos, Sonhos, Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, 

Números, Lisboa: Teorema , p. 439. 

  



Anexo X – Poema “Mar Português”  
 

Ó mar salgado, quanto do teu sal !"

São lágrimas de Portugal! #"

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, $"

Quantos filhos em vão rezaram! %"

Quantas noivas ficaram por casar &"

Para que fosses nosso, ó mar! '"

Valeu a pena? Tudo vale a pena ("

Se a alma não é pequena. )"

Quem quer passar além do Bojador *"

Tem que passar além da dor. !+"

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, !!"

Mas nele é que espelhou!#"

Fernando Pessoa, Mensagem 



Anexo XI – Questionário de comprovação da pré-leitura ao serviço 
da compreensão do poema “Mar Português” 
 

1. Tendo em conta as reflexões que fizemos acerca da simbologia das palavras 

“mar” e “céu”,  no início desta aula, responde de forma breve às seguintes 

questões: 

 

1.1. A primeira estrofe do poema  espelha as características simbólicas de uma das 

palavras estudadas. Identifica-a e explica por que razão. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

1.2. Comenta, justificando,  a seguinte afirmação: «A realização humana absoluta 

encontra-se na síntese do “mar” com o “céu”». 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

  



Anexo XII – Exemplos de respostas ao questionário de comprovação 
do impacto da pré-leitura na compreensão do poema “Mar 
Português” 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
  



Anexo XIII – Vídeo RTP Memória  sobre Gomes Freire de Andrade 
 

 

 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2xx1gFUiU2g#! 

Acesso: 23 de março de 2013. 

 

 

 

 

 

 



Anexo XIV – Excertos em análise do ato I do texto dramático 
Felizmente Há Luar! 



 



 

Extraído de Catarina, Ana; Peixoto, Maria José e Fonseca, Célia (2012), Outros 
Percursos 12, Porto: Asa Editores II. 

 
  



Anexo XV– Cartoon sobre a atividade da “bufaria” 
 

 

 
Disponível em http://forum.autohoje.com/off-topic/35447-o-intriguista-moderno-bufo-chibo-boy-filho-

da-mae.html 
 

Acesso: 21 de março de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo XVI – Excertos da entrevista a Irene Pimentel - “A PIDE não 
estava muito interessada em matar” 

 

 

Entrevista a Irene Pimentel por Myriam Zaluar: “A PIDE não estava muito 
interessada em matar” em 11 novembro 2007 in Correio da Manhã. 

 
Disponível em  http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/outros/domingo/a-pide-nao-estava-muito-

interessada-em-matar 
 

Acesso: 24 de março de 2013. 
 
 
 
 

11 de novembro de 2007 
 
“A PIDE não estava muito interessada em matar” 
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Anexo XVII – Ficha de trabalho sobre a obra Felizmente Há Luar! 
com uma atividade de pré-leitura 

Após a leitura de alguns fragmentos da entrevista a Irene Pimentel, responde às 

seguintes questões, estabelecendo um paralelismo com a mesma. 

1.1 Tendo em conta a leitura do texto dramático Felizmente Há Luar!, explicita a missão de 

que foi incumbido Vicente e a razão pela qual esta personagem a aceitou. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2 Caracteriza  as personagens Vicente, Andrade Corvo e Morais Sarmento. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (Material de elaboração própria)  

11 de novembro de 2007 
 
“A PIDE não estava muito interessada em matar” 
 
 Pode caracterizar-se o agente da PIDE? Há um perfil típico? 
- Há dois tipos diferentes. Os que dirigiam a instituição, que normalmente eram militares e alguns deles 
com curso superior. O grosso dos inspetores vinha do campo, do Norte e Centro do País, e com pouca 
instrução. Era obrigatório ter a quarta classe e muitos só tinham isso. Mas iam fazendo a tarimba e muitos 
passaram a inspetores. 
 
- Os promovidos tinham começado por ser informadores? 
- Houve alguns casos, embora poucos. Os informadores eram uma classe à parte. Não estavam dentro da 
instituição. Muitos eram exclusivos, cada investigador ou chefe de brigada tinha os seus, mas nunca 
pertenceram à polícia.  
 
- É curioso haver quem almejasse um lugar de informador! 
- Foi uma das coisas que me espantaram. É impressionante a quantidade de candidatos a informadores, 
desde jovens operários a padres de 70 anos. Encontrei as cartas nos arquivos do Ministério do Interior, que 
tutelava a PIDE: “Quero ser informador, tenho imenso jeito para isto, gostaria de pertencer à polícia!” 
Curiosamente, de um modo geral, a PIDE não os aceitava. 
 
- Houve pessoas que foram obrigadas a ‘bufar’?  
- Não, à parte alguns casos de chantagem, as pessoas eram informadoras porque queriam e eram pagas. 

Entrevista a Irene Pimentel  por Myriam Zaluar: “A PIDE não estava muito interessada em matar” em 11 de novembro 
2007 in Correio da Manhã. 



Anexo XVIII – Ficha de trabalho sobre a obra Felizmente Há Luar! 
sem uma atividade de pré-leitura 
 

Baseando-te na tua leitura da obra Felizmente Há Luar! e tendo em conta a 

contextualização histórica da mesma, responde às seguintes questões: 

 

1.1 Explicita a missão de que foi incumbido Vicente e a razão pela qual esta personagem 

aceitou essa proposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 1.2 Caracteriza as personagens Vicente, Andrade Corvo e Morais Sarmento. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Material de elaboração própria) 

  



Anexo XIX – Exemplos de respostas ao questionário de comprovação 
do impacto da pré-leitura na compreensão da obra Felizmente Há 
Luar! 

Exemplo de respostas de um grupo com ficha de trabalho com atividade de pré-leitura. 

 
 



Exemplo de respostas de um grupo com ficha de trabalho sem atividade de pré-leitura. 

 
 
 
  



 Anexo XX – Excertos em análise do ato I do texto dramático 
Felizmente Há Luar! 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

Extraído de Catarina, Ana; Peixoto, Maria José e Fonseca, Célia (2012), Outros 
Percursos 12, Porto: Asa Editores II. 

 



Anexo XXI – Diferentes capas de edições da obra Felizmente Há 
Luar! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Monteiro, Luís de Sttau (1961), Felizmente Há Luar!, 

Lisboa: Portugália Editora. 
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Monteiro, Luís de Sttau (1964), Felizmente Há Luar!, 

Lisboa: Ática. 
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Anexo XXII – Luís de Sttau Monteiro visto pela crítica 
!

!

 

  

 A peça Felizmente Há Luar! aparece como uma alegoria histórica, 

em que as realidades político-sociais contemporâneas do autor são situadas 

numa época passada que surge, portanto, como uma prefiguração do 

presente. 

Buescu, Maria Leonor Carvalhão (1984), Apontamentos de 

Literatura Portuguesa, Porto: Porto Editora. 

 



Anexo XXIII  – Excertos em análise do ato II do texto dramático 
Felizmente Há Luar!!



 

 

 

Extraído de Catarina, Ana; Peixoto, Maria José e Fonseca, Célia (2012), Outros Percursos 12, 
Porto: Asa Editores II. 



Anexo XXIV – Oficina de Escrita sobre os excertos em análise do ato 
II do texto dramático Felizmente Há Luar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

!

“Julguei que isto era o fim e afinal é o princípio. 

(...) 

Olhem bem! Limpem os olhos no clarão daquela fogueira e abram as almas ao 
que ela nos ensina!” 

Luís de Sttau Monteiro, Felizmente Há Luar! 

 

 

Num texto com cerca de cem palavras, comenta a fala proferida por Matilde,  
tendo em conta as seguintes orientações: 

! o estudo da obra Felizmente Há Luar!; 

!  o estabelecimento de um paralelismo com o comentário das diferentes 

capas de edições da obra  e do excerto do texto crítico sobre o teatro de 

Luís de Sttau Monteiro efetuado no início da aula. 

 

(Material de elaboração própria) 



Anexo XXV –  Exemplos de comentários escritos dos alunos sobre os 
excertos em análise do ato II do texto dramático Felizmente Há Luar! 

 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
  

!!



Anexo XXVI – Imagem ilustrativa das quatro estações do ano 
 

 

Imagem extraída de http://inglesbasicogratis.blogspot.pt/2011/05/18-estaciones-del-ano-seasons-of-
year.html 

Acesso: 12 de fevereiro de 2013. 

 
 
 



Anexo XXVI – Fichas de trabalho sobre o léxico associado ao tempo 
atmosférico  

!
En parejas relacionad cada palabra/expresión con el dibujo o la imagen 
correspondientes.  

!

Material de elaboração própria com imagens extraídas de 
http://inglesbasicogratis.blogspot.pt/2011/05/18-estaciones-del-ano-seasons-of-year.html 

Acesso: 12 de fevereiro de 2013.  
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¿Qué tiempo hace? 
Es primavera. ¿Qué tiempo hace? No hay (1) …………… en el cielo, el mar está 
tranquilo, no hay olas y (2) …………… ……………. (3) …………… ……………, las banderas 
se están moviendo. 

Hace buen tiempo. Hay algunas nubes en el cielo. Hay (4) …………… grados (5) 
…………… ……………, hace muchísimo frío. Pero son helados. 

Es verano. Estamos a treinta y dos grados. ¡Mira las sombrillas! Hace mucho 
viento. Pero hace calor y la gente se está bañando en la playa. 

Es otoño. ¿Qué tiempo hace? Hay nubes en el cielo. Está nublado. Va a empezar 
a (6) ……………. Está lloviendo. La gente lleva paraguas y hay charcos en el suelo. 
En el charco se ven las gotas de lluvia. 

Hoy hace bastante frío. Aquí hay un termómetro muy grande. ¿A qué 
temperatura estamos? A diez grados. 

Es invierno. (7) …………… sol pero hace (8) ……………. La gente lleva ropa de abrigo. 
¿Ves las sombras en el suelo?  

Son las nueve menos diez de la mañana y la televisión dice que hay seis grados 
en la calle. Hace mucho frío fuera. Pero en mi casa tengo calefacción y no hace 
frío. 

Ahora está nevando en la ciudad. Aquí normalmente no nieva en invierno, sólo 
algunos años. ¿Has visto el rayo? ¿Oyes el (9) ……………? Hace (10) …………… 
……………. Ayer nevó. Hoy hay mucha (11) …………… en las montañas, en el suelo y 
en los árboles. 

Hay mucha (12) ……………. ¿Ves la montaña al fondo? Está encima de las nubes. 
¡Qué frío tengo! ¡Me voy a casa! Adiós.%

 

Material de elaboração própria com transcrição efetuada a partir de 
http://www.videoele.com/A2_Que_tiempo_hace.html 

Acesso: 12 de fevereiro de 2013.  
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¡Ojo! 
 
Cuando hablamos de los días de la 
semana usamos “el”. Cuando hablamos 
de los meses del año y de las estaciones 
usamos “en”. 
 
El martes 
En marzo 
En verano. 

%
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Anexo XXVII – Fragmentos do poema “Usted, Invierno” de Jaime 
García Terrés 

 

 

USTED, INVIERNO 
 

 Imitación de Charles d'Orleans 
 
 

Usted, Invierno, poca cosa es: 
un viejo gris, mal encarado. 

¡Cuánto mejor transita por el prado 
la Primavera, 

que vendrá después 
trayendo con amor, a su gentil costado, 

abril y mayo, 
mes tras mes! 

 
Esa fuente de luz nos adereza 

campos, bosques y flores, 
y les añade sin cesar colores. 

 
Usted, en cambio, nieva, llueve, 
sopla vientos helados y granizo. 

 
 

 

 

Poema disponível em http://www.poema-de-amor.com.ar/mostrar-poema.php?poema=8098 

Acesso: 12 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

  



Anexo XXVIII – Ficha de Trabalho sobre o poema “Usted, Invierno” 
de Jaime García Terrés 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 

 
1. ¿Crees que al poeta le gusta el invierno? Explícalo basándote en la 

descripción que él hace de esta estación del año. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Relaciona el tiempo que suele hacer en invierno con la descripción que 
el poeta hace de esta estación del año. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo se describe la primavera? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Relaciona el tiempo que suele hacer en  primavera con la descripción 
hecha en el poema de esta estación del año. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(Material de elaboração própria) 

  



Anexo XXIX – Proposta de redação sobre a estação do ano favorita 
 

¡Taller de Escritura! 
 
 
Basándote en el modelo del poema “Usted, 
Invierno”,  redacta un pequeño texto (o si 
prefieres un poema) donde expliques cuál 
es tu estación del año favorita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material de elaboração própria com imagem extraída de 

http://garrigosrevert.wikispaces.com/file/view/Estaciones_poster_(1).JPG/198945966/800x569/Estacio
nes_poster_(1).JPG 

Acesso:  12 de fevereiro de 2013. 

  



Anexo XXX – Exemplos de redações dos alunos sobre a estação do 
ano favorita 

 

 

  



Anexo XXXI – A canção “Pisa el acelerador” de Joaquín Sabina 
 

 
Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kDuiZvDM_R0 

 
Acesso:  12 de fevereiro de 2013. 

 
 
 



Anexo XXXII – Ficha de trabalho sobre a canção “Pisa el 
acelerador” de Joaquín Sabina 
 
 
Escucha la canción “Pisa el acelerador” de Joaquín Sabina y rellena los 
siguientes huecos: 
 

 
Dentro de algún tiempo estarás acabada 
Metida en tu casa, haciendo la colada 
Nadie te dirá "muñeca, ven conmigo" 

Dónde irás cuando no tengas un amigo, 
Tarde ya comprenderás por qué te digo: 

Pisa el (1) ______________ gasta las  (2) __________ 
Pisa el acelerador... hasta que puedas 

Pisa el acelerador… siéntete viva 
Pisa el acelerador… no estés cautiva 

Mientras tenga gasolina tu (3)  __________ 
Pisa el acelerador... 

Desconfía de quien te diga "ten cuidado" 
Sólo busca que no escapes de su lado, 

Antes de que te aniquilen sus reproches 
Déjalo que duerma y a la medianoche 

Sal por la (4)  __________, pon en marcha el coche y 
Pisa el acelerador... es estupendo 

Pisa el acelerador... salir (5) ____________ 
Pisa el acelerador... sal disparada 
Pisa el acelerador... de madrugada 

Pasa de mirar por el (6)  _____________ 
Y pisa el acelerador. 

Cuando la (7) _____________ de vivir se te empiece a repetir, 
Si en la película de ser mujer estás harta de tu papel, 

Pisa el acelerador... márchate lejos 
Pisa el acelerador… es mi consejo 

Pisa el acelerador… huye del (8) __________ 
Pisa el acelerador… ¡qué divertido! 
Rompe el código de la circulación 

Y pisa el acelerador. (…) 
 
 
 

Texto extraído de http://www.coveralia.com/letras/pisa-el-acelerador-joaquin-sabina.php 
Acesso: 12 de fevereiro de 2013. 

 



Anexo XXXIII – Fragmento do conto Taxi a Coyoacán de Dolores 
Soler 

 

 

El avión comienza a aterrizar y David ve desde su ventanilla la cumbre del 
volcán Popocatépetl, totalmente cubierta de nieve. Abajo, casas y casas, calles y 
más calles, parques, barrios elegantes, barrios populares, carreteras atascadas por 
el tráfico... Está llegando a la segunda ciudad más poblada del mundo, una de las 
más altas también: la [Ciudad de] México.  

Las azafatas comprueban si todos los viajeros respetan las indicaciones y 
David se pregunta cuánto tiempo hace que están sobrevolando la ciudad, que 
parece inmensa. ¿Cuántos kilómetros cuadrados puede tener? Las casas, las 
carreteras y los parques, cada vez más grandes, cada vez más cerca, desfilan bajo 
las alas del avión y de repente oye el ruido de las ruedas en el asfalto de la pista. 
Por fin está en México. 

Baja del avión, se dirige con los demás pasajeros al control de policía y 
enseña el pasaporte;  

Piensa que en Europa los días son ya más cortos, pues está terminando el 
mes de octubre y la luz ya no es tan fuerte ni tan viva como en esta parte del 
planeta. Hace un tiempo seco y agradable y los árboles le parecen más verdes y 
más frondosos1 que en España, el color de las flores más intenso. Le sorprende 
sobre todo la cantidad de gente que se agita a su alrededor y piensa que tiene que 
disfrutar al máximo de estas vacaciones porque ¡la vida, en realidad, es un viaje! 

 

1. adj. Abundante en hojas y ramas. 

!

!
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Fragmento do conto disponível em: 
http://www.difusion.com/uploads/telechargements/catalogue/ele/lecturas_graduadas/america_lati

na/TaxiaCoyoacan-UM.pdf 
Acesso: 12 de fevereiro de 2013. 
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Anexo XXXIV – Invenção de um final para o conto Taxi a Coyoacán 
de Dolores Soler 

 
Taller de escritura 

 
1. En grupos de cinco, siguiendo las orientaciones de la profesora, poneos de 

acuerdo para inventar y escribir un final para este cuento. 
 

Cuando terminéis el portavoz deberá leer en voz alta el final que todos habéis 
inventado. 

 

Orientaciones que cada grupo debe seguir: 

Grupo I 

El primer grupo tendrá que redactar un final donde estén presentes las siguientes palabras y 
expresiones: 

. pisa el acelerador; 

. gasta las ruedas; 

. película; 

. hace mucho calor; 

. la vida es un viaje. 

 

Grupo II 

El segundo grupo tendrá que redactar un final donde estén presentes las siguientes palabras y 
expresiones: 

. avión;  

. la vida es un viaje; 

. nubes; 

. primavera; 

. dibujar; 

 

Grupo III 

El tercer grupo tendrá que redactar un final donde estén presentes las siguientes palabras y 
expresiones: 

. puente; 

. la vida es un viaje; 

. estaciones del año; 

. la gente se está bañando en la playa; 

. hace frío; 



Grupo IV 

El cuarto grupo tendrá que redactar un final donde estén presentes las siguientes palabras y 
expresiones: 

. hay algunas nubes; 

. amigo; 

. divertido; 

. la vida es un viaje; 

. barrios elegantes. 

 

Grupo V 

El quinto grupo tendrá que redactar un final donde estén presentes las siguientes palabras y 
expresiones: 

. flores; 

. mes; 

. la vida es un viaje; 

. coche; 

. árboles frondosos. 

 
(Material de elaboração própria) 



Anexo XXXV –  Exemplos de algumas possíveis histórias finais para 
o conto Taxi a Coyoacán de Dolores Soler  

 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo XXXVI – Imagens ilustrativas de jogos e atividades lúdicas da 
infância 

 

 
!

Material de elaboração própria com imagens extraídas de: 

• http://www.educambiente.es/2012/08/los-5-mejores-juegos-tradicionales.html 

• http://www.gamesavenue.net/how-to-play-elastic-kids-games/ 

• http://www.superstock.com/stock-photos-images/1895-42439 

• http://www.catalogs.com/info/bestof/top-10-outdoor-kids-games 

• http://brincandonasruas.blogspot.pt/2010/11/brincadeiras-de-rua.html 

 
Acesso: 15 de abril de 2013.
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Anexo XXXVII – Poema “Era un niño tan pequeño” de Gloria 
Fuertes 
 
 

 
ERA UN NIÑO TAN PEQUEÑO 

 
Era un niño tan pequeño 

Era un niño tan pequeño, tan pequeño, 
que aún no sabía hablar. 

Y tenía una hermana, Berta, 
tan grande, tan grande, 

que no cabía por la puerta. 
Y tenía un perrito tan peludo y gordete 

que le trataba como a un juguete. 
El niño al perrito 

le traía frito. 
 

Le cogía, le apretaba, 
por los aires 

lo tiraba, 
por el rabo le cogía, 
y le hacía perrerías. 

 
Hasta que un día el perrito 

ya cansado de aguantar, 
dijo al niño: -Oye niño 
soy un perro de verdad. 

 
(Y el perrito 

le mordió un poquito 
en el culito) 

 
Y el niño que no sabía hablar, 

gritó con gran vozarrón, 
- ¡Mamá, este perro es un león! 

 
Gloria Fuertes 

 
 
 
 

 
Disponível em 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/poesia/poemas/gloriaf/poe
ma855.html 

Acesso: 14 de abril de 2013. 
 
 
 

  



Anexo XXXVIII – Ficha de trabalho A sobre o excerto do conto El 
nido de los sueños com uma atividade de pré-leitura  
 
Tras observar la siguiente imagen y leer el fragmento del cuento El nido de los sueños 
de Rosa Montero, contesta a la pregunta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Gabi no le gustaba ser como era, ni le gustaba su vida (…). Se pasaba los días envidiando la 
vida de los demás. Siempre le parecía (…) [q]ue los helados de postre que servían las madres de 
sus amigos eran (…) más dulces y más ricos que las duras barras (…) insípidas que compraba su 
madre los domingos. Por no hablar de las habitaciones. Casi todos sus compañeros (…) de colegio 
tenían un cuarto propio, (…). Cómo les envidiaba ese privilegio fantástico. 
 

Rosa Montero, El nido de los sueños 
 
 

1. Basándote en la observación de esta imagen, intenta explicar el significado del refrán “Unos 
nacen con estrella y otros nacen estrellados”, relacionándolo con la lectura del fragmento del 
cuento El nido de los sueños de Rosa Montero. 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Material de elaboração própria 
 Imagem extraída de http://www.frasesydichos.net/2011/10/unos-nacen-con-estrella-y-otros-nacen.html 

Texto extraído de http://pt.scribd.com/doc/33598908/El-nido-de-los-suenos 
Acesso: 14 de abril de 2013. 

 

 
  



Anexo XXXIX – Ficha de trabalho B sobre o excerto do conto El nido 
de los sueños sem uma atividade de pré-leitura 
 
Tras leer el fragmento del cuento El nido de los sueños de Rosa Montero, contesta a la 
pregunta: 

 
Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados 

 

A Gabi no le gustaba ser como era, ni le gustaba su vida (…). Se pasaba los días envidiando la 
vida de los demás. Siempre le parecía (…) [q]ue los helados de postre que servían las madres de 
sus amigos eran (…) más dulces y más ricos que las (…) barras (…) insípidas que compraba su 
madre los domingos. Por no hablar de las habitaciones. Casi todos sus compañeros (…) de colegio 
tenían un cuarto propio, (…). Cómo les envidiaba ese privilegio fantástico. 
 

Rosa Montero, El nido de los sueños 
 
 

1. Intenta explicar el significado del refrán “Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados”, 
relacionándolo con la lectura del fragmento del cuento El nido de los sueños de Rosa 
Montero. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Material de elaboração própria com texto extraído de http://pt.scribd.com/doc/33598908/El-nido-de-
los-suenos 

Acesso: 14 de abril de 2013. 
 
 

  



Anexo XL – Respostas dos alunos às fichas de trabalho de modelo A  
e B  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

Exemplo de resposta da ficha de trabalho de modelo A com atividade de pré-leitura 

!

Exemplo de resposta da ficha de trabalho de modelo B sem atividade de pré-leitura 

!



Anexo XLI – A canção “Cuando yo era pequeña” de Cecilia 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=QIj4ejzwvfs 
 

Acesso: 14 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
  



Anexo XLII – Ficha de trabalho sobre a canção “Cuando yo era 
pequeña” de Cecilia 
 
 

1. Escucha la canción y recoge las palabras o frases que se relacionen con las siguientes 
imágenes:  

 
 

 
Material de elaboração própria com imagens extraídas de http://www.google.es/search 

  
Acesso: 14 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 
 

  



Anexo XLIII – Letra da Canção “Cuando yo era pequeña” de Cecilia 
 
 
 

CUANDO YO ERA PEQUEÑA 
 

Cuando yo era pequeña 
y rezaba por las noches 
para no morir sin duelo 
sin deciros mis adioses 

 
Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mí 
 

Cuando yo era pequeña 
me metía en cada charco 

me calaba hasta los huesos 
mis zapatos eran barcos 

 
Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mi 
 
 

Cuando yo era pequeña 
a la vuelta del colegio 
me creía que la lluvia 
eran lágrimas del cielo 

 
Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mi 
 

Cuando yo era pequeña 
me contaron muchos cuentos 

que si yo no era buena 
me llevaban al infierno 

 
Cuando yo era pequeña era feliz 

ahora qué será de mí 
 
 

 
Disponível em http://www.metrolyrics.com/cuando-yo-era-pequeaa-letras-lyrics-cecilia.html 

 
Acesso: 14 de abril de 2013. 
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Anexo XLIV – Ficha de trabalho sobre o excerto do conto El nido de los sueños  de Rosa Montero 
 

Ella era la hija pequeña del grupo de los mayores, es decir, era la sexta. Los hermanos 
pequeños habían formado un grupo, y los mayores otro, y ella, Gabi, se había quedado 
sola en medio, y no la admitían en ninguno de los dos bandos. «Eres una patosa», le 
repetían sus hermanos, sus padres: «Estás siempre distraída, no miras por dónde vas, 
pareces boba, en qué estarás pensando...». Quizá habían aprovechado todos la ocasión y, 
hartos de ella, la habían abandonado. «No importa, Balbalú, peor para ellos», se dijo Gabi 
a media voz. Balbalú era su otro nombre, su personalidad secreta. Cuando estaba sola, o 
cuando estaba acompañada y no le gustaba la compañía; cuando estaba triste o cuando 
estaba alegre, o sea casi siempre, Gabi se sentaba en un rincón y se ponía a imaginar la 
trepidante vida de Balbalú. Se podía estar horas así, quieta como un lagarto y soñando 
despierta. «¡Ya está pensando en las musarañas!», gruñían entonces sus padres. Pero no. 
Pensaba en Balbalú. 

Rosa Montero, El nido de los sueños  
 

1. Tras leer el texto contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.1 Indica, eligiendo una de las opciones, el sinónimo de: 
 

1.1.1.Bandos (línea 3) 
a)  facción/ partido 
b) conjunto de pájaros 
c) grupo bullicioso de personas 
 
1.1.2.Boba (línea 4) 
a) tonta 
b) inteligente 
c)divertida 
 
1.1.3.Trepidante (línea 8) 
a) angustiante 
b) peligrosa 
c) agitada /intensa 

 

 

1.2 ¿Cómo caracterizas a Gabi? 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

1.3 ¿Por qué razón Gabi habrá inventado la existencia de Balbalú? 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Material de elaboração própria 
 

Fragmento do conto disponível em http://pt.scribd.com/doc/33598908/El-nido-de-los-suenos 

Acesso:  14 de abril de 2013. 



Anexo XLV – Elaboração da capa e contracapa do conto de Rosa 
Montero 
 

 
 

(Material de elaboração própria) 
  

 Imagina que trabajas en una editorial y tienes que elaborar la portada y 
contraportada de un nuevo libro que va ser publicado: el cuento de Rosa Montero cuyos 
fragmentos has leído. 
 
Orientaciones: 
 
1. Inventa un título alternativo para este cuento de Rosa Montero y escríbelo en la 

portada del libro que va a ser editado por tu empresa. 
 

2. Basándote en los fragmentos del cuento leídos en las dos últimas clases, intenta 
hacer un pequeño resumen de esta historia y escríbela en la contraportada de tu 
nuevo proyecto editorial: 

 
2.1 Utiliza verbos en pretérito imperfecto de indicativo; 
 
2.2 No te olvides de que la infancia es el período en el que todo es posible, incluso 

imaginar que uno es otra persona; 
 

3. Presenta, leyéndolo, el resultado de tu trabajo a tus compañeros de clase. 
!



Anexo XLVI – Desenho da capa e contracapa para elaboração da 
tarefa final 

 

 

 

 

 

Material de elaboração própria com imagem extraída de 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero14/rmontero.html 

Acesso: 14 de abril de 2013. 
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Anexo XLVII – Exemplos de trabalhos dos alunos relativos à 
elaboração da capa e contracapa do conto de Rosa Montero (tarefa 
final) 
 

  



Anexo XLVIII – Gravações de aulas 
 

Todas as gravações estão disponíveis em 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1cZrQkM5vfLTDBlVGZ6VkIxMWM&usp=sharing 

 

 

 


