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SESSÃO DE ABERTURA
Albertino Martins
Vice-Presidente da Faculdade de Educação e Desporto
Universidade de Cabo Verde – Polo do Mindelo
albertino.martins@docente.unicv.edu.cv

Queria deixar uma mensagem muito curta na qualidade de Vice-Presidente da Faculdade
de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde, para, efusivamente, saudar a realização
das II Jornadas da Língua Portuguesa do Mindelo, uma organização do Centro de Língua
Portuguesa do Instituto Camões em parceria com a Faculdade de Desporto e Educação da
Universidade de Cabo Verde e com a Delegação do Ministério da Educação em São Vicente.
Aproveitar o ensejo para saudar a todos e agradecer à equipa que, de forma competente,
dinâmica e criativa dirige o Centro de Língua Portuguesa, agradecer a todos os docentes e
discentes colaboradores do Centro de Língua Portuguesa, mas também cumprimentar e agradecer
a disponibilidade dos convidados pela sua generosidade em colaborar. A presença de todos vós
engrandece e honra estas jornadas.
Vivemos um momento de desafios, como de resto é a sina de Cabo Verde, mas importa
ressaltar que, mesmo nos momentos adversos, nunca deixamos de sonhar, de crescer e de
conquistar.
A língua é, efetivamente, um instrumento base da socialização humana e é também um
meio de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. Num pais como Cabo Verde, onde
coabitam duas línguas, uma materna e outra oficial, os momentos de reflexão sobre os diferentes
domínios da língua constituem oportunidades de aprendizagem que suportam o rerum cognoscere
causas de todas as outras áreas científicas.
Gostaria, por isso, na qualidade de responsável pela Faculdade que acolhe este evento,
de apelar a toda a nossa comunidade académica e em particular aos nossos estudantes para
acompanharem as comunicações que serão apresentadas e das quais, por certo, tirarão
importantes conhecimentos para o seu processo de formação.
O quadro de pandemia que nos impõe esta dura impossibilidade de estarmos fisicamente
juntos neste momento de arranque das jornadas, nem por isso enfraquece os objetivos e a
qualidade do programa desta edição.
Assim, para terminar, queria renovar as saudações a todos os participantes de uma forma
geral, desejar um excelente convívio na segurança que o contexto nos exige, e que as II Jornadas
da Língua Portuguesa no Mindelo sejam, de facto, um grande sucesso.
Um bem-haja a todos e desejo que sejam dias maravilhosos e de muita produção, de
muito convívio e de muita partilha do saber.
Um abraço a todos.
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SESSÃO DE ABERTURA
Maria Helena Andrade
Delegada do Ministério da Educação de Cabo Verde em São Vicente
Mariahelena.Andrade@me.gov.cv

Na qualidade de Delegada do Ministério da Educação em São Vicente estou aqui para
endereçar o convite a toda a comunidade educativa a participar nas II Jornadas da Língua
Portuguesa no Mindelo. A Delegação do Ministério da Educação é uma parceira privilegiada do
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a participação dos professores neste momento
de reflexão e de partilha é fortemente incentivada pelo que representa enquanto melhoria no
processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a qualidade do ensino passa, logicamente, pela
Língua Portuguesa.
As oficinas didáticas vocacionadas para os professores e os encontros com estudantes
das escolas secundárias, representam momentos de aprendizagem colaborativa e a Delegação
do Ministério da Educação congratula-se pela expressiva participação da comunidade educativa
nestas sessões.
Estas II Jornadas da Língua Portuguesa dão-nos também a oportunidade de conversar,
de ouvir, de partilhar experiências e histórias com dois escritores cabo-verdianos de renome
internacional: Fátima Bettencourt e Germano Almeida. O contacto próximo com estes autores
constitui também uma forma de incentivo à leitura, que tão importante é no nosso contexto. A
promoção da leitura em Língua Portuguesa desde o pré-escolar tem sido, aliás, um dos objetivos
centrais do trabalho desenvolvido pela Delegação de Educação, em parceria com o Camões –
Instituto da Cooperação e da Língua.
Assim, a minha participação aqui vai, sobretudo, no sentido de endereçar é um convite à
participação de toda a comunidade educativa nestas jornadas que serão, com certeza,
enriquecedoras e dotarão os participantes de melhores ferramentas para o seu dia a dia pessoal
e profissional.
Contamos com a presença de todos.
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CARTAS COM CIÊNCIA PARA INSPIRAR CRIANÇAS NOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Mariana Alves e Rafael Galupa
Laboratório Europeu de Biologia Molecular, Heidelberg, Alemanha
mariana.alves@embl.de; rafael.galupa@embl.de;cartascomciencia@gmail.com

RESUMO
Pensada para inspirar crianças a considerar o ensino superior e carreiras científicas, a Cartas com
Ciência desenvolve programas de troca de cartas tradicionais entre estudantes nos países de língua
portuguesa e cientistas espalhados pelo mundo. Através da correspondência escrita entre alunos e
profissionais científicos ao longo do ano letivo, em quatro rondas, criam-se conversas individuais e
duradouras, em português, que permitem mitigar barreiras e preconceitos associados ao ensino superior e
a carreiras científicas, humanizando os profissionais de ciência aos olhos dos alunos, mas que promovem
também a literacia científica e a língua portuguesa na sua forma escrita.
Fundada a 5 de maio de 2020 para celebrar o primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, a Cartas
com Ciência formou já 100+ cientistas em técnicas de escrita e de divulgação científica, para se
corresponderem com as primeiras quatro turmas participantes: em Portugal e Timor-Leste a partir de
outubro de 2020, e em Angola e Moçambique a partir de fevereiro de 2021. Nos primeiros três anos do
projeto, organizar-se-ão trocas de cartas com turmas de todos os nove Países de Língua Oficial
Portuguesa. Para muitas crianças nestes países, o português não é a sua língua materna, mas é a língua
que lhes permite aceder não só ao ensino como a todas as instituições oficiais e, por isso, é fundamental
para uma boa integração na sociedade civil. Por este motivo, a Cartas com Ciência acredita que a língua
portuguesa, falada por mais de 250 milhões em todo o mundo, possibilita alargar horizontes e criar
oportunidades para o desenvolvimento social e a partilha de conhecimento.

A Cartas com Ciência e a sua missão
A Cartas com Ciência desenvolve programas de troca de cartas tradicionais entre
estudantes nos países de língua portuguesa e cientistas espalhados pelo mundo. O grande
objetivo da Cartas com Ciência é contribuir para um mundo com maior igualdade de oportunidades
para todas as crianças, e a nossa missão, em específico, é inspirar crianças nos países de língua
portuguesa a considerar o ensino superior e carreiras científicas. Através da correspondência
escrita entre alunos e profissionais científicos ao longo do ano letivo, queremos criar conversas
individuais e duradouras, em português, que não só humanizem os profissionais de ciência aos
olhos dos alunos, dando-lhes a conhecer possibilidades de carreiras profissionais que eles
desconhecem existir ou que têm dificuldade em compreender, mas que promovam também a
literacia científica e da língua portuguesa na sua forma escrita.
Muitos dos estudantes de comunidades e países de baixo rendimento não se veem como
futuros cientistas e, na maior parte das vezes, nem chegam a considerar essa hipótese, ou
desconhecem mesmo este tipo de carreiras. No entanto, as carreiras científicas e tecnológicas
têm vindo a tornar-se cada vez mais relevantes, com o sector em crescimento nas últimas e
próximas décadas (Economic Modeling Specialists International, 2017; Graf et al., 2018) e com
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salários médios cerca de duas vezes superiores aos de outros empregos (Economic Modeling
Specialists International, 2017). Por isso, o acesso ao ensino superior e a carreiras científicas pode
representar uma oportunidade económica e de vida para as crianças nos países de língua
portuguesa, sete dos quais classificados como de rendimento baixo ou médio-baixo pelo Banco
Mundial.
Por outro lado, estes alunos geralmente veem os cientistas como inacessíveis – apesar
de a ciência estar presente nos meios de comunicação, normalmente os alunos não conhecem
nenhum ou nenhuma cientista pessoalmente e, por consequência, não se veem nesse papel. Sem
intervenções que aproximem estes estudantes da ciência e dos cientistas, muitos deles ficam
automaticamente excluídos das oportunidades económicas e de vida que as carreiras científicas
oferecem.
Como é que os estudantes desenvolvem atitudes positivas em relação à ciência? Estudos
mostram que há três variáveis importantes: a competência (as crianças entendem o que é a
ciência; “entendo como é que a ciência se relaciona com a minha vida e com a minha comunidade”;
“quero aprender mais sobre ciência”), o desempenho (as crianças sentem-se capazes de sucesso
em ciência; “tive sucesso numa atividade relacionada com ciência”; “consigo aprender sobre
ciência e consigo fazer ciência”) e o sentimento de pertença (as crianças sentem-se reconhecidas
por outros como ligadas à ciência; “as minhas ideias e opiniões são valorizadas na ciência”; “posso
pertencer à comunidade científica”) (Carlone & Johnson, 2007; Jarvis, 2020). Destas três variáveis,
o mais importante é o sentimento de pertença (Jarvis, 2020; Oseguera et al., 2019). Por outras
palavras, é necessário ajudar as crianças a sentirem-se como potenciais cientistas, ajudá-las a
criar uma identidade científica. Uma maneira de o fazer é dar a conhecer a estas crianças
exemplos de pessoas que se tornaram cientistas e com quem elas se possam identificar. É esse
um dos objetivos da Cartas com Ciência, que cria pares entre crianças e cientistas, com base não
só nos interesses científicos das crianças, mas também nos interesses lúdicos de crianças e
cientistas. Para isso, crianças e cientistas preenchem um formulário específico no início do ano
letivo, para encontrarmos o melhor par aluno/a-cientista. Um alinhamento de personalidade e de
valores é muito importante para criar um sentimento de identificação, mais do que o grupo étnico
ou o género a que as crianças pertencem (Jarvis, 2020).
Usando a língua portuguesa como denominador comum, o nosso programa constitui
assim um complemento para a formação científica tradicional dos alunos, inspirando-os a
tornarem-se futuros cidadãos e consumidores de informação curiosos e críticos, cientes do
impacto da ciência no seu quotidiano, da sua importância para a construção do conhecimento e
das suas várias dimensões globais.
Os eixos diretores da Cartas com Ciência
A Cartas com Ciência assenta em quatro eixos diretores: a Ciência, a Educação, a Língua
e a Sociedade, num contexto que é o da Lusofonia. Os alunos que participam na Cartas com
Ciência vivem num dos nove Países de Língua Oficial Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste). Oito
destes países são considerados países em desenvolvimento e cinco deles estão na lista da ONU
dos países menos desenvolvidos. É preciso pois ter em atenção que as realidades nos países de
língua portuguesa são muito díspares no que toca aos quatro eixos da Cartas com Ciência, por
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exemplo em relação ao nível de desenvolvimento da ciência nestes países, na frequência do
ensino superior, ou mesmo na utilização da língua portuguesa.
Por exemplo, se considerarmos a população de estudantes inscritos no ensino superior
em Cabo Verde, no Brasil ou em Portugal, estimamos que essa população representa entre 3% a
7% da população total de cada um desses países, enquanto que em Timor-Leste, Guiné-Bissau,
Moçambique ou Angola, esse valor está entre 0.1% e 0.85%. É fácil estes números perpetuaremse. Um estudo de 2018 da National Science Foundation dos Estados Unidos da América, revela
que estudantes com pais menos habilitados ou de estatuto socioeconómico inferior têm menor
probabilidade de ingressar no ensino superior e, em particular, de escolher cursos de ciências.
Outros estudos apontam para a mesma tendência (Crosnoe & Muller, 2014; Gorard & See, 2009;
Thomson, 2018). Por todos estes motivos, queremos trabalhar com professores e alunos nestes
países para promover a literacia científica e linguística, bem como as aspirações educativas e
profissionais dos alunos.
Também temos cenários completamente distintos nos nove países em relação à língua
portuguesa: em Portugal ou no Brasil, por exemplo, o português é a língua materna da grande
maioria da população, mas em Angola só o é de 40%, ou em Moçambique de 17%, apesar de o
português ser a única língua oficial. Em Moçambique, por exemplo, estamos em presença de mais
de 40 línguas diferentes. Isto significa que, para muitas crianças, a língua falada na escola, o
português, não é a sua língua materna, mas é a língua que lhes permite aceder não só ao ensino
como a todas as instituições oficiais e, por isso, é fundamental para uma boa integração na
sociedade civil. Já em Timor-Leste, a língua portuguesa tem uma relevância diferente. Menos de
1% da população tem o português como língua materna; para a grande maioria é o tétum que
ocupa este lugar, e o tétum é também língua oficial de Timor. Ainda assim, 40% da população fala
português fluentemente. Acreditamos que o conhecimento e o domínio da língua portuguesa por
todos é uma mais-valia, dado que existem 250 milhões de pessoas em todo o mundo que a falam.
Queremos por isso promover a língua portuguesa enquanto língua de conhecimento, de acesso a
oportunidades, e de entendimento entre povos.
A Cartas com Ciência quer também proporcionar formação e experiência em técnicas de
escrita e de divulgação científica a investigadores de língua portuguesa, de diferentes áreas e em
diferentes fases das suas carreiras. Esperamos, assim, capacitar os investigadores a
estabelecerem interações mais significativas com a sociedade. Existem muito poucos dados
relativos à realidade de atitudes para a comunicação científica nos países lusófonos. Um
questionário do Wellcome Trust, no Reino Unido, revelou que 34% dos cientistas inquiridos se
sentem pouco ou nada preparados para interagir com o público, e mais de 20% disseram que
interagiriam mais se tivessem mais treino e mais oportunidades; 73% consideram ter uma
responsabilidade moral de interagir com o público e 58% consideram ser importante encontrar
tempo para o fazer.
Finalmente, através dos nossos canais de comunicação, queremos ajudar a quebrar
estereótipos e preconceitos em relação à ciência, aos cientistas e aos países em desenvolvimento,
melhorando a forma como as sociedades encaram a educação, a ciência e a diversidade.
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O plano de ação da Cartas com Ciência
Inspirada no projeto americano Letters to a Pre-Scientist, um programa em inglês de troca
de cartas entre cientistas internacionais e alunos de meios desfavorecidos nos Estados Unidos, a
Cartas com Ciência é uma spin-off da Native Scientist, uma organização sem fins lucrativos que
desenvolve e implementa projetos educacionais e de divulgação científica com crianças migrantes.
A Cartas com Ciência foi oficialmente lançada no dia 5 de maio de 2020, o primeiro Dia Mundial
da Língua Portuguesa, e desde então tem mais de 700 cientistas inscritos e 25 professores que
demonstraram interesse em receber a Cartas com Ciência nas suas turmas. Durante os meses de
Verão de 2020, formámos 350 cientistas em técnicas de escrita e de divulgação científica, para se
corresponderem com as primeiras turmas participantes. Arrancámos com três turmas no início do
ano letivo 2020/2021: uma turma de 5º ano em Portugal, uma turma de 8º ano em Timor-Leste e
um grupo de alunos em São Tomé e Príncipe, dos 10 aos 16 anos, que pertencem a uma iniciativa
chamada “Laboratório de escrita e reescrita de textos”. Para o início do ano letivo no hemisfério
sul, em fevereiro de 2021, planeamos ter o nosso programa de correspondência por cartas a
decorrer com uma turma de 7º ano em Angola e uma turma de 11º ano em Moçambique. Para
2022, estamos em contacto com escolas no Brasil e em Cabo Verde. O grande objetivo da Cartas
com Ciência para os três primeiros anos é chegar a cada um dos nove países de língua oficial
portuguesa, e posteriormente chegar também a comunidades lusófonas noutros países.
Durante um ano letivo, alunos e cientistas trocarão um total de oito cartas organizadas em
quatro rondas. Cada ronda inicia-se com os alunos a escreverem uma carta aos seus cientistas
correspondentes, que são enviadas pelos professores das turmas respetivas. Uma vez recebidas
as suas cartas, os cientistas escrevem uma carta de resposta, que enviam para a escola dos
alunos. Uma vez recebidas todas as cartas na escola, os professores organizam uma aula de festa
de abertura de cartas e as respostas dos cientistas são trabalhadas em aula. Os alunos escrevem
então uma nova carta e uma nova ronda recomeça. Cada ronda é inspirada num tema específico:
(i) investigação e carreira; (ii) ensino superior; (iii) obstáculos na educação e carreira e como
superá-los; (iv) património da língua portuguesa. Os temas ajudam a criar estrutura, facilitam o
trabalho dos professores nas aulas sobre as cartas e também ajudam a garantir que todos os
alunos aprendem com consistência certos aspetos que consideramos fundamentais para que se
interessem por ciência e se entusiasmem para considerar o ensino superior e explorar carreiras
científicas. Por outro lado, os temas podem ajudar os cientistas a escrever em situações em que
a conversa possa estar a fluir menos naturalmente. Para cada tema, os cientistas recebem
sugestões de tópicos e considerações a pensar e a desenvolver nas cartas, sem que com isso se
queira limitar a criatividade e nunca esquecendo que o essencial é estabelecer uma conversa
natural e informal.
O nosso modelo de operação rege-se assim por quatro componentes essenciais: (i) todos
os alunos participam: trabalhamos com turmas ou grupos inteiros, em que todos os alunos
participam no programa independentemente do seu interesse inicial em ciência e das suas
capacidades de escrita e leitura; (ii) as interações são personalizadas e duradouras: cada aluno
ou aluna tem o seu próprio, ou a sua própria, cientista correspondente, o que permite o
desenvolvimento de interações com mais significado e mais impacto, que geram experiências
memoráveis; (iii) o emparelhamento é feito por interesses: como referido, cada par cientista-aluno
é formado com base nos interesses científicos e de lazer dos alunos, para promover o entusiasmo
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dos alunos e a sua vontade de aprender mais e fazer perguntas; (iv) apoio aos professores e aos
cientistas: proporcionamos formação específica para os cientistas e estamos em contacto regular
com os professores durante o ano letivo, providenciando apoio durante todo o ano quer aos
cientistas quer aos professores, disponibilizando também vários recursos.
Acreditamos que o modelo de troca de cartas torna a experiência mais memorável e
pessoal, especialmente para as crianças, para as quais será provavelmente a primeira vez que
enviam e recebem uma carta. Estudos mostram que a escrita de cartas que envolvem gratidão
contribui para sentimentos acrescidos de felicidade e de satisfação com a vida (Toepfer et al.,
2009; Toepfer et al., 2012). Por outro lado, o tempo de espera pela resposta de um cientista “a
sério” também permite criar expetativa e aumenta o envolvimento e o compromisso dos alunos.
As cartas estimulam ainda a prática da escrita em língua portuguesa e a prática manuscrita. A
escrita à mão, por oposição à escrita em computador, permite reter melhor a informação e promove
a criatividade, evitando a saturação cognitiva que pode advir de se escrever no computador
(Mueller & Oppenheimer, 2014). A escrita à mão estimula também os alunos a pensarem mais no
que escrevem, a escreverem mais e a utilizarem palavras mais complexas. Por outro lado, a escrita
de cartas à mão não requer tecnologias digitais e, portanto, escolas com dificuldades de acesso à
internet ou com poucos computadores não ficam excluídas de participar nos programas Cartas
com Ciência.
O impacto dos nossos programas será medido através de métodos quantitativos e
qualitativos. Os alunos preenchem um questionário no início do ano letivo, antes do programa
começar, e no final do ano letivo, quando o programa acaba. O questionário avalia a relação dos
alunos com as realidades da ciência, do ensino superior e da língua portuguesa e ajudar-nos-á a
medir potenciais alterações nas suas atitudes em relação a estes domínios. Estes questionários
são revistos pelos professores participantes e também pelos nossos parceiros em Ciências da
Educação. Também recolheremos medidas de impacto qualitativas durante o ano letivo, como
testemunhos dos alunos, escritos e audiovisuais, para complementar os dados quantitativos dos
questionários com uma visão mais completa e holística do impacto do programa. Os professores
e os cientistas também preenchem um questionário no final do programa, relativo à sua
participação, para avaliarmos a sua perceção e satisfação com a iniciativa e melhorarmos assim
o programa.
Ao aumentar o acesso à realidade do ensino superior e de carreiras científicas junto de
estudantes em contextos socioeconómicos desfavorecidos, a Cartas com Ciência espera
promover a redução das desigualdades através da cooperação entre cientistas, professores e
alunos de língua portuguesa.
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O presente documento tem como objetivo fazer uma breve reflexão sobre a escrita como
um processo cognitivo e linguístico. Neste sentido, temos de começar por recordar que a escrita
faz parte de uma outra componente mais abrangente que é a linguagem a qual, por sua vez, está
muito proximamente associada ao pensamento. Deste modo, faremos referência às origens do
pensamento, ou seja, como é que ao longo da evolução da espécie humana o pensamento foi
evoluindo, e qual a sua relação com a linguagem.
De acordo com Merlin Donald, na evolução da espécie, houve uma etapa na qual o
pensamento era de tipo episódico, ou seja, cada pensamento surgia desconectado dos outros
pensamentos, como acontece em algumas séries televisivas, em que cada episódio pode ser visto
e entendido independentemente dos outros, sem que exista uma continuidade com o episódio
subsequente. O pensamento era assim caracterizado por não ter uma lógica de continuidade, uma
relação causal entre os acontecimentos, o que, como veremos irá impedir que surja uma
linguagem estruturada.
Deste modo, atualmente, o pensamento episódico é típico dos animais como, por
exemplo, os primatas. Mais ainda, é o que carateriza o pensamento das crianças na fase em que
elas “esquecem” um objeto quando este é escondido, como se o mesmo tivesse deixado de existir.
Ou seja, as crianças ainda não têm capacidade cognitiva para reter e evocar a memória daquele
objeto, estando dependentes da presença concreta do mesmo para perceberem a sua existência.
Portanto, é como se houvesse um episódio, em que as crianças vêm o objeto e ele existe, mas,
quando o objeto é escondido, ele deixa de existir, portanto, é um outro episódio, um outro
acontecimento, pois as crianças ainda não conseguem fazer a ligação entre as duas situações.
O pensamento episódico é assim uma etapa que caracteriza tanto a evolução da espécie
humana - filogeneticamente, como o desenvolvimento de cada ser humano - ontogeneticamente.
No entanto, posteriormente, este pensamento episódico vai evoluir para um pensamento mimético,
evolução esta que implica duas grandes aquisições cognitivas. Por um lado, a capacidade de reter
e recordar acontecimentos, criando relações sequenciais e/ou causais entre esses mesmos
acontecimentos, ou seja, a capacidade não só para reter na memória episódios experienciados,
mas também para estabelecer ralações entre esses mesmos episódios. Por outro lado, e
associada à primeira, a emergência de uma necessidade e intencionalidade comunicativa. De
facto, se é verdade que só quando temos capacidade para estabelecer ligações conceptuais entre
memórias e acontecimentos, é que vamos ser capazes de criar uma linguagem, também é verdade
que a linguagem só surgirá como resultado de uma intencionalidade comunicativa.
Na analogia com o desenvolvimento das crianças, estas já ultrapassaram o pensamento
episódico, pois já são capazes de perceber que os objetos existem mesmo quando não estão
presentes em termos sensoriais. Assim, as crianças já percebem que o objeto não desapareceu e
apenas está tapado, ou seja, elas já criaram uma representação mental da realidade que pode ser
evocada e manipulada mentalmente. Esta construção da uma representação mental e a
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capacidade de as evocar é exatamente o que permite, por exemplo, a construção de uma
linguagem.
A partir do momento em que o ser humano passou a ser capaz de criar representações
mentais de “cenas” da sua vida, e a estabelecer ligação entre essas “cenas”, então começou a ser
capaz de fazer “um filme” das suas experiências e querer apresentá-lo aos outros.
É com o homo erectus que se torna evidente esta necessidade de querer emitir para o outro
algumas “cenas” do seu filme através dos gestos, isto é, a utilização da ação motora para
exteriorizar o seu pensamento - a mimética. Nas crianças acontece o mesmo, pois, quando ainda
não sabem falar, elas comunicam exatamente através de gestos (como o apontar ou o esticar os
braços) para comunicarem de modo intencional (indicar um objeto ou querer ir para o colo de
alguém).
Em síntese, na fase mimética a espécie humana passou a ter consciência de sensações,
emoções, ideias e a ser capaz de as evocar, bem como ter intenção de transmitir essa informação
aos outros através de gestos criados com intencionalidade comunicativa.
Dado que a mimética era insuficiente para realizar toda a complexidade da comunicação,
como por exemplo comunicar emoções ou conceitos abstratos, na evolução da espécie humana
surgiu uma nova etapa, denominada linguística e presente no humano arcaico. Assim, nesta fase,
em que já existia uma linguagem oral, que era utilizada para permitir a comunicação abstrata entre
dois interlocutores, de um modo claro, preciso e sem deixar dúvidas sobre o conteúdo que se está
a comunicar.
No desenvolvimento das crianças, esta necessidade de comunicar de maneira clara e
compreensível também surge, pelo que elas vão progressivamente utilizando cada vez mais uma
linguagem oral, que vão adquirindo no seu contexto social. Como é natural, a linguagem não verbal
não desaparece totalmente, tornando-se sim num complemento importante para a linguagem oral,
ou seja, há uma evolução que vai do gesto para a palavra, mas a palavra não exclui o gesto, pois
este permanece como um importante complemento da linguagem oral, que facilita tanto a sua
expressão como a sua compreensão.
O percurso linguístico descrito até ao momento refle assim uma evolução que se articula
com o desenvolvimento cognitivo, ou seja, de uma fase de perceção de informações sensoriais,
evoluiu-se para a capacidade de combinar essas informações e formar imagens mentais, as quais
vão estar subjacentes aos conceitos e às palavras. Deste modo, a palavra não é mais dos que
uma representação externa de um constructo que tem de ser construído pelo próprio indivíduo e
que resulta da relação deste com o mundo à sua volta. A palavra terá assim tanto mais valor
quanto maior for a experiência do indivíduo com o conteúdo associado à palavra, o que quer dizer
que uma mesma palavra pode ter diferentes conotações para diferentes pessoas, em função das
experiências de cada uma.
Sendo visível tanto na evolução da espécie humana como no desenvolvimento de cada
ser humano, a etapa linguística oral é de grande abstração, possuindo um conjunto de
características linguísticas, como são a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica e a
pragmática, que permitem ao ser humano comunicar conceitos, noções, emoções, etc. Deste
modo, a comunicação oral torna possível o próprio processo de ensino-aprendizagem.
A última etapa a que faremos referência é a visual-simbólico, porque utiliza o processo
visual e não o oral, mas em que também existe simbolização, tal como acontecia com a linguagem
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oral. De algum modo, a representação visual-simbólica surgiu como um processo de
transcendência do aqui e agora, ou seja, através dela pretendia-se ultrapassar o espaço e o tempo
em que era produzida, pois uma das limitações da linguagem oral era exatamente o facto de estar
“presa” ao espaço e ao momento em que era produzida, não podendo ser reproduzida de modo
exato mais tarde e num outro local.
Deste modo, uma primeira representação visual utilizou um caminho pictórico, no qual
havia uma representação visual de episódios vividos pelos indivíduos, tais como cenas de caça,
de organização comunitária, ou de outros acontecimentos que se queriam registar. Exemplos
desta representação visual pictórica, são as pinturas rupestres, como as do Vale do Côa, através
das quais os nossos antepassados pretendiam deixar uma marca, um vestígio da sua passagem,
para além da sua vida finita.
Não sendo realmente uma representação simbólica, este caminho pictórico evoluiu
naturalmente e surgiu a escrita ideográfica, como foi exemplo a escrita egípcia e a escrita
tradicional chinesa, na qual existem ideogramas, símbolos, que representavam ideias, conceitos.
De facto, ainda hoje encontramos a ideografia na nossa cultura, como é o caso dos sinais de
trânsito ou a matemática, na qual sinais como “+” ou “>” transmitem uma ideia, um conceito.
No entanto, o sistema ideográfico tinha, e tem, limitações, como é a necessidade da
existência de uma enorme quantidade de ideogramas - símbolos, que estão abstratamente
relacionados com um imenso número de objetos, conceitos, etc. Deste modo, para além de fazer
um enorme apelo à memória, a aprendizagem de um sistema como este prolonga-se muito no
tempo.
Neste sentido, os sistemas visuais-simbólicos evoluíram para um sistema mais económico
em termos dos símbolos utilizados, surgindo o sistema fonológico, isto é, um sistema em que cada
símbolo já não representava uma ideia, representando sim um som. Temos assim um sistema
silábico, em que cada símbolo representa uma sílaba (e.g., escrita japonesa), e um sistema
alfabético, em que cada símbolo (grafema) representa um som (fonema) (e.g., escrita portuguesa).
Desta forma, o nosso sistema alfabético tem 26 letras, que podem ser combinadas em quantidades
e maneiras diferentes para formarem todas as palavras conhecidas.
No entanto, esta economia de caracteres trouxe uma desvantagem, pois implicou um
aumento no grau de abstração envolvido na utilização deste sistema de representação visualsimbólica. De facto, na ideografia existe uma relação direta entre o símbolo e o que ele representa,
o que é muito menos abstrato do que o funcionamento de um sistema alfabético, no qual existem
símbolos abstratos (i.e., os grafemas), que representam sons (i.e., fonemas), os quais, por si só,
não têm qualquer significado, ganhando-o apenas quando são combinados de determinada forma
para formar as palavras. Assim, as palavras faladas são constituídas por combinações de sons
(i.e., fonemas), os quais podem ser convertidos em símbolos (i.e., grafemas), que, quando
combinados, formam as palavras faladas, desde que se domine o princípio alfabético (i.e., a
relação mais ou menos previsível entre fonemas e grafemas).
Em resumo, se por um lado um sistema fonológico é muito mais económico do que um
sistema ideográfico, em termos do número de carateres envolvidos, por outro, o processo de
escrita fonológico é muito mais abstrato do que é o ideográfico. Ou seja, implicando menos
memorização, os sistemas fonológicos exigem um maior nível de abstração.
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Mas, qual é a grande vantagem de um sistema visual-simbólico, como é o caso do sistema
fonológico? De um modo muito simples, a resposta é: permitir a criação de um sistema de
armazenamento simbólico externo, que pode ser transportado no espaço e perpetuado no tempo.
Ou seja, o que é escrito hoje, pode ser lido amanhã, depois de amanhã, ou daqui a dez anos e
num outro local qualquer, sem que perca informação.
Tal como nas etapas anteriormente referidas, também aqui o desenvolvimento das
crianças revê o que foi a evolução da espécie, pois, geralmente após a aquisição da linguagem
oral, as crianças irão aprender a ler e a escrever.
Em conclusão, podemos dizer que a escrita é o culminar de um processo evolutivo e
desenvolvimental, que combina componentes cognitivas e linguísticas, que nos permitem não só
exteriorizar um pensamento, como acontece com a linguagem oral, mas que vai mais além, pois
permite registar esse pensamento de tal maneira que ele pode persistir para além do nosso tempo
e do nosso espaço.
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Resumo
A presente comunicação objetiva analisar a importância do letramento acadêmico, em
universidades públicas, a partir da implementação de projetos como o Programa de Tutoria do Instituto de
Letras, da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada na cidade de Niterói-RJ (Brasil). O Programa
de Tutoria – também nomeado como mentoring ou tutoramento – possibilita auxiliar alunos ingressantes
em atividades acadêmicas práticas e específicas do curso de Letras, como uma tentativa de manter o
interesse e contribuir para a inserção do corpo discente no ambiente universitário. Desse modo, através de
uma fundamentação teórica baseada nos conceitos de “letramento”, pela perspectiva de Magda Soares
(2009);“letramento acadêmico”, pela ótica de Maria Emília Almeida de Cruz (2007); “multiletramento”, pelo
olhar de Roxane Rojo (2012) e Anair Valência Martins Dias (2012); “gêneros textuais”, pela visão de Luiz
Antônio Marcuschi (2008); e “situações de comunicação”, pelo viés de Ângela Kleiman (2004), são
oferecidas distintas atividades de cunho discursivo para estudantes da área de Letras. Como resultado,
pudemos verificar um maior engajamento dos alunos do curso de Letras, especialmente nos períodos
iniciais – foco do Programa – e uma maior sensação de pertencimento ao ambiente universitário e
acadêmico, de modo que os alunos se tornaram mais participativos e mais instruídos acerca dos gêneros
acadêmicos principais, a saber: fichamento, resumo e resenha. Nesse sentido, explora-se a prática
pedagógica e os resultados adquiridos pelo Programa, em 2019, a fim de refletir sobre como tal iniciativa
possibilita a melhoria na capacidade crítica e argumentativa dos discentes.
Palavras-chave: Letramento. Práticas pedagógicas. Universidade.

1.Introdução
Adentrar o Ensino Superior requer do corpo discente o conhecimento de questões
específicas do ambiente acadêmico. Entre normas e padronizações, o estudante se insere em um
novo ambiente de aprendizagem, completamente distinto da experiência vivenciada em sua
jornada na Educação Básica. Devido a tal problemática, um dos principais obstáculos vivenciados
no Ensino Superior público e privado do Brasil remete à questão da evasão escolar. É possível
observar, sobretudo nos períodos iniciais da vida acadêmica, um índice de frequência de
estudantes matriculados em cursos universitários abaixo das expectativas, seja pela
impossibilidade socioeconômica de manter o vínculo institucional (inclusive em instituições
públicas), seja pela dificuldade de inserção no ambiente científico. Como superar, portanto, um
obstáculo tão complexo?
No tocante a essa questão, verifica-se por parte de algumas universidades públicas a
implementação de iniciativas educacionais que possibilitam o auxílio aos alunos ingressantes,
como uma tentativa de manter o interesse do corpo discente em questões práticas ou específicas
da universidade. Além disso, devido à implementação do Exame Nacional do Ensino Médio

II JORNADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MINDELO | Práticas de escrita: percursos didáticos e literários

19

práticas de escrita em contexto escolar e académico

(ENEM) e do Sistema de Seleção Unificada (SiSU)1, ocorre a massificação do acesso ao Ensino
Superior em universidades brasileiras, tornando-se necessária a presença de alternativas não
apenas pautadas pela mera aquisição do diploma universitário, mas também pelo fornecimento
aos estudantes de um fator motivacional que resulte no amadurecimento e na autonomia individual
ao longo do seu percurso profissional. Em outras palavras, faz-se urgente a construção de um
ambiente educativo que dialogue com as necessidades do corpo discente, sobretudo nos primeiros
anos da vida acadêmica, em que cada um vem de uma realidade distinta. Encontram-se na mesma
turma pessoas recém-formadas no Ensino Médio e outras afastadas dos estudos há anos;
pessoas oriundas da rede pública e outras da rede privada; pessoas da capital e outras do interior;
dentre outros.
A partir dessa perspetiva, o projeto de Tutoria, também denominado como mentoring ou
tutoramento, vem se consolidando nas últimas décadas no ambiente universitário. É preciso
ressaltar, no entanto, que o Programa de Tutoria adquire um desenvolvimento singular de acordo
com a instituição e o curso pretendido, como no caso do Programa de Tutoria do Instituto de Letras
da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada na cidade de Niterói- RJ (Brasil), há cerca
de dez anos. Cabe pontuar, ainda, que dentro desta Universidade, o Programa em questão se
destaca, tornando-se uma referência para as demais Tutorias. Ademais, graduandos de outros
cursos, de outras universidades, pós-graduandos e até mesmo pessoas não envolvidas no
ambiente acadêmico procuram a Tutoria e participam das atividades, que são sempre abertas à
comunidade. Isso parece refletir positivamente a proporção que o Programa assume na UFF,
mantendo a qualidade acadêmica atrelada à acessibilidade para a diversidade de alunos.
Coordenado pela Divisão de Monitoria da PROGRAD, o Programa de Tutoria tem
processo seletivo anualmente e se configura com base na confeção de projetos e disponibilidade
de recursos para o Programa, sob a coordenação de professores vinculados ao Instituto de Letras
(UFF) e com a participação de discentes dos programas de pós-graduação strictu sensu do
Instituto de Letras da Universidade: POSLING (em Estudos de Linguagem) e POSLIT (em Estudos
de Literatura).
Composto por tutores vinculados à pós-graduação strictu sensu do Instituto de Letras da
Universidade Federal Fluminense (UFF), o projeto também possibilitou aos educadores um espaço
de autonomia e solidariedade, apoiados pela infraestrutura da própria universidade. Ao construir
esse diálogo com os tutores, o projeto demonstra o compromisso ético com a comunidade
acadêmica ao fornecer um espaço de formação continuada para os profissionais participantes.
Nesse sentido, programas como o de Tutoria atuam como uma plataforma de incentivo tanto para
os tutorandos, quanto para os tutores vinculados.
Assim, a fim de pensarmos melhor a constituição deste projeto, suscitamos as seguintes
hipóteses: como o desenvolvimento de tais projetos contribui na formação do letramento
acadêmico de estudantes universitários brasileiros? Qual a especificidade metodológica que
permite distingui-lo de práticas docentes recorrentes?

1

Tanto o ENEM, quanto o SiSU visam democratizar o acesso ao Ensino Superior público brasileiro, de
modo que uma mesma prova é aplicada em todo o território nacional. Posteriormente, o processo de
inscrição nas universidades é feito de forma on-line, para que estudantes de todo o país possam disputar
vagas em quase todas as universidades públicas.
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2. Justificativa
Ao longo do trabalho desenvolvido pelo Programa de Tutoria, no biênio 2019-2020, podese observar o interesse por parte dos alunos em participar de atividades práticas como uma
maneira de conhecer mais especificamente o ambiente universitário. Neste período inicial, é
esperado que o discente de cursos de graduação produza textos orais e escritos de maneira
adequada, a partir de gêneros e modalidades específicas, tais como: fichamento, resumo,
resenha, artigo de opinião, seminário, entre outros. No entanto, ainda que tais ações já estejam
presentes no cotidiano da universidade, é preciso atentar para as dificuldades encontradas pelos
alunos na compreensão e execução de tais práticas.
Junto disso, no ambiente virtual, o Programa também realiza postagens que atinjam de
forma eficaz um público maior, como os alunos da modalidade semipresencial do curso, que
dificilmente residem próximo à universidade. Não se trata de substituir as atividades presenciais,
mas de complementar a missão de criar mais possibilidades para o aluno de se manter ativo no
curso.
Do mesmo modo, também se verifica a pertinência de projetos presenciais (principal
formato de atuação dos tutores) que ampliem a formação do alunado, sobretudo em cursos de
licenciaturas, isto é, também direcionado para o ensino. Nesse sentido, o Programa de Tutoria da
Letras-UFF busca promover o auxílio da compreensão textual dos estudantes, em um trabalho
processual de leitura e escrita, a partir de atividades voltadas para questões vocacionadas para a
área de Letras, tais como: a escrita de gêneros textuais da argumentação, o aprendizado de
gêneros orais, a formação do leitor, a leitura de textos literários e acadêmicos, escrita criativa,
entre outros.
Assim, o Programa de Tutoria se torna tanto uma possibilidade de aprendizagem para os
estudantes de Letras, como também, para os tutores em exercício, possibilitando, desse modo,
uma relação fundamental entre docência e discência, essencial para a conceção de tais projetos
em que a tarefado ensinar dilui-se na experiência realmente fundante de aprender (FREIRE,
1996). Nesse sentido, ressaltamos que a concretização deste projeto de pesquisa permitirá a
difusão de um debate acerca de práticas de letramento em uma perspetiva acadêmica,
contribuindo, assim, para fomentar o interesse de estudiosos sobre o tema na área de Letras e
Linguística. Além disso, é preciso salientar que os estudos sobre o letramento no âmbito da
universidade pública brasileira vêm adquirindo cada vez mais notoriedade nos estudos científicos.
A experiência prática com estudantes universitários recém-ingressados no Ensino Superior
demonstra a necessidade da difusão de práticas educativas voltadas para a perspetiva do
letramento em contextos acadêmicos.
3. Fundamentação teórica
Através de uma fundamentação teórica baseada nos conceitos de “letramento”, pela
perspectiva de Magda Soares (2009);“letramento acadêmico”, pela ótica de Maria Emília Almeida
de Cruz (2007) e Adriana Fischer (2008); “multiletramento”, pelo olhar de Roxane Rojo (2012) e
Anair Valência Martins Dias (2012);“gêneros textuais”, pela visão de Luiz Antônio Marcuschi
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(2008); “sequências didáticas” pelo pensamento de Dolz (2004) e “situações de comunicação”,
pelo viés de Ângela Kleiman (2004), objetivamos analisar a constituição do Programa de Tutoria,
com base na experiência sucedida no Programa de Tutoria do Instituto de Letras, da Universidade
Federal Fluminense (UFF), no biênio 2019-2020.A contribuição dos estudos citados, portanto,
permite examinar, classificar e delimitara noção de letramento como uma prática social a ser
desenvolvida em espaços universitários e, por conseguinte, pensar a sua apropriação em termos
educacionais.
Contudo, ressaltamos a conceção de Soares (2009) que, por sua vez, privilegia uma
abordagem que contribua para amenizar a confusão normalmente efetuada entre as noções de
letramento e alfabetização, ainda que tais conceitos sejam indissociáveis e interdependentes.
Como afirma a autora, a alfabetização se desenvolve através de práticas sociais de leitura e
escrita, isto é, por meio do letramento, sendo este, por sua vez, desenvolvido através da
aprendizagem de relações que dependem da alfabetização (SOARES, 2004).
Além de tal questão, acrescenta-se a essa perspetiva de análise que ao falar sobre
letramento, necessariamente, fala-se sobre uma prática relacionada a um contexto social
específico. Mais detidamente, o letramento pode ser considerado como o “resultado da ação de
ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou
um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 2009, p. 18). Assim,
o letramento, como nos apropriamos aqui, apresenta novas demandas de leitura e escrita e,
portanto, diferentes modalidades textuais, de acordo com o contexto, como, por exemplo, a
abordagem de textos científicos no ambiente universitário.
Nesse sentido, compreendemos em nossa proposta de pesquisa que o letramento
acadêmico também abarca atividades que fomentem o aperfeiçoamento da capacidade oral e
escrita dos graduandos em Letras, assim como de inserção dos estudantes em práticas sociais de
escrita. Assim como pontua Cruz (2007), “os letramentos não estão diretamente associados a
conteúdos e a disciplinas isoladamente, mas aos amplos e abrangentes discursos e gêneros
institucionais que subjazem à escrita na universidade” (CRUZ, 2007, p. 7).
Portanto, buscamos investigar as principais atividades vinculadas pelo Programa de
Tutoria, a saber: palestras, oficinas, minicursos, disciplinas optativas, atendimento individual e
eventos, com enfoque na área de Letras, durante os semestres letivos acadêmicos, divididos entre
atividades “obrigatórias” e atividades livres previstas de acordo com a demanda dos alunos e seus
interesses. Um exemplo, além das atividades, por exemplo, de leitura literária, escrita criativa e
ensino de produção textual, são os eventos.
Muitos alunos, dos períodos iniciais e dos demais, buscaram auxílio na Tutoria para
entenderem como funciona o intercâmbio. Motivada por essa demanda, a equipe de tutores
organizou uma mesa-redonda em formato de bate-papo com alunos e ex-alunos do Instituto de
Letras que já haviam cursado semestres letivos em universidades do exterior. Em somatória, a
Tutoria também organizou um evento destinado exclusivamente aos alunos de graduação, haja
vista as raras oportunidades para alunos apresentarem trabalhos e pesquisas desenvolvidos
durante a graduação, seja nas disciplinas, seja em Iniciações Científicas, estágios e projetos de
extensão. Assim, fica claro que a Tutoria cria possibilidades para o estudante dentro do ambiente
acadêmico e o auxilia em suas necessidades.
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4. Conclusões
De maneira geral, podemos constatar que, nas disciplinas optativas, a taxa de abandono
foi irrisória e os grupos se mantiveram interessados e engajados durante todo o período letivo,
minimizando, assim, a percentagem de abandono em cursos de Graduação. Nas atividades
avulsas, como palestras, oficinas e minicursos, a frequência era menor, com menos alunos em
sala. Sem o compromisso de estar todas as semanas nas atividades da Tutoria, o aluno poderia
escolher somente as atividades que mais lhe interessavam e dedicar-se a outros afazeres em
outras semanas, tornando-se essa uma prática flexível e com bastante demanda no mundo
globalizado.
Em suma, como retorno, verificamos um maior engajamento dos alunos do curso de
Letras, especialmente nos períodos iniciais – foco do Programa –, e uma maior sensação de
pertencimento ao ambiente universitário e acadêmico, de modo que os alunos se tornaram mais
participativos e puderam entender a dinâmica do espaço. Também observamos que, para além da
já tradicional apresentação da estrutura da Universidade – laboratórios, bibliotecas, secretarias e
projetos culturais –, foi possível suprir uma possível falta de comunicação entre discentes e
docentes, tendo em vista que a Tutoria de Letras da UFF se configura em um formato dinâmico e
menos formal.
A partir de alguns memes, gênero extremamente atual e utilizado em meio às
comunicações das redes sociais e dos jovens, os tutores conseguem manter uma boa relação de
diálogo com o corpo discente e chamar a atenção para as atividades da Tutoria, sempre muito
didáticas, sem cobrança de notas ou presença (com exceção da disciplina optativa).
Sobretudo, constatou-se que o desempenho crítico e argumentativo dos estudantes em
textos voltados para a disciplina do curso de Letras obteve uma melhora significativa. Com um
melhor conhecimento das exigências textuais dos gêneros acadêmicos tradicionais e com um
trabalho reforçado de leitura, os graduandos puderam estabelecer-se de maneira mais confortável
nos primeiros anos de sua jornada acadêmica.
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PARA ESCREVER MELHOR EM PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA: MOTIVAÇÃO + TREINO
Isabel Margarida Duarte 2
Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Portugal
iduarte@letras.up.pt

Escrever é uma competência complexa, porque as competências de produção são mais
complexas que as de receção, é mais difícil falar e escrever do que ler ou ouvir. Trata-se de uma
competência complexa na língua materna e ainda o é mais numa língua que não é a nossa língua
materna, porque implica um conjunto de subcompetências muito variadas que envolvem a
correspondência ortográfica, a correspondência entre a ortografia e o fonema, uma competência
lexical (nós temos que ter palavras pra podermos dizer o que queremos dizer), uma competência
morfossintática (temos que conhecer regras para podermos escrever de uma forma correta de
modo a que os outros nos compreendam)- Temos que ter competência pragmática (para saber
analisar a situação na qual estamos a escrever, para quem estamos a escrever, que
características tem o destinatário no nosso texto, o registo que vamos usar deve ser mais informal
ou menos informal, que argumentos tenho que colocar no texto, que linguagem tenho de usar,
tenho que ter ideias do que vou falar, tenho que organizar estas ideias num plano e o meu texto
tem de avançar dentro desta formação do texto).
A escrita é, assim, uma competência que implica várias operações muito complexas e exigentes
e daí a necessidade que os professores têm de conseguir auxiliar os seus alunos a escrever de
uma forma menos árida, mais simpática, confortável e, sobretudo, mais eficiente. Por último, temos
de referir o treino, porque todas essas suboperações têm que ser treinadas separadamente e
depois em conjunto e para isso é necessário motivação.
Nos diferentes tipos de escrita importa referir i) a escrita criativa, aquela que talvez consiga
motivar mais para a escrita; ii) a escrita para apropriação (técnicas e modelos) é o tipo de escrita
que parte da leitura, parte da constatação de quais são as caraterísticas prototípicas de um
determinado tipo de texto, para que possamos cumprir as regras desse determinado tipo de texto,
quando estamos a escrever; iii) a escrita para o melhoramento de texto é a mais difícil, mas é
aquela que ensina melhor a escrever, aprende-se a escrever pegando nos textos, melhorando-os
e corrigindo as falhas, articulando melhor, selecionando melhor o léxico, reescrevendo as partes
que estão confusas. Para isto o professor tem que arranjar mecanismos que obriguem os alunos
a reescrever o texto.
A escrita criativa é aquela que melhor consegue motivar os alunos. Os alunos precisam do auxilio
do professor para que possam escrever melhor e estejam realmente motivados, ajuda esta que
recai principalmente nos momentos antes da escrita (pré-escrita) e nas atividades que são
preparadas para esse momento, isto porque o professor não interfere muito no momento da
escrita (da textualização), este é um momento solitário, mas depois pode-se intervir depois da
escrita, com comentários que o professor possa fazer para melhorar o texto, ou com instruções
obrigatórias para que o aluno intervenha e altere o seu texto.

2

Transcrição parcial da Oficina Didática realizada na modalidade de vídeocomunicação e comunicação
remota
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Já que não se pode partilhar o momento em que se escreve, a não ser quando se faz escrita
coletiva, pode-se partilhar o antes e o depois. No momento de pré-escrita, pode-se preparar, do
ponto de vista enunciativo, o que se vai escrever (para quem se vai escrever, caraterísticas do
destinatário, género textual e também a planificação), também é possível, na pré-escrita, estudar
o texto para aquisição de técnicas e modelos. Por outro lado, a dificuldade dos alunos ou a pobreza
dos textos decorre de um acervo lexical muito pobre e, portanto, um exercício de enorme utilidade
é pensar num tema sobre o qual os alunos vão escrever e fazer exercícios prévios de alargamento
de léxico, em que se escrevam sinónimos, hipónimos e hiperónimos, antónimos, palavras da
mesma família, formação de palavra a partir de bases juntando afixos com valores distintos e
também a apropriação de estruturas sintáticas.
Depois vem o momento de textualização ou formalização da escrita. Nesta etapa, deve-se dar
instruções para reler, pedir para voltar a traz e corrigir algo e pode-se intervir muito fortemente no
momento de supervisão, de reescrita, de revisão ou de melhoramento do texto, em que o professor
deve dar sugestões muito concretas e muito impositivas para que o aluno escreva o texto e
relacione conhecimentos gramaticais com a escrita.
A escrita é uma fonte de pensamento superior e é uma prioridade educativa porque é muito
complexa, exige muito treino e tem uma importância fundamental do ponto vista social e escolar.
A escrita não é a fixação por escrito do registo oral, há diferenças muito nítidas entre a escrita e a
fala, o léxico tem que ser mais preciso e menos vago, mais abstrato, mais variado. Na escrita é
preciso desconstruir “o aprender” nas suas partes constituintes, isto é, há necessidade de
subdividir as tarefas entre a ortografia, a pontuação, a construção de parágrafos, a relação entre
frases e partes do texto com conectores discursivos variados.
A avaliação é muito importante e exige que o professor faça uma apreciação, indicando o que já
conseguiram fazer, o que já está bem, mas também sugerindo tarefas de melhoramento do texto.
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PRÁTICAS DE ESCRITA EM SALA DE AULA: PERCURSOS POSSÍVEIS NO ENSINO BÁSICO
Sandrina Esteves 3
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É um prazer enorme estar convosco nestas que são as segundas jornadas da Língua Portuguesa
do Mindelo, espero que estes dias possam ser dias de reflexão, mas sobretudo dias de partilha de
práticas de escrita.
O que eu tenho para discutir convosco são as possibilidades das práticas de escrita na sala de
aula, que percursos podemos construir com os nossos alunos em sala e que condições têm de
estar subjacentes a estes percursos.
Não poderia estar a falar de práticas de escrita sem falar de três grandes documentos de suporte
para a escrita no ensino básico, o primeiro é “Atividades para o ensino da língua”, o segundo é “O
Ensino da Escrita: A Dimensão Textual” e o último o “Guião de Implementação do Português no
Ensino Básico”. São três documentos de leitura obrigatória para quem se preocupa com as
práticas de escrita em contexto de sala de aula. Isto para desconstruir algumas ideias que nós
sabemos que existem e que muitas vezes estão na base de algumas práticas que podem nem
sempre funcionar, como o facto de assumirmos que as crianças já sabem ler e escrever, ou já
sabem produzir textos. Pensamos também, por vezes, que se as crianças sabem produzir um
texto narrativo também serão capazes de construir qualquer outro texto de outra tipologia.
Esquecemo-nos, frequentemente, que ao produzirmos um texto é importante ter em conta várias
dimensões: a gráfica, a ortográfica e a textual. Esquecemo-nos também que os escritos servem
um propósito que é a sua divulgação (e é ela que lhes confere sentido).
Para desconstruir estas ideias precisamos de abordar três tópicos: i) a escola e a produção escrita;
ii) o que os professores devem saber sobre o processo de produção escrita e iii) os princípios de
ação para uma aula escrita.
Até há pouco tempo, considerava-se a escrita como uma competência estilístico-literária que
garantia a qualidade dos textos, assumindo-se que os alunos escreviam por intuição ou dom, ou
por uma espécie de transferência automática da leitura e do estudo formal da gramática. Por outo
lado, a iniciação à redação de textos consistia então, para muitos, na leitura, seguida de tarefas
de cópia e de ditado (como atividades que garantiriam a aprendizagem da ortografia e da língua)
e na construção de frases, a partir de exercícios propostos pelos manuais, os quais consolidariam
a aprendizagem da estrutura frásica e permitiriam que o alunos estivessem aptos para produzir
qualquer tipo de texto. De acordo com esta perspetiva, escrever consistia em produzir um conjunto
de frases simples, ortograficamente corretas. Para chegar a uma composição, os alunos teriam
que encontrar os conectores e outros fatores de coesão, como a pontuação adequada à estrutura
do texto. Isto não é verdade porque cada tipologia de texto tem as suas caraterísticas próprias,
logo um aluno pode escrever um texto narrativo e não ser capaz de escrever um texto de natureza
expositiva, além disso, o facto de saber ler não significa que já sabe escrever textos. Escrever, à
semelhança de ler, é uma atividade complexa, explícita e dependente de inúmeros fatores.
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Sabendo isto, torna-se imprescindível que os professores conheçam o processo de produção da
linguagem escrita, para articular a teoria e a prática. A escrita exige a capacidade de selecionar e
combinar as expressões linguísticas, organizando-as numa unidade de nível superior para
construir uma representação do conhecimento correspondente aos conteúdos a expressar. A
escrita encontra no texto a forma mais relevante de representação do conhecimento.
Com o avançar do nível de escolaridade e com o desenvolvimento do domínio da escrita, os
aspetos mecânicos (desenho das letras) e convencionais (designadamente a forma ortográfica)
são automatizados, sem necessidade, a cada passo, de um processamento ou decisão
consciente. Essa necessidade de reflexão acerca das formas das letras ou da ortografia das
palavras só ocorre quando aparece um problema, desencadeado por uma dúvida ou falha durante
a produção. A automatização destas competências deve ser alcançada tão cedo quanto possível,
para que o aluno dedique a sua capacidade de processamento às tarefas que deverá realizar por
meio da competência compositiva. Ao contrário das anteriores, esta nunca será uma competência
completamente automatizada, pois cada texto coloca desafios novos e apresenta possibilidades
alternativas quanto à sua construção.
Quem escreve realiza diferentes atividades no decurso do processo. Essas atividades incluem:
1- Ativar conhecimentos sobre o tópico e sobre o género do texto, programar a forma como
se vai realizar a tarefa, efetuar pesquisas e consultas, tomar nota para posterior utilização,
selecionar e organizar a informação, elaborar planos que protejam a organização do texto,
ou de unidades como capítulos, secções, parágrafos ou grupos de frases;
2- Redigir o texto, procurando as palavras que o formarão e colocando-as no papel ou no
ecrã;
3- Avaliar o que se escreveu, relendo, riscando, apagando, corrigindo e reformulando.
Estes são os três grandes momentos a que os alunos devem ser conduzidos quando redigem um
texto. Estas atividades, presentes no processo de escrita, podem ser agrupadas segundo três
grandes momentos: planificação, textualização e revisão. As atividades ligadas a cada uma destas
componentes podem surgir em diferentes momentos do processo.
A componente da planificação do processo de escrita é mobilizada para estabelecer objetivos e
antecipar efeitos, para ativar e selecionar conteúdos, para organizar a informação em ligação à
estrutura do texto, para programar a própria realização da tarefa.
Para esta fase da planificação podemos pegar, num primeiro momento, na avaliação de conteúdo,
registrar no papel as ideias ou informações a colocar no texto, tendo por base a chuva de ideias,
um brainstorming, a realização de pesquisas, a memória do que se leu num determinado texto.
Pode-se também selecionar conteúdo, sublinhando, na lista resultante da chuva de ideias ou da
pesquisa, os aspetos considerados mais importantes para figurarem no texto.
Avançamos agora para a fase da textualização, que é a componente dedicada à redação
propriamente dita, ou seja, ao aparecimento das expressões linguísticas que, organizadas em
frases, parágrafos e eventualmente em secções, formam o texto.
Uma das exigências a que o aluno deverá dar resposta durante a textualização é a de encontrar
as palavras ou unidades linguísticas que constituirão o texto, ligadas ao conteúdo específico que
nele deverá ser expresso. Para chegar a esta formulação, poderão retomar-se as palavras que
foram ativadas sobre o tema durante a planificação inicial. Em vez de ser elaborada apenas uma
lista, durante a chuva de ideias que ocorre na planificação inicial, os alunos deverão escrever cada
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palavra num pedaço pequeno de papel, depois o conjunto destes pedaços serão colocados num
saco, que estará disponível durante toda a redação. À medida que avançam na construção do
texto, os alunos vão retirando os papéis ao acaso e vendo se a palavra retirada serve para ser
integrada na próxima frase: se sim, utilizam-na; se não, devolvem-na novamente ao saco para ser
utilizada posteriormente.
Antes de procederem à redação do texto, os alunos podem ser chamados a exporem oralmente
os conteúdos que irão ser tratados no texto, tento por base esquemas, mapas conceptuais, roteiros
com os acontecimentos chave de uma narrativa. Terminada a exposição, poderão receber a
apreciação e sugestões por parte dos alunos e professores e, de seguida, redigirão o seu texto.
A fase da revisão processa-se através da leitura, avaliação e eventual correção ou reformulação
do que foi escrito. Esta componente pode atuar ao longo de todo o processo, por exemplo, em
articulação com a textualização, o que não retira o papel e o lugar da revisão final.
Antes de passar o texto a limpo, o aluno deve ganhar o hábito de reler o texto, para proceder a
correções, mas também a reformulações. Estas poderão ter um alcance maior ou menor. O aluno
deve ter a capacidade de se questionar acerca da necessidade de desenvolver mais determinados
elementos ou de reduzir a informação colocada no texto e a capacidade de reformular a expressão,
alterando a ordem dos elementos, decidindo entre o que fica explícito e o que deve ser explicitado,
procurando alternativas para repetições de termos em locais próximos e ao longo do texto, etc.
Desse modo, não estarão em causa apenas aspetos formais, mas os alunos habituar-se-ão a
prestar atenção também ao conteúdo e à forma como se encontra expresso.
O propósito último de qualquer escrito é a sua divulgação, independentemente da forma como é
feita a divulgação, nós não podemos deixar que os escritos só sirvam ao processo de avaliação,
porque senão o aluno habitua-se que aquilo que ele escreve é para o professor corrigir e avaliar,
e não é essa a função. Seja sob a forma de diálogo, seja sob a forma de introspeção, os escritos
servem para diferentes propósitos, mas têm de ter esse fim último, que é servir para algo e não
apenas para a avaliação.
Princípios de ação para as aulas de escrita:
1- Escrever para aprender a escrever:
✓ Legendar imagens
✓ Escrever cartas
✓ Escrever recontos
✓ Escrever anúncios
✓ Escrever quadras populares
Cada um destes escritos obedece a especificidades, caraterísticas distintas que exigem
competências a desenvolver em função de cada situação.
2✓
✓
✓
34-

Escrever para aprender a construir e expressar conhecimento:
Texto expositivo/informativo
Texto instrucional
Resumo
Escrever em termos pessoais e coletivos.
Desenvolver projetos de escrita.
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A leitura e a escrita são competências incontornáveis no processo de aprendizagem de qualquer
língua segunda (L2) em ambiente formal e estão, em geral, presentes desde o primeiro momento
de contacto com a língua, como propõe o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECRL, Conselho da Europa 2001).
Num primeiro contacto com uma L2, a leitura e a escrita obedecem muitas vezes ao propósito de
fixar enunciados orais no sentido de poderem ser trabalhados sem os constrangimentos que a
oralidade encerra, nomeadamente a sua natureza imediata e rápida, pelas dificuldades que impõe
ao aprendente principiante.
Todavia, se nos níveis de entrada na L2 se tende a privilegiar a oralidade e a sua fixação na
escrita, essas necessidades vão dando lugar a uma relação diferente com o registo escrito que se
vai propondo como tarefa gradualmente mais complexa tanto do ponto de vista da compreensão,
como da produção.
Em níveis mais elevados de proficiência, apresentam-se ao aprendente exigências derivadas dos
objetivos de ler e/ou de escrever determinado texto que se vão alterando, na medida em que
deixam de se cingir ao registo curto e quotidiano. A escrita, se bem que da dependência sugestiva
da leitura, passa, assim, a configurar um exercício (re)criativo que pede mais reflexão e cuidado
por originar material linguístico sobre o qual o falante tem mais controlo (Emig 1977; 1983).
A leitura e a escrita vão-se afastando da função de recurso de fixação de enunciados
maioritariamente orais para se configurarem em competências essenciais em contextos
comunicativos escritos de maior fôlego e profundidade, como é o caso da leitura de artigos de
imprensa, de textos literários ou também de textos provenientes de fontes online, como blogs ou
publicações diversas de fácil acesso.
É sobretudo, mas não exclusivamente, nestes patamares mais avançados que a ligação entre a
leitura e a escrita se mostra mais valiosa e mais estreitamente abordada.
Assim, defende-se uma visão da leitura e da escrita como um continuum que permite ao
aprendente o desenvolvimento de competências complementares e interativas (Hirvela 2004) que
se alimentam numa relação recursiva (Emig 1983; Grabe 2001; 2009; Hyland 2016; Pinto 2013) e
revisiva (Murray 2013; Olson 1994; Pinto 2017).
Ao preconizar-se uma abordagem ao registo escrito de pendor literário, defende-se o uso deste
tipo de texto como porta para o exercício da leitura-escrita em L2 em registos mais profundos e
avançados nos quais a leitura exerce uma influência sobre a escrita, embora o oposto também se
verifique (Bernhardt 2011; Hirvela 2001; Rosenblatt 1960).
Tendo em mente o continuum leitura-escrita (Grabe 2001; Hirvela 2004), discutem-se vantagens
pedagógico-didáticas e cognitivas de ler a crónica de pendor literário com vista à escrita acerca
do mesmo texto, sem que se exija a este tipo de produção um registo igual àquele que é lido.
Assim, exploram-se conceitos como leitura profunda, continuum leitura-escrita (e mais
especificamente ler para escrever) ou a importância da narrativa ficcional para a aprendizagemaquisição (Odisho 2007; 2014) da escrita em L2.
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Propõem-se tarefas de leitura-escrita como a Síntese ou a Réplica (ou Writing Prompt) como
oportunidades de desenvolvimento da competência escrita a partir da leitura, num ato híbrido de
literacia (Hirvela 2004).
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Resumo
Nas aulas de Língua Estrangeira, a língua é apresentada aos alunos essencialmente como um instrumento
de comunicação. Esta dimensão comunicativa da língua influencia a tipologia de atividades de expressão
escrita propostas nos manuais de PLE/PLNM, desde os níveis iniciais atá aos níveis mais avançados,
relegando para um segundo plano as dimensões lúdicas e estética da língua, apesar das suas
potencialidades para o desenvolvimento da competência linguística. Tendo em conta que a expressão
escrita está intimamente ligada ao conhecimento gramatical (Teixeira & Gorgulho, 2015), neste trabalho,
propomos centrar-nos nas dimensões lúdica e estética da língua, através da Escrita Criativa, para
desenvolver, de forma conjunta, expressão escrita e funcionamento da língua. Esta abordagem permite
que os discentes se aproximem do uso real da língua ao porem em prática, em contexto, as estruturas
gramaticais aprendidas refletindo sobre as mesmas, aumentando assim a fluência e a competência de
escrita e a proficiência linguística (Cunningham-Wetmore & Dreznes, 1998; Liao, 2012; Tok & Kandemir,
2015). Para desenvolver este estudo, centramo-nos especificamente no desenvolvimento de propostas de
ensino-aprendizagem dos pronomes clíticos de acusativo e dativo através da Escrita Criativa. As ditas
estratégias foram aplicadas com uma turma de alunos do nível A2 do Curso Semestral de Português para
Estrangeiros organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
O estudo permitiu-nos observar que, nos textos produzidos, os alunos aumentaram o uso do item gramatical
em foco ao mesmo tempo que reduziram o número de erros nesse âmbito.
Vendo os resultados promissores do estudo, pretendemos aprofundar a investigação ampliando as
estratégias de Escrita Criativa a outros itens gramaticais.

No presente trabalho, debruçamo-nos sobre a eficácia de tratar a competência linguística, e mais
especificamente a competência gramatical, através da Escrita Criativa (EC). Assim, primeiro
introduzimos brevemente a EC como parte dos usos lúdicos e estéticos que qualquer língua pode
ter para, de seguida, passar a expor as suas vantagens nas aulas de LE, em geral, e para a
competência linguística em particular. Finalmente, explicamos o projeto por nós desenvolvido
nesta área, focado no ensino dos pronomes clíticos de acusativo e de dativo através da EC ‒ e
mais concretamente através da Escrita Criativa por Fases (ECF) ‒ e elaboramos outra proposta
de trabalho para tratar outro item gramatical através da EC, suscetível de ser aplicada
futuramente.
No tratamento da gramática nas aulas de Língua Estrangeira (LE), é comum a proposta de
exercícios automáticos, centrados na sistematização de regras gramaticais explicada, muitas
vezes pelo professor (p.e. tempos verbais, preposições). Mais concretamente, estes exercícios,
tipicamente, consistem em frases ou pequenos textos descontextualizados. Limitando-se a
aprendizagem a este tipo de atividades ou sendo essencialmente deste tipo, os discentes não são
conduzidos ao desenvolvimento da sua capacidade comunicativa. Desta forma, a língua é
entendida como um instrumento de comunicação, meramente transacional, que o discente deve
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aprender por meio da repetição, seguindo estruturas e modelos (Zanini, 1999).
Embora esta conceção da aprendizagem da língua, assente na tipologia de exercícios
mencionada, possa surtir efeito em determinados contextos (p.e. no primeiro contacto com o item
gramatical a tratar), parece-nos que pode e deve ser complementada por outras. Neste sentido,
salientamos o facto de o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) incluir
os usos lúdicos e estéticos da língua (Conselho da Europa, 2001). Nesse documento orientador
menciona-se que estes têm “um papel importante na aprendizagem e no desenvolvimento da
língua [que não estão apenas presentes no âmbito educativo e que] são tão importantes por si
mesmos como do ponto de vista educativo” (p. 88) e como exemplos salientam-se alguns jogos
como o da forca, os jogos mediáticos da TV ou da rádio e outros como os trocadilhos. Entendemos
que, estando os usos estéticos e lúdicos da língua presentes no dia a dia dos falantes, a sua
inclusão nas aulas seria benéfica para o futuro desenvolvimento autónomo dos discentes. No
entanto, as vantagens da sua inclusão vão além de possibilitarem dos aprendentes pôr em prática
a língua e constituem elementos facilitadores da aprendizagem. Neste sentido, é útil convocar os
usos lúdicos e estéticos da língua, especialmente para o desenvolvimento das competências que
apresentam maior dificuldade aos alunos, geralmente as relacionadas com a expressão, quer oral
quer escrita. É esta última, a expressão escrita, o nosso foco no presente trabalho.
Ainda que no momento de escrever os falantes de LE possam ter ‒ em geral e excetuando o
recurso a tecnologias (p.e. chats) ‒ mais tempo para refletir sobre a língua, a escrita em LE
pressupõe maior complexidade que a escrita em L1, pois “the complexity of mastering writing skills
is compounded both by the difficulties inherent in learning a second language and by the way in
which first language literacy skills may transfer to or detract from the acquisition of second language
skill” (Kroll, 1990, p. 2). Esta complexidade pode provocar nos discentes um sentimento de
angústia (Raimes, 1983a). É aqui que as atividades lúdicas adquirem um papel relevante, pois, de
acordo com Fernández Lázaro (2012), essa angústia pode-se atenuar relacionando a produção
escrita com atividades mais lúdicas, sendo uma delas a Escrita Criativa (EC), que conta com
descritores no QECRL (Conselho da Europa, 2001; Council of Europe, 2018). Neste sentido,
queremos mencionar o facto de haver descritores de EC para todos os níveis, pois existe, por
vezes, o preconceito de que esta atividade só pode ser levada a cabo com alunos de níveis
avançados que possuam já bases na língua-alvo. Sendo certo que são necessários
conhecimentos mínimos, estes também são precisos para escrever qualquer outro tipo de texto
(p.e. uma apresentação, uma carta). Portanto, como no resto dos exercícios de escrita, é dever
do docente que os propõe adaptá-los ao nível dos alunos.
Uma atividade de EC bem programada, por se tratar de escrita, pode ser usada para que os alunos
adquiram e consolidem competências linguísticas na língua-alvo (Liao, 2012). Assim, destacamos
as vantagens da EC para as aulas de LE, em geral, e especificamente para o tratamento da
competência gramatical.
Ao falarmos dos benefícios gerais da EC, podemos salientar, primeiro, que ao incluir o uso da
criatividade, a EC pode aumentar a motivação e implicação dos alunos nas tarefas (Littlewood,
1998; Stillar, 2013; Harmer, 2007; Fernández Lázaro, 2012). Neste sentido, a EC pode ser usada
como uma estratégia a levar a cabo em sala de aula no momento de tratar determinados aspetos
com uma turma que os identifica como aborrecidos ou complexos (p.e. trabalhar um determinado
tempo verbal unicamente através de exercícios de preenchimento de espaços vs. trabalhá-lo
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através da (re)criação de uma história). Por outro lado, a EC também ajuda a melhorar o
desempenho dos discentes noutras atividades de escrita (García Carcedo, 2011) e contribui para
que escrevam com autonomia, prazer e criatividade (Dias, 2006). Desta forma, a prática da EC
como tarefa dentro do ensino de uma LE favorece a competência escrita dos discentes, a qual
poderão transferir para outros momentos relacionados com a redação de textos (correios
eletrónicos, cartas, relatórios, etc.) na sua vida diária.
Já quanto às vantagens para o desenvolvimento da competência linguística, Smith (2013) salienta
que as atividades de produção escrita contribuem para a aquisição da gramática e do vocabulário.
No caso da gramática, isto explica-se pelo facto de os alunos ao escreverem terem de se
confrontar com as regras de funcionamento da língua, pois não se pode escrever em nenhuma
língua sem atentar à gramática (Barbini, 2015; Cassany, 2004). Aliás, dada a relação entre a
gramática e a escrita, Teixeira et al. (2015) defendem que “os dois domínios […] devem ser
trabalhados articuladamente” (p. 12). Desta forma, subscrevemos a afirmação das autoras de que
“para que os alunos melhorem as suas capacidades de escrita têm que progredir também no seu
conhecimento gramatical, pois um texto […] só é considerado bem escrito se estiver de acordo
com as normas e convenções linguísticas definidas” (p. 13).
Continuando com os benefícios, Raimes (1983b) afirma que a escrita também ajuda a reforçar as
estruturas gramaticais, as expressões idiomáticas e o vocabulário aprendido. Craik e Lockhart
(1972), pela sua parte, vão além disto ao afirmarem que a prática da EC ajuda ao desenvolvimento
da língua a todos os níveis ‒ gramatical, vocabular, fonológico e discursivo ‒, já que exige que os
aprendentes manipulem a língua e que aprofundem o seu conhecimento da mesma, mais do que
fariam escrevendo um texto expositivo. Na mesma linha, Barbot et al. (2012) salientam que a EC
contribui para o desenvolvimento da escrita em todas as suas componentes. Aliás, como
comprovaram Colantone et al. (1998), após realizarem um estudo sobre a inclusão da EC em sala
de aula, esta atividade também melhora a fluência de escrita dos discentes.
Para explicar estes múltiplos benefícios da EC para o desenvolvimento linguístico, podemos citar
Maley (2009), que assinala que ao jogar com a língua, isto é, ao explorar os seus usos lúdicos, os
aprendentes de LE tomam os riscos necessários para que se produza uma aprendizagem
profunda. Neste sentido, também é importante mencionar a afirmação de Scrivener (2011):
learning rules in a grammar book by heart is probably not ‘learning grammar’. Similarly, reciting
grammar rules by heart may not be ‘understanding grammar’. Even doing tests and exercises may
not necessarily be ‘learning grammar’. There is actually no hard evidence that any of these things
lead to people being able to use grammar accurately and fluently in speech. (p. 157)
O autor defende que, para que os aprendentes incorporem um item gramatical na sua fala devem
estar expostos à língua, perceber e entender o item usado, tentar usá-lo num contexto seguro e
em outros mais complexos, e lembrar o que aprenderam. Desta forma, dado que a EC permite
que os discentes pratiquem os itens linguísticos aprendidos (Pelcova, 2015), favorece também
que, mediante um contexto lúdico e motivador, os testem e os comecem a interiorizar para os
incorporarem no seu discurso.
Há que adicionar que, para além de praticar novos conteúdos gramaticais através da EC, também
é possível que os alunos consolidem a aprendizagem de itens já trabalhados. Nas palavras de
Pelcova (2015), a EC “can serve as this means of practicing the newly acquired grammatical
structures as well as the language patterns that students learned in the past” (p. 25). Da mesma
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forma, também é possível que os aprendentes explorem novos conhecimentos gramaticais, algo
que não aconteceria se se realizasse outro tipo de exercícios gramaticais (Bussinger, 2013) (p.e.
preenchimento de espaços, ligação de frases). Por outro lado, a EC não só pode ser usada para
praticar ou consolidar a aprendizagem, também se pode utilizar para avaliar esta competência.
Desta forma, o professor pode propor uma atividade de EC com o fim de analisar a compreensão
dos itens aprendidos durante o curso ou durante um período do mesmo, passando o texto a formar
parte da avaliação, seja esta do tipo que for (p.e. sumativa, do desempenho).
Dadas as suas vantagens para a aprendizagem da LE e as relações entre a escrita e a gramática,
consideramos que integrar a EC e o ensino da gramática pode ser efetivo para motivar os alunos
e para conseguir que interiorizem os itens linguísticos tratados em sala de aula. Para
experimentarmos a eficácia do tratamento da gramática através da EC, elaboramos duas
Unidades Didáticas (UD) sobre o uso dos pronomes clíticos de acusativo e de dativo e aplicámolas no primeiro semestre do Curso Semestral de Português para Estrangeiros, organizado pela
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com uma turma de nível A2. Esta turma era
formada por 8 alunos de diferentes nacionalidades (Alemanha, Costa do Marfim, Dinamarca,
Espanha, Gana, Japão, Macau e Venezuela), que tinham referido, num questionário entregue no
início do curso, ser a gramática uma das suas maiores dificuldades na aprendizagem de
português. Da mesma forma, no questionário, 88% dos discentes assinalaram que tinham
interesse na leitura e 25%, na escrita. Aplicar, então, a EC como atividade para trabalhar a
gramática revelava-se como uma estratégia motivadora para os alunos tendo em conta as suas
dificuldades e os seus interesses.
De acordo com os conteúdos do currículo do curso, selecionaram-se os aspetos a tratar nas UD
e elaborou-se um esquema tripartido que serviu de base para ambas. Na primeira aula, os alunos
trabalharam com textos escritos e/ou orais relacionados com a tipologia textual que teriam de
produzir nessa UD e realizaram exercícios de compreensão oral e/ou escrita destinados a
comprovar a compreensão do texto e a ampliar o vocabulário.
Igualmente, houve breves momentos de diálogo, podendo os discentes praticar a expressão oral.
Já a segunda aula destinou-se a uma explicação gramatical e à realização de exercícios de prática
e sistematização. Finalmente, na última unidade letiva de cada UD, os discentes realizaram a
atividade de EC: redigiram um texto seguindo as indicações dadas no enunciado, que indicava
que deviam incluir os pronomes clíticos de acusativo e de dativo na posição adequada, devendo
respeitar as características da tipologia textual tratada na presente UD, cumprindo as fases de
escrita (planificação, textualização e revisão). Pôs-se ênfase no cumprimento das três etapas da
produção escrita com o fim de que os alunos revissem o seu texto e refletissem sobre o seu uso
da língua podendo-se falar, deste modo, de ECF. Assim, embora a produção escrita e a gramática
fossem os conteúdos mais trabalhados, não foram os únicos, pois incluíram-se atividades de
compreensão escrita/oral, expressão oral e vocabulário. Aliás, embora a atividade gramatical mais
complexa para os alunos fosse a produção de um texto que incluísse os pronomes tratados,
também houve tempo para um trabalho gramatical que podemos definir como “clássico” (p.e.
preenchimento de espaços, transformação de frases) e que se destinava a que os alunos
tivessem um primeiro contacto com o item gramatical ensinado.
Com o objetivo de comprovar a eficácia da combinação da EC e o ensino da gramática com a
turma mencionada, foram entregues questionários e foram analisados quatro textos produzidos

II JORNADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MINDELO | Práticas de escrita: percursos didáticos e literários

34

práticas de escrita em contexto escolar e académico

pelos aprendentes: um produzido antes e outro depois das UD e outros dois solicitados no âmbito
da implementação de cada UD e, consequentemente, fruto da atividade de EC. A análise dos
questionários mostrou que a totalidade dos alunos consideraram que a atividade de EC os tinha
ajudado a aprender, tanto em geral como os clíticos, em particular, e que era importante realizar
exercícios desta classe nas aulas de LE. Aliás, 88% assinalaram que ter de escrever um texto
usando os pronomes clíticos de acusativo e de dativo era útil para depois empregá-los no seu dia
a dia. De um ponto de vista mais específico, a análise dos textos produzidos mostrou que do
primeiro para o último texto tinha aumentado a frequência de uso dos pronomes e se tinha reduzido
o número de erros. Concretamente, a posição predominante dos pronomes colocados
corretamente foi a enclítica e o erro mais repetido dos seis que se distinguiram (posição enclítica
incorreta, posição proclítica incorreta, uso desnecessário, forma do pronome incorreta, ausência
do pronome e confusão entre o complemento direto e o indireto), foi o uso desnecessário do
pronome. Este erro consistia na utilização de um pronome clítico de acusativo ou de dativo quando
este não era necessário (p.e. *continuava-o a jugar futebol3). Tendo em conta que os pronomes
eram solicitados no enunciado das atividades de EC (embora se especificasse que isto tinha de
ser feito “sempre que necessário”) e que o erro se produziu essencialmente no texto da segunda
UD (que fazia parte da avaliação sumativa do curso), consideramos que os alunos podem ter-se
sentido influenciados por esta circunstância para usarem os clíticos até ao ponto de os incluírem
quando não era requerido.
Apesar de estes resultados serem positivos, é necessário salientar que, para que sejam
conclusivos, vemos indispensável contar com um maior número de alunos e com turmas de
diferentes níveis e aumentar a amostra de textos por eles produzidos antes e depois da realização
de atividades de EC. Porém, entendemos que os resultados obtidos neste pequeno projeto são
reveladores dos potenciais da EC nas aulas de LE, especialmente no tratamento da competência
linguística e, dentro dela, da competência gramatical.
Com o fim de continuar esta linha de investigação, elaboramos outra proposta para tratar a
gramática através da EC no nível A2. Aqui focar-nos-emos só na atividade de EC a desenvolver
com os alunos, deixando as atividades prévias e posteriores a critério do professor (p.e.
brainstorming, reescrita do texto já corrigido). Contudo, recomendamos trabalhar com
antecedência o género textual e a temática selecionados, com o fim de facilitar e encorajar aos
alunos a escreverem. O conteúdo gramatical escolhido, neste caso, foi o particípio dos verbos das
três conjugações e a tipologia textual a tratar a poesia. Através dela, quer modificando um poema
já existente quer criando um de zero, pode-se estabelecer um esquema rimático que os alunos
devem seguir. O professor pode especificar a rima e apresentar um esquema, como no exemplo:
A
B
B
A
A
B
B
A
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Os discentes teriam de preencher o poema, incluindo um particípio de um verbo da 1ª conjugação,
no caso da rima A, e da 2ª, no caso da B. No entanto, tendo liberdade para escolherem as palavras
e os verbos que completam cada verso, os poemas serão únicos.
Definitivamente, a EC, para além de motivar os alunos e fomentar o seu desempenho eficaz em
futuras atividades de escrita, favorece a aquisição do vocabulário e da gramática e possibilita a
exploração de novos conhecimentos. No nosso trabalho, exploramos o tratamento dos pronomes
clíticos de acusativo e de dativo através da prática da EC com uma turma de nível A2. Após a
aplicação das duas UD programadas e depois de analisar as respostas dos questionários
entregues e os textos produzidos pelos alunos, concluímos que os discentes tinham considerado
útil a atividade proposta e que se tinha produzido um aumento da frequência de uso dos clíticos e
da redução dos erros no momento de os usarem. Finalmente, dado que se podem elaborar
atividades similares em todos os níveis e para tratar diversos conteúdos gramaticais através de
diferentes géneros textuais, elaboramos uma proposta para o tratamento dos particípios mediante
a escrita de um poema breve com um esquema rimático específico. Com esta atividade, pretendese que os discentes pratiquem e interiorizem a formação e o uso dos particípios na língua-alvo.
Em conclusão, de acordo com a bibliografia referida e com os resultados do nosso projeto,
podemos afirmar que a EC constitui uma atividade eficaz para desenvolver a competência
linguística nas aulas de LE.
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FRÁTRIAS- ERRÂNCIAS LUSÓFONAS
Tiago Mouta
Universidade de Cabo Verde
tiago.leao@docente.unicv.edu.cv

Frátrias constitui-se como um projeto que visa a criação de competências de leitura, interpretação,
reflexão e escrita acerca de “objectos” culturais da lusofonia – poemas, crónicas, fotografias,
quadros, curtas-metragens, músicas, podcasts, etc. –, explorando a competência comunicativa
intercultural (Trompenaars e Woolliams, 2009) através do encontro com as diferenças e da
descoberta das semelhanças. Propõe-se uma “fusão” entre o conceito de lusofonia e o de
competência comunicativa intercultural, isto é, a competência comunicativa intercultural lusófona
(Mouta, 2015), como substrato do ensino-aprendizagem do português L2. O projeto concretiza-se
em 7 sessões dedicadas a geografias lusófonas – de fruição e reflexão escrita e de exploração
colaborativa oral –, para lá de aulas de análise das produções escritas, contemplando, em
especial, a unidade, clareza e concisão da construção frásica e parâmetros da coerência e coesão
textuais.
Frátrias é parte do programa de Português L2 que exploramos desde 2014/2015 no ISCEE, na
Universidade de Cabo Verde e na Universidade do Mindelo com turmas de licenciaturas
fora do universo da literatura e linguística – de Gestão a Marketing, de Ciência Política a
Enfermagem –, abarcando, até ao momento, 481 discentes sobretudo entre os 17 e os 24 anos,
oriundos de 8 ilhas do arquipélago, de crioulo L1 e “sem” hábitos de leitura.
Embora possamos debruçar-nos sobre a frieza da análise quantitativa, optamos por focar os
resultados qualitativos alcançados: o discente que se descobre para a escrita, aquela que se
reivindica não heterossexual, o que se revela voz masculina do feminismo ou a que vê no Mito
Edênico de JP Cuenca as mesmas contradições do Mindelo.
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APRESENTAÇÃO DA REVISTA “DEVANEIO”:
DA IDEIA À EXECUÇÃO, DA EXECUÇÃO À DIVULGAÇÃO.
Gonçalo Naves | Fundador da Revista “devaneio”
naves.8@hotmail.com

A devaneio é um movimento cultural surgido em Sines, no segundo semestre de 2019. Atualmente
manifesta-se sobretudo através da publicação de uma revista trimestral, independente e gratuita,
norteada por 3 eixos principais: o incentivo à fruição e criação artísticas, à participação política e
ao envolvimento social, principalmente junto dos jovens. A devaneio pretende, sobretudo,
constituir um palco para os jovens poderem mostrar as suas criações.
Depois da constituição inicial pelos quatro fundadores, atualmente são mais de 30 os rapazes e
raparigas envolvidos nas várias manifestações da devaneio. Além da publicação da revista física,
o grupo desenvolve também projetos na área multimédia, nas redes sociais bem como uma série
de atividades de cariz social em Sines, cidade onde foi fundada.
A revista devaneio tem, atualmente, cinco números publicados. É distribuída por várias livrarias
independentes um pouco por todo o país, bem como em muitas Universidades portuguesas. Os
seus membros são todos estudantes universitários, oriundos das várias áreas do conhecimento.
O objetivo da devaneio é claro: tornar-se, no médio prazo, um dos projetos culturais portugueses
de maior relevância.
39
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PROJETO “OSKAR, O OURIÇO MUSICAL”.
Joana Nogueira

Universidade de Santiago de Compustela – USC, Espanha
joananogueira@iesfafe.pt

Resumo
A educação é uma experiência social com a qual o ser humano aprende a descobrir-se a si mesmo, a
desenvolver a relação com os outros, adquirindo bases no campo do conhecimento e do no saber fazer. É
a partir de experiências positivas e marcantes que os nossos alunos evoluem e ficam com sede de aprender
mais e ir mais além.
Daí que seja dentro da sala de aula que as atividades práticas são habitualmente demarcadas do corolário
das atividades como opções didáticas em praticamente todas as disciplinas. Uma escola cuja proposta de
desenvolvimento global do indivíduo, encontre na interação com o ambiente envolvente e na educação
equilibrada do corpo e da mente o seu propósito. Ou seja, que permita ao indivíduo o total conhecimento
de si, do outro e do que o cerce, e não apenas de um fragmento hipotético radicado no ensino de índole
intelectual. As ações a programar devem inscrever um grau de participação abrangente, com regras
delimitadas e sem ambiguidades.
A aposta passa por introdução de projetos apelativos aos nossos alunos que vão ao seu encontro e ao
encontro das suas realidades. Daí a importância de conhecer a realidade onde se atua para que tais
projetos sejam de que natureza forem serem produtivos e motivadores para todos os agentes educativos
implicados.
Por tudo isto, nasce o projeto “Oskar, o ouriço musical”. Um projeto dinâmico, interdisciplinar, inovador, que
leva a música à escola através de contos infantis.
Este projeto nasce de uma investigação para o programa doutoral, em que se pretende mostrar de que
forma a música se relaciona com as diferentes áreas do saber. Um olhar interdisciplinar da disciplina e da
postura dos professores na escola (professor interdisciplinar). Um projeto vivo, que visita escolas,
bibliotecas públicas, hospitais, diferentes entidades públicas e privadas, feiras do livro, encontro de
escritores(...). Já percorreu centenas de escolas levando a leitura e a música sempre de mãos dadas.
A inserção das artes na educação e no currículo foi desde sempre uma questão muito complicada. No
entanto, a atual reorganização curricular contempla as artes nomeadamente a Música. Assim, cabe a cada
docente desta área curricular planificar o mais convenientemente de forma a ter um trabalho reconhecido.
O docente terá assim, de ter em atenção e planificar de acordo com o local onde desenrola a atividade
profissional, isto é, as atividades deverão de ir encontro do local, das experiências, das vivências do aluno.
Para que o aluno compreenda o professor devera utilizar sempre uma metodologia ativa, isto é, o
experimentar antes de tudo. Quando o professor atua desta forma, esta a pôr a sua planificação em prática,
o conhecimento está a ser transmitido de uma forma ativa, pois o aluno está a realizar logo, também assume
um papel ativo pois tudo é pensado nele.
Reunidos todos os fatores/ agentes inerentes ao processo educativo, cabe a cada um destes intervenientes,
refletiram juntos sobre a importância da educação atual para os nossos jovens e só com professores
motivados nas suas práticas é que conseguiremos ter alunos motivados e com sede de saber mais e
participar ativamente na sua escola de preparação para o futuro.
Palavras chave: educação; escola; interdisciplinaridade; métodos ativos; leitura.
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Enquadramento teórico
Os desafios que são colocadas às escolas do séc. XXI são muitos, mas ainda existe o risco de
algumas delas se deixarem levar uma por uma cera acomodação intelectual, o que as transforma
consequentemente em escolas sem ambições e sem projetos vivos e dinâmicos. Este meio tem
vindo a assistir ao fenômeno da globalização e ao aparecimento das novas tecnologias. Se estas
realidades que cada vez se afirmam no seio das nossas vidas, então também o serão seguramente
de forma transversal a toda a sociedade. É uma evolução imparável com que a nossa sociedade
se confronta e que a Escola não pode estar alheia, nem muito menos consentir a sua
desresponsabilização. Confrontar-se permanentemente com a realidade do mundo (e da sua
comunidade), para melhor perceber e analisar tendências, é algo que os seus dirigentes deveriam
exigir de si próprios num continuo esforço. Talvez desse modo, se pudesse travar alguma
fragilidade que o ensino da Música vive atualmente em particular, nalgumas escolas, o que vem
há muito afetando, de forma corrosiva o desempenho essencial das Escolas. A educação
contemporânea, segundo (Rouquet,1977:20) “(...) preocupa-se mais com formar os indivíduos do
que com instruir(...)” o que é certo é que não podemos ser tão radicais no sentido de só querermos
o produto final ou produção em série, sendo indispensável implicar os alunos em atividades
relevante, que sejam significativas e que decorram de um debate amplo e aberto. Originalidade é
a palavra de ordem num mundo onde tudo parece já ter sido descoberto e inventado. Mas a
originalidade, por força das inesgotáveis capacidades humanas, é intemporal e não existe limites
para a sua manifestação. Não podemos esquecer a questão da motivação que esta é a chave do
sucesso para todos os que estão empenhados em fazer da Escola um eterno ponto de partida e
não de chegada. Por tudo isto, ela deve manter-se aberta a um conceito de trabalho original e
irreverente que possam contrariar o conformismo. Não podemos esquecer ainda o papel da
família, para que os seus educandos encontrem as condições adequadas ao seu desenvolvimento,
sendo a escola um espaço apenas um prolongamento da instrução de casa. Em consonância com
(Alencar,1991:111), cabe à escola “(...) participar no processo de transformação de uma criança
dependente e imatura de um individuo responsável, competente, auto- suficiente(...)”. Cabe aos
responsáveis pelo ensino, contribuir para uma nova forma de estar, de adaptar e de ser Escola.
Qual é, então, a grande missão da Escola? Mais ainda, qual é o papel dos seus professores,
sabendo que estes são os legítimos responsáveis e representantes de todo um legado de
conhecimentos - pedagógico e cultural – e que, por sua vez, são os grandes responsáveis pela
qualidade do ensino aí praticado? O advento das tecnologias de informação confere aos seres
humanos o sentimento universal de que a vida hoje se vive à escala global, como uma aldeia
global. E este mundo tecnocrata regula o quotidiano de milhões de pessoas. Esta é uma realidade
social que não só veio para ficar, como irá certamente exigir alterações profundas ao sistema de
ensino atual. Por isso, não haverá tolerância para alimentar um sistema educativo que já não
corresponde aos atuais desafios. Neste novo mundo não haverá mais lugar para a conceção de
um ensino arcaico e conservador, baseado na mera transmissão oral de saberes. São
especialmente os jovens que, seduzidos pelo fascínio da música, procuram a Escola para tentarem
entender as razões do seu encantamento. Não importa a forma de expressão que o aluno tenha
oportunidade de experimentar, o que importa é que ele, de uma forma direta, possa refletir de si
mesmo, se possa desenvolver e reconhecer e progredir. Sendo assim, a experimentação leva à
criatividade e ambas quando se fundem “(…) permitem ao indivíduo modificar-se na sua própria
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natureza em função das relações que mantém e multiplica com o que o rodeia (…) torna-se capaz
de evoluir em relação a si mesmo, à qualidade das suas relações, e no respeito da sua
personalidade(…)” (Rouquet,1977:52).
A educação artística não se pode resumir a uma arte virada para acontecimentos antigos nem a
ter, como Rouquet (1977) nos alerta, um papel de lazer, de ocupação agradável de
descontraimento. Esta não pode ser uma área dirigida apenas a determinado público onde um
grupo restrito tem acesso a ela. Deste modo, dentro das escolas, ela não poderá dissociar-se das
outras disciplinas nem ser vista e trabalhada por si própria. Através dela se poderá trabalhar na
globalidade o individuo / aluno, através da atividade e da experimentação, que pode ser em grupo
ou a nível individual, deste modo a educação artística adquira um papel dinâmico e formativo,
permanecendo em simultâneo “ (...) como um meio de aproximação e aprofundamento para uma
cultura largada a todas as disciplinas e à vida, dentro de um sistema educativo no seio do qual ela
deixará de ser um simples acrescento (…) ” (Rouquet,1977:24).
Assim, a integração da Música na educação da criança proporciona-lhe um enriquecimento a nível
das experiências, contribuindo para o estabelecer das estruturas mentais fundamentais. Deste
modo, é necessário refletir sobre a Música, o que ela representa para todos nós, em particular
para os nossos jovens. Daí que seja evidente falar-se na Música como fator social integrador e
multicultural. É de salientar que se deve compreender que a Educação Artística, ao gerar uma
série de competências e de aptidões transversais e ao fomentar a motivação dos estudantes e a
participação ativa na aula, pode melhorar a qualidade da educação, assim contribuindo para atingir
um dos seis objetivos da Educação para Todos (EPT) da Conferência Mundial de Dacar sobre a
Educação para Todos (2000).
1-A valorização da educação não formal
Como responder a estes desafios? Sendo a Música a nossa área de intervenção, de forma mais
objetiva, diremos ser necessário considerar a educação holística em todos os meios educativos,
visando o desenvolvimento total do ser humano.
A aprendizagem musical das crianças é determinada, como defende Hargreaves (2001), pelo
contexto social e cultural. Assim, não é surpreendente que a aprendizagem musical de muitos
alunos ocorra fora da escola, em grupos de pop rock formados entre amigos, ou em zonas mais
rurais, em bandas de música locais. Deste modo as aulas, para (Vilar, 1994:67) são um “(…)
cenário formal e nuclear do ensino (…) que devem (…) potenciar a negociação real e aberta de
todas as características e fatores que nela se entrecruzam (…)”. Assim como deverão ser um
espaço impulsionador de um novo estilo de trabalho e de relação na Escola, exigindo uma grande
clarificação da atividade instrutivo- formativa a realizar e das atuações dos diferentes agentes da
aula, base do princípio pedagógico e psicodidático da interação cooperadora. É necessário que
se compreendam os contextos, as realidades e os conhecimentos que vem com os alunos do seu
seio, da sua aprendizagem não formal para que se possam adequar os conteúdos a lecionar da
forma mais real possível. Não podemos esquecer que figura do professor será a das mais
importantes neste contexto, uma vez que poderá por um lado, criar condições para uma interação
construtiva entre o aluno e o objeto de conhecimento e por outro lado, orientar a sua ação na sala
de aula no sentido de criação de um clima humano e social, para que a tarefa instrutiva ofereça
aos alunos as bases de uma aprendizagem intelectual significativa e social.
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O Ensino Não- Formal pode contemplar professores/ formadores tal como no Ensino Formal, no
entanto, a grande diferença entre ambos é que este ensino vai ao encontro da motivação intrínseca
de cada aluno. O processo de ensino-aprendizagem é estruturado mas com base nos interesses
dos alunos. Desta forma, neste ensino, não interessa os resultados obtidos, mas tudo aquilo que
o aluno foi construindo, através dele, isto é, um conjunto de valores, de regras, responsabilidade,
tolerância, respeito (entre outros). Não podemos de forma alguma negligenciar a importância da
motivação, do prazer e da bagagem que cada aluno traz consigo quando chega à escola. Não se
pode atribuir maior importância à aprendizagem, nem colocar todo a ênfase na transmissão de
informações e desenvolvimento de conceitos, mas sim fazer uma espécie de miscelânea de
conhecimento onde no final teremos certamente alunos motivados e com sede do saber.
2- Linhas do projeto “Oskar, projeto artístico em educação”
Os alunos desde cedo nas aulas extracurriculares de música tomam contato com a música e as
diversidades (som, ritmo, altura), assim como variados instrumentos musicais. De várias formas
estes conhecimentos chegam aos alunos. Aquele que é por nós defendido, é que se se tratar de
tenra idade, que chegue da forma mais lúdica possível. No decorrer do programa doutoral, surgiu
a necessidade de criar um material didático para ser utilizado nas aulas de expressão musical.
Assim, surgiram quatro contos: “ Oskar e o crocodilo violinista” “ Oskar e a flauta mágica” , “ Oskar
e a família das cordas” e recentemente “ Oskar, a integração pela diferença”.
Os presentes contos têm sido levados entre outros locais, a dezenas de escolas, bibliotecas
públicas, hospitais, congressos, tertúlias(...).
São objetivos primordiais deste projeto: (i)Dinamizar atividades lúdicas com carácter cultural e
pedagógico; (ii) Desenvolver hábitos de leitura; (iii) Desenvolver a capacidade de expressão e
comunicação; (iv) Articular saberes, conjugando a literatura infantil com a música; (v) Contribuir
para uma aprendizagem mais transversal;(vi) Implementar de projetos interdisciplinares nos
jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico; (viii) Tomar contato com músicos ao
vivo e com o violino ; (ix) Apropriar-se da linguagem artística
(ilustração).
Notas finais
Assistir a atividades diferentes dentro da escola que chegam de fora dela como é o caso do Oskar,
além de levar a música diretamente às crianças faz com que elas possam ouvir, falar,
experimentar, pensar e aprender. Deste modo, estes momentos lúdicos- didáticos não substituem
as aulas, mas servem para aperfeiçoar a aquisição das competências dos alunos em relação ao
que recebem na sala de aula. A pesar de começar a notar-se uma crescente afluência destas
atividades em contextos escolar, este tipo de projetos a que podemos chamar performativos são
pouco valorizados nas escolas o que acaba por desmotivar muitos docentes de forma a os
planificar e concretizar. Trabalhar por projetos faz com que se conheçam de perto as motivações
dos alunos e a partir daí planificar atividades de forma a fornecer às crianças um contexto no qual
elas próprias se identificam, tendo um papel tanto ativo como interativo na busca e na partilha de
informação. Neste contexto de projetos, as parcerias dentro da escola são muita importância
assim como o trabalho colaborativo / cooperativo quase inexistente nas escolas, mas de grande
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importância para todos os envolvidos, criando-se estreitos laços de partilha. Estaremos, assim,
num ponto de partida para outra escola mais apelativa, mais abrangente, mais ligada à vida. Uma
escola que responda às novas perspetivas da educação/ensino que emergem na atualidade.
Como balanço final, estes projetos não podem ter fim. Deverão ser concretizados cada vez mais
dentro das escolas. A dinâmica do trabalho desenvolvido conduziu a um percurso abrangente, que
provou que a articulação entre os currículos escolares tradicionais e aqueles que nos propusemos
a trabalhar não só se completam como se potenciam. Acreditamos que é foi uma experiência
marcante para os alunos que a vivem e temos esperança que, no futuro, a Educação Artística
esteja presente em todas as escolas, para nos ajudar a aprender e a crescer, tendo em
consideração o todo que somos e onde o corpo enquanto veículo, instrumento e criação tem um
grande papel e contributo para a educação holística.
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PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO LITERÁRIA: LER PARA MELHOR ESCREVER
Ana Rita Faria | Universidade do Minho, Portugal
Fernando Azevedo | Universidade do Minho, Portugal
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Resumo
De acordo com várias investigações recentes, promover o gosto pela leitura não é tarefa fácil. Representa
um desafio para os professores, para as famílias e, sobretudo, para os próprios alunos. A competência
leitora e o domínio da literacia devem ser explorados em diferentes contextos, permitindo ao discente adotar
uma postura crítica, enriquecedora e promotora da aprendizagem.
Palavras-chave: literacia, competência leitora, educação literária.

Introdução
Poderíamos iniciar esta reflexão com algumas questões pertinentes, levantadas pela investigadora
Maria da Graça Sardinha (2007:1), para as quais se pretendem encontrar algumas respostas:
O que são formas de ler?
Há, efetivamente, várias formas de ler?
Ao aprender a ler o indivíduo torna-se efetivamente leitor?
Importa, numa primeira instância, definir o que significa ler. Sabemos, à priori, que o ato de
aprender a ler é complexo e exige um conjunto de competências que deverão ser desenvolvidas
de acordo com as diferentes faixas etárias.
De acordo com Sardinha (idem, ibidem), “até há bem pouco tempo ao falar de leitura, estabeleciase, de imediato, uma relação com a aprendizagem ao nível da escolaridade elementar”. Nessa
altura, conjeturava-se que o aluno já sabia ler à saída do ensino básico. Contudo, na época atual,
“dizemos que já sabiam descodificar”. De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa, ler
significa interpretar o que está escrito; decifrar através do reconhecimento de um determinado
código.
No pensamento de Azevedo (2018:5), “formar leitores não é apenas tarefa da escola, mas de
todos e exige um compromisso coletivo.” O gosto e o prazer pela leitura nas camadas mais jovens
nem sempre atinge patamares desejáveis. De acordo com Pennac (2001:11), “o verbo ler não
suporta o imperativo. É uma aversão que compartilha com outros: o verbo «amar»… o verbo
«sonhar»…”.
Segundo Clary (1991) cit. Sardinha (2007:5), há seis premissas responsáveis por estimular o gosto
pela leitura:
1 – capitalização de interesses;
2 – material de leitura acessível;
3 – ambiente favorável;
4 – tempo livre para ler na escola;
5 – modelos adultos expressivos;
6 – técnicas motivadoras.
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Para Sim-Sim (2006:7), “na sua essência, a leitura é simultaneamente um acto individual, no que
isso encerra de processo pessoal de construção de significado, e um acto social, no que envolve
de partilha e de desenvolvimento coletivo”. Nesse sentido, é fundamental que a escola seja um
espaço aberto que propicie e motive o aluno para a leitura. Atualmente, vivemos num mundo
profundamente globalizado, em que as novas Tecnologias de Informação e Comunicação
assumiram um papel preponderante no dia-a-dia dos jovens. Deste modo, é importante que os
professores e os pais acompanhem a era digital do século XXI e a utilizem como instrumento de
motivação para a aprendizagem.
O principal objetivo passa por ensinar os alunos a ler para situações do dia-a-dia. Não se lê para
aprender a ler, (…) lê-se sempre por um interesse imediato”. (Jolibert, 1991:35)
De acordo com o mesmo autor, os alunos leem para:
a. responder à necessidade de viver com os outros, na classe e na escola;
b. descobrir as informações de que têm necessidade;
c. brincar;
d. construir;
e. executar um projeto-realização;
f. alimentar e estimular o imaginário;
g. investigar.
Os professores das escolas do século XXI têm hoje em mãos um dos grandes desafios do sistema
educativo, que passa por motivar os alunos para a leitura, com vista a formar leitores competentes,
«concorrendo» diretamente com as múltiplas plataformas digitais, que, muitas vezes, afastam os
alunos dos livros. Nesta ótica, Azevedo (2018:5) defende que:
“Formar leitores literários constitui hoje um desafio e uma necessidade. Um
desafio porque, sendo uma atividade voluntária, que se alcança pela recriação de
espaços e momentos de prazer e fruição, não existe propriamente uma estratégia
que possa ser considerada como única e eficaz para a obter. Uma necessidade
porque o domínio da leitura literária permite desenvolver cognitivamente o sujeito
e, articulando-se com a capacidade de ler o mundo de modo não ingénuo, possui
virtualidades fundamentais na capacidade de exercício da cidadania.”
No fundo, “quanto mais se lê, melhor se lê, mais vontade se tem de ler.” (Sousa, 2007:51). No
seguimento desta perspetiva, Cerrillo (2002:34) afirma que:
“Sólo un lector habitual puede interiorizar el cambio de un texto escrito en
significado; y sólo un lector habitual es un lector competente, capaz de discriminar
significados y de moverse con critério en el proceloso y ambicioso mundo de las
nuevas tecnologias de la información: no basta con “jugar” en una web o con
“chatear” un ratito todos las noches; un lector competente busca información en
la red, la compara con otras, la abandona cuando no le interessa, la analiza
criticamente, indaga nuevas fuentes (…)”.
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Contexto em que foi desenvolvido
Esta reflexão surge no âmbito de uma investigação que visa averiguar quais as conceções,
representações e práticas dos professores do ensino básico em Cabo Verde, no que à Educação
Literária diz respeito. A amostra do estudo é constituída por Professores do Ensino Básico (1.º ao
8.º ano) que se encontram no exercício da sua função e por Professores em formação (último ano
da Licenciatura em Ciências da Educação).
Numa fase inicial do estudo, foi aplicado um inquérito por questionário. Nesse inquérito, foram
colocadas questões relacionadas com os hábitos literários dos docentes, nomeadamente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Gosta de ler Literatura?
Se sim, qual/ quais o(s) género(s) que mais aprecia?
Costuma ler obras literárias?
Se sim, onde?
Qual foi o último livro que leu (título e autor)?
Há quanto tempo?
Tem o hábito de visitar Bibliotecas?
Se sim, com que frequência realiza as vistas?
Tem livros de Literatura em casa?
Se sim, quantos tem?
Nos últimos 5 anos, fez alguma formação ligada aos Estudos Literários?
Se sim, de quantas horas?
Como é que se informa culturalmente?

Resultados (Parciais)
Da análise das respostas ao questionário, ressalta o facto da maioria dos docentes afirmar que
gosta de ler literatura (90,5%), embora haja uma fatia que afirma não gostar (9,5%). De acordo
com Azevedo e Coutinho (2007:35), “sabemos que a leitura da literatura (…), feita por prazer, é
associada efetivamente a inúmeros benefícios e a escola, (…) terá que encontrar o seu caminho
para tentar (…) descobrir mais espaços de diálogo”.
Relativamente ao género mais apreciado, sobressai o romance, o conto e os clássicos da
literatura. Este item aborda questões de foro mais pessoal, pois diz respeito aos gostos e
influências de cada professor. No entanto, enquanto mediador, o docente deverá procurar
apresentar aos alunos uma multiplicidade de obras e géneros textuais, que lhes permitam ampliar
perspetivas. Nesse sentido, os autores supracitados afirmam que:
“Podemos incluir, aproveitar e valorizar, nas nossas práticas docentes, as
maneiras como as crianças e os jovens se misturam com os livros pois, desta
forma, estamos a partir das suas experiências de vida permitindo que eles
próprios se relacionem de uma forma mais amistosa e autónoma com esses
mesmos livros desenvolvendo-se naturalmente como leitores”.
Quanto aos hábitos de leitura de obras literárias, os mesmos docentes que anteriormente
asseguraram gostar, responderem afirmativamente a esta questão, sendo que a maioria
respondeu que costuma ler em casa, seguido de uma pequena percentagem que diz gostar de ler
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em espaços ao ar livre. Ler por prazer e em locais agradáveis, poderá contribuir significativamente
para aumentar os níveis de literacia.
Conclusão
No fundo, importa salientar que o leitor deverá de assumir uma postura dinâmica e ativa, pois à
medida que vai processando o texto, vai-lhe atribuindo significado, de acordo com as suas
vivências e bagagem literária. Só assim poderá transformar as suas conceções prévias em novo
conhecimento.
Os professores, quer os que se encontram no exercício da sua função, quer os que ainda estão
em formação, representam a chave para a mudança de paradigma, pois são eles os grandes
impulsionadores da cultura literária dos alunos.
“(…) Motivar para a leitura terá de ser algo em que se acredite. Nenhuma estratégia terá o
resultado desejado se não houver crença no seu valor. Ora, a leitura é como o amor. Assim sendo,
teremos mesmo de estar apaixonados.” (Sardinha, 2007:6)
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Resumo
Nova Sapho – Tragedia Extranha, Romance de Pathologia Sensual (1912) tem despertado,
contemporaneamente, o interesse de investigadores pela sua temática – a do amor sensual,
marginal e queer (Klobucka: 2015, 2019a e 2019b). A atenção teórica é dada, portanto, ao
conteúdo do texto – à representatividade de amores não heteronormativos – e não tem um foco
na forma, no literário. Tomando como modelo o do poeta-herói romântico incompreendido, a
personagem principal do romance apela ao inconformismo e tem como principais instrumentos de
ação a literatura, o corpo e a morte numa filosofia de vida em que predominam o sadomasoquismo
e o individualismo. Regista-se, então, o caso deste romance como ponto de partida para abrir uma
discussão sempre pertinente – o da ética como critério de escolha de obras – em que o conteúdo
parece prevalecer como critério para a leitura. Sendo o objeto artístico complexo na sua estrutura,
em que os domínios do social e do moral se entrelaçam com o do estético, a competência ou
incompetência do leitor passa pela capacidade de entender que o texto terá, obrigatoriamente,
uma multiplicidade de interpretações possíveis e que os campos didático e filosófico tratados em
arte são, em si, amorais, estando no leitor, na atualização e na reescrita que este faz do texto e
na sua atuação ou passividade perante os fenómenos externos ao literário, a única ética possível.
Palavras-chave: Vila-Moura, ética, estética, leitura, arte pela arte.

Introdução
Crendo que a Humanidade é sempre motivada nas suas ações, i. e., todo o gesto humano é
interessado e pretende criar dados efeitos, é pertinente pensar sobre o domínio da ética como
principal razão para a qual se escolhe ler determinada obra literária. Partimos de uma citação de
Wilde para inaugurar este espaço de reflexão, debate já antigo e que, por vicissitudes várias da
contemporaneidade, nos é particularmente chegado. Num discurso que não se deixa de considerar
parcialmente cínico, Wilde elabora, um pouco ao estilo platónico, um diálogo entre Ernest e Gilbert
em que este argumenta que toda a arte é imoral porque desestabilizadora e revolucionária em
potência:
(…) Uma ideia que não é perigosa não é, de modo nenhum, digna de ser considerada uma ideia.
[E] Estás a confundir-me, Gilbert. Disseste-me que toda a arte é, na sua essência, é imoral. Vais
dizer agora que todo o pensamento é, na sua essência, perigoso?
[G] Sim, em termos práticos assim é. A segurança da sociedade reside no costume e no instinto
inconsciente, e a base da estabilidade da sociedade, enquanto organismo saudável, é a completa
ausência de qualquer inteligência entre os seus membros. Perfeitamente consciente disto, a
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grande maioria das pessoas coloca-se naturalmente do lado daquele esplêndido sistema que as
eleva à dignidade de máquinas e, enfurece-se tão violentamente contra a intrusão da capacidade
intelectual em qualquer questão respeitante à vida, que somos tentados a definir o homem como
um animal racional que perde a cabeça sempre que é chamado a agir de acordo com os ditames
da razão. (Wilde, 2006: 147)
É, portanto, relevante pensar em 1) obras controversas, desestabilizadoras do sistema social e de
todos os domínios filosóficos que este engloba, porque capazes de formular novos e inovadores
paradigmas de pensamento, bem como 2) refletir sobre os livros perigosos do ponto de vista ético
como, por exemplo, Mein Kampf de Adolf Hitler (1925), texto que não visa a persuasão, mas a
manipulação. Devemos, então, autocensurar a leitura de livros como o de Hitler e de Wagner, por
extensão, por causa da sua ideologia?
A obra de Hitler é de escopo político, não pretende ser arte, pelo que deverá ser lido apenas por
um indivíduo com conhecimentos suficientes de História para que pense a obra dentro do seu
contexto, ponderando criticamente sobre a argumentação. No caso particular de textos que visam
a adesão a uma ideologia, como é o caso desta obra, o escape do leitor não poderá incidir,
portanto, sobre o domínio estético, mas sobre o axiológico, no sentido em que os valores da
solidariedade, da fraternidade e da igualdade – basilares para o sucesso da manutenção dos
direitos humanos – imperam sobre o medo e o ódio. Dá-se uma transferência de pathos em que o
sentimento é indissociável da consciência de uma realidade social una na sua diversidade,
recusando-se o pathos autoral, através de um distanciamento crítico que a História nos ensina.
Esta negação do ponto de vista do autor por parte do leitor é hoje feita a posteriori, pelo que será
pertinente refletir sobre como ler os textos que nos são contemporâneos, i. e., que saem do prelo
e ainda não permitiram o devido afastamento histórico-crítico, como é o caso de Nova Sapho –
Tragedia Extranha, Romance de Pathologia Sensual que, apesar de publicado em 1912, não
circulava facilmente em meio comercial até 2017, data de uma reedição pela Index ebooks.
Urge definir o leitor como sendo o cidadão comum, i. e., aquela pessoa que não produz
investigação teórica sobre o texto em que se debruça, já que o investigador tem razões outras que
determinam as leituras que leva a cabo.
Ao definir o conteúdo como critério principal para a escolha de leitura de textos literários – que são
os corpora principais do escopo desta reflexão –, estamos voluntariamente a deixar de parte o que
lhes imprime o rótulo de arte: a sua dimensão estética. Entramos, portanto, numa leitura que
pretende ser útil do ponto de vista do autoconhecimento, da construção de uma ética própria ao
leitor.
Assim sendo, podemos escolher a obra que lemos em função do tema, por este nos ser familiar,
problemático, por suscitar em nós um interesse que sai dos parâmetros da arte pela arte e que
pretende associar-se ao quotidiano, às experiência e vivência pessoais. Afinal de contas, porque
é que se lê sobre o adultério, por exemplo?
Pense-se num outro modelo, o caso de textos literários como Werther de Goethe (1774), livro que
provocou o suicídio de alguns dos seus leitores. O livro que inicia a corrente do Romantismo
sentimental é uma obra cuja poética está assente na conceção do génio como um ser que adquiriu
determinadas capacidades de sensibilidade pela experiência dolorosa, sensibilidade essa que
permite que o poeta se destaque enquanto artista pela sua linguagem «verdadeira», porque
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espontânea. Ora, o leitor do texto de Goethe terá de compreender que a obra é, em si, um artifício
estético para que distancie o texto daquele que pensa ser o seu contexto. Mas a literatura também
se faz de contextos, de realidades, portanto qual o limite para interpretação de um texto? Qual a
fronteira?
A resposta passará, em parte, por não se ler o texto literário como estritamente autobiográfico,
passará por se ler uma obra de arte como artifício e não como desígnio espontâneo de um herói
que se confunde com o próprio autor explícito. O leitor da obra deverá possuir um leque de
competências de leitura que lhe permitem discernir o autor explícito, pessoa civil, do autor implícito,
cujos valores podem ou não ser correspondentes. Para além deste discernimento é importante
que o leitor perceba que várias maneiras há de se ler o mesmo texto literário – formas analógica,
alegórico-metafórica, simbólica, literal. No cruzar de ambas estas competências, está a
necessidade de encarar o texto paradoxal e simultaneamente como objeto estético e de sociologia,
para que possa ser possível a aproximação ou o seu contrário relativamente à capacidade
empática, argumentativa, persuasiva ou manipuladora do autor implícito. E é precisamente pelo
grau de complexidade dos textos literários que eles nos são mais úteis, como já afirmava
Aristóteles na sua Poética: «De preferir às coisas possíveis mas incríveis são as impossíveis mas
críveis (…)» (Sousa, 1990: 142).
Tudo cabe no literário, sempre se ouve dizer. Desde a história de vida de personagens fictícias, a
autobiografia de um autor, diegeses baseadas em factos históricos, até à biologia e à matemática,
por exemplo. Não acontece nada de diverso quando falamos de Ética, também a disciplina
filosófica pode pertencer à literatura inserindo-se no plano temático-filosófico, mostrando o texto
literário a, por vezes, ténue diferença entre o bem e o mal.
O exemplo da temática moral e eticamente ambígua do texto Nova Sapho – Tragedia Extranha –
Romance de Pathologia Sensual (1912) de Visconde de Vila-Moura é, neste sentido,
particularmente fecundo, uma vez que, por um lado, engendra um diálogo em torno da vivência
do amor e de uma sexualidade considerada marginal – em que as práticas listadas, com diversos
graus de aceitabilidade social, são as do homoerotismo, da homossexualidade, da necrofilia, da
nanofilia, da pederastia, da pedofilia e do sado-masoquismo – como, por outro lado, esse mesmo
discurso surge, a dado momento de Nova Sapho de maneira autoritária na forma de manifesto, a
«Elegía da Morte, Poema religioso» que a personagem, Maria Peregrina, escreve. Enfim, o
discurso de ‘reação’ – e, por isso, altamente ambíguo no tocante à postura sobre as práticas
sexuais supracitadas –, engendra fenómenos de representatividade que não são impostos
diretamente, através da «Elegía», mas que, estão inseridos neste texto artístico de estrutura
semelhante à dos manifestos, composições estas que, por se pretenderem revolucionárias, têm
um único propósito – visam a adesão do leitor à mensagem.
O CASO DE NOVA SAPHO – TRAGEDIA EXTRANHA, ROMANCE DE PATHOLOGIA SENSUAL
(1912)
Fui a mulher superior quando viciei; e, consequentemente, produzindo, creando, isto é quando
reflecti no livro a espiritualidade que ressumava no infinito das minhas torturas.
O genio é a intelligencia tocada do sobrenatural.
Fecunda, pois, além da razão. (Villa-Moura, 1912: 245-246)
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Ha n’aquella roseira amores incestuosos. Promove-os, innocente, o acaso. Pois as suas rosas
são, no entretanto, tão bellas como as outras rozeiras. Deus lá sabe! (idem: 249-250)
A minha bondade aceitta e reverenceia, em pé de egualdade, o amor idealista de Santa Thereza
de Jesus – a mystica, os impulsos bestiaes de Caligula e as ordens allucinadas de Nero,
determinando se em sensualidades, ou incendiando Roma, para mergulhar a alma sublimemente
perversa, nas labarêdas d’uma civilização a arder. (idem: 254-255)
Elevou-me o amor; por elle desprezei a Moral. Ser moral é servir a conveniencia; raramente é ser
bom. Collidem, o mais das vezes, a Bondade e a Moral. (idem: 257)
Estes são alguns enunciados da personagem principal de Nova Sapho, Maria Peregrina. O que
todas têm em comum? O de serem eticamente censuráveis ou, no mínimo, questionáveis, mas
também o de inculcarem no leitor um rol de figuras e de práticas eróticas representativas de
sexualidades consideradas, à luz daquele tempo, marginais, porque divergentes da função
estipulada pelo Catolicismo, que convenciona que a relação sexual deve ser produtiva em prol da
espécie.
Se hoje as práticas ilustradas por Maria Peregrina nos surgem como mais ou menos aceitáveis do
ponto de vista social, é porque encaramos a sexualidade também enquanto veículo hedonista,
dado provado cientificamente. Mas em 1912, práticas sexuais como o homoerotismo eram
consideradas delitos criminosos (Klobucka, 2019: 58). Hoje, o texto começa a ter investigação no
âmbito dos estudos feministas e queer por criar modelos e figuras mais ou menos representativas
de uma sexualidade não-heteronormativa.
Ler é útil. Serve o enriquecimento não só social, mas também pessoal e filosófico. Se determinada
pessoa lê Nova Sapho com o intuito de refletir sobre a sexualidade humana e seus modelos –
mais ou menos afastados de um contexto e de uma realidade epocal – irá também deparar-se
com uma espécie de manifesto, escrito pela personagem principal – a «Elegía da Morte, Poema
religioso». Nele lê-se o grito pela liberdade individual extrema, no que pode ser interpretado como
o apelo à falta de responsabilidade das ações, ignorando que uma implica necessariamente a
outra. Em suma, apela-se a uma espécie de anarquismo, em que prepondera a vontade individual
em detrimento do bem social.
O Contracto social de Rousseau, que passa por obra de genio, veio afinal sacrificar a liberdade
individual á alma collectiva.
Quero o inverso, o avesso d’essa lei. Quero a limitação do poder social pelo individuo; que os
medios e os rudes cedam aos grandes as regalias que lhes são demasiadas, que não cabem na
sua inferioridade. (Villa-Moura, 1912: 247-248)
A representatividade, seja ela qual for, é importante na medida em que mantem presente todos os
modelos e características da realidade humana. É tão necessário representar a homossexualidade
como impulsos sado-masoquistas, por exemplo, porque é nesta linha que o ser humano
compreende as suas dimensões mais complexas, algumas até mesmo reprimidas pelo próprio.
A leitura pode confirmar ou gorar a expectativa do leitor, na medida em que este procura uma
resposta a um dilema específico e o desenlace da narrativa constrói um cenário que pode ser
correspondente ao desejo do leitor. Aqui, é necessário pensar se a motivação do sujeito enviesa
ou não a própria leitura. Caso não enviese, o ser humano dialoga com as suas próprias qualidades,
positivas e negativas, servindo-se da literatura como medium; se enviesa, o texto era secundário,
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subordinado a uma crença pré-concebida, e foi lido de forma acrítica. Em todo o caso, a ação por
que o leitor opta é da sua inteira responsabilidade – tenha ele ponderado criticamente ou não
sobre a narrativa.
O leitor tem também de ter presente que escreve, atualiza o texto, preenchendo zonas de
indeterminação, durante o processo de leitura. Assim, há formas distintas de se atualizar o mesmo
texto: a moralizante, a literal, a analógica, a alegórico-metafórica, a simbólica, a autobiográfica,
etc.. Dir-se-ia que não há maneira correta de se interpretar o texto, mas há uma plenamente
incorreta sob todos os pontos de vista – a moralizante, visto que se projetam nele ideias
preconcebidas, ideológica e/ou religiosamente engajadas. Acresce que, pensar uma obra literária
partindo da intencionalidade do seu autor constitui uma falácia, como postulada por W. K. Wimsatt
e M. C. Beardsley.
Assim crendo, vários fatores são precisos para equacionar a ética enquanto tema da literatura, de
modo a que a leitura – e possíveis consequências dela resultantes – seja um ato responsável. Um
deles é o de que o leitor, apesar de ler o texto para identificar nele dados dilemas que deseja
solucionar, terá de reconhecer que a função primária de uma obra literária é o de ser arte. Artifícios
como a espontaneidade da linguagem e expressão de uma sensibilidade extraordinária, de que
Werther e Nova Sapho são modelos, fazem parte do processo de uma construção poética que
implica, necessariamente, um distanciamento do artista relativamente à sua condição de cidadão.
Apenas em seguida, talvez num mesmo nível de importância dependendo da poética do escritor,
estará a sua dimensão social.
Em seguida, o ensino enquanto instituição e a educação pessoal de cada um têm de incutir o gosto
pela leitura, pela descoberta pessoal, de suscitar o reconhecimento da importância de se ter
espírito crítico, de se pensar a axiologia e a literatura. No fundo, cada leitor deverá tornar assídua,
sistemática, consciente e voluntária a prática reflexiva sobre o fenómeno literário, sobre si próprio
e a sociedade que o rodeia. Para tal, serve também como instrumento para a consciência de si e
dos seus valores éticos, a didática da literatura, em que se reflete precisamente sobre a ação do
ser humano como representado por personagens com vários sistemas de valores. Em suma, é na
contemplação que a própria literatura obriga, que se medem o dilema, a ação, enfim, a hierarquia
de valores do sujeito leitor. A contemplação – que é já em si, um ato interior apenas ao sujeito que
lê e, deste modo, extraliterário, terá de preceder, necessariamente, qualquer outra ação. No
tocante ao sujeito que não contempla e não reflete sobre o que lê, este é responsável pela
estagnação do seu próprio pensamento.
Voltando a Wilde, a arte é imoral porque produz um monólogo em torno de determinado assunto
e obriga a pensar emocional e racionalmente sobre ele, podendo desestabilizar o sistema de
valores de uma sociedade. No entanto, não só se desestabiliza como também pela arte se
(re)constrói a sociedade, provocando nela mutações mais ou menos profundas, mais ou menos
estáveis e perenes. A arte cabe na vida, portanto, tal como a vida cabe em arte, mas o que nunca
caberá em arte é a ação que o(s) leitor(es) imprime(m) na(s) própria(s) vida(s) ou na vida dos
outros. A bem ver, toda a arte é amoral.
Por isso, se algum dia alguém se lembrar de matar um parente porque leu o seguinte excerto de
Nova Sapho, a responsabilidade recai inteiramente no leitor, não no texto e muito menos em VilaMoura.
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Uma creança, que podia ter nove annos, acabava de matar outra de cinco! Acheguei-me d’ella. A
criminosa segurava uma lamina, encarando atenta a victima.
- Que fizeste? perguntei.
E ella serena: Não sei, ouvi uma vóz que disse: - mata a tua irmã. E eu, que moro alem, fui a correr
buscar esta faca. Não sei se foi Deus quem mandou…
(…) ‘Não sei se foi Deus quem mandou…’ dizia. Seria, penso hoje. (idem: 237)
Este critério aplica-se a todos os textos literários, mas nunca a manifestos de cunho político, em
que a sua função primária não é estética, mas a de convencer, como é exemplo a autobiografia
de Hitler.
Discussão
Cada leitor serve-se dos critérios – que podem ser variados ou fixos – para escolher as obras que
lê. Ponderar sobre o porquê de ter escolhido determinado tipo de livro auxilia a perceber o motivo
por trás da leitura – se é interessada ou não, se pretende ser útil ou não, na medida em que nos
pode ajudar a resolver determinado dilema das nossas vidas.
Deste modo, uma leitura assídua, crítica, sistemática, diversificada e multicultural auxilia o
desenvolvimento pessoal e filosófico do indivíduo que lê. O confronto com determinadas práticas
de leitura como a ponderação sobre dilemas, soluções encontradas pelos personagens, questões
filosóficas várias, entre outros, serve para que a pessoa se conheça a si mesma e que perceba as
suas qualidades positivas e negativas e as fronteiras ténues entre ambas. A máxima socrática
«Conhece-te a ti mesmo» aplica-se à leitura no sentido em que, sendo a literatura uma ferramenta
para entender opções de conduta, o destinatário da mensagem depara-se com situações às quais
dará uma resposta pessoal após ponderação cuidada.
No fundo, trata-se de uma ética em vias de pragmatização. Se a Ética é uma disciplina que pensa
a ação humana e um texto, seja ele qual for, precisa de ser atualizado para que a mensagem seja
materializada no quotidiano, então a responsabilidade recai única e exclusivamente no leitor que
age.
Quanto a textos de viés político, como é o caso de Mein Kampf, autocensurarmos a sua leitura
poderá surtir o efeito contrário ao pretendido – o de esquecer os acontecimentos trágicos que
foram consequências diretas dessa obra. Censurar Mein Kampf significa estarmos
necessariamente a esquecer parte da História e a não compreender voluntariamente o impacto
que uma obra pode ter na sociedade e/ou nos indivíduos.
O conhecimento é seletivo e também se faz de esquecimento, na medida em que é voluntário
escolhermos olvidar a realidade que não estudamos. O leitor de Mein Kampf terá de obter
consciência social, filosófica e ética, de que a mensagem dessa obra pretende a manipulação e a
adesão a uma ideologia que hierarquiza os indivíduos, que surtiu determinados efeitos históricos
e sociais que violam direitos considerados inatos – e que, em aparência, precisamos de relembrar
e de garantir sistematicamente. O que é de particular importância neste contexto é que Mein Kampf
não seja o primeiro livro que o leitor atualiza, que a pessoa que o lê tenha espírito crítico e gosto
pela leitura, sede de conhecimento tanto pela realidade que o circunda como pelas que lhe são
distantes. Em suma, a liberdade da leitura implica a responsabilidade do sujeito que lê.

II JORNADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MINDELO | Práticas de escrita: percursos didáticos e literários

54

práticas de escrita em ambiente digital

À guisa de conclusão, o próprio leitor deverá ponderar os pontos de aproximação e de afastamento
relativamente ao texto que lê, medindo as consequências dos atos das personagens, bem como
a sua transposição para a vida real. Neste sentido, é também pertinente ver-se a realidade como
um todo e não apenas como um conjunto de vontades individuais a saciar, refletindo-se sobre o
impacto social e pessoal que esses atos poderão surtir. O que não significa necessariamente
enveredar por uma filosofia estritamente utilitarista. Em seguida, a leitura poderá ou não provocar
uma transformação interna no sujeito que lê, visto que este se pensa enquanto objeto formal a ser
conhecido e construído. Ler é, em síntese, provocar o espaço filosófico que permite olhar a
humanidade enquanto 1) ser, 2) ser pensante, 3) ser social, 4) ator. Ler é uma experiência de
conhecimento, uma espécie de epistemologia de método maiêutico em que o que prepondera é
uma constante (re)avaliação de valores, ações, intenções e relações de causa-efeito, enfim, do
próprio ato de pensar e de criar conhecimento. O leitor ganhará consciência de que o texto poderá
desestabilizar os valores de um sujeito e perceber que a leitura é, assim sendo, um ato de
coragem.
Qualquer livro é passível de atualização pela leitura, desde que haja espírito crítico. O seguinte
enunciado de Maria Peregrina parece resumir a questão por inteiro, caso tomemos o ato de ler
também ele como escrita de um texto:
Pobre terra que dá videntes cegos, como Milton e não dá vista ao mais d’aquelles a quem deu
olhos. A Vida é a immortalidade pela transformação, religiosa no seu movimento sempre patente
e actual. Mas considerar parcelas de vida é não ver; peior que isso – ver mal. (idem: 151)
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Pediram-me a sempre exigente tarefa de falar sobre as minhas práticas de escrita e influências
literárias, circunstância não raro complexa já que só muito dificilmente conseguiremos constituir
bons juízes em causa própria. De todo o modo, e se me é permitido arrumar neste sentido o
problema, considero-me um autor mais da carne e do sangue do que da psique. O meu sumo
objetivo é conseguir colocar-me numa posição onde me seja possível retratar com grande
pormenor a natureza humana: as suas virtudes e vícios, dois eixos não raro interdependentes e
que fazem ambos parte do nosso interior. Não pretendo inventar um Homem novo; pretendo, isso
sim, procurar perceber a fascinante maneira como funciona este que temos, e que é, até ver,
único, no bem e no mal – ou antes, no melhor e no pior.
Considero-me influenciado por um conjunto vasto de pessoas. Toda a escrita é autobiográfica;
sucede é que por vezes não temos boa consciência desse facto, por ser naturalmente limitado o
nosso entendimento. Tudo aquilo que um indivíduo ouve, vê ou sente pode – e deve – servir de
combustível para a fogueira interior que se quer atear. O grande desafio é, segundo se me afigura,
encontrar um modo o mais perfeito possível para combinar todos esses elementos soltos que se
nos vão atravessando durante a vida. Assim, e apesar de poder nomear vários indivíduos que
considero terem tido uma preponderância determinante na minha escrita (escritores como
Saramago, Eça, Lobo Antunes, Raduan Nassar, Lygia Fagundes Telles, Almeida Faria, Maria
Teresa Horta...), julgo ser redutor afiançar que foram esses os nomes que mais me influenciaram,
na medida em que frequentemente retiro contributos absolutamente decisivos dos chamados
“anónimos”, que em certas circunstâncias mais ou menos improváveis podem dizer uma frase
aparentemente inócua mas que por um motivo ou por outro tornam-se muitíssimo importantes na
minha labuta.
Quanto ao meu método de criação, devo dizer que encaro a escrita como uma atividade em que
o trabalho é muito mais importante do que um eventual génio, e isto por uma razão muito simples:
enquanto que a inspiração, a existir, está sempre no plano do imaterial – e assim torna difícil a
tarefa de sobre ela concluirmos seja o que for -, o trabalho e a dedicação não escondem segredos
de maior. Assim, e reitero, o processo de escrever deve para mim ser tomado como um trabalho,
que consoante a resiliência do artesão será mais ou menos duro. Se houver algum génio
escondido, prefiro não contar com ele.
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