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resumo 
 

 

O presente estudo procura compreender os efeitos que um projecto de 
intervenção didáctica com o texto dramático pode ter na compreensão e na 
produção escrita deste modo literário por alunos do 1º ciclo. 
Assim, no enquadramento teórico, abordam-se os campos fundamentais que 
orientaram a nossa prática de trabalho com os alunos: as perspectivas actuais 
sobre o ensino da literatura que valorizam, quer a sua leitura prazenteira, quer
a sua escrita por parte dos alunos; as potencialidades formativas do texto 
dramático aliado à dramatização; as possibilidades proporcionadas pelo
trabalho com o texto dramático em termos de exploração da língua (nos 
domínios oral e escrito), e da literatura. Procurámos, além disso, sintetizar 
também as especificidades do modo dramático. 
Na Metodologia, apresentamos as fases da intervenção didáctica, bem como 
os procedimentos de recolha e tratamento dos dados. Damos relevo aos 
questionários feitos aos alunos sobre algumas das suas representações 
acerca do teatro e do texto dramático e aos seus cadernos de impressões e 
reflexões diárias sobre o trabalho realizado ao longo das sessões. Analisamos 
ainda as suas produções textuais, bem como as sugestões que dão para a sua 
reescrita/melhoria tendo em conta as características deste modo textual. Será 
também objecto de análise a produção de um texto colectivo pela turma, a 
partir de cinco textos escritos em pequenos grupos. Serão também analisadas
as sugestões dadas pelos alunos para a junção desses textos. 
Os resultados apontam, no geral, para uma adesão positiva às tarefas 
realizadas, bem como para uma compreensão progressiva de características 
do modo dramático, por parte dos alunos. 
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abstract 

 
The present research aims to understand the effects that a project of didactical
intervention with the dramatic text can have in the understanding and in the 
written production of primary school’s students.  
In the theoretical framing, it is discussed the fundamental fields that guided our 
practice work with the students: current perspectives of the teaching literature 
that value the cheerful reading and also the students' writing; the formative 
potentialities of the dramatic text ally to dramatization; the possibilities that the 
work with the dramatic text provides in terms of exploring the language (oral 
and written) and of literature. Besides, we tried also synthesize the specificities 
in the dramatic text.  
In Methodology, we presented the steps of the didactic intervention, as well as 
the procedures of data collects and treatment. We emphasise the 
questionnaires done by the students to understand some of their 
representations concerning the theatre and the dramatic text and to their 
notebooks of daily impressions and reflections on the work accomplished along 
the sessions. We still analyzed their textual productions, as well as the 
suggestions that they give to rewriting/improvement, in function of the 
characteristics of this text. The production of a collective text by the group, 
starting from five texts written in small groups, will also be analyzed.  
The results suggest, generally, a positive adhesion to the accomplished tasks, 
as well as, a progressive understanding of characteristics of the dramatic text
by the students.   
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Capítulo I – Introdução 

 

A pesquisa apresentada é resultado de um estudo realizado com os alunos de 

uma turma do 4º ano de escolaridade com os quais desenvolvemos um trabalho 

de projecto envolvendo o texto dramático. Como se compreende, a escolha de 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (doravante usamos “1º CEB”), como público-

alvo deve-se ao facto de este ser o público com que lidamos na nossa prática 

como docentes. 

 

Partimos do pressuposto de que a escrita deve ser ensinada e aprendida logo 

desde cedo, de modo a impedir o estigma que o “escrever mal” acarreta logo no 

início da escolaridade, e que, num ciclo vicioso, muitas vezes, se prolonga pela 

vida fora. Acreditamos que as crianças devem adquirir a percepção de que a 

escrita é um trabalho que pode ser constantemente aperfeiçoado e que até 

mesmo um escritor experiente necessita de ler e reler o seu escrito para obter um 

resultado que venha ao encontro dos seus objectivos de escrita. Para isso, 

devemos mostrar-lhes, através de módulos didácticos, trabalho de projecto, 

trabalho colaborativo …, que escrever implica uma leitura cuidadosa daquilo que 

já se escreveu, quer para se detectarem eventuais falhas, quer para se perceber 

aquilo que ainda há para dizer. 

 

Por outro lado, vemo-nos também confrontados com a realidade em que, 

geralmente, no ensino da língua é dada uma grande relevância às actividades de 

leitura e compreensão de textos, prendendo-se estas últimas com respostas a 

questões. Mas, depois, o que é pedido aos alunos ao nível da escrita, 

nomeadamente, nos momentos de avaliação, é muito mais exigente do que 

simples respostas a perguntas. Além disso, muitas vezes, não se pede aos alunos 

que escrevam a partir de situações que para si tenham um sentido real e uma 

função específica que não seja só a de escrever para o professor. 

 

Para irmos, na medida do possível, ao encontro dos pressupostos pedagógico-

didácticos que nos nortearam, durante o projecto de intervenção procurámos 
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envolver os alunos em actividades relevantes e comprometidas de leitura e 

escrita, aceitar como naturais as suas dificuldades e erros, dando bastante 

relevância ao processo. Procurámos envolver os alunos em actividades de leitura 

e dramatização de textos, mas pusemos sobretudo a tónica em actividades de 

escrita deste modo literário, pois também nós partilhamos a opinião de que o 

ensino da língua não se deve separar do ensino da literatura e que, além de 

propiciar a leitura de textos literários, devemos iniciar os alunos na sua escrita.   

 

A elaboração deste trabalho deve-se a uma preocupação e a um desejo de 

mudança e melhoria de algumas práticas lectivas pessoais. De facto, irmanamo-

nos com Alarcão quando esta afirma que a «(…) verdadeira essência de ser 

investigador» resume-se «em desejo de conhecer e, se possível, intervir. É esse, 

aliás, também um dos desejos do ser humano normal: conhecer a realidade que, 

na idade adulta, une-se muitas vezes ao desejo de intervir procurando alterar, 

melhorando o estado das coisas, em transformação do saber científico em saber 

prático.» (2001: 136). 

 

A opção por trabalhar o texto dramático parte, ainda, da nossa percepção 

empírica, enquanto docentes do 1º CEB de que este texto tem sido pouco 

trabalhado neste ciclo de ensino, quer pelos professores, quer pelos próprios 

manuais escolares. Por essa razão, sentimos que há necessidade de mudar 

algumas práticas no sentido de inverter esta situação. Por outro lado, moveu-nos 

também o interesse e o gosto pessoais pela literatura infantil, o que nos levou a 

ter vontade de saber como abordá-la em contexto de sala de aula.  

 

A ausência de texto dramático nas práticas lectivas está, seguramente, associada 

à formação inicial dos docentes, entre outros factores. Na realidade, da formação 

inicial de professores faz parte, em muitos casos, a disciplina «Literatura Infantil», 

mas, ao serem analisados os programas dessa disciplina, nalgumas instituições 

de formação de professores, chega-se, entre outras, à conclusão de que há uma 

grande predominância da literatura oral e tradicional, em prejuízo da literatura de 

autores contemporâneos, e uma abordagem desigual dos vários géneros 
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literários, havendo uma maior incidência no género narrativo e, dentro deste, no 

conto. Nalguns programas, o género lírico não era abordado e, noutros, o género 

dramático era praticamente ausente (Pereira & Albuquerque, 2005: 126).  

 

Glória Bastos (1999: 205) elucida bem esta situação ao referir que «[g]eralmente 

relegado para segundo, senão mesmo terceiro plano, no domínio dos textos 

trabalhados na escola, e mais ainda em termos de livros adquiridos para leitura 

em casa, o texto dramático para crianças partilha de uma situação semelhante 

ao texto para teatro para um leitor adulto.» De facto, não há hábitos de «ler 

teatro» e, por essa razão, a edição de texto de teatro é muito limitada, não 

constituindo uma prioridade para as editoras. 

  

Ainda segundo a mesma autora (idem: 205), existem três factores que têm os 

seus efeitos em termos de edição: são editados unicamente os textos premiados, 

aqueles que são considerados clássicos e/ou aqueles que fazem parte dos 

currículos escolares. Actualmente, a edição de textos dramáticos acontece, 

principalmente, na altura da sua representação e com uma tiragem reduzida. 

 

Na opinião de José António Gomes (2000: 293) a literatura para a infância usa 

diversos modos de expressão – poesia lírica, texto dramático, fábula, conto 

realista ou fantástico, narrativa de aventuras, narrativa de fundo histórico, histórias 

de viagens no tempo, ficção científica, romance de infância ou de adolescência; 

de referir são, também, as colectâneas de textos recolhidos e/ou adaptados da 

tradição oral (rimas infantis, romances tradicionais e contos populares). Esta 

diversidade, no entanto, não significa que haja equilíbrio entre todos os géneros 

literários, pois, no geral, dominam o texto narrativo e o texto informativo, 

escasseando a poesia e o teatro, até mesmo na reflexão teórica, sendo os 

«contos» os mais considerados. 

 

No 1º CEB, normalmente, os primeiros contactos com o modo de expressão 

dramático acontecem através da prática do jogo dramático ou da ida ao teatro, 

quando tal é possível. Nos anos de escolaridade seguintes, surgem já outras 
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oportunidades de contacto com o texto dramático, uma vez que os manuais 

escolares contêm já textos pertencentes a este género textual (Glória Bastos, 

1999: 205). 

 

Nesta sequência, vários autores lamentam a escassa atenção que é dedicada ao 

teatro infantil e propõem como base teórica que o teatro seja feito «por e para as 

crianças». Na realidade, a opinião de alguns estudiosos destas matérias é a de 

que a participação das crianças em actividades de jogo dramático é 

manifestamente importante do ponto de vista educativo, não significando isso que 

se descure a escrita literária no domínio do dramático; podem distinguir-se três 

realidades diferentes para trabalhar estes domínios: «uma coisa é o teatro para 

crianças feito por adultos profissionais, outra a dramatização escolar realizada por 

crianças e uma terceira a expressão teatral criadora das crianças» (Glória Bastos, 

1999: 205). Relativamente à segunda situação, temos a dramatização ou leitura 

dramatizada dos textos pelas crianças, a sua interpretação que dá vida aos 

textos. Finalmente, na terceira situação, temos uma tarefa mais complexa: a 

criação infantil, tanto do texto como de outros elementos pertencentes ao teatro.  

 

Perante a situação que se vive em termos da existência de pouca prática lectiva 

de trabalho com o texto dramático e atendendo à opinião de vários estudiosos 

que valorizam esse mesmo trabalho, decidimos desenvolver uma investigação 

que pudesse dar um contributo para a mudança na abordagem deste texto e das 

nossas próprias práticas. Nesse sentido, começámos por procurar saber como 

poderíamos trabalhar com os nossos alunos este tipo de texto desenvolvendo 

pesquisa bibliográfica que nos desse substratos teóricos e didácticos susceptíveis 

de nos “inspirar” formas de actuação diferentes.  

 

Assim, fomos configurando um projecto de intervenção para sala de aula, ao 

longo do qual recolhemos diferentes dados: questionário feito aos alunos, as suas 

produções textuais realizadas quer em pequeno, quer em grande grupo, as suas 

sugestões para a melhoria dos textos e para a junção dos textos reescritos por 

cada um dos grupos e ainda os seus cadernos de reflexões e impressões diárias. 
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Após a implementação do projecto, analisámos os efeitos e os resultados 

alcançados.  

 

A escolha do modo literário referido parte também da convicção de que o texto 

dramático tem um grande potencial pedagógico-didáctico. Ao trabalhar este modo 

literário, poder-se-ão desenvolver várias competências, quer no domínio da língua 

(aos níveis oral, da leitura, da escrita e do seu funcionamento), quer no domínio 

das atitudes. A possibilidade de dramatizar o texto (experienciar a linguagem) 

poderá servir de motivação para a leitura e escrita e implica a interacção entre os 

alunos pela necessidade de negociação e tomada de decisões em conjunto. Além 

disso, escrever em grupo - quer em grande, quer em pequeno grupo - pressupõe 

também que haja um trabalho colaborativo e de interajuda entre os seus 

elementos e um trabalho de negociação constante entre sujeitos – aluno-aluno, 

professor-aluno, alunos-alunos. 

 

O projecto de intervenção de que falámos teve duas fases: a primeira, a sua 

negociação que foi o ponto de partida, em que foi feito um questionário aos 

alunos para aferir as suas representações sobre o texto dramático e as suas 

motivações para trabalhar com este modo literário. Nesta fase, procedeu-se 

também à escolha de temas para trabalhar, de possíveis destinatários e dos 

objectivos desse trabalho de escrita. A segunda fase foi dedicada à 

implementação do projecto propriamente dito. De modo muito sucinto, passamos 

a explicitar algumas das actividades realizadas durante essa implementação: 

solicitámos aos alunos que, em grupo, fizessem uma improvisação, partindo de 

uma situação dada por nós (por escrito) e que a passassem para a escrita. 

Seguidamente, foram trabalhados textos de autor, através de leitura, 

dramatização e de análise de algumas das suas características. O estudo de 

modelos tinha como objectivo ajudar os alunos a serem capazes de melhorar os 

textos resultantes da improvisação e de os juntarem todos, de modo a produzir-se 

um só texto. Durante o projecto levámos também os alunos ao teatro com o intuito 

de criar neles uma motivação maior pela execução das tarefas propostas e para 

enriquecer um pouco a sua experiência como espectadores de teatro. Após cada 
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sessão, cada aluno escrevia, num caderno criado para o efeito, as suas reflexões 

e impressões pessoais sobre a sessão.  

 

Para levar a cabo este estudo, partimos de algumas questões investigativas: 

 

• De que modo uma intervenção em trabalho de projecto favorece o 

desenvolvimento da competência de leitura e escrita do texto dramático? 

 

• Que relação estabelecem os alunos com a escrita deste modo literário? 

 

Tivemos como objectivos: 

 

• Definir uma sequência de actividades em torno do texto dramático em 

função do conhecimento dos alunos; 

 

• Determinar competências de escrita do texto dramático, dos alunos, em 

diferentes momentos do projecto de intervenção; 

 

• Identificar e caracterizar o processo evolutivo da escrita dos alunos. 

 

Na primeira parte deste trabalho, procura-se explicitar os fundamentos teóricos e 

as opções pedagógico-didácticas orientadores da acção didáctica – as técnicas 

dramáticas e o seu carácter formativo; as possibilidades que o trabalho com o 

texto dramático proporciona em termos de exploração da língua e da literatura; a 

consideração da escrita como um processo complexo que implica escrita(s) e 

reescrita(s) e em que estão envolvidos aspectos cognitivos, sociais e culturais; a 

consideração da escrita como uma actividade que deve ser objecto de um ensino 

intencional e explícito e pode visar vários tipos de texto, incluindo os literários; a 

necessária interacção entre a leitura e a escrita e a importância do trabalho por 

projectos e do trabalho colaborativo na aquisição progressiva de competências de 

escrita. Na parte teórica faremos ainda, de modo muito breve e sucinto, e 

baseados em Aguiar e Silva, a distinção entre género e modo literário e 
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explicitaremos também de forma sucinta as principais características do modo 

dramático, uma vez que é sobre este modo literário que o nosso trabalho incide. 

Além disso, para nós foi imprescindível inteirarmo-nos, não de todas, mas das 

principais características deste modo literário para podermos intervir em sala de 

aula. Na segunda parte do trabalho, elucidamos a metodologia utilizada durante a 

investigação (actuação didáctica e efeitos nos alunos), onde incluímos a 

descrição do projecto de intervenção, bem como os dados que recolhemos e 

analisámos. Numa terceira parte, apresentamos a análise desses dados e, por 

fim, apresentamos as conclusões finais. 

 

Os resultados alcançados apontam para um envolvimento dos alunos nas tarefas 

propostas durante a execução do projecto e para uma aquisição progressiva de 

competências de escrita deste modo literário. 

 

Esperamos, com este trabalho investigativo, poder dar algum contributo para a 

construção de saber em Didáctica das Línguas, saber esse que contribua para 

promover uma mudança das práticas de abordagem do texto dramático em 

contexto de sala de aula, em vários níveis de ensino (ainda que a nossa 

experiência tenha privilegiado o 1º CEB). 

 

No capítulo seguinte, abordaremos os fundamentos teóricos e as opções 

pedagógico-didácticas orientadores da acção didáctica. 
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Capítulo II – Enquadramento teórico do estudo 

 

1. O carácter formativo das técnicas dramáticas 

 

Como expressámos na introdução, um dos pressupostos pedagógico-didácticos 

que orientou a nossa prática com os alunos, relaciona-se com a importância 

formativa proporcionada pelas actividades dramáticas. 

 

De facto, pudemos constatar que, de acordo com alguns autores que se dedicam 

ao estudo destas questões, as técnicas dramáticas – que incluem exercícios de 

concentração, de mímica, de improvisação, jogos dramáticos, jogos de papéis e 

encenações – compartilham os mesmos objectivos, tal como, nomeadamente: 

melhorar a interacção entre os alunos relativamente à tomada de decisões em 

colaboração, à necessidade de negociação e ao respeito pela opinião dos outros, 

melhorar as habilidades linguísticas, bem como a criatividade e a imaginação 

(Cantero, 2005: 109). 

 

Relativamente ao desenvolvimento das habilidades linguísticas, durante o 

processo de ensino-aprendizagem, é fundamental que se utilizem estratégias e 

materiais que possibilitem o uso adequado e correcto da língua em diversas 

situações comunicativas. Não podemos perder de vista que as crianças se 

motivam por tarefas que impliquem trabalho prático e manipulativo e que tenham 

resultados imediatos, possuindo as técnicas dramáticas potencialidades que 

permitem desenvolver competências linguísticas.  

 

As técnicas dramáticas, assim entendidas, não têm tanto como objectivo a 

representação de uma peça de teatro para um público, mas antes, levar os alunos 

a fazerem “coisas” com as palavras, isto é, a trabalhar com a língua. Ou seja, com 

as técnicas dramáticas abre-se a possibilidade de se desenvolver uma razão para 

comunicar e de trazer a vida quotidiana para o interior da sala de aula. Assim, 

elas permitem não só desenvolver determinadas competências linguísticas, mas 
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também elementos não linguísticos que fazem parte de qualquer situação de 

comunicação. Cantero (2005) sintetiza, assim, as possibilidades deste processo: 

 

• o aluno projecta a sua personalidade (interesses, experiências,…) ao 

desempenhar diferentes personagens e papéis; 

 

• os alunos exploram e analisam a realidade que os envolve; 

 

• contextualiza-se o ensino da língua; 

 

• a aula torna-se um espaço comunicativo onde se reproduzem várias 

situações de comunicação; 

 

• trabalham-se assuntos de temas transversais. 

 

Para esta autora, entende-se por técnicas dramáticas o conjunto de actividades 

que «(…) tienen en común el análisis y la representación de la realidad personal y 

la del entorno. En ellas el alumno tiene la oportunidad de utilizar su própia 

experiencia como un instrumento esencial sobre el qual se basará gran parte de 

la clase de lengua» (2005: 109). Daqui resulta a necessidade de se criar, em sala 

de aula, um ambiente de confiança mútua e de aceitação de diferentes opiniões. 

É pressuposta a necessidade de interacção e negociação entre pares e entre o 

professor, a resolução de problemas e conflitos, o respeito mútuo, a disciplina, a 

responsabilidade e o espírito crítico, atitudes e valores que todos defendemos, 

para uma boa convivência, quer dentro da comunidade escolar, quer em 

sociedade. 

 

Lopes (1999: 7-8) defende que o teatro, entendido não como «actividade artística 

ou (…) espectáculo propriamente dito», mas como «inúmeras e diversificadas 

formas de que se reveste a criação teatral e que integram as actividades 

expressivas, o jogo, a improvisação, a pesquisa, a dramaturgia, ou as diversas 

etapas de construção de um espectáculo, realizadas com uma função 
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educacional», possui algumas características que o tornam um instrumento 

formativo por excelência.  

 

Enquanto actividade colectiva, um projecto teatral gera uma dinâmica de grupo, 

para alcançar um objectivo comum, capaz de envolver afectivamente os vários 

elementos, fomentando o respeito pela diferença e a aceitação do outro. Por seu 

lado, a entreajuda, a partilha, a disponibilidade, como factores indispensáveis 

para o sucesso do trabalho, educam no sentido da responsabilidade, da 

liberdade, da tolerância e da cooperação, incentivando a sociabilidade.  

 

Como já foi referido, em virtude de ser possível recriar-se qualquer situação de 

comunicação em sala de aula, será também possível aos alunos desenvolver 

quer as competências linguísticas (nomeadamente, as orais), quer a comunicação 

não verbal. Tal como refere Cantero «(…) las actividades dramáticas mejoran un 

conjunto de estrategias de aprendizage, como la observación, la imaginación y la 

memoria, además de mejorar la interrelación com los compañeros y con el 

professor y hacer que tengan más confianza en si mismos» (2005: 110).  

 

Cantero (2005) ressalva que, em pedagogia do teatro, dramatizar é prover de 

estrutura teatral (diálogos, personagens, espaço, …) algo que não a contém e que 

a diferença essencial entre teatro e dramatização é que no primeiro caso o 

objectivo principal é alcançar um produto estético, a encenação para apresentar a 

um público e no segundo o que importa é, acima de tudo, o processo (fazer, 

realizar), mais do que o produto final. 

 

Sendo assim, no âmbito do ensino da língua, a dramatização ou o jogo dramático 

abrange um conjunto de actividades que permitem reproduzir na aula qualquer 

situação comunicativa e desenvolver a comunicação verbal e não verbal dos 

alunos, bem como a projecção da sua personalidade.  

 

Se, para a criança, os textos que fazem parte do corpus que habitualmente se 

denomina literatura para a infância não são simples palavras escritas, mas sim 
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«palavras, ideias, sentimentos, experiências que, emergindo da oralidade ou do 

papel, são elas próprias geradoras de acção, de vida» (Couto, 2003: 209), então 

facilmente se compreende que o texto infantil ganhe em ser abordado de forma 

natural através do jogo simbólico e dramático, na educação pré-escolar e no 1º 

ciclo do ensino básico, e, através da expressão dramática, nos últimos anos do 1º 

ciclo e nos 2º e 3º ciclos. Na realidade, «[o] jogo dá visibilidade às experiências, 

às expectativas, aos anseios, mas também aos medos e angústias da criança, 

colocando-a em confronto consigo mesma e com o grupo, por um lado, e, por 

outro, abrindo-a a outros mundos e realidades. É um excelente exercício de 

descoberta e de socialização» (idem: 209-210). 

 

Por outro lado, a literatura infantil e juvenil está muito ligada à literatura tradicional 

de expressão oral estando, por essa razão, tradicionalmente vinculada à vida de 

uma certa cultura ou comunidade. «A expressão dramática converte-se, assim, 

num meio privilegiado de restituição do texto à própria vida, através do corpo, do 

sentir, da voz, da acção da criança, muitas vezes depois de laboriosas leituras de 

interpretação e análise, fundamentais neste período da sua formação humana, 

cívica e escolar» (idem: 210). 

 

Entre os sete e os onze anos, a criança atravessa o estádio das operações 

concretas em que manifesta uma grande necessidade de ter um contacto físico, 

empírico e sensorial com as várias realidades que a rodeiam. À medida que as vai 

manipulando, sentindo e experienciando também as vai organizando e 

interiorizando, não bastando à criança estar perante enunciados verbais de 

natureza abstracta, sem relação com a realidade para a qual remetem 

simbolicamente. Ela pode encontrar satisfeitas as suas necessidades lúdicas, 

afectivas, cognitivas, psicomotoras e sociais através de exercícios de imitação, 

espontâneos e naturais, proporcionados pelas actividades dramáticas. 

 

Nesta fase, o corpo representa uma função inigualável. «Porque ser criança é 

estar aberto, desejar, sentir, aprender a ser e a coexistir, de corpo inteiro, através 

dos jogos e experiências sensoriais, concretas, concretizadas, tantas vezes nas 
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actividades dramáticas, a criança vai tomando consciência do seu próprio corpo, 

das suas capacidades e das múltiplas linguagens desse precioso instrumento de 

relação de que dispõe» (idem: 211). 

 

O jogo de expressão dramática permite à criança apoderar-se de diversas 

habilidades: a controlar o corpo, como acontece quando dá expressividade à face, 

à mão, ao corpo ou quando representa um combate e tem de deter o golpe que 

finge emitir. Ao imaginar uma personagem procura que o seu corpo signifique, 

não procura tornar-se propriamente essa personagem. Desse domínio do corpo 

faz parte também o domínio das sensações: ao representar o medo, o choro, a 

fúria, a criança não precisa vivê-los, mas sim recordar os seus sinais exteriores 

para os reproduzir. As lágrimas, os medos, a brusquidão… são dominados pela 

sua própria representação. 

 

O corpo, que a criança vai dominando e de cujas potencialidades vai tomando 

consciência, é o instrumento de ligação com o mundo e o alicerce do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem.  

 

Nesta mesma linha de pensamento, Barata (1979: 34) defende também que «[a]s 

crianças efectivamente expressam através do «jogo» todo o seu vigor físico, num 

conhecimento inicial que todas elas fazem do seu corpo, bem como do seu desejo 

de liberdade.» e que «a partir do jogo se pode chegar a várias actividades, 

inclusive ao jogo dramático, ou à produção de textos dramáticos, (…)». 

 

Além do domínio corporal, a criança vai progressivamente dominando também a 

linguagem, poderoso veículo de contacto com o mundo, de comunicação e 

interacção com os outros. Tal como afirmam Faure & Lascar (1982: 16-17) «(…) 

escusado seria dizer – é principalmente a palavra que se aperfeiçoa na prática da 

representação teatral: trabalhando a voz, os sons, os ruídos e as palavras 

(palavra do fantoche mantida no anonimato pelo biombo, palavra que a 

improvisação relaciona com situações diversas, palavra simultaneamente eficaz e 
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sem consequências pois se sabe perfeitamente que é «para fingir»), a linguagem 

é, sob todas essas formas, o próprio coração da expressão teatral.».  

 

Os jogos dramáticos ajudam a criança a dominar, progressivamente, a sua 

comunicação com os outros; domínio esse que vai alcançando pela prática que 

exercita ao ver e ao ser vista, ao ouvir e ao ser ouvida, ao compreender e ao ser 

compreendida. E isto acontece conforme as situações representadas e conforme 

o destinatário da representação que pode ser a própria criança, os seus pares ou 

outras pessoas, públicos que, aliás, intervêm nas intenções da criança que 

representa. Por outro lado, o jogo dramático possibilita uma relação lúdica com a 

sua própria realidade e a de outrem, porque ao experimentar vários papéis, 

alguns deles recalcados, está a adquirir alicerces para a formação da sua 

personalidade. Além de possibilitar, nas palavras de Faure & Lascar, uma 

«vivência social imaginária» (1982: 17), o jogo dramático é um forte meio de 

socialização, uma vez que a sua prática envolve um trabalho que implica sempre 

a envolvência do grupo, nunca é um trabalho isolado. 

 

Na realidade, durante a improvisação, a criança «intervém com o corpo e com a 

palavra, com a sua timidez e a sua sensibilidade, com as suas recordações e os 

seus sonhos. Actua só ou com as outras crianças, fala-lhes ou responde-lhes, 

adere ao real ou foge-lhe. Toda a sua personalidade é sempre comprometida no 

jogo – até quando o recusa. Em nossa opinião, é esta a principal característica 

dos jogos de expressão dramática: permitem que a criança se exprima 

totalmente.» (Faure & Lascar, 1982: 10). Em consequência desta ideia, o jogo 

dramático não deve ser uma actividade isolada de outras, mas sim, razão e 

resultado de outros momentos. A expressão dramática define-se por duas 

necessidades: a expressão e a comunicação e, sempre que alguém se exprime 

para os outros, com prazer, quer através do gesto, quer através da palavra, há 

expressão dramática. 

 

De facto, desde cedo, a criança convive com a expressão dramática, sendo a 

imitação dos adultos, a sua primeira fonte de aprendizagem. O jogo é, com efeito, 
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o seu reino e, por seu intermédio, ela desenvolve a imaginação e a fantasia e, 

com elas, a criatividade.  

 

A par da criatividade vem a originalidade, capacidade contrária à passividade, ao 

conformismo de ideias e de expressões. A criatividade individual, factor que 

contribui para o desenvolvimento pessoal, contribui também para o 

desenvolvimento de uma criatividade social, fundamental para o desenvolvimento 

da sociedade e da cultura. Ainda prevalece a ideia de que o poder criativo é 

pertença unicamente de pessoas extraordinárias ou de génios. Ora, hoje sabe-se 

que essa ideia é errónea e que essa capacidade também se educa e pode ser 

desenvolvida. O potencial criador é pertença de todo e qualquer indivíduo, 

estando ao seu serviço para o ajudar a enfrentar qualquer situação da vida. Sabe-

se, também, que o desenvolvimento da imaginação e da fantasia favorece, em 

grande parte dos casos, um melhor desenvolvimento das capacidades 

cognoscitivas.  

 

Para Vygotsky, citado por Garcia del Toro (2004: 7), «el juego no es un simple 

recuerdo de impresiones vividas, sino una reelaboración creadora de estas». 

Assim, na perspectiva deste último (ibidem) a experiência do jogo permite à 

criança combinar as suas vivências, criando uma nova realidade, que funciona 

como resposta à sua curiosidade e necessidade de descoberta e de saber.  

 

Através da improvisação, por exemplo, a criança parte de um tema, e tem de 

imaginar, de inventar, ao mesmo tempo, aquilo que vai dizer e o modo como o vai 

dizer. E, ao fazer isto, a criança está a assumir o papel de criador. Segundo Toro 

(2004), as dramatizações na sala de aula quando se relacionam com o mundo 

que envolve as crianças, têm um grande valor uma vez que lhes permitem 

participar activamente nelas. «Pueden ser de suma utilidad para la enseñanza de 

ciertas materias, especialmente en historia, ética e geografía humana. Si 

dramatizamos incidentes o situaciones, los alumnos van interesándose en los 

acontecimientos a medida que están sucediendo. Dramatizar es vivir, 

experimentar con la vida misma.» (Toro, 2004: 11). 
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Cabe aos formadores, pais e professores, criar à criança várias oportunidades de 

jogo para aproveitar ao máximo o seu poder de assimilação, de modo a atingir um 

desenvolvimento pleno das suas capacidades formativas e comunicativas.  

 

Parece, pois, ser voz unânime que as dramatizações contribuem para a formação 

integral dos alunos, pretendendo dessa forma: 

 

«- una mayor evolución individual por medio de su proyección imaginativa; 

- la comprensión de su mundo afectivo y volitivo; 

- la expansión de su esfera intelectiva; 

- una mejor utilización del lenguage oral y mímico; 

- el conocimiento del esquema de su cuerpo; 

- la aceptación de sus limites y la ampliación de éstos; 

- una mejor valorización y aceptación del trabajo en grupo; 

- un mayor acercamiento a su acervo y herencia cultural; 

- la proyección en el âmbito escolar de una expresividad que facilitará el 

aprendizage de cualquier materia; 

- al desarrollar el espíritu crítico, su capacitación como espectador» (Toro, 

2004: 10-11). 

 

Por vezes, é prática no ensino ensaiar-se uma peça de teatro para apresentar aos 

pais e à comunidade em momentos festivos ao longo do ano, no entanto, a par 

desta prática “teatral” e forma de entender o teatro há uma outra corrente que tem 

uma visão distinta do que é trabalhar o teatro na escola, à qual se tem vindo a 

fazer referência ao longo do texto. Esta visão tem sido influenciada por várias 

correntes, entre as quais são de destacar o Movimiento de Cooperazione 

Educativa italiano, no campo pedagógico, e as teorias de Stanilavski, no âmbito 

da representação teatral. «Esta nueva forma de entender el teatro se basa en el 

juego dramático como instrumento para la sensibilización hacia las posibilidades 

expresivas del cuerpo, la expresión a través de un lenguage integral y la 

comunicación de ideas, vivências, sentimientos… ante los demás.» (Mojarro & 

Jurado, 1999: 21) Como vemos, é dado ênfase aos aspectos lúdicos e criativos 
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da actividade dramática, implicando um processo de desinibição e trabalho 

corporal com os alunos.  

 

Independentemente do que foi dito anteriormente, não significa que os autores 

que se dedicam a estes assuntos condenem em absoluto que o trabalho das 

crianças seja apresentado aos pais ou aos colegas, o que pode ser motivador e 

gratificante, significa, isso sim, que a tónica seja posta no jogo e na expressão 

dramáticos como elementos de desenvolvimento da expressão corporal e 

linguística das crianças. 

  

O que não deixa de ser verdade é que o teatro é considerado, por muitos, como 

uma actividade altamente motivadora, capaz de envolver uma variedade de 

recursos de todo o tipo, tornando-se, por isso, uma actividade altamente atractiva 

e eficaz, possuindo um carácter formativo e integrador de aprendizagens; 

integrador porque é capaz de congregar uma grande quantidade de conteúdos 

diversos, vindos de várias áreas ao mesmo tempo que os unifica num todo. O 

carácter integrador desta prática não diz respeito, unicamente, às aprendizagens, 

mas também ao seu poder de estabelecer e fortalecer relações entre aqueles que 

se vêm implicados no processo, mesmo daqueles que se sentem mais isolados 

num determinado grupo. 

 

Relativamente à prática de dramatização de textos, Pereira & Albuquerque (2005: 

137) afirmam, também, que «la mise en scène, comme façon de lire le texte à 

partir d’un autre point de vue, est évoquée et acceptée comme stratégie 

permettant l’organisation de la personnalité de l’enfant.».  

 

Justamente um dos textos susceptível de ser dramatizado é o texto dramátco. E é 

sobre algumas das possibilidades que o trabalho em torno deste texto oferece em 

termos de trabalho sobre a língua, que falaremos de seguida. 
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2. As práticas com o texto dramático e a exploração da língua  

 

 

«A linguagem literária, ou seja, esta síntese lúdica constitui uma 
autêntica fonte do conhecimento humano, e o jogo infantil 
interactua entre a criança e o mundo na descoberta do Eu da 
criança e da realidade que rodeia o Eu dessa criança.»  

 

(Mesquita, 2003: 89). 

 

 

Na mesma linha de defesa da didactização do texto de teatro, Glória Bastos 

(1999: 224) considera que as práticas textuais sobre produções dramáticas 

apresentam vantagens de carácter formativo nos vários domínios – cognitivo, 

afectivo, motor –, ao desenvolver situações onde o aluno «aprende a trabalhar, a 

criticar e receber críticas pertinentes, a valorizar e estimular o trabalho alheio, 

porque, no teatro, o que conta é o conjunto homogéneo, nivelado» (Cunha, citada 

por Bastos, 1999: 224). Nesta perspectiva, são possibilitadas oportunidades ao 

aluno de experimentar diversas «operações estruturantes: cognitivas, afectivas, e 

semióticas.» Um importante trabalho metalinguístico e metacognitivo poderá, 

então, ser realizado através de exercícios de leitura, compreensão, interpretação, 

produção escrita, improvisação, simbolização, memorização, repetição. 

 

A prática teatral admite tratamentos muito diversificados na educação, mas, 

segundo Mojarro & Jurado (1999), são as áreas de educação artística e de língua 

e literatura, com ênfase no aspecto comunicativo, aquelas que mais podem 

beneficiar com essa prática. Na opinião daqueles autores, é possível trabalhar 

todos os blocos de conteúdos da área de língua e literatura sob o ponto de vista 

da dramatização. 

 

No que diz respeito à comunicação oral, o processo de dramatização pressupõe 

trabalho de grupo, o que implica a necessidade de pôr em comum opiniões, 

decisões a tomar,... e, por conseguinte, que se utilizem e pratiquem vários 

domínios da linguagem oral: a conversação, a exposição e a argumentação. Por 
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outro lado, a interpretação das personagens possibilita o combate de alguma 

timidez que exista e prejudique a expressão oral, assim como possibilita o treino 

da pronúncia e entoação, o desenvolvimento da capacidade de reacção e fluidez 

verbais e a tomada de consciência da necessidade de adequação do texto à 

situação.  

 

Em relação à comunicação escrita, nas actividades de dramatização estão 

também envolvidas tarefas de compreensão e expressão escrita. A compreensão 

escrita é desenvolvida através da leitura do texto dramático, quer escrito por um 

autor conceituado, quer escrito pelos próprios alunos. A expressão escrita é 

desenvolvida através do exercício de escrita de textos dramáticos, tanto na sua 

fase final como nas fases de preparação. Nesta fase, por exemplo, é necessário 

fazer esquemas, resumos onde se caracterizam personagens, espaços, tempo, 

conflito, tema… Além da aprendizagem da escrita de texto dramático, podem 

também desenvolver-se aprendizagens envolvendo a escrita de outros tipos de 

texto, como o descritivo e o narrativo. 

 

Retomando a questão da leitura, o acto de ler textos dramáticos implica uma 

grande concentração, uma vez que o diálogo dramático aceita mal as 

desatenções e impede as interrupções. Além disso, a sua leitura requer um certo 

esforço, especialmente um esforço de imaginação para recriar as cenas, 

caracterizar as personagens, etc., partindo da ligação mental de dois tipos de 

textos: o texto principal ou os diálogos que são mantidos entre as personagens e 

o texto secundário ou as didascálias. No entanto, por outro lado, há também 

elementos específicos deste género textual que auxiliam e activam essa leitura, 

tais como: 

«El estilo conversacional. 

La sencillez aparente de su lenguage literário. 

El uso del diálogo. 

Las frases breves. 

La presencia de un conflicto que sostiene la intriga hasta su resolución. 

El dinamismo de las situaciones.» (Tejerina, 2003: 105-106). 
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Alcançar uma leitura expressiva é uma meta e não um princípio. Não se pretende 

que os alunos façam uma representação teatral do texto, o que obrigaria a 

traduzi-lo em toda a sua significação expressiva e cénica. No entanto, é 

«importante que, en un proceso gradual, vayan reflexionando y descubriendo los 

valores y los matices significativos del lenguaje literário y la importancia de la 

información que lleva oculta el lenguaje verbal, el denominado subtexto, el cual es 

esencial para traducir las intenciones del texto y la auténtica vida de los 

personajes.» (Tejerina, 2003: 105-106). Uma leitura compreensiva e expressiva 

deve questionar sobre a intenção, o para quê de cada frase que depende sempre 

do que se diz, a quem se diz, onde se diz e para que se diz. A escolha do modo 

como se diz uma frase depende sempre destes factores.  

 

Através da dramatização de situações comunicativas é possível também abordar 

a língua como objecto de conhecimento. Com efeito, na dramatização desse 

tipo de situações, é possível abordar certos temas de reflexão sobre o uso da 

língua. Por exemplo, a linguagem das personagens tem de se adequar a um 

contexto geográfico, social ou situacional, havendo necessidade de se eleger uma 

variedade linguística (padrão, dialectal,…) ou um registo familiar, coloquial, etc. de 

acordo com as características dessas mesmas personagens.  

 

Esse tema de reflexão sobre a língua é possível também através quer da leitura, 

quer da escrita de texto dramático pelos próprios alunos. Além disso, estas duas 

actividades possibilitam ainda a reflexão sobre o uso dos sinais de pontuação que 

no texto dramático são essenciais para revelar e evidenciar a entoação que cada 

personagem dá ao seu discurso. A actividade de escrita e, consequentemente, de 

reescrita do texto requer e possibilita, igualmente, a reflexão sobre questões 

relacionadas com a sintaxe, a morfossintaxe, a semântica e o léxico. É-nos dada 

a oportunidade de abordar a língua como objecto de conhecimento, reflectindo 

sobre ela em situação de uso.  

 

Relativamente à literatura, a prática teatral permite o contacto com o texto 

dramático como modo literário, bem como com outros modos literários (o 
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narrativo, por exemplo). Este contacto - quer através da leitura de obras de autor, 

quer através da própria escrita dos alunos - permite a familiarização com as 

estruturas básicas características deste modo. É este aspecto que iremos 

desenvolver de seguida. 

 

 

2.1. Novas perspectivas sobre a educação literária  

 

 

«El discurso literario exige una competencia específica para su 
descodificación, la que llamamos competencia literária, ya que usa un 
lenguage especial, con capacidad connotativa  y autonomía 
semántica.  
De este modo, la enseñanza/aprendizage de la literatura debe tener 
unos objetivos que cumplan el logro de esa competencia; de una 
enseñanza de la literatura que atendía, sobre todo, al conocimiento 
de movimientos, autores y obras, se ha pasado a una enseñanza que 
pretende que el alumno aprenda a leer, a gozar con los libros y a 
valorarlos: es decir, a hacer posible la experiencia personal de la 
lectura, que, por su parte, conllevará un conocimiento cultural variado, 
un análisis del mundo interior y la capacidad para interpretar la 
realidad exterior.» 

  

(Cerrillo, 2003: 73). 

 

 

A educação linguística deve proporcionar a aquisição das capacidades 

expressivas e compreensivas que possibilitem a troca comunicativa entre as 

pessoas. Ninguém questiona e, por essa razão, são consensuais entre 

professores, pedagogos e linguistas os objectivos comunicativos do ensino da 

língua na escolaridade básica e secundária. Da mesma forma, pode dizer-se que 

existe um certo acordo entre aqueles que ensinam literatura relativamente aos 

objectivos da educação literária: «a aquisição de hábitos de leitura e de 

capacidades de análise dos textos, o desenvolvimento da competência da leitura, 

o conhecimento das obras e dos autores mais significativos da história da 

literatura e, inclusivamente, o estímulo à escrita de intenção literária.» (Lomas, 

2006: 73). No entanto, esse consenso deixa de existir quando se fala sobre o 

modo de ensinar literatura em contexto de ensino obrigatório e sobre como 

aproximar os jovens da leitura e do prazer de ler textos literários, surgindo uma 
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infinidade de modos de entender e praticar a educação literária. Essa diversidade 

de entendimentos reflecte-se no modo de seleccionar os conteúdos e os textos 

literários, no modo de organizar as actividades e, principalmente, na utilização de 

métodos pedagógicos que por vezes figuram como exclusivos. 

 

A educação literária tentou e tenta tornar possível a difícil comunicação entre 

alunos e texto literário, «desde a organização diacrónica da história canónica da 

literatura até à organização temática dos conteúdos literários, do comentário 

linguístico de fragmentos isolados até à leitura de obras completas, da oficina de 

escrita criativa até ao estudo dos géneros literários e ao ensaio das mais coloridas 

estratégias de animação leitora (…).» (Lomas, 2006: 74). Por essa razão, se 

verifica a presença de uma variedade de métodos pedagógicos, de estratégias 

didácticas e de critérios de selecção de obras que revela o desejo dos 

professores em cativar os mais jovens, por vezes, mais interessados, quer 

noutros usos comunicativos, como os audiovisuais (televisão, publicidade), quer 

noutras ficções (cinema, videojogos, BD, séries televisivas). 

 

O modo como os fins e os conteúdos do ensino da literatura foram entendidos ao 

longo do tempo reflectem-se no actual desacordo que existe sobre a educação 

literária. Segundo Lomas (2006), entre outros podem distinguir-se principalmente 

quatro períodos: 

 

1. Desde o fim da Idade Média até ao século XIX, em que a educação 

literária dada às minorias eruditas era norteada para a obtenção das capacidades 

elocutórias que lhes possibilitava o domínio das actividades comunicativas usuais 

da vida social (o sermão clerical, o discurso político, a escrita de escrivães, etc.). 

A literatura é, nessa altura, o exemplo canónico do discurso oral e escrito e, 

simbolicamente, o seu domínio permitiu a afirmação da hegemonia desses grupos 

da sociedade. Assim, os clássicos greco-latinos proporcionavam os referentes 

culturais e os modelos do discurso oral e escrito e, a retórica, enquanto arte do 

discurso, ensinava o uso adequado do texto.  
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2. Desde o começo do séc. XIX até hoje, que o ensino da literatura foi 

orientado, prioritariamente, para o conhecimento da história da literatura nacional, 

uma vez que para a edificação das nações era essencial conhecer a herança 

cultural colectiva. Para isso, contribuíram o romantismo e o positivismo ao 

entenderem a literatura como o reflexo da vida do dia-a-dia dos povos e das 

ideologias originárias das novas nações. Nesta conjuntura, a literatura tem como 

tarefa contribuir para a formação de uma consciência nacional e promover uma 

adesão afectiva dos alunos às obras de referência da literatura de cada nação. 

Um dos resultados que este modo de pensar o ensino da literatura acarreta, tal 

como expressa Balaguer, citado por Lomas (2006: 75), é «uma sobrevalorização 

da poesia ou das qualidades do texto literário, em parte por causa da importância 

que lhe deu o romantismo como expressão da comunidade através dos tempos.».  

 

Esta concepção sobre a educação literária teve influência até aos nossos dias e, 

as aulas de literatura, como se sabe, muito têm contribuído para afastar os alunos 

da leitura literária.  

 

3. A partir da década de sessenta, ante a constatação do insucesso de um 

ensino da literatura baseado no ensino de obras e de autores consagrados da 

história da literatura, direccionou-se a educação literária no sentido de fomentar 

hábitos de leitura e de formar leitores competentes. O formalismo e o 

estruturalismo literários surgem como as teorias que estão por detrás de um novo 

modelo didáctico com que se deseja uma maior presença dos textos nas aulas, 

um contacto do leitor com fragmentos devidamente escolhidos e uma procura da 

especificidade do literário, ao invés da presença de enorme quantidade de 

informações sobre obras e autores da história literária. A análise científica dos 

textos passou a ser o instrumento utilizado para descobrir a literariedade e a 

função poética presente nos textos literários. O comentário de texto transforma-se 

numa prática usual no ensino obrigatório julgando-se que só utilizando a análise 

científica dos textos literários, os alunos adquiriam capacidades interpretativas e 

competências de leitura. «Em qualquer caso, o modelo didáctico do comentário 

de textos convive até aos nossos dias com um enfoque historicista do ensino da 
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literatura, coincidindo, além disso, com uma selecção canónica dos textos 

utilizados. Por isso mesmo, o comentário de textos acaba sendo, frequentemente, 

um apoio no ensino da história da literatura e a actividade de aprendizagem mais 

habitual no final de cada lição do manual e história literária.» (Lomas, 2006: 77).  

 

Embora se ponha a tónica em níveis de ensino mais avançados, pensamos que 

as diferentes teorias sobre o modo como deve ser praticado o ensino da literatura 

se vêm reflectir também no que se passa ao nível do 1º CEB. 

 

4. A partir dos anos 80, a educação literária passou a ser encarada numa 

outra perspectiva. Como já foi referido, até então, o ensino da literatura incidia 

sobre as obras e sobre os autores consagrados pela tradição cultural, bem como, 

sobre o estudo de metodologias de análise e comentário de textos. Hoje em dia, o 

texto literário é considerado um tipo específico de uso comunicativo, através do 

qual as pessoas tentam dar sentido às suas próprias experiências, reflectir sobre 

a sua identidade individual e colectiva e fazer uso da linguagem de forma criativa. 

Esta perspectiva vem-se reflectir no ensino-aprendizagem do texto literário, 

dando-se realce à aquisição, na escola, de hábitos de leitura, apontando para a 

necessidade de se repensarem os critérios para a selecção das obras de leitura e 

alertando para a importância de as crianças e os adolescentes poderem tirar 

prazer do texto. A atenção volta-se para a reflexão sobre aquilo que o leitor aluno 

deve aprender e sobre o modo como a escola o pode ajudar na construção de 

uma aprendizagem literária, abrangendo quer o domínio dos conhecimentos, quer 

o das capacidades, dos hábitos e das atitudes. «A educação literária, 

consequentemente, deve ensinar os que lêem a saber o que fazer com o texto e a 

compreender o que lêem em função dos percursos inscritos na textura desse 

texto.» (Lomas, 2006: 78).   

 

2.1.1 Deste modo, o enfoque comunicativo dado à educação linguística e a 

importância dada ao uso da língua vieram dar um grande realce ao estímulo do 

prazer pela leitura (principalmente na educação “primária”) no que concerne a 

uma educação literária. Para além da tónica que é colocada no prazer e na 
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aquisição de competências de leitura, entende-se que o ensino da literatura deve 

também estimular os jovens a escrever textos literários, quer pela manipulação 

criativa de formas linguísticas, quer pela imitação de modelos expressivos 

(géneros e estilos literários) acolhidos pela tradição literária. «Los talleres 

literários aparecen entonces como uma herramienta didáctica al servicio de la 

libre expressión de las ideias, de los sentimientos e de las fantasias (…).» (Lomas 

& Miret, 1999: 8).  

 

Assim, como um outro pilar das últimas perspectivas da educação literária, surge, 

então, a aprendizagem da escrita literária (o escrever à maneira de, como na 

antiga tradição retórica). Surgem, desse modo, as «oficinas literárias» como um 

recurso didáctico ao serviço da livre expressão de sentimentos, de ideias, de 

aspirações, de fantasias dos mais jovens e, com elas, diversas propostas para a 

educação literária cujo objectivo é a aquisição de técnicas e de estratégias para 

uma escrita criativa. Podem ser variadas as actividades de escrita literária: o 

manuseamento de textos («exercícios» de estilo com o fim de alterar o ponto de 

vista, inverter parodisticamente um acontecimento, …), a produção de textos 

originais seguindo certas instruções e a criação textual partindo de modelos 

expressivos e de géneros textuais.  

 

Do mesmo modo que o desenvolvimento da competência comunicativa dos 

alunos requer não só um saber acerca da língua, mas, principalmente, «(…) un 

saber hacer cosas con las palabras (Lomas, 1999), la adquisición de la 

competência literária (entendida como la adquisición de hábitos de lectura, la 

capacidad de disfrutar y de comprender distintos textos literarios y el conocimiento 

de algunas de las obras e de los autores más representativos de la historia de la 

literatura) es un largo proceso en el que entran en juego aspectos cognoscitivos, 

morales, estéticos, lingüisticos y culturales.» (Lomas & Miret, 1999: 9). Com esta 

percepção, torna-se fundamental a reflexão que é feita sobre os objectivos da 

educação literária no ensino obrigatório e no secundário para proceder à selecção 

das obras e das actividades a desenvolver nas aulas. 

 



 

44 

A denominada competência literária integra diversos tipos de saberes que 

Tejerina, compartilhando a opinião de outros autores, resume do seguinte modo: 

 

- saberes linguísticos - que possibilitam a descodificação; 

- saberes pragmáticos - que possibilitam a identificação de indícios, 

chaves, estímulos, etc. fornecidos pelo texto; 

- saberes metatextuais - que possibilitam o reconhecimento das  

convenções e particularidades das tipologias textuais; 

- saberes estratégicos de compreensão e interpretação - que se 

utilizam para a tradução-adaptação do texto e que concedem 

coerência à leitura.  (2003: 107). 

 

Todos estes saberes se fundem na relação texto-leitor, permitindo uma 

valorização pessoal e uma recriação interpretativa do texto. Se ao nível do ensino 

da literatura tencionamos combinar prazer com aprendizagem, teremos de 

considerar o intertexto do leitor, ou seja, o conjunto de conexões individuais que 

cada aluno cria durante o acto de ler. Este conceito vem enriquecer o conceito de 

compreensão leitora, e tem em conta também os vários graus de assimilação 

textual e de distintas formas de percepção que cada um determina nas suas 

aproximações individuais, escolares e críticas ao feito literário. A teoria literária 

actual acolhe a polissemia dos textos, bem como, a multiplicidade dos leitores, 

aceitando diversas leituras.  

 

Tal como Tejerina (2003: 107) expressa, «[e]s muy interesante poder compartir 

las opiniones, contrastar las apreciaciones, expresar las emociones que han 

suscitado, interesarse por las diferencias…». E continua, referindo-se, 

concretamente, ao trabalho com o texto dramático: «[e]n este sentido, un trabajo 

de mesa sobre el texto dramático, en un nível de iniciación, se puede fundamentar 

en dos pilares: la actividad comprensiva y la actividad de interpretación.» Em 

relação à actividade compreensiva podemos dialogar com o texto, sobre o texto, 

contra o texto… Relativamente à actividade de interpretação podemos agudizar a 

capacidade de observação, proceder à ordenação das ideias, sistematizar os 
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conceitos, aperfeiçoar o juízo crítico, escrever sobre o texto… Compete-nos 

desenvolver o intertexto leitor dos alunos através da leitura compreensiva e da 

interpretação crítica que, deverá ter em conta as interpretações pessoais, mas ao 

mesmo tempo limitar certas interpretações arbitrárias que possam contradizer o 

texto.  

 

 De acordo com as novas perspectivas de educação literária, Cassany et al. 

(2000: 504) consideram que o ensino da literatura deve ter os seguintes 

objectivos: 

 

• Compreender uma amostra de textos literários variados. Com níveis de 

compreensão variados, ajustados às capacidades dos alunos e às 

especificidades do feito literário, que normalmente supõe um acréscimo do 

grau de envolvimento do receptor. 

 

• Aprender coisas através da literatura. Desde cedo, quando, por exemplo, 

uma criança, através de canções, adquire o sentido de ritmo ou aumenta o 

seu vocabulário através de adivinhas. Mais tarde, quando, por exemplo, a 

partir da leitura de uma novela, se consegue perceber os conflitos entre as 

classes sociais. 

 

• Contribuir para a socialização e a estruturação do mundo do aluno a partir 

dos textos literários. Desde cedo, a criança contacta com canções e contos 

portadores de conteúdos culturais. A literatura é, pois, um meio de 

comunicar com as concepções de outros indivíduos e outras culturas, 

próximas ou afastadas da nossa. Estes processos são realizações culturais 

de outras experiências humanas que nos ajudam a formar a nossa visão 

do mundo e de nós próprios. 

 

• Fomentar o gosto pela leitura. Apresentar a literatura como uma actividade 

lúdica e enriquecedora e como fonte de prazer, de acordo com uma das 
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suas principais funções que são desfrutar a leitura, evadir-se, jogar com a 

linguagem, etc.  

 

• Configurar a personalidade literária do aluno. Facultar aos alunos 

informação e actividades que proporcionem a obtenção de critérios de 

valor e de selecção pessoais de modo a serem capazes de decidirem o 

quê, como e quando querem e preferem ler. 

 

• «Fomentar o interesse criativo do aluno. Apresentar a literatura como 

exemplo de manifestação artística e como meio de expressão de ideias e 

sentimentos, e promover uma atitude activa conducente à utilização da 

língua com estes objectivos comunicativos e estéticos.». 

 

Relativamente aos objectivos possíveis ligados à leitura do texto literário, Daniela 

Bertochi (2006) destaca, com uma finalidade operatória e como instrumento de 

planificação didáctica, objectivos afectivos, objectivos cognitivos e objectivos 

linguísticos e metalinguísticos.  

 

Os primeiros prendem-se com «a aquisição de uma atitude positiva para com este 

tipo de textos e a criação de um gosto autónomo pela leitura.» (Bertochi, 2006: 

102). Relativamente aos objectivos cognitivos, a leitura do texto literário, assim 

como de qualquer outro texto, permite a aquisição de múltiplas capacidades 

cognitivas tais como «a antecipação, a formulação de inferências, a comparação, 

a estruturação espácio-temporal, a generalização ou a formulação de juízos de 

valor.» (idem: 103). Por fim, e relativamente aos objectivos linguísticos e 

metalinguísticos da leitura do texto literário, num momento inicial e indispensável 

de “compreensão literal”, devido à especificidade deste texto, a sua leitura 

começa «por actividades de análise e reflexão sobre a linguagem utilizada e 

sobre a estrutura do texto.» Em níveis mais avançados estas actividades chegam 

«à generalização e à formulação de “recorrências textuais”. Por este motivo, as 

capacidades linguísticas têm sempre associadas capacidades mais propriamente 
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metalinguísticas, centradas tanto nas variedades linguísticas como nas estruturas 

textuais.» (idem: 105). 

 

Vítor Aguiar e Silva (1992: 3), para justificar a presença do texto literário na aula 

de Português em todos os níveis de escolaridade, escreveu, no projecto editorial 

Sinfonia da Palavra – Projecto para a Didáctica da Língua e Literatura Materna: 

«Nos textos literários e mais particularmente nos textos poéticos – encontra o 

leitor a realização mais alta, mais rica e mais perfeita, das virtualidades de uma 

língua: na corporeidade das palavras, na sua música, no ritmo dos enunciados, na 

produtividade lexical, nas subtilezas e complexidades sintácticas, no sortilégio, na 

fundura e nos labirintos dos significados. (…) Ao serem a realização mais alta e 

mais bela da linguagem verbal, os textos literários são também, por isso mesmo, 

a mais complexa, refinada e subtil forma de conhecimento do homem e da vida. E 

dá o seu lugar insubstituível desde os valores da cultura grega até aos nossos 

dias na educação dos jovens. (…)». 

 

Estas características intrínsecas do texto literário justificam que ao longo de toda 

a escolaridade, o texto literário não deva ser considerado como uma área 

marginal da disciplina de Português, mas sim como uma área principal, o núcleo 

central desta disciplina, ou seja, como um modo de revelação primaz da memória, 

do funcionamento e da criatividade da nossa língua. 

 

Um dos argumentos a favor da presença da literatura no ensino secundário, mas 

também no ensino básico, é o de que a língua literária não é um desvio à norma, 

antes contém em si todas as potencialidades da língua e que, também por essa 

razão, deve ser defendida, «uma formação das crianças através de uma 

racionalidade estético-expressiva» em que a literatura assume um papel essencial 

(Pereira & Albuquerque, 2005: 131). No dizer de vários autores não se estuda 

“literatura” no básico ou secundário – estuda-se a língua; nessa língua, a dos 

textos em geral, os textos literários são escritos ao nosso dispor que nos 

interessam sobretudo pelo seu carácter formativo capazes de incentivar o gosto 

pela leitura.  
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Assim, parece ser aceite no campo do ensino do literário, que além de finalidades 

linguísticas, deve haver também finalidades formativas: «Não é só a 

aprendizagem linguística e textual que deve mover e orientar o trabalho com a 

literatura na escola, mas é muito mais: são razões de ordem estético-cultural, 

intelectual e sócio-afectiva» (idem, 131). Então, a educação literária deve 

contribuir também para desenvolver valores e atitudes de solidariedade, 

sociabilidade, o espírito crítico, entre outros. 

 

Pereira & Albuquerque (2005: 132) consideram, ainda, que «o contacto do aluno-

criança com o texto literário não só lhe permite aceder a usos linguísticos de 

maior complexidade e menor infantilidade, como lhe possibilita o acesso a outros 

mundos e, daí, o acesso a um capital cultural mais profundo e rico.». 

 

Por sua vez, José Manuel Couto refere que a Literatura Infantil abre à criança a 

possibilidade de penetrar em «terras e mundos insondáveis, de construir e 

explorar mundos imaginários e simbólicos, que se revelam fundamentais na 

consolidação da sua personalidade» (2003: 209). Faz parte da própria natureza 

da criança deixar-se encantar por esse universo mágico, pelo simbólico, pelo 

fantástico, pelo estranho …  

 

O mesmo autor, na mesma linha de pensamento de outros estudiosos, refere 

ainda que se deve proporcionar às crianças o contacto com textos diversificados, 

mas de qualidade, «aos mais diversos níveis, lendo-os, contando-os, mostrando-

os, … com grande expressividade e clareza (…)» (idem: 212).  

 

Deste modo, é importante sublinhar que, além do valor linguístico e cultural dos 

textos literários, se deve dar relevo à preponderância do aparecimento na criança 

de uma criatividade e imaginário férteis para alargar horizontes, comunicar com o 

Outro e consigo própria. Só o texto literário permitirá, no dizer de Pereira & 

Albuquerque «o desenvolvimento de um sentimento estético, responsável pelo 

desejo de querer ler e, em consequência, o prazer em ler e o desenvolvimento da 

competência de literacia.» (2005: 132). 
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Por outro lado, a escrita está quase sempre ausente no ensino da literatura, não 

possibilitando à criança viver a escrita literária. «Le rôle de l’écrit dans la formation 

du lecteur littéraire apparaît de façon très fugace et seuls quelques notent la 

nécessité pour l’enfant de vivre cette “écriture littéraire” pour mieux comprendre 

les mécanismes de la texture de la littérature.» (Pereira & Albuquerque, 2005: 

134). 

 

Como um texto literário específico temos o texto dramático que, como vimos, por 

vezes, é descurado no ensino. De seguida abordaremos as possibilidades que o 

trabalho em torno deste texto pode trazer em termos de ensino/aprendizagem da 

literatura.  

 

 

2.2.  O texto dramático e a exploração da literatura 

  

A linguagem dramática envolve sistemas de comunicação verbais e não 

verbais, fazendo uso de diferentes linguagens para produzir uma mensagem: a 

linguagem verbal, as linguagens corporal e gestual, da imagem, musical e sonora. 

A prática dramática permite a produção e interpretação de mensagens em que as 

linguagens verbal e não verbal se combinam. Em relação a este aspecto, Isabel 

Tejerina (2003: 104) afirma que a finalidade última do texto dramático é ser 

interpretado, mas pode evidentemente ser só lido, o que implica que o leitor faça 

a sua representação mentalmente. Do ponto de vista da teoria da recepção, a 

leitura de literatura dramática possui um potencial muito rico e activo, uma vez 

que implica a tradução, ao mesmo tempo, de múltiplos códigos de signos verbais 

e não verbais.  

 

Na perspectiva de Tejerina (2003: 105) as obras de teatro constituem um bom 

meio na conquista do prazer e hábitos de leitura, bem como em todo o processo 

de educação literária das nossas crianças e jovens. E acrescenta que o prazer 

estético da leitura é proporcionado pela literatura, cujo desfrute e apropriação é a 

base da construção da competência literária (idem, 106).  
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Assim, a emoção e o prazer, na leitura, devem andar a par do esforço intelectual 

de compreensão e interpretação, contribuindo ambos para a educação da 

sensibilidade e para a formação de leitores comprometidos com a leitura. 

Defende-se, hoje, igualmente que a leitura colectiva daquelas obras em voz alta é 

uma actividade motivadora, tanto para aqueles que lêem, como para aqueles que 

escutam, além de possibilitar uma leitura prazenteira e compreensiva. Ora, tal 

implica que aqueles que lêem tenham de compreender para poderem comunicar 

bem e com sentido, e, portanto, desenvolvam a expressividade oral: dicção, 

entoação, altura,... e, no geral, que comuniquem mais eficazmente, uma vez que 

se torna também necessário combater medos e inibições. Para Glória Bastos 

(1999: 224), o trabalho com o texto dramático em sala de aula é «um “palco” 

privilegiado para a aquisição do gosto e dos hábitos de leitura.» Já Martinez 

(1992: 33) realça que «Les pratiques textuelles du théâtre parce qu’elles agissent, 

font jouer et jouent le texte permettent aux élèves de le comprendre, de le lire et 

peut-être même de l’écrire.» 

 

O que procuramos dizer encontra eco na tripla dimensão formativa – no âmbito 

pedagógico, didáctico e educativo – que Martinez (1992) considera para a prática 

com o texto dramático, ao referir que as práticas textuais de teatro levam os 

alunos não só a ler ou a escrever texto dramático, mas também a fazerem jogo 

dramático, a serem críticos relativamente a uma repetição, a produzirem uma 

peça e a assistirem activamente a uma representação. A mesma autora (1992: 

34) defende que «(…) les pratiques textuelles théâtrales, parce qu’elles 

permettent d’aller dans un va-et-vient productif du texte écrit au texte joué ou 

représenté, sont particulièrement formatives sur les plans pédagogique, didactique 

et éducatif». 

 

No plano pedagógico, é dada a oportunidade aos alunos de realizarem diversas 

operações cognitivas, afectivas e semióticas estruturantes : 

         «-    lecture, compréhension, interprétation, traduction, production d’écrit, 

- improvisation, symbolization 
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- mémorisation, répétition (important travail métalangagier et 

metacognitif), représentation.» (Martinez, 1992: 34). 

 

No campo didáctico, poder-se-ão tratar várias épocas, autores, estéticas, 

géneros. Desta forma, teremos oportunidade de abordar as características 

linguísticas do texto dramático (presença de diálogos entre as personagens e de 

didascálias), de realçar o dispositivo enunciativo do teatro onde se cruza um 

diálogo interno (entre as personagens) e um diálogo externo (colectivo enunciador 

� autor + encenador + actores, etc. e um destinatário � o público). A 

representação pode ser vista como um texto complexo e pluricódico (onde o 

sentido é criado através da conjugação de toda a espécie de signos verbais e não 

verbais).  

 

Em termos educativos, o aluno poderá explorar a sua personalidade psico-

motora, afectiva e social ; descobrir-se a Si próprio e ao Outro. 

 

Citando Martinez (1992 : 35), «[l]es pratiques textuelles théâtrales peuvent faire 

vivre, aujourd’hui, dans l’école, des aventures excitantes susceptibles de 

(r)allumer chez les élèves non seulement le goût de la lecture mais de l’écriture, le 

goût pour une parole vive écrite comme orale et pour une communication 

interpersonnelle et culturelle vraiment significative.»  

 

A importância da escrita literária não é independente da relevância que tem hoje o 

desenvolvimento das habilidades de escrita em geral, na criança. Na medida em 

que interessa ao professor compreender o processo de escrita em geral, e o 

processo de escrita literária em particular, vamos, antes de mais, tentar 

compreender o próprio processo de escrita.  
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3. A escrita: concepção processual  

 

3.1.  A escrita como actividade cognitiva, social e cultural 

 

A investigação sobre os processos mentais implicados na actividade de escrita 

surge no final dos anos setenta, tendo tido um grande desenvolvimento na 

década de oitenta. Todos esses estudos têm como objectivo descrever as 

operações mentais que o escritor realiza ao escrever, e que nem sempre se 

manifestam exteriormente, quer no texto, quer no seu comportamento. Em 1980, 

é publicado o primeiro modelo de processo, de Hayes & Flower. Esses estudos, 

ao analisarem os processos seguidos por escritores experientes e por escritores 

não experientes para identificarem as necessidades dos segundos, concluem que 

estes últimos revelam insuficiências nos subprocessos de planificação e revisão. 

O modelo citado (que já passou por algumas alterações) tem servido de 

referência aos modelos de ensino baseados no processo.  

 

Outras investigações importantes foram as de Bereiter & Scardamalia (1992) que 

identificam dois processos de escrita seguidos pelos escritores e que traduzem 

em dois modelos de escrita que denominam «dizer o conhecimento» e 

«transformar o conhecimento». O primeiro modelo é sequencial; o escritor vai 

escrevendo sequencialmente as ideias que vão surgindo, não relacionando os 

conteúdos com o que a situação retórica exige. Pelo contrário, no segundo 

modelo, o escritor adequa e inter-relaciona os conteúdos, sobre os quais escreve, 

à situação retórica, o que faz com que reelabore e transforme esses conteúdos de 

forma a adequá-los à situação. Considerando-se que este modelo era o único 

capaz de potenciar o desenvolvimento cognitivo proporcionado pela escrita, 

julgou-se necessário aplicá-lo ao ensino, tendo estes autores desenvolvido vários 

estudos sobre a «intervenção psicopedagógica na melhoria da capacidade de 

escrever.» (Camps, 2003: 207). 

 

Neste modelo, as operações de planificação, de escrita e de revisão consideram-

se inter-relacionadas e integradas de modo complexo e de formas muito 
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diferentes conforme as características individuais daquele que escreve e do 

género discursivo que produz, que está relacionado com a situação do uso da 

língua. Como se depreende, a actividade de escrita não é uma actividade simples, 

mas antes envolve processos cognitivos complexos, sendo necessário criar 

situações de ensino-aprendizagem que dêem atenção a cada um desses 

processos. 

 

Além dos processos cognitivos envolvidos, há que ter em conta o modo como os 

alunos se apropriam da escrita, adquirindo uma consciência metalinguística e 

metadiscursiva. 

 

 Um outro aspecto importante a ter em consideração é a relação que os alunos 

estabelecem com a escrita e com o acto de escrever que está relacionado com os 

aspectos valorativos e afectivos que a escrita acarreta.    

 

Carvajal & Ramos, citados por Zanini (2003: 189), sintetizam aquilo que se 

considera que deve ser a aprendizagem da leitura e da escrita ao referirem que 

«[a]prender e ensinar a ler e a escrever são fatos relevantes, funcionais e 

significativos quando aquilo que lemos e escrevemos tem uma finalidade, um 

sentido e responde às necessidades funcionais e aos interesses e às expectativas 

dos alunos, e quando sua conquista é resultado de uma actividade compartilhada 

e negociada entre aluno e professor em uma escola participativa, cooperativa, 

flexível, integradora e democrática, que possibilite o encontro e o contacto 

quotidiano com diferentes textos e a interacção entre colegas.» 

 

Também a teoria socioconstrutivista de Vygotsky veio contribuir para a visão da 

escrita como uma actividade com uma função social e comunicativa e dar ênfase 

às interacções entre os alunos e entre estes e o professor como conducentes ao 

gradual domínio da linguagem escrita. 

 

Nesta linha de pensamento, é preconizado um ensino da escrita centrado em 

situações “reais” de comunicação com um sentido social que parta das 
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necessidades da vida diária dos alunos e da turma. É fundamental que a escrita 

tenha sentido para os alunos, indo ao encontro dos seus interesses, 

necessidades, perguntas, problemas… As práticas de escrita devem partir de 

situações em que escrever, além de se apresentar como uma necessidade 

comunicativa é também instrumento de comunicação. Isto implica que o 

destinatário deva ser “real” e não ser só e unicamente o professor. Dito de outro 

modo, a criança deve saber para quem escreve, o que escreve e por que escreve. 

Daqui resulta que aprender a escrever seja, então, aprender a adequar o uso da 

língua ao contexto, à situação real de comunicação. Como consequência, não 

basta dominar um género discursivo para se conseguir dominar todos os outros; 

não é aprendendo um único género, que os alunos irão dominar todos os outros, 

já que cada um tem as suas próprias funções e, consequentemente, 

características discursivas próprias. Vários autores, tais como, Dolz, Pasquier & 

Bronckart (Camps, 2003) defendem que cada género textual deve ser ensinado 

de uma forma específica. É necessário ensinar a narrar, a argumentar, a 

descrever, a expor, a relatar … Além disso, cada tipo textual terá também 

concretizações diferentes. Por exemplo, um relato histórico é diferente de um 

relato de uma experiência vivida. Assim sendo, o aluno que escreve tem de 

possuir os conhecimentos específicos adequados a cada situação de 

comunicação, ao contexto. Se a escrita tem uma função social e comunicativa, ela 

tem de se adequar a essa função e o que é pedido aos educadores é que 

proporcionem aos alunos, contextos “reais” de escrita para que eles possam 

escrever e aprender a escrever; escrever e aprender a escrever não só para ter 

êxito na escola, mas principalmente, para adquirirem ferramentas de escrita que 

possam ser utilizadas em contextos exteriores à escola.  

 

A escrita não é tarefa que se realize “de uma assentada só”, mesmo para os 

escritores experientes; é, ao invés, uma tarefa complexa e exigente e, como tal, 

implica um “voltar atrás” permanente, um escrever, reescrevendo. É sobre esta 

dinâmica que se estabelece entre dois aspectos de uma actividade única, que 

falaremos de seguida. 
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3.2.  A problemática da escrita como reescrita 

 

Tal como já foi referido, a tarefa de escrita é complexa, implicando várias 

operações: planificação, textualização e revisão. No entanto, no seu ensino, 

raramente, é dada a possibilidade ao aluno de rever o seu escrito, autocorrigir-se, 

reformulá-lo e melhorá-lo. Desta forma, nunca lhe será dada a possibilidade de 

corrigir os seus próprios escritos ou os de outrem nem de desenvolver a sua 

autonomia neste campo. Na prática, tem-se dado pouca importância à 

planificação e revisão textuais, o que reforça a necessidade de se dar mais 

atenção a esses processos, trabalhando-os na sala de aula. Por outro lado, dar 

atenção ao processo de escrita proporciona situações de aprendizagem da e 

sobre a língua em situações reais de produção, pretendendo-se, desse modo, 

desenvolver a competência linguística nos níveis metalinguístico e 

metadiscursivo. 

 

Diversos autores são unânimes em considerar que se deve valorizar o processo, 

mais do que o produto final, o escritor, mais do que o escrito, o conteúdo, mais do 

que a forma. Os papéis assumidos por professor e aluno também divergem entre 

os modelos de correcção tradicional e de correcção processual dos escritos. 

Enquanto que, no primeiro, o professor corrige a produção final e o aluno tem 

tendência a escrever o que o professor quer, no segundo, o professor ajuda o 

aluno na sua escrita, acomodando-se à sua maneira de escrever. No modelo 

processual, a correcção dos escritos é vista como revisão e melhoria de textos, 

processo integrante da actividade de escrita. 

 

Poucas vezes, renunciamos à nossa autoridade de professores e transmitimos 

confiança ao aluno. Lemos os seus textos sabendo que contêm erros e quase os 

procurando. «Pocas veces renunciamos a nuestra autoridad de maestros para 

aprender de lo que los alumnos escriben o quieren escribir, para entenderlos y 

ayudarles a saber decirlo.» (Cassany, 2000: 17). Ao saber de antemão que vão 

cometer erros e ser julgados, os alunos não arriscam na escrita, limitam-se a 

escrever palavras fáceis, a expor as mesmas ideias e a escrever o que o 
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professor quer. Desta forma, é difícil que o aluno crie o seu próprio estilo de 

escrita. 

 

Além disso, a correcção final das produções escritas não contribui para que os 

alunos melhorem a sua escrita, tem poucos ou nenhuns efeitos e por vezes até 

efeitos negativos. Será mais eficaz a intervenção do professor durante o processo 

de escrita no sentido de ajudar o aluno a melhorar a sua produção antes de a 

concluir. Há autores que defendem que a ajuda do professor é mais eficaz se 

acontecer no momento da redacção do escrito, havendo outros que defendem 

que deve haver um distanciamento temporal entre a produção inicial e a sua 

melhoria. Em contexto pedagógico podem-se diversificar as actuações. 

 

Como já foi referido anteriormente, a teoria socioconstrutivista veio, por um lado, 

contribuir para uma concepção da escrita como uma actividade com uma função 

social e comunicativa e, por outro lado, veio dar ênfase às interacções entre os 

alunos e entre estes e o professor como conducentes ao gradual domínio da 

linguagem escrita. 

 

Vários investigadores consideram que as interacções verbais - quer entre alunos, 

quer entre alunos e professor, acerca da escrita dos seus textos - favorecem a 

aprendizagem, uma vez que falar, trocar opiniões… ajudam a clarificar ideias, a 

escrever e a aprender a escrever. De igual modo, também as actividades de auto 

e heterocorrecção dos escritos podem ajudar a aperfeiçoar a competência de 

escrita pela necessidade de pensar e repensar o sítio das palavras nos textos. Tal 

como nos diz o programa do 1º ciclo – «[p]raticar o aperfeiçoamento de textos 

escritos (em colectivo, em pequeno grupo), questionando o autor, emitindo 

opiniões e apresentando críticas e sugestões para o melhorar.»; «[p]articipar na 

reescrita do texto, confrontando hipóteses múltiplas, tendo em conta o seu 

aperfeiçoamento (organização das ideias, supressão de repetições 

desnecessárias, adequação do vocabulário, adjectivação, formas básicas da 

ortografia, da acentuação e do discurso directo).» (Ministério da Educação, 2005: 

137).  
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O que se problematiza é o tipo de interacções que mais favorecem a 

aprendizagem. Aquelas que acontecem no trabalho de grupo - quer durante a 

escrita, quer durante a revisão - são consideradas benéficas, por vários autores; 

falar sobre a escrita, confrontar opiniões, verbalizar as decisões tomadas durante 

a escrita e a revisão ajudam a tomar consciência da língua desenvolvendo a 

competência metalinguística e metatextual. Para potencializar os benefícios da 

interacção é importante que se diversifiquem as modalidades de produção escrita 

(em grupos, em pares, individualmente, em colectivo) e que se crie um clima de 

entreajuda e confiança na sala de aula.  

 

Também Inácia Santana refere, na senda de outros autores, que «a escrita em 

interacção intensifica a riqueza do processo de escrita, pela negociação que 

implica no interior dos pares ou dos grupos.» (2003: 28). 

 

Assim, o ensino da escrita como reescrita pressupõe dar aos alunos tarefas de 

produção circunscritas e pô-los a pensar sobre os desajustes de linguagem dos 

textos. Pressupõe, também, criar espaços de partilha de dúvidas, de escrita em 

conjunto e de comparação de opções discursivas. Põe-se em prática uma “escrita 

reflexiva” propiciadora de questionamento dos próprios conhecimentos sobre a 

língua e de procura de aspectos confusos ou incoerentes do texto. «Neste 

sentido, podemos dizer que a revisão é a fase da escrita mais geradora de 

aprendizagens, sobretudo se se trata de uma acção intencional com funções 

comunicativas.» (Santana, 2003: 27). 

 

Este princípio didáctico consubstancia-se, então, na ideia de que é necessário 

intervir no processo de escrita e não só no produto e de que é importante apoiar 

os alunos na produção de textos completos e complexos. 

 

É importante, acima de tudo, que os alunos reconheçam que escrever não é um 

acto espontâneo, mas implica planificar, escrever e reescrever, mesmo para os 

escritores experientes; escrever implica formular e reformular o escrito. Deste 

modo, os alunos aprendem que podem escrever e rever os seus escritos, 
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melhorando-os. É importante que a escola e os professores valorizem as suas 

produções, de modo que possam escrever sem medo, com confiança e com 

motivação. Devem também ser criadas situações significativas de escrita em 

contexto escolar; as tarefas devem-se abrir ao meio para que possa haver temas 

mais diversificados e mais tempo para a escrita, devendo as crianças ser 

encorajadas a trocar impressões com os seus companheiros e professores acerca 

dos seus escritos. Na realidade, tanto para os escritores como para os alunos, a 

actividade de escrita não se prende apenas com questões de saberes linguísticos, 

mas também com questões motivacionais e tudo isto é susceptível de ser 

negociado.  

 

Uma vez que, a escrita e a reescrita não são praticáveis sem a leitura, de 

seguida, abordaremos, de forma breve, algumas interacções que se estabelecem 

entre as duas actividades.  

 

 

3.3. A interacção leitura – escrita 

 

A tarefa de revisão/reescrita dos textos implica, obviamente, que se pratique a 

escrita, mas implica também que se pratique a leitura. Se queremos rever aquilo 

que escrevemos temos de o ler e reler. Enquanto que o acto de ler pode ser 

independente do acto de escrever, o acto de escrever não é independente do acto 

de ler. Se a tarefa de leitura pode ser isolada da escrita, a escrita nunca pode ser 

isolada da leitura. 

  

Vários autores se têm debruçado sobre a problemática da interacção entre leitura 

e escrita, salientando que tanto escolar como socialmente a escrita é menos 

valorizada do que a leitura e, nas práticas escolares, muitas vezes, prevalece a 

ideia de que basta ler para saber escrever – a competência de escrita decorria, 

assim, naturalmente, da competência de leitura. Se não podemos negar que a 

leitura contribui para o desenvolvimento da competência de escrita, também é 
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inegável que a escrita, bem ensinada, é um válido contributo para a 

aprendizagem da compreensão leitora. 

 

Como Sérgio Niza afirmou numa entrevista, «(…) se houver um investimento 

educativo na escrita se chega à leitura. A escrita contém a leitura, mas a leitura 

não conduz, necessariamente à produção da escrita. É por esse motivo que, no 

plano estratégico-pedagógico, é mais vantajoso partir da escrita para a leitura. 

Além disso, é mais fácil que um aluno que escreva muito venha a gostar mais de 

ler.» (Pereira, 2004: 50). 

 

Todos reconhecemos que qualquer actividade de escrita consciente e com um 

objectivo comunicativo implica, também, a presença da leitura como fazendo 

parte dessa actividade. De facto, só aquele que faz uso da sua capacidade leitora, 

para detectar falhas e incongruências no seu escrito, é capaz de o rever e de o 

corrigir. Talvez fosse isso que os autores do Programa do 1º CEB quereriam 

lembrar quando preconizam que se pratique «a escrita como meio de desenvolver 

a compreensão na leitura.» (Ministério da Educação, 2005: 137).  

 

Ao escreverem, os alunos têm de ler e reler os seus escritos de modo a 

aperfeiçoá-los, a alterá-los… de acordo com os objectivos comunicativos que os 

orientam. Ao longo da actividade de escrita é necessário parar em certos 

momentos para se interrogarem sobre o que já foi dito, o modo como foi dito e o 

que há ainda para dizer. 

 

Para vários autores, o trabalho por projectos é considerado como uma 

metodologia facilitadora da aprendizagem, incluindo a aprendizagem da escrita. É 

sobre esse aspecto que falaremos de seguida. 
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3.4. O trabalho de escrita por projectos  

 

Halté, no seu artigo «Apprendre autrement à l’école » (1982: 19), citando Smith, 

refere que o trabalho de projecto «vise à donner du sens à apprendre à l’intérieur 

de l’école.» E, mais adiante, diz ainda : «Le travail en projet – je ne dit pas «la 

pédagogie du projet» (…) – n’a pas du tout la prétention d’être cette théorie. Pour 

ce que j’en sais, il n’est qu’une pratique, largement expérimentale, une recherche-

action, dans laquelle s’élaborent des réponses, empiriques, sans doute 

contestables, à ce type de questions.»  

 

Para este autor, a escola é local de reprodução social alargada, sendo essa a sua 

razão de ser. Este ponto de vista opõe-se ao que considera que a escola é um 

espaço social onde se joga a produção social, para a qual ela deve preparar. 

Introduzir o termo «produção», relacionando-o com a escola, pode dar azo a que 

haja equívocos, ainda mais se lhe atribuímos uma acepção ligada à economia. 

 

Para evitar equívocos relativos àquele termo, Halté (1982 : 20-21) considera 

então que, «[p]ar production à l’école, j’entends l’ensemble des pratiques mise en 

ouvre dans une classe (ou dans plusieurs, ou dans un groupe autrement 

composé) et qui aboutissent à la fabrication d’un produit, perdurable ou non – un 

livre, une exposition, un voyage, une pièce de théâtre, un meuble… - susceptible 

d’une utilité quelconque à définir pour le groupe producteur ou tout autre groupe.». 

 

O trabalho de projecto como instrumento metodológico permite o desenvolvimento 

de actividades extensas de escrita, apresentando algumas vantagens para os 

alunos, apontadas por Colomer, Ribas & Utset (2003: 62-63) e a seguir 

enunciadas: 

 

-  um motivo para escrever – o facto de se variarem as situações e as 

finalidades de escrita e de estas irem ao encontro dos interesses dos 

alunos contribui para criar neles um interesse, uma a atenção e uma 

envolvência maior pelas tarefas de escrita; 
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- uma situação real de comunicação – a realização de projectos de escrita 

permite que se comunique com um sentido e um destinatário reais. Esse 

destinatário concreto tem um papel fundamental, pois ajuda a constituir e a 

regular a actividade de escrita. Além disso, os alunos adquirem a noção 

clara do tipo de texto que têm de escrever, dependente das características 

do seu destinatário, e isso  torna mais fácil a realização das operações de 

planificação, textualização e revisão; 

 

-   uma forte integração de objectivos concretos e globais – a realização de 

projectos de escrita permite a integração de trabalhos parcelares num 

projecto global; 

 

- uma organização cooperativa do trabalho – uma actividade de escrita 

intensa em grupo proporciona um trabalho colaborativo, quer em grande 

grupo, quer em pequenos grupos de trabalho. As diversas operações de 

escrita implicam que haja uma grande coordenação envolvendo tarefas de 

planificação, de textualização e de revisão de acordo com as decisões 

tomadas. Os membros do grupo passam a desempenhar as funções de 

«receptores provisórios» do texto, fazendo críticas e dando sugestões de 

melhoria das estratégias de escrita; 

 

- uma actividade onde todas as fases da escrita estejam presentes – a 

escrita por projectos proporciona actividades de planificação e revisão a 

decorrer num tempo alongado de execução. As actividades de planificação, 

textualização e revisão não são tidas como fases sucessivas, mas como 

etapas que se interrelacionam. A avaliação do processo de trabalho 

desempenha aqui um papel fundamental ao permitir a reorientação do 

trabalho de acordo com objectivos e critérios previamente definidos. Assim, 

a avaliação constantemente exercida, pode levar à necessidade de alterar, 

quer os planos iniciais quer os textos provisórios.  
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Relativamente ao trabalho com o texto dramático, Petitjean (1984: 109) refere que 

«(…) le travail en projet, écrire du théâtre en classe peut être une pratique 

englobante visant à répondre à des objectifs (lire, écrire, parler) et des finalités 

plus générales (travailler ensemble, s’autonomiser…).». 

 

Uma vez que este trabalho se desenvolve especificamente em torno do texto 

dramático, no ponto seguinte, baseando-nos em Aguiar e Silva, falaremos 

brevemente sobre o conceito de texto literário.   
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4. O conceito de texto literário 

 

Parafraseando Aguiar e Silva O texto literário constitui uma unidade semântica, 

dotada de uma certa intencionalidade pragmática, que um emissor/autor realiza 

através de um acto de enunciação regulado pelas normas e convenções do 

sistema semiótico literário e que os seus receptores/leitores decodificam, 

utilizando códigos apropriados. (1993: 574-575). 

  

As propriedades formais – expressividade, delimitação, e estruturalidade que 

caracterizam o texto semioticamente concebido, caracterizam também 

obrigatoriamente o texto literário. «Este texto representa uma actualização do 

sistema semiótico literário, constitui uma entidade delimitada topologicamente e 

possui uma organização interna que o configura como um todo estrutural.» (idem: 

575).  

 

Relativamente ao texto lírico e ao texto dramático, ambos são considerados textos 

literários, o mesmo não acontecendo com o texto narrativo que pode ou não ser 

um texto literário. De facto, ao relatarmos uma experiência individual, uma 

sequência de acontecimentos em que participámos por exemplo, estamos a 

produzir um texto narrativo, mas não literário. 

 

De seguida, abordaremos mais especificamente algumas das características de 

um dos modos literários1 específicos com o qual trabalhámos – o texto dramático. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Denominamos modo literário de acordo com Aguiar e Silva que distingue os modos narrativo, lírico e 

dramático dos géneros literários como o romance, o poema épico, a tragédia, o soneto, etc. Para evitar 

ambiguidades, este e outros autores entendem os modos literários como categorias meta-históricas e 

os géneros como categorias históricas, no entanto, convém ressalvar que o termo “género” tanto se 

refere a categorias anacrónicas e universais – a lírica, a narrativa, a dramática como a categorias 

históricas e socioculturais  –  o romance, o romance histórico, a ode, o soneto, etc. 
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4.1. Características do texto dramático 

 

Segundo Aguiar e Silva (1993: 604), «o texto dramático, isto é, o texto integrável 

no modo literário do drama, pertence à literatura e deve ser objecto de análise da 

teoria da literatura, mas já o mesmo não se passa com o texto teatral, que é um 

específico texto espectacular e que, por conseguinte, constitui um fenómeno de 

semiose só parcialmente literária.» O autor adopta o termo “drama” (de acordo 

com a perspectiva aristotélica) como aquele poema que imita pessoas que 

actuam. Este texto, «(…) entendido como conjunto de “texto principal” e de “texto 

secundário”, é um texto literário, quer dizer, é um texto regulado pelo código do 

sistema semiótico literário e faz parte do conjunto de textos que se designa por 

“literatura”, podendo ser objecto de concretizações, através da leitura, em 

processos de comunicação literária.» (Aguiar e Silva, 1993: 613). 

 

Uma das primeiras características de que nos apercebemos neste tipo de texto é 

a sua mancha gráfica, que nos mostra «um dispositivo enunciativo próprio (…)» 

(Bastos, 1999: 206). Estruturalmente, é formado por um texto principal ou réplicas 

que constituem as falas ou actos linguísticos realizados pelas personagens que 

comunicam umas com as outras e por um texto secundário constituído pelas 

didascálias ou indicações cénicas. Este último é um texto não dito, o que significa 

que, quando a peça é representada, não é verbalizado. Ambos os textos estão 

interligados e são complementares contribuindo para a compreensão do texto 

como um todo: as personagens que dizem o texto principal e comunicam o 

essencial da fábula agenda são, em parte, caracterizadas e descritas pelo texto 

secundário. Por outro lado, o cenário descrito pelo texto secundário está também 

ligado à acção constituída e comunicada pelos actos linguísticos do texto 

principal. 

 

André Petitjean (1984a: 11) define texto dramático como «texte écrit à vocaliser», 

possuindo um «double régime informatif (…) (didascalies et répliques)». Num 

nível formal, as didascálias, em geral, distinguem-se das réplicas pela sua forma 

de escrita em itálico e entre parêntesis. 
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As didascálias, no teatro, são o equivalente às descrições no romance. Neste 

sentido, «elles correspondent à ce que Labov appelle l’orientation dans les récits – 

la construction de donné référentiel (lieu, époque, personnages) – sur lequel une 

trame narrative se développe – ou à ce que Peytard nomme le non-verbal  - 

segments textuels qui encadrent les dialogues romanesques et décrivent l’entour 

des échanges verbaux: proxémique (gestes et espaces), suprasegmental 

(intonations, débit…), référent situationnel (statut et position des acteurs).» 

(Petitjean, 1984a: 12).  

 

Relativamente às réplicas, «[t]out dialogue théâtral est chargé d’éléments 

déictiques (ici, là, plus loin, endessous, hier, demain…) et référentiels (noms 

géographiques, temporels, verbes dont le sémantisme contient une indication 

scénique concernant l’espace, le temps…) qui oriente la mise en scène, et cela 

d’autant plus que les didascalies sont peu nombreuses.» (idem, 1984a: 12).  

 

O texto dramático possui algumas características semelhantes ao texto narrativo. 

Ambos apresentam sucessões de acontecimentos, despertados ou sofridos por 

agentes e que se desenvolvem num dado espaço e num dado tempo. No entanto, 

possuem características que os distanciam um do outro. No texto dramático, o 

seu autor está escondido, encoberto, invisível, tanto em relação às personagens, 

como em relação aos receptores do texto, sendo os actos de enunciação da 

responsabilidade das personagens que comunicam entre si e com os receptores 

do texto. Mas, nalguns textos, o autor pode “tomar a palavra” no prólogo e no 

epílogo, «podendo também a sua presença, elocucionalmente destituída das 

marcas pronominais e verbais da primeira pessoa, ser apreendida pelo leitor 

empírico nas didascálias ou indicações cénicas» (Aguiar e Silva, 1993: 604-605). 

 

Na concepção aristotélica do modo dramático, a existência de um narrador só é 

possível como uma personagem que conta a outras personagens e aos 

receptores certos acontecimentos que por determinadas razões não puderam ser 

transmitidas pelas acções ou pelo discurso dos agentes desses acontecimentos. 

Este narrador não tem qualquer semelhança com o narrador que no texto 
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narrativo funciona como «instância enunciadora» que o estrutura. É de realçar, 

porém, que, a partir de meados do século XIX, se tem notado uma gradual 

«epicização do texto dramático – epicização que, tanto no plano da sua teoria 

como no plano da sua prática, culminou com a obra de Brecht – e assim tem 

adquirido relevância funcional em muitos textos dramáticos um narrador-

comentador que apresenta, explica e critica a fábula e as personagens» (Aguiar e 

Silva, 1993: 605). 

 

Hegel, citado por Aguiar e Silva (1993), contrapôs a «totalidade dos objectos», 

própria do modo narrativo, ao «movimento total» da acção, própria do modo 

dramático. Significa isto que, na narrativa, é descrita a interacção das 

personagens com o meio físico, social e histórico em que vivem, assumindo 

relevância a descrição do meio, das instituições, dos costumes que influenciam a 

acção dessas personagens. Isto faz com que no texto narrativo haja episódios 

com «relativa autonomia estrutural, que ramificam e retardam a acção e que 

permitem figurar a totalidade da vida mediante a figuração da “totalidade dos 

objectos”» (Aguiar e Silva, 1993: 608). 

 

O texto dramático procura também representar a vida na sua totalidade, «mas 

através de acções humanas que se opõem, de forma que o fulcro daquela 

totalidade reside na colisão dramática» (Aguiar e Silva, 1993: 608). Enquanto que 

no texto narrativo há uma abundância de personagens, de objectos e de «faits-

divers», no texto dramático o tempo em que decorre a acção é condensado, o 

espaço é rarefeito, as personagens desnecessárias são abolidas, os episódios 

laterais retirados, dependendo tudo das exigências do desenvolvimento do 

conflito. São apresentadas as circunstâncias críticas da vida, os momentos de 

crise e as relações entre as pessoas «são apreendidas nos seus aspectos de 

tensão antagónica. Densidade, concentração, depuração – eis imperativos 

inderrogáveis do processo dramático de modelizar a vida.» (Aguiar e Silva, 1993: 

610). Podemos considerar, nas palavras do mesmo autor, que os aspectos 

semântico-pragmáticos mencionados constituem características da estrutura 

profunda do texto dramático e relacionam-se intimamente e coerentemente com 
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aspectos característicos da sua estrutura superficial, ou seja, do seu texto 

principal. 

 

A estrutura dialógica é um universal essencial do texto dramático, pois a sua 

estrutura profunda – pragmática e semântica – não se pode realizar à parte de 

uma estrutura de superfície de tipo dialógico. Os elementos narrativos e 

descritivos, com uma função tópica, só podem estar presentes nessa estrutura 

dialógica, nessa interacção verbal onde predomina o discurso performativo, ou 

seja, o discurso com que as personagens ou instâncias enunciadoras “fazem 

coisas com as palavras”. As réplicas encerram um índice especialmente alto «de 

actos ilocutivos e de actos perlocutivos, originando este fenómeno intratextual 

relevantes projecções extratextuais: a comunicação texto dramático/receptor, em 

especial quando o texto dramático é concretizado como texto teatral, comporta 

parâmetros perlocutivos muito acentuados (…)» (Aguiar e Silva, 1993: 611). 

 

O texto dramático é constituído por actos linguísticos com um grande potencial 

pragmático, provenientes de várias instâncias enunciadoras e vinculados a 

situações e acontecimentos. Por esse motivo, tal como já foi referido 

anteriormente, está repleto de «elementos deícticos, isto é, unidades linguísticas 

que funcionam semântica e pragmaticamente pela sua referência ao enunciador, 

aos seus interlocutores, à situação comunicativa intratextual, às coordenadas 

temporais e espaciais da acção.» (idem: 611-612). Também por isso, neste modo 

literário, as personagens falam num discurso directo, utilizando o «tempo 

linguístico do presente, ao qual se subordinam os tempos linguísticos do passado 

e do futuro.» (idem: 612). O tempo presente é o tempo necessário no texto 

dramático, quer nos enunciados das didascálias, quer nos discursos produzidos 

pelas personagens, como instâncias de enunciação. Pelo contrário, na narrativa, 

o tempo canónico é o tempo linguístico do pretérito (perfeito, imperfeito, mais-que-

perfeito). 

 

Texto dramático e texto teatral são nomes que, por vezes, são usados para 

denominar uma mesma realidade; no entanto, são realidades que apresentam 
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algumas diferenças entre si. Sem pretender a exaustividade, apresentam-se, de 

seguida, algumas diferenças entre texto dramático e texto teatral para as quais 

Aguiar e Silva chama a atenção. O texto dramático, do qual faz parte o conjunto 

de texto principal e de texto secundário, é considerado um texto literário. Isto 

significa que «(…) é um texto regulado pelo código do sistema semiótico literário e 

faz parte do conjunto de textos que se designa por “literatura”, podendo ser 

objecto de concretizações, através da leitura, em processos de comunicação 

literária.» (idem: 613). Há textos que não são “concretizáveis”, ou raramente o são 

fora desse espaço de comunicação literária. São disso exemplo os textos que 

fazem parte do denominado “drama literário”, ”drama para ler”, ”drama livresco” 

(closet drama, Lesedrama, théâtre dans un fauteuil).  

 

A par desse aspecto e, regra geral, o texto dramático pode ser concretizado como 

texto teatral ou como texto espectacular, constituindo este um texto que só em 

parte depende do sistema semiótico literário, que não pertence ao conjunto de 

textos designado por “literatura”, e cujas características comunicativas divergem 

das da comunicação literária. «O texto dramático realiza-se como texto teatral 

através de um complexo processo de transcodificação intersemiótica ou (…) 

através de um complexo processo de retextualização.» (idem: 614). O texto 

principal do texto dramático transforma-se num texto oral realizado por actores ou 

comediantes e comunicado a receptores através do canal vocal-auditivo, 

deixando de ser comunicado como um texto escrito que obedece às normas, às 

convenções da comunicação literária. A apresentação oral do texto dramático, 

num espaço cénico, envolvendo a presença real de actores e espectadores, 

implica a existência de regras e convenções de códigos que fazem parte da 

comunicação linguística canónica, que no texto teatral alcançam uma importância 

e explicitude maiores. É o caso do código proxémico, que organiza as relações de 

espaço quer entre os actores, quer entre estes e os objectos do espaço cénico, o 

código cinésico, que organiza os movimentos, os gestos dos actores e o código 

paralinguístico, que organiza o modo como os signos verbais são vocalizados 

(entoação, ritmo, timbre, etc.), signos esses que não fazem parte do sistema 

linguístico. 
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O espectáculo teatral exige também a presença de significantes visuais pela 

presença real dos actores, dos seus movimentos, gestos e inter-relações 

espaciais. O espectador assiste, vê, observa… esses movimentos, esses gestos, 

os deslocamentos em cena, etc. O sistema visual do texto teatral resulta não só 

da «concretização oral do “texto principal” do texto dramático – o espectador vê, 

além de ouvir, as dramatis personae, vê a sua fisionomia, a sua maneira de 

andar, o seu vestuário, etc. -, mas resulta concomitantemente da transcodificação 

intersemiótica das didascálias: os enunciados destas, no texto teatral, estão 

transcodificados em actos, em movimentos dos actores, em objectos, em cenário, 

em efeitos acústicos, em espaço cénico.» (idem: 615). 

 

A propósito desta dicotomia, Glória Bastos (1999: 211) defende que tanto o texto 

dramático, como outro texto pertencente a outro modo (narrativo ou lírico) pode 

ser usado «como componente verbal de um espectáculo teatral (…) desde que 

devidamente adaptado a uma forma discursiva, inerente por natureza ao texto 

dramático.»  

 

Falar em texto teatral significa falar de um modo de «comunicação plural» onde 

o texto é um dos seus elementos constitutivos e cujas características 

comunicacionais diferem da comunicação literária. Dos elementos que integram a 

linguagem teatral fazem parte sistemas de signos verbais e não verbais, que 

abordamos a partir da síntese proposta por José Barata (1979: 59-62) e do 

esquema sugerido por Glória Bastos (1999: 212): 

 

a) códigos verbais  

 - códigos linguísticos – o texto principal e secundário 

 - códigos acústicos – voz, expressão, ritmo, entoação, timbre, etc. 

 

b) códigos não verbais  

 - visuais, sonoros, … 
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Este múltiplo discurso faz com que se considerem ainda outros elementos: 

 

a) Emissores: emissor múltiplo – autor + encenador + actores + cenógrafo, 

caracterizador, guarda-roupa, aderecista, etc.  

b) Mensagem: texto + representação 

c) Códigos: código linguístico + código visual, auditivo + sócio-cultural + 

códigos específicos do campo teatral (espaço cénico, jogo dramático, 

regras que vinculam a representação a uma determinada época). 

d) Receptor: espectadores, público. 

 

Para concluir, entre o texto dramático e o texto teatral não há nem uma relação 

antagónica, nem de dependência e nem de exclusão de um relativamente ao 

outro. Nas palavras de Aguiar e Silva (1993: 623) «(…) o texto dramático contém 

em latência , numa espécie de esquema projectual, tanto a nível da sua estrutura 

profunda como a nível da sua estrutura de superfície, o texto teatral e por isso 

mesmo ele se particulariza, sob os pontos de vista pragmático, semântico e 

sintáctico, no âmbito do sistema semiótico literário.». 

 

Uma vez que o diálogo é um elemento essencial da comunicação presente quer 

no texto literário (dramático, narrativo), quer na conversação ordinária, nos pontos 

seguintes iremos reflectir um pouco sobre as suas especificidades quer num quer 

no outro contexto.  

 

 

4.1.1. O diálogo como elemento essencial da comunicação 

 

O monólogo e o diálogo constituem duas formas essenciais do discurso verbal. O 

primeiro apresenta o discurso de um único emissor; o segundo, uma sequência 

de intervenções linguísticas, em que as funções de emissor e receptor são 

alternadas por dois ou mais interlocutores, que, frente a frente, compartilham uma 

situação comunicativa.  
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O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define diálogo como «fala em que há 

a interacção entre dois ou mais indivíduos; colóquio, conversa» (2003: 1337). 

Dialogar permite aos sujeitos partilhar interesses, alegrias, preocupações, modos 

de vida. Também contribui para fomentar o respeito pelos deveres e direitos 

individuais e colectivos. É um processo semanticamente progressivo, em que é 

necessário ter presente todas as circunstâncias que o rodeiam. É um acto em que 

se toma parte de várias tarefas linguísticas e sensoriais: falar, ouvir, observar, 

todas essenciais para o sucesso do acto de comunicação. 

 

No diálogo, assim como na linguagem em geral, «el aspecto sociológico interesa 

como instrumento y forma de la interacción social. El diálogo es una forma más de 

interacción humana sujeta a unas normas que afectan a los turnos de interveción 

y a las formas de uso de las palabras.» (Toro, 2004: 55). 

 

O diálogo, como primeira expressão possível da linguagem, é o uso verbal que 

melhor se presta ao estudo e análise da língua em contexto com todas as 

circunstâncias pragmáticas do seu uso. Em situação de diálogo, se um 

interlocutor pretende intervir adequadamente tem de interpretar o que expressa 

e/ou expressam o e/ou os seus interlocutores e, também, todos os significados 

que estão ao mesmo tempo no contexto social e situacional em que se 

desenvolve a acção. Cada participante no diálogo transporta para o processo o 

seu próprio papel e o seu modo singular de actuar linguisticamente. Estas 

particularidades do diálogo são o que torna possível ou, pelo contrário, 

impossibilitam, a comunicação. 

 

Além dos aspectos referidos e que se prendem com os aspectos verbais do acto 

de comunicar, é preciso não ignorar que, nesse acto, estão também presentes 

elementos não verbais que cada participante traz para a situação de 

comunicação.  

 

De seguida, abordaremos mais pormenorizadamente as especificidades do 

diálogo no texto literário. 
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4.2. O diálogo no texto literário 

 

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2003: 1337) define ainda diálogo, 

relacionado com teatro, como sendo «um dos processos básicos de comunicação 

e expressão da personagem no teatro; sequência de falas trocadas pelas 

personagens, a qual faz a acção dramática caminhar, sem que seja necessária a 

figura de um narrador». 

 

Excluindo o monólogo e os apartes, o texto dramático não utiliza outra forma de 

expressão que não seja o diálogo, embora esse diálogo não seja usado sempre 

de igual forma. No drama, o narrador é suprimido, sendo os diálogos directamente 

dados às personagens.  

 

O diálogo enforma o signo literário e integra-se em variados contextos com 

sentidos dependentes do contexto pragmático e convergentes com outros signos 

linguísticos e literários. Na sua grande parte, na narrativa, os diálogos coincidem 

com os momentos de maior tensão e com eles se procura obter um contraste com 

o discurso do narrador. Além disso, habitualmente, o narrador intercala descrições 

antes ou durante o diálogo e usa o diálogo para enfatizar um determinado 

episódio. 

 

Ao contrário do texto dramático, na narrativa, as novas personagens são 

apresentadas pelo narrador antes ou após o diálogo ser intercalado. No texto 

dramático, o próprio diálogo constrói uma história e vai dando informação e 

referências ao leitor ou espectador acerca das situações que envolvem as 

personagens e das cambiantes e pormenores da acção.        

 

Relativamente às diferenças entre o diálogo nos dois géneros textuais, Petitjean 

(1984a:14-15) salienta também que, enquanto que no romance se distinguem 

textualmente a narração, a descrição, as apreciações do narrador, os diálogos em 

discurso directo ou indirecto, no teatro, há um modo exclusivo de enunciação: o 
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dialógico. Assim sendo, os diálogos dramáticos admitem várias operações 

textuais como a descrição, a argumentação e o reconto. 

 

De acordo com aquele autor, a essência da escrita dramática é 

fundamentalmente conversacional, sob a forma de sequência de réplicas 

realizadas pelos agentes (as personagens) em interacção. Por um lado, o diálogo 

teatral, é «(…) fonctionnellement assimilable aux dialogues d’une conversation 

ordinaire.» Mas, por outro lado, «il s’en distingue aussi radicalement car il est le 

produit d’un travail d’écriture et d’une contextualisation textuelle» (Petitjean, 

1984a: 14).  

 

Existem algumas características comuns entre o diálogo teatral e a conversação 

ordinária, tais como: 

- a unidade básica da conversação é a alternância da tomada da palavra 

que obedece a regularidades (modo de abertura, de fechamento e de 

desenvolvimento de uma conversação, passagem da palavra,… ; 

- as tomas da palavra são intimamente dependentes do estatuto simbólico-

social dos interlocutores; 

- conversar implica que os interlocutores estejam “frente a frente”; 

- a conversação pode estruturar-se através de operações mais vastas 

como argumentar, recontar, descrever.  

 

Petitjean (1984b: 64), relativamente a esta questão da semelhança entre 

conversação e texto teatral, refere que «Le dispositif de base du texte théâtral est 

une énonciation duelle selon laquelle “un seul partenaire parle à la fois” et qui se 

fonde sur la réversibilité d’un Je et d’un Tu d’un Nous et d’un Vous à l’intérieur de 

“tours de parole” successifs.»  

 

Como vimos, embora o diálogo teatral tenha algumas semelhanças com a 

conversação, difere dela em muitos aspectos, constituindo um tipo específico de 

escrita. Em primeiro lugar, é um texto escrito para ser vocalizado e no teatro não 

se dialoga da mesma forma como numa situação da vida real. Na oralidade, há 
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repetições que revelam hesitações, às quais se junta a necessidade de precisar 

ou até de corrigir aquilo que se disse, sendo também frequentes os enunciados 

inacabados, as rupturas de construção. Outra particularidade da comunicação 

oral é a de que os interlocutores estão em co-presença e partilham um referente 

situacional comum. Isso explica a presença de elementos deícticos que remetem 

para aquilo que já foi dito e a profusão de pequenas palavras, como “euh”, cuja 

função é assegurar ou manter o contacto entre o locutor e o interlocutor – função 

fática da linguagem. 

 

No diálogo teatral, os traços da oralidade descritos são inexistentes. E isto 

acontece porque estamos em presença do âmbito do escritural. «Il reviendra à 

l’acteur non pas de l’oraliser mais de le vocaliser selon des techniques 

spécifiques (hauteur de la voix, rythme du débit, type de phrasé, mimo-gestuel…) 

(Petitjean, 1984b: 77).  

 

Em segundo lugar, o diálogo teatral demarca-se do diálogo ordinário, 

particularmente, pelo facto de ser fictício, apesar do material constitutivo da 

história de uma peça poder ser factual. Estamos perante um complexo dispositivo 

comunicativo: o discurso expresso pelas personagens constitui o primeiro nível de 

enunciação; quando passa a ser dito pelos actores estamos perante um segundo 

nível de enunciação e, uma vez que esse discurso é determinado pela relação 

entre um autor e um público, dentro de um contexto textual e referencial dado, 

estamos perante o terceiro nível de enunciação. Relativamente a este aspecto, C. 

Kerbrat-Orecchioni, citada por Petitjean, (1984b: 77-78), refere que «la 

communication théâtrale se caractérise par un emboîtement des instances de 

d’énonciation, et en particulier, par le fait que s’adressant, en apparence, à tel ou 

tel personnage, les énoncés proférés sur scène ont en fait pour destinataire 

principal le public: en ce sens, si l’on envisage ce qui se passe non plus entre 

actants énonciativenement isotopes, mais entre actants relevant d’instances 

énonciatives hétérogènes, le discours théâtral peut être considérés comme 

constituant un gigantesque trope communicationnel.». 
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Além de ser constituído pelo diálogo ou texto principal, o texto dramático é 

também constituído pelas didascálias ou texto secundário. É sobre elas que 

falaremos mais detalhadamente no ponto seguinte. 

 

 

4.3.  As didascálias  

 

Como vimos, o texto dramático é constituído pelas réplicas e pelas didascálias. 

Segundo Myszkorowska (2003: 35), as didascálias resultam de um contrato entre 

o autor dramático, o seu modo de ver a literatura dramática e os factores externos 

que deverá ter em conta para que a sua peça possa ser representada e apreciada 

por um público. Em geral, o autor dá às didascálias uma dupla função, de acordo 

com um presumível destinatário. Elas ajudam o leitor na criação de um mundo 

diegético ao longo da leitura, ao mesmo tempo que precisam as condições da 

representação teatral. Podemos falar de uma verdadeira dualidade das 

didascálias: por um lado, elas permitem ao leitor de se reportar a uma visão do 

mundo que facilita a leitura das réplicas e, neste caso, falamos de didascálias 

diegéticas; por outro, elas formam um texto instrutório que visa directamente a 

realidade cénica do autor e, nesse caso, falamos de didascálias cénicas.  

 

Para mais facilmente se compreender este fenómeno, apresentamos, de seguida, 

um esquema tipológico concordante com as funções/indicações dadas pelas 

didascálias, baseado naquela autora. 
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       Didascálias 

 

 

 

Temporais       Locativas          De personagem 

 

 

 

   Descrição                                     Designação       Expressão   

    

 

 

Prosopografia       Etopeia                                              Prosódia           Mímica       Cinésica  

   (Retrato        (Retrato     
     Físico)              psicológico)     

       

Esquema 1 – Esquema tipológico de didascálias proposto por Myszkorowska 

(2003: 36) 

 

As didascálias dividem-se em três grupos principais: as didascálias temporais, 

que situam a diegese num tempo mais ou menos definido e permitem também dar 

conta do ritmo da acção através da indicação das pausas e silêncios, as 

didascálias locativas, que se reportam ao espaço e à disposição dos objectos 

nesse mesmo espaço, e as didascálias de personagem, que explicitaremos, com 

mais detalhe, de seguida. 

 

 

4.3.1. As didascálias de personagem  

 

O grupo mais vasto é constituído pelas didascálias de personagem, que incluem a 

descrição, a designação e a expressão das personagens. As didascálias 

presentes em maior número num texto dramático são aquelas que designam a 

personagem que toma a palavra. Estas permitem identificar, imediatamente, a 
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personagem que fala, constituindo uma entrada particular no texto; situam-se no 

início da linha ou sobre uma linha separada e, normalmente, são escritas em 

maiúsculas.  

 

Cada género tem o seu próprio «registo» de nomes. Na comédia, por exemplo, o 

repertório de nomes, normalmente, joga com um certo semantismo cómico. A 

descrição da personagem pode apresentar o seu retrato físico, bem como o seu 

retrato psicológico. No que diz respeito à descrição física das personagens, a 

retórica introduziu a noção de prosopografia. 

 

A prosopografia pode ser dividida em três subcategorias: as didascálias que 

descrevem o aspecto físico da personagem, elemento normalmente estável, e as 

duas categorias que podem sofrer transformações ao longo da acção: o vestuário 

e o penteado. 

 

As didascálias que descrevem o carácter moral e psicológico das personagens 

correspondem à noção retórica de etopeia. Através delas obtemos o retrato 

psicológico de uma personagem. 

 

As didascálias de expressão da personagem são aquelas que permitem imaginar 

o modo como uma personagem fala, se movimenta e o modo como comunica 

com as outras personagens. Neste caso, temos dimensões relativas à prosódia, à 

mímica e à cinésica.  

 

A prosódia é um elemento muito importante dos escritos didascálicos do ponto de 

vista da representação. Colocar os sons permite, antecipadamente, fixar o sentido 

da mensagem recebida pelo espectador. O modo como as personagens falam 

implica/ pode implicar já o cómico e permite-lhes diferenciarem-se umas das 

outras de acordo com as particularidades da sua linguagem. 

Inclui-se na prosódia a pontuação, o tempo, a altura e intensidade da voz, o 

timbre e a qualidade do som, a acentuação/modulação da voz, a deformação da 
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voz, a entoação e o tom, as anotações musicais e os elementos auditivos 

ininteligíveis. 

 

A pontuação dá-nos indicações acerca do modo de entoação dos enunciados. Os 

sinais mais usados para indicar o modo como é dito um enunciado (dialogal) são 

o ponto de exclamação e as reticências. 

 

As didascálias referentes ao tempo descrevem a rapidez com que a fala deve ser 

dita em cena. Um outro aspecto a ter em conta nesta categoria é o ritmo com que 

um enunciado é pronunciado. 

 

Relativamente à altura e intensidade da voz, os contrastes propiciam o cómico, 

além de serem também elementos importantes da teatralidade da voz.  

 

Em relação ao timbre e à qualidade do som incluem-se neste tipo as deformações 

que a voz pode sofrer sob o efeito da emoção. Normalmente o comediante tem à 

sua disposição timbres de voz artificiais trabalhados teatralmente que permitem 

criar vários tipos de efeitos teatrais.  

 

O acento normalizado numa língua é uma característica estável da fonética e 

estabiliza as regras de acentuação. Actuando ao nível da acentuação, pode ser 

criado o efeito cómico provocando deformações na pronúncia por contraste com a 

língua padrão. Entram nesta categoria as deformações da voz passageiras. Por 

outro lado, há deformações da voz permanentes que podem ser resultado de uma 

deformação inerente a uma personagem e, neste caso, entram na categoria 

“deformação da voz”.  

 

Ligados à prosódia temos ainda a entoação e o tom. A entoação pode ser 

assertiva, imperativa, interrogativa e exclamativa. A entoação passa também 

pelas inflexões. A diferenciação de tom funciona como meio de exprimir os 

estados de alma, as atitudes e os modos de falar. Geralmente opõem-se duas 

maneiras de falar: natural e exagerada. Temos ainda as anotações musicais que 
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englobam a música e o canto. Por fim, temos os elementos auditivos ininteligíveis, 

isto é, os sons emitidos pelas personagens que, separados do texto dramático, 

não são compreensíveis. 

 

As didascálias respeitantes à mímica integram-se nas didascálias referentes ao 

movimento, embora, tal como sublinha Myszkorowska (2003: 49), não é possível 

definir as fronteiras precisas entre os diferentes elementos de expressão da 

personagem. A mímica é o prolongamento da prosódia e a cinésica depende 

tanto da prosódia como da mímica. Integram esta categoria as didascálias de 

expressão da fronte e sobrancelhas, dos olhos e da boca, incluindo neste caso o 

rir e o sorrir e outros movimentos da boca.  

 

A cinésica diz respeito, segundo a autora referida, à gestualidade ou à sua 

ausência momentânea, bem como aos movimentos e à proxémica.  

 

Relativamente aos gestos, podem distinguir-se os gestos co-verbais, que 

possuem uma relação estreita com as réplicas e os gestos autónomos que podem 

ler-se sem o apoio do diálogo. Os primeiros podem acompanhar o diálogo, 

influenciando-o ou fornecer informações suplementares não incluídas nas 

réplicas. No caso dos segundos, um jogo mudo de cena, por exemplo, substitui as 

palavras que teriam uma menor força de expressão. 

 

As didascálias referentes aos gestos autónomos são a força do teatro, porque 

permitem transmitir determinadas informações, estados de espírito ou emocionais 

sem recorrer à palavra. Podem ser gestos da cabeça, das mãos e dos braços. 

Habitualmente as didascálias respeitantes aos gestos da cabeça e das mãos são 

bastante utilizadas, uma vez que há uma tendência humana para nos exprimirmos 

com as mãos para substituir ou prolongar a fala. O gesto da mão pode advir do 

desejo de exteriorização de um pensamento ou sentimento, mas muitas vezes é 

«técnico» e serve, por exemplo, para manipular um objecto cénico ou um 

elemento do vestuário. Serve também para entrar em contacto com uma outra 

personagem.  
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Os gestos podem também dizer respeito aos elementos do «décor» ou aos 

acessórios. Por vezes, a personagem chama a atenção para um elemento do 

cenário ou para uma determinada direcção.  

 

Dentro da categoria dos gestos, há ainda a considerar as didascálias relativas à 

postura que descrevem as personagens que momentaneamente ficam estáticas, 

sem se mexer.  

 

Em relação aos movimentos há didascálias referentes aos movimentos co-

verbais, aos movimentos autónomos, aos movimentos do corpo, aos movimentos 

através do cenário e dos acessórios, às entradas e saídas, às tomadas de 

posições em cena, às descidas e subidas, aos movimentos horizontais e às 

posições que ocupam em cena. As didascálias referentes aos movimentos co-

verbais são as que prolongam as réplicas, podendo precedê-las, acompanhá-las 

ou segui-las. Por seu lado, as didascálias relativas aos movimentos autónomos 

substituem completamente o texto das réplicas. A situação é descrita unicamente 

pelas didascálias sem o recurso a uma única fala; tudo é dito através de 

movimentos. São didascálias respeitantes ao movimento do corpo: sentar-se, 

levantar-se, cair, pôr-se de pé, curvar-se, debruçar-se, inclinar-se, etc. 

 

O espaço onde as personagens se movem é, geralmente, um espaço fechado, 

com ornamentos: móveis e outros objectos com os quais as personagens entram 

em contacto, que, de acordo com a situação, podem servir-lhes de ajuda, ou, pelo 

contrário, bloquear-lhes a passagem, tais como as portas, as mesas, as cadeiras, 

as janelas, as chaminés, etc. 

 

As didascálias que indicam as entradas e as saídas das personagens de cena 

podem dizer simplesmente que uma determinada personagem entra ou sai, ou 

podem indicar também o modo como ela entra ou sai. 

 

As didascálias relativas à tomada de posição em cena indicam isso mesmo: a 

posição ocupada pelas personagens em cena relativamente aos elementos 
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decorativos. A grande preocupação de alguns autores dramáticos é o arranjo do 

espaço cénico. A densidade ou a raridade de elementos decorativos dita a 

estratégia dramática de uma peça. Um espaço vazio deixa ao leitor uma maior 

margem para usar a sua criatividade, enquanto que um espaço bastante 

preenchido implica que as personagens introduzidas nesse meio se submetam a 

alguns constrangimentos materiais no que diz respeito aos seus movimentos em 

cena. 

 

Inseridas na categoria do movimento, há ainda a considerar as didascálias que 

indicam os movimentos ascendentes e descendentes (movimentos verticais) e 

aquelas que indicam os movimentos horizontais realizados pelas personagens em 

cena.  

 

A autora que temos vindo a citar refere, ainda, a proxémica como uma disciplina 

recente que se aplica a um amplo domínio socio-psicológico e estuda o modo de 

estruturação do espaço humano: tipos de espaços, distâncias observadas entre 

as personagens, organização do habitat, etc. 

 

Fazem parte desta categoria as relações de escuta ou comunicação impossível, o 

olhar como gesto, as relações corporais, como a agressividade, os movimentos 

de várias personagens em cena e a disposição cénica de umas personagens em 

relação a outras. 

 

O capítulo seguinte é dedicado às questões metodológicas que orientaram este 

estudo. 
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Capítulo III – Metodologia 

 

1. Tipo de investigação 

 

Nesta parte do trabalho, procuramos identificar e justificar a metodologia que 

adoptámos para a prossecução deste estudo, os seus participantes, bem como o 

contexto em que decorreu. Explicitaremos também as fases do projecto de 

intervenção, assim como os procedimentos que seguimos na recolha e análise 

dos dados. 

 

Esta investigação é, essencialmente, de tipo investigação-acção, uma vez que as 

principais finalidades do estudo são a melhoria das práticas lectivas e a sua 

compreensão. Além disso, adequa-se aos objectivos do estudo, porque este se 

centra, fundamentalmente, na intervenção e nos possíveis efeitos desta última. 

De facto, este trabalho parte de uma preocupação temática ligada ao currículo, 

neste caso, de Língua Materna, e da necessidade de mudança nas práticas 

pedagógicas. Tem, por isso, um carácter interventivo, mobilizando estratégias 

para que os alunos se envolvam, activamente, no trabalho desenvolvido, 

potencializando, assim, as melhorias esperadas. Visa, ainda, estudar uma 

realidade específica em contexto de sala de aula, tendo um carácter participativo 

e colaborativo (participação e colaboração entre todos os intervenientes na 

investigação) e possui um formato cíclico flexível, sendo cada ciclo constituído por 

quatro fases: planificação, acção, observação e reflexão (cada uma dessas fases 

influencia a seguinte, sendo esta, portanto, condicionada pela anterior). 

 

Para a consecução deste estudo, procurou recolher-se o máximo de informação 

possível que servisse os fins almejados, assumindo, simultaneamente, o papel de 

professora e de investigadora. Assim, o propósito deste trabalho é, tal como 

preconiza Carmo & Ferreira, «resolver problemas de carácter prático, através do 

emprego do método científico. A investigação é levada a cabo a partir da 

consideração da situação real. Não tem como objectivo a generalização dos 

resultados obtidos. (…) A sua principal finalidade é a resolução de um dado 
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problema para o qual não há soluções baseadas na teoria previamente 

estabelecida.» (1998: 210). 

 

Segundo o exposto, a nossa investigação insere-se na área educacional, 

situando-se no paradigma qualitativo, já que, de acordo com Bogdan & Biklen 

(1994), se acciona no seu contexto natural que, neste caso, é a dinâmica da sala 

de aula, que constitui, assim, a fonte de dados, sendo a investigadora o 

instrumento fundamental que procede a essa recolha. A preocupação primeira é 

descrever e compreender e, só secundariamente, analisar dados; a compreensão 

dos acontecimentos passa pela percepção e interpretação feitas pelas pessoas 

que neles participam neste caso, nós e os alunos. A questão fundamental é todo 

o processo, ou seja, o que aconteceu, assim como o produto e o resultado final; 

os dados neste processo são como partes de um puzzle que se vão reunir para 

formar um conjunto, cujo significado interessa aferir, bem como o “porquê”, o 

“quê”; os dados são, então, analisados indutivamente. Segundo Carmo & Ferreira 

(1998: 179 ), os conceitos são desenvolvidos e chega-se à compreensão dos 

fenómenos a partir de padrões procedentes da recolha de dados. Portanto, a 

informação não é procurada para verificar hipóteses, mas «[a] teoria é 

desenvolvida de “baixo para cima” (em vez de cima para baixo), tendo como base 

os dados que obtiveram e estão inter-relacionados.». Glaser & Strauss, citados 

por Carmo & Ferreira (1998), denominam esta teoria de “teoria fundamentada” a 

partir dos dados. 

 

Segundo, ainda, Carmo & Ferreira (1998: 180), nos métodos qualitativos «[o]s 

investigadores são “sensíveis ao contexto” – Os actos, as palavras e os gestos só 

podem ser compreendidos no seu contexto; O “significado” tem uma grande 

importância – Os investigadores procuram compreender os sujeitos a partir dos 

“quadros de referência” desses mesmos sujeitos. (…) Os métodos qualitativos 

são “humanísticos” (…)», uma vez que os investigadores tentam conhecer os 

indivíduos como pessoas e experimentar o que eles sentem – princípio que 

norteou, também, a nossa investigação em contexto natural. Redobrada a 

atenção na direcção do “significado”, é lógico que os investigadores se 
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preocupem mais com o processo de investigação do que somente pelos produtos 

que dela resultem; é por essa razão que não apresentaremos, apenas, dados das 

fases ulteriores do projecto, mas da sequencialidade das acções. Em adição, 

importa ressalvar que esses dados não coincidem só com produtos escritos pelos 

alunos, mas com a descrição, feita por nós, dos processos que lhes estão 

subjacentes (- específicos) e donde emanam os dados. 

 

Há flexibilidade no plano de investigação; este tipo de investigação é “descritiva”, 

devendo haver rigor na descrição e sendo resultado directo dos dados recolhidos.  

 

«O investigador é o “instrumento” de recolha de dados; a validade e a fiabilidade 

dos dados depende muito da sua sensibilidade, conhecimento e experiência.» 

(idem, 1998: 181).  

 

Em investigação qualitativa, a validade do trabalho realizado é uma questão de 

grande relevância, pugnando-se por que os dados recolhidos sejam fiéis ao que 

os sujeitos fazem e dizem. 

 

Partindo do pressuposto de que o ensino-aprendizagem de texto dramático deve 

ser sistemático e orientado, parece-nos mais vantajoso que seja tratado sob a 

forma de trabalho de projecto, o que possibilita aos alunos trabalharem e 

reflectirem sobre esse trabalho, participarem activamente nas diferentes fases do 

projecto, serem construtores do seu próprio conhecimento e poderem trabalhar 

em colaboração. Considerando esse pressuposto e tendo em conta as 

particularidades deste modo literário, durante o estudo concebemos e 

implementámos com os alunos, então, um determinado projecto de acção 

desenvolvido em tempo lectivo e realizado ao longo de várias sessões. A hipótese 

subjacente a este trabalho é a de que os alunos progridem na produção de 

determinado texto escrito, neste caso, do texto dramático, se associarmos 

actividades parcelares de escrita com a reflexão sobre os processos mobilizados 

na mesma. 
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Embora conscientes das dificuldades advindas do facto de assumirmos o duplo 

papel de professora e investigadora tentámos distanciar-nos de todo o processo, 

no sentido de fazermos os possíveis por sermos objectivas. De facto, durante a 

investigação, tentámos proceder de acordo com os parâmetros acima referidos, 

estando conscientes de que a questão da “nossa” objectividade enquanto 

investigadores constitui o principal problema deste tipo de investigação. Porém, 

«a preocupação central não é a de saber se os resultados são susceptíveis de 

generalização, mas sim a de que outros contextos e sujeitos a eles podem ser 

generalizados.» (Bogdan & Biklen, 1994: 66). Isto significa que, apostando num 

estudo descritivo e intensivo em didáctica, podemos estar a fornecer pistas para 

outros casos sempre específicos - acresce que as generalizações, em didáctica, 

são (sempre) redutoras e, às vezes, enganosas. 

 

Começámos por fazer um questionário aos alunos com perguntas de identificação 

(não do nome, mas do ano de escolaridade e do género) e perguntas de 

informação cujo objectivo era recolher dados sobre factos e opiniões dos alunos. 

O questionário foi previamente validado, tendo sido aplicado a alunos do 4º ano 

de uma escola próxima e pertencente ao mesmo Agrupamento da escola onde 

realizámos este estudo. Fizemos a recolha dos textos produzidos pelos alunos, 

em grupo (cinco textos escritos a partir de uma improvisação e os resultantes da 

reescrita desses textos; texto colectivo produzido a partir destes últimos cinco 

textos). Recolhemos também as sugestões dadas por cada grupo para a melhoria 

dos textos e também as suas sugestões para juntar esses cinco textos para 

produzir uma versão colectiva. Procedemos também à recolha dos cadernos 

individuais de registo das impressões e reflexões sobre o trabalho realizado 

diariamente. Tínhamos também o nosso próprio caderno de investigador onde 

tomámos notas, que serviria tanto para facilitar a reflexão diária sobre o 

desenrolar das sessões, como para, posteriormente, auxiliar na recordação dos 

acontecimentos. Durante a investigação, pretendíamos explorar a relação dos 

alunos com a escrita e a imagem que têm do processo de composição textual, em 

geral, e do texto dramático, em particular, tal como já explicitado anteriormente. 
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Para tratar os dados recolhidos, procedemos a uma análise de conteúdo das 

respostas dadas pelos alunos nos questionários e dos seus cadernos de reflexões 

e impressões e a uma análise comparativa dos seus textos e do respectivo 

progresso. As sugestões dadas quer para a melhoria dos textos quer para a sua 

junção posterior foram analisadas à luz da consciência que os alunos revelavam 

ter do funcionamento do texto dramático e segundo a sua pertinência com o fim 

de produzir um texto com determinadas características. Além disso, procurámos 

acompanhar todo o processo para observar, e posteriormente analisar o modo 

como os alunos se relacionavam com as tarefas e a natureza das interacções 

entre eles e entre estes e a professora. Com isto, pretendíamos, por um lado, 

fazer uma análise do processo de trabalho, dos produtos - textos escritos, modos 

de intervenção dos alunos e, por outro, procurar entender o grau de consciência 

que os alunos iam tendo do funcionamento do texto dramático. 

 

Optámos por fazer uma análise de conteúdo do material recolhido e já referido 

anteriormente, já que este tipo de análise é o mais adequado para tratar os dados 

considerados. Carmo & Ferreira (1998: 251-252) citam a definição de análise de 

conteúdo dada por alguns autores, por exemplo, Berelson, que define então 

análise de conteúdo como «uma técnica de investigação que permite fazer uma 

descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tendo por objectivo a sua interpretação.». Citam, também, Stone, 

que define análise de conteúdo como «uma técnica que permite fazer inferências, 

identificando objectiva e sistematicamente as características específicas da 

mensagem.»; noutras definições desaparece a menção à quantificação.  

 

Por sua vez, Bardin (2004) refere que a análise de conteúdo não deve ser usada 

unicamente para se fazer uma descrição do conteúdo das mensagens, uma vez 

que o seu intuito principal é a inferência de conhecimentos referentes às 

situações de produção (ou até de recepção), com o auxílio de indicadores. 

 

A primeira etapa de realização numa análise de conteúdo é a descrição (a 

enumeração resumida das características do texto), sendo a inferência a 
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actuação intermédia, a qual permite a passagem, explícita e controlada, para a 

última etapa, a interpretação que atribui o significado a essas mesmas 

características. 

 

Segundo Bardin, citada por Carmo & Ferreira (1998: 252), «(…) esta técnica de 

pesquisa pode considerar-se como a articulação entre: 

 

 - o texto, descrito e analisado (pelo menos em relação a certos dos seus 

 elementos característicos) e 

 

 - os factores que determinam essas características, deduzidos 

 logicamente, constituindo estes a especificidade da análise de conteúdo.» 

 

Mais adiante, abordaremos, mais pormenorizadamente, o modo como 

procedemos à análise dos dados recolhidos. 

 

Seguidamente falaremos de forma breve sobre os participantes e contexto deste 

estudo e, posteriormente, descrevemos as etapas do projecto de intervenção que 

desenvolvemos com os alunos.  
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2. Participantes e contexto do estudo 

 

Os participantes neste estudo eram os alunos de uma turma do 4º ano de 

escolaridade de uma escola pertencente ao concelho de Águeda e distrito de 

Aveiro e nós próprias, que assumimos o duplo papel de professora e 

investigadora. A turma era constituída por 20 alunos, 12 rapazes e 8 raparigas, 

com um nível de aproveitamento médio satisfatório, havendo uma criança com 

necessidades educativas especiais. As suas idades estavam compreendidas 

entre os 9 e os 11 anos. A maior parte das crianças faziam parte do mesmo grupo 

já desde a pré-primária e muitas delas andavam juntas numa Instituição onde 

frequentavam Actividades de Tempos Livres (doravante, “A.T.L.”). 

 

O nosso estudo realizou-se, então, numa escola do 1º CEB pertencente a um 

Agrupamento de escolas do distrito de Aveiro, no ano lectivo de 2005/2006. Esta 

escola situa-se num meio semi-rural, onde se pratica ainda alguma agricultura de 

subsistência, existindo alguma indústria e pouco comércio e serviços. 

 

Esta escola é constituída por um único edifício com dois pisos, por onde se 

distribuem quatro salas de aula com uma sala mais pequena contígua a cada uma 

delas, uma pequena sala de professores, criada através de divisórias “falsas” e 

um pequeno gabinete da auxiliar de acção educativa. No átrio interno da escola, 

criou-se, também, através de divisórias “falsas”, uma pequena biblioteca, com 

poucas obras, e que também funcionava como sala de informática (com um 

computador a funcionar), televisão e vídeo.  

 

O corpo docente permanente da escola era constituído por dois professores do 

Quadro de Escola e outros dois do Quadro de Zona Pedagógica.  

 

Além da turma com a qual desenvolvemos este estudo, havia na escola mais três 

turmas: uma do 1º ano, outra do 2º e ainda uma outra do 3º, havendo, no total, 78 

alunos a frequentar a instituição nesse ano lectivo.   
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3. Fases do projecto de intervenção 

 

O trabalho que ora se apresenta foi realizado, como anteriormente referido, numa 

turma do 4º ano, constituída por 20 alunos. 

 

Para a realização deste trabalho, a turma foi dividida em cinco grupos de quatro 

elementos, através de sorteio. 

 

Após cada sessão, os alunos escreviam, num caderno criado para o efeito, as 

suas impressões/reflexões diárias, com o objectivo de possibilitar aos alunos um 

momento de reflexão sobre a sua própria aprendizagem e a sua relação com o 

saber. Era pedido aos alunos para seguirem, por exemplo, os seguintes tópicos: 

 

- O meu comportamento no grupo; 

- O que aprendi hoje? 

- De que mais gostei? 

- De que menos gostei? 

- As minhas maiores dificuldades. 

 

Após cada sessão, a investigadora registava, também, num caderno de 

investigador, as suas observações sobre alguns aspectos, tais como: 

 

- Que dúvidas colocam os alunos; 

- Que sugestões dão; 

- As dificuldades que sentem; 

- Como aderem… 

De seguida, apresentamos um quadro síntese das sessões realizadas ao longo 

do projecto. 
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Quadro I – Quadro síntese das sessões realizadas 

 

 

Fases Sessões Actividades/Experiências de aprendizagem 

Sessão 
prévia 

Aplicação de um questionário. 

1. Negociação do 
projecto 

1ª Sessão Discussão sobre o tema do texto a produzir. 

2ª Sessão 
Improvisação, por cada grupo, de acontecimentos da vida 
quotidiana/familiar para a turma e sua passagem para a 
escrita. 

3ª Sessão 

Leitura do texto Onde estará o Limão?, da obra Teatro do 
Gato do Chapéu Alto de Natércia Rocha e reflexão sobre 
algumas características do texto dramático - os diálogos e 
as didascálias. 

Sessão 
intermédia 

Ida ao teatro.  

4ª Sessão 
Leitura expressiva e dramatização dos textos Onde estará o 
Limão?, O dentinho de Ouro e Que bela festança!, da obra 
Teatro do Gato do Chapéu Alto de Natércia Rocha. 

5ª Sessão 
Continuação da leitura do texto “Onde estará o Limão?” e 
da reflexão sobre algumas características do texto 
dramático - os diálogos e as didascálias. 

6ª Sessão 
Leitura e análise de outras obras de texto dramático e 
reflexão sobre algumas características dos diálogos e das 
didascálias. 

7ª Sessão 
Continuação da reflexão sobre algumas características dos 
diálogos e das didascálias. 

8ª Sessão 
Reescrita do 1º texto escrito a partir da improvisação 
realizada na 2ª sessão. Dramatização para a turma. 

9ª Sessão 
Elaboração de um plano para juntar/articular os cinco 
textos. 

Criação colectiva de uma versão final do texto a partir dos 
cinco textos. 

10ª Sessão 

Revisão da versão final do texto. 

2. Implementação 
do projecto 

Sessão final Dramatização do texto para os colegas da escola. 
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3.1. A negociação do projecto 

 

Numa sessão prévia, foi aplicado aos alunos um questionário com três partes: a 

primeira, para registo de alguns dados pessoais, a segunda, onde se procura 

obter informações sobre as suas representações acerca do texto dramático e as 

suas expectativas em relação a um possível trabalho com este modo literário, na 

escola e a terceira parte para reconhecimento de um texto dramático e sua 

justificação.  

 

Na 1ª sessão (07/03/06), apelando às respostas dos questionários, intentou-se 

uma primeira aproximação ao tema do texto a produzir e ao objectivo da sua 

escrita. Essa aproximação foi feita através de uma discussão em grande grupo – 

turma –, tendo tido como fio condutor três dimensões a ter em conta para a 

produção textual: 

 

i) A dimensão semântica – Sentido – tema: de que 

podemos/vamos falar? 

ii) A dimensão pragmática – Comunicação: quem fala a quem? 

Porquê? Para quê? 

iii) A dimensão sintáctica – Material linguístico: como será dito? 

 

À luz do princípio segundo o qual a escrita para ter sentido para as crianças deve 

ter uma intenção comunicativa e poder ser divulgada, o projecto realizado tinha 

como objectivo final a escrita de um texto para os colegas mais novos da escola, 

a partir de um tema já estudado ou escolhendo um bloco temático de uma das 

áreas disciplinares. 

A discussão foi, então, direccionada pelas três dimensões referidas, tendo sido 

escritas no quadro as ideias que os alunos deram, de que resultou o seguinte 

esquema: 
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Tema: De que vamos falar? 

 

X A vida quotidiana  

Desportos 

X Animais           

X Plantas   

X Diversão/animação 

Meses do ano 

Dança 

Concurso (de anedotas) 

Atentados suicidas 

X A família/vida familiar 

Política  

O nosso país 

Visita de estudo/viagens 

História de Portugal 

Tropa 

X O meio envolvente/ 

X O meio ambiente 

Prevenção rodoviária 

 

 

Quem fala a quem e porquê/para quê? 

Emissor – a nossa turma  

Receptor – os outros meninos da escola     1 

                 - os nossos amigos de fora da escola     4 

                 - pessoas deficientes     2 

                 - a nossa família      3 

 

Natureza (cães) 
 

Aquilo que nós 
sabemos 
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Para quê/porquê? 

- para nos distrairmos a nós e às outras pessoas 

- para ensinar/transmitir conhecimentos 

 

Como será dito? 

Vamos aprendendo ao longo das aulas. 

 

No final, foram preferidos/seleccionados os temas assinalados com “X” e, 

relativamente ao receptor, os números assinalados correspondem à ordem de 

preferência dos alunos, sendo o “1” o mais preferido.  

 

Como esta era uma sessão com características diferentes das restantes, foram 

também escritas, no quadro, algumas sugestões, que os alunos podiam seguir ao 

escreverem as suas impressões/reflexões diárias: 

 

- O que estivemos a fazer; 

- O que vamos fazer; 

- De que gostámos; 

- O que esperamos vir a fazer/as nossas expectativas. 

 

 

3.2. A implementação do projecto 

 

A 2ª sessão (08/03/06) foi dedicada à improvisação, por cada grupo, de 

acontecimentos da vida quotidiana/familiar, partindo-se de uma situação dada 

pela professora, por escrito. Na descrição dessa situação, foram dadas pistas 

sobre o tempo e o lugar onde se desenrolava a acção, o papel das personagens, 

o ambiente … Foi dada alguma continuidade às situações, prevendo, depois, a 

junção dos textos dos vários grupos de forma a criar um único texto 

colectivamente. As situações criadas estavam relacionadas com alguns temas 

abordados na área de Estudo do Meio. Podemos ver, a seguir, as situações 

dadas a cada grupo:    
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              “Grupo A  

Tema: O pequeno-almoço em família antes de partirem em viagem. 

Resumo: Uma família faz os preparativos para fazer uma viagem de automóvel à serra da Estrela. Um deles 

não encontra um objecto de que precisa…              

Personagens: o pai, a mãe, o filho mais novo (seis anos) e a filha mais velha (nove anos). 

Ambiente: lugar: a casa (cozinha, quarto, garagem,…), o automóvel;  

      tempo: um sábado de manhã cedo.” 

 

 

“Grupo B 

Tema: Chegada à serra da Estrela.  

Resumo: Uma família chega, de automóvel, à serra da Estrela. Está tudo coberto de neve. Os dois filhos 

nunca tinham visto neve, mas a filha, que anda no 4º ano, ouviu falar sobre o fenómeno, na escola, e explica-

o ao irmão. Os pais também vão dando as suas achegas.  

Personagens: o pai, a mãe, o filho mais novo (seis anos) e a filha mais velha (nove anos). 

Ambiente: lugar: serra da Estrela;  

     tempo: um sábado de manhã.” 

 

 

“Grupo C 

Tema: Visita a uma lagoa na serra da Estrela.  

Resumo: Uma família visita a serra da Estrela. Junto a uma lagoa, há lixo espalhado. Todos ficam 

indignados e fazem comentários. 

Personagens: o pai, a mãe, o filho mais novo (seis anos) e a filha mais velha (nove anos). 

Ambiente: lugar: serra da Estrela, junto a uma lagoa;  

     tempo: um sábado ao fim da manhã.” 

 

 

“ Grupo D 

Tema: Apanhados por uma tempestade. 

Resumo: Uma família foi visitar a serra da Estrela, de automóvel. Estão a passear, a pé, junto às margens do 

rio Mondego, quando se levanta uma grande tempestade, com muita chuva e trovoada. 

Personagens: o pai, a mãe, o filho mais novo (seis anos) e a filha mais velha (nove anos). 

Ambiente: lugar: serra da Estrela, junto à lagoa ou ao rio; 

                   tempo: um sábado de tarde. 
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“Grupo E 

Tema: Chegada a um hotel na serra da Estrela. 

Resumo: Uma família foi passear, de automóvel, à serra da Estrela. Depois de uma visita à serra, à noite vão 

para o hotel e estão com uma enorme vontade de tomarem um banho quente. Enquanto a mãe vai à casa de 

banho, o recepcionista informa-os de que a água teve de ser cortada, durante algum tempo, por causa da 

seca. Pede imensa desculpa. Todos se sentem incomodados com a situação, mas acabam por entender que 

é preciso poupar água. 

Personagens: o pai, o filho mais novo (seis anos), a filha mais velha (nove anos) e o recepcionista do hotel. 

Ambiente: lugar: recepção do hotel;  

     tempo: um sábado à noite.” 

 

                     

A improvisação foi combinada em cada grupo, que definiu o que ia fazer e quem 

ia desempenhar o papel das personagens envolvidas na acção. Depois da 

improvisação para toda a turma, cada grupo passou a sua improvisação para 

escrito. Logo aqui se pretendia que os alunos fizessem uma primeira reflexão 

sobre como dizer aos outros aquilo que, para eles, era claro – como, por exemplo, 

os dados da situação de fala.  

 

Na 3ª Sessão (09/03/06), foi feita a leitura do texto dramático Onde estará o 

Limão? pertencente à obra  Teatro do Gato do Chapéu Alto de Natércia Rocha 

(mantiveram-se os grupos de trabalho das sessões anteriores, tendo sido dados 

dois exemplares do mesmo texto a cada grupo para realização do trabalho aos 

pares).  

 

A reflexão incidiu sobre algumas características deste modo literário, tais como os 

diálogos (“texto dito”) e as didascálias (com o nome das personagens, a indicação 

do modo como falam, a quem se dirigem, …)  

 

Em cada grupo, aos pares, sublinharam, com cores diferentes, os diálogos e as 

didascálias desse texto. 

 

Já em grupos de quatro, os alunos registaram, numa grelha, que apresentamos a 

seguir em tamanho reduzido, o modo como estão escritos os diálogos e as 

didascálias (local onde se encontram, tipo de letra utilizada, …).  
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Como o texto é dito?                                   Grupo _________ 

 

 

Na fase seguinte, a turma foi dividida em três grupos, por sorteio: um, de seis 

elementos e os outros dois, de sete cada um, em que cada um fez uma leitura 

dialogada e expressiva, preparando a dramatização de um dos seguintes textos: 

Onde estará o Limão?, O Dentinho de Ouro e Que bela festança!, também 

pertencentes à obra Teatro do Gato do Chapéu Alto de Natércia Rocha. 

 

Na escolha da obra e dos textos, tiveram-se em conta alguns critérios, como os 

que a seguir enunciamos: O livro Teatro do Gato do Chapéu Alto é composto por 

textos não muito extensos, simples, de fácil compreensão, com humor e utilização 

de verso rimado. Escolhemos os três referidos, que apreciámos particularmente, e 

que nos pareciam ser do agrado das crianças. Por outro lado, o número total das 

personagens dos três textos é coincidente com o número de crianças da turma, o 

que possibilitou que todos participassem, desempenhando um papel. 

 

Entre a terceira e a quarta sessão (10/03/06) houve uma ida ao teatro para 

assistir à peça intitulada A Lua é de queijo?, cujo texto está ligado à ciência - 

neste caso, à Astronomia,  área que, habitualmente, é do interesse e agrado dos 

alunos.  A ida ao teatro permitiu o contacto dos alunos com esta forma de arte, 

podendo ser um incentivo para a escrita dos seus próprios textos dramáticos. 

 

Já, na escola, foi feito o preenchimento de uma ficha de registo de observação do 

espectáculo teatral, baseada em Bastos (1999: 237-239), que apresentamos a 

seguir:  

 

Diálogos Didascálias 

Nome das personagens 
 

Outras 
 

 
 
 
 
Livro/texto 

Tipo de letra 
Tipo de 

letra 
Local 

Tipo de 
letra 

 
Local 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO DO ESPECTÁCULO TEATRAL 

Identificação  

Título da peça: ___________________________________________________________________________ 

Autor(a) da peça: _________________________________________________________________________ 

Nome dos(as) actores/actrizes: ______________________________________________________________ 

Nome do grupo/companhia: _________________________________________________________________ 

Local do espectáculo: _____________________________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________________________________ 

Relação actor/espectador 

Configuração/disposição da sala: 

Espectadores afastados do palco                        � 

Espectadores fazendo parte do espaço cénico   � 

Movimentação dos actores  

Os actores falavam só entre eles                        � 

Os actores dialogavam com o público                 � 

Actores 

Identificação dos actores e/ou actrizes e respectivas personagens: 

Actor/actriz ___________________________ Personagem ___________________________ 

Actor/actriz ___________________________ Personagem ___________________________ 

Escolhe uma personagem e regista os seguintes aspectos: 

Texto pronunciado:                 claro        �             pouco claro        � 

Expressão corporal:               adequada �            pouco adequada �                                              

Aparência exterior: 

Vestuário: simples �      sofisticado �      

Espaço cénico 

Cenário 

Como era o cenário? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Iluminação  

Que tipo de luz foi utilizada? ________________________________________________________________ 

O espaço reservado aos espectadores permanecia iluminado?    Sim �        Não � 

Som  

A peça era acompanhada de música de fundo?   Sim �           Não � 

Havia ruídos reconstituídos artificialmente?       Sim �           Não � 

 

 

 



 

98 

Uma vez que esta sessão tinha características muito particulares, para a escrita 

das impressões/reflexões no respectivo caderno foram escritas no quadro 

sugestões que podemos resumir deste modo: 

 

De que podes falar: 

- O interesse do texto  

- Desempenho/actuação dos actores  

- O actor preferido 

- A personagem preferida 

- A impressão que te causou a representação da peça/ o que sentiste. 

 

Na 4ª sessão (13/03/06), cada grupo fez a leitura expressiva de um dos textos 

Onde estará o Limão?, O Dentinho de Ouro e Que bela festança! e a sua 

dramatização perante a turma. A preparação da dramatização foi realizada de 

forma muito autónoma pelos diferentes grupos. 

 

Na 5ª Sessão (14/03/06), foi retomado o trabalho da 3ª sessão. Retomou-se a 

grelha para registo do tipo de letra dos diálogos e das didascálias e do local onde 

se encontram, para ser corrigida em conjunto, no quadro. 

 

De seguida, foi feito o registo, também noutra grelha pensada para o efeito, do 

que nos indicam algumas didascálias, ou seja, as suas funções, tais como a 

indicação do nome das personagens, do modo como falam, a quem se dirigem,…, 

do texto Onde estará o Limão? (note-se que, neste texto, apenas aparecem 

didascálias de personagem). Para exemplificar o trabalho realizado, em anexo 

(anexos 8 e 9) apresentamos exemplos de grelhas preenchidas pelos alunos. 

 

Esse registo foi feito a partir da leitura de algumas didascálias e do 

questionamento aos alunos acerca das suas indicações/funções, de modo a 

encontrar-se uma tipologia. Em conjunto, deram-se exemplos para cada uma: 

didascália com a indicação do nome ou da designação da personagem, do 

movimento, … 
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Em seguida, foi entregue a grelha, a cada grupo, que continuou o seu 

preenchimento. A tipologia encontrada para as didascálias dos textos trabalhados 

foi baseada no artigo “Poétique et dramaturgie: les didascalies de personnage. 

Exemple du théâtre de Georges Feydeau” de Maria Myszkorowska (2003: 36), e 

adaptada aos textos que tínhamos e ao nível etário dos alunos.  

 

Apresentamos, a seguir, essa grelha, em tamanho reduzido: 

 

Livro/ texto _________________________________________  Grupo ______ 

Preencher com exemplos retirados do texto: 

 

 

 

Na 6ª sessão (16/03/06), iniciou-se a leitura e análise de outras obras de texto 

dramático: Polegarzinho de João Paulo Seara Cardoso, Aventuras de Animais e 

outros que tais de Mendes de Carvalho & Orlando Neves, A Asa e a Casa de 

Teresa Rita Lopes, A Adivinha de Ilse Losa, O que é que aconteceu na terra dos 

Procópios de Maria Alberta Menéres, O Inventão de Manuel António Pina, Os 

Piratas de Manuel António Pina e O Saco de Mentiras de Vergílio Alberto Vieira, 

nomeadamente através de observação e reflexão sobre: 

 

- os diálogos; 

- as didascálias, distinguindo-as, com cores diferentes, dos diálogos, 

e registando, em grelha já elaborada para o efeito, o modo como  

estão escritos. (Essa grelha encontra-se na página seguinte). 

    

TIPO DE DIDASCÁLIA 

De personagem 

Nome Movimento Expressão Posição 
Relação 
corporal 

A quem se 
dirige 
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Ao escolher as obras referidas, teve-se a preocupação de seleccionar textos de 

vários autores, cuja história pudesse despertar o interesse das crianças e que 

representassem modos diferentes de escrita de texto dramático, atendendo 

sobretudo às modalidades de apresentação formal. Estavam presentes as obras 

completas, mas estudaram-se apenas excertos do início, onde estão presentes as 

didascálias iniciais que, normalmente, dão informações de vária ordem: sobre o 

espaço e o tempo, a posição e descrição das personagens, etc.  

 

Na 7ª sessão (17/03/06), preencheu-se uma grelha com as funções/indicações 

de algumas didascálias encontradas em cada texto (havendo nestes textos já 

outras – acerca do tempo e do espaço, por exemplo - além das de personagem). 

Na continuação da 7ª sessão (20/03/06) foi feito, ainda, o preenchimento da 

segunda grelha com os tipos de didascália e a correcção, em grande grupo, da 

primeira, com as propriedades dos diálogos e das didascálias. Nos anexos 10 e 

11 podemos ver exemplos das duas grelhas preenchidas pelos alunos. 

 

De seguida apresentam-se, em tamanho reduzido, as grelhas utilizadas: 

 

 

Como o texto é dito?                                             Grupo _________ 

 

Diálogos 
Didascálias 

 

Nome das personagens 
 

Outras 

 
 
 
 
Livro/texto 

Tipo de letra 
Tipo de letra Local 

Tipo de 
letra 

Local 
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Preencher com exemplos retirados dos textos.                       Grupo ___________ 

 

 

 

Na 8ª sessão (21/03/06), o trabalho descrito de leitura de textos semelhantes ao 

texto a produzir foi fundamental para as tarefas que se seguiam, nomeadamente 

a realização de actividades de reescrita do 1º texto escrito a partir da 

improvisação realizada na 2ª sessão. 

 

Nesta etapa, cada grupo (de quatro elementos) reescreveu/melhorou o texto da 

improvisação que fez, com a ajuda de instruções (memorando) que foram 

elaboradas previamente pelos e com os alunos. Inicialmente, cada grupo pensou 

e escreveu ideias no sentido de produzir melhorias no texto. Posteriormente, 

essas ideias foram postas em comum, discutidas, seleccionadas e escritas no 

quadro. Assim, surgiram as seguintes sugestões/regras, consideradas válidas 

para todos os textos: 

 

- escrever uma didascália no início do texto para descrever o espaço, as 

personagens, o tempo, o som, …; 

- escrever o nome das personagens antes da sua fala; 

- escrever o que as personagens têm de fazer; 

 
TIPO DE DIDASCÁLIA 

 

De personagem 
De 

espaço 
De 

tempo 
De som 

LIVRO/TEXTO 

Nome Movimento Expressão Posição 
Relação 
corporal 

A 
quem 

se 
dirige 

Descrição  
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- escrever didascálias de personagem: expressão, relação corporal, 

movimento, descrição, posição e a quem se dirige; 

- escrever didascálias de tempo, espaço e som, ao longo do texto; 

- melhorar os diálogos (acrescentando falas, tendo atenção à maneira de 

falar de cada personagem e à clareza com que fala); 

- usar adequadamente os sinais de pontuação; 

- fazer uma lista das personagens. 

 

Na continuação da 8ª sessão (22/03/06), cada grupo concluiu o seu “novo” texto, 

passou-o para computador e dramatizou-o para toda a turma. Para normalizar a 

escrita no computador, foram criadas normas para o uso desse suporte, que 

foram registadas no quadro: 

 

Formatar: Tipo de letra 

 

Tipo de letra dos diálogos – Times New Roman} Normal 

            Arial      } Normal 

 

Nome das personagens – Negrito minúscula 

Outras didascálias – Itálico e entre parêntesis 

 

Formatar: parágrafo 

Espaço simples nas falas 

Dar um espaço entre as falas e entre as didascálias que ficam entre as falas. 

 

Tamanho da letra 14 

Justificar o texto 

 

Esta sessão coincidiu com a comemoração do Dia Mundial da Água e foi 

aproveitado esse facto para acrescentar aos textos mais informação sobre a 

água. Um grupo retirou informações do livro Água passo a passo de François 
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Muchel. Outro grupo continuou o texto, abordando a questão da poupança de 

água, partindo de pesquisas feitas na Internet. (Anexo 22). 

 

As sessões 9ª e 10ª foram dedicadas à elaboração colectiva de um único texto a 

partir da junção/articulação dos cinco textos escritos pelos diferentes grupos. Num 

primeiro momento, cada grupo teve acesso aos textos de todos os grupos e fez o 

seu plano para juntar esses textos, com o apoio do memorando de ajuda à 

reescrita e de orientações escritas no quadro. Num segundo momento, cada 

grupo pôs em comum o seu plano para toda a turma e deu-se início à escrita 

colectiva da versão final do texto. Este trabalho de escrita colectiva implicou uma 

reflexão e um questionamento sistemático, em conjunto, partindo-se de textos 

parcelares para a construção de um texto global. 

 

A 9ª Sessão (23/03/06) foi dedicada à elaboração de um plano para 

juntar/articular os cinco textos, com o apoio do documento para ajuda à reescrita, 

criado na sessão anterior, e de sugestões escritas no quadro. 

 

Antes de cada grupo fazer o seu plano, colectivamente criaram-se algumas 

orientações que foram escritas no quadro: 

 

Plano para juntar/articular os textos 

 

Podemos: 

- ordenar os textos 

- melhorar os textos de modo a que fiquem com sentido  

- ver o que é preciso articular, retirar, acrescentar, alterar. 

 

Na 10ª Sessão (24/03/06), iniciámos a criação colectiva de uma versão final do 

texto. Esta sessão prolongou-se por mais duas aulas que decorreram em 

(27/03/06) e (31/03/06). Nesta última sessão foram trabalhados os textos dos 

grupos D e E. 
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Por último, no final do ano lectivo, o texto produzido por todos, e tal como tinha 

sido combinado no início do trabalho, foi dramatizado para os colegas mais novos 

da escola, na sala de aula onde se desenrolavam as actividades lectivas desta 

turma. 

 

Durante a fase de ensaio para apresentação do texto aos colegas da escola, a 

turma foi dividida em quatro grupos de cinco elementos, que se juntaram segundo 

as suas preferências pessoais e de acordo com o número de personagens 

existentes no texto. O ensaio foi feito de forma muito autónoma por cada grupo, 

que depois apresentou o trabalho à turma.  

 

Fez-se uma pequena reflexão sobre a representação dos grupos, tendo um aluno 

escrito e transmitido oralmente algumas ideias que julgava que se deviam ter em 

conta na representação: 

 

“não se virar de costas para o público; 

falar alto; 

falar bem – falar a modo de o público entender; 

não se esquecer do que tem de dizer; 

estar atento – se nós estivermos atentos ao que os outros dizem é mais fácil 

lembrarmo-nos do que temos de dizer; 

não reclamar com os colegas; 

fazer o que o texto manda (tipo abraçar, …); 

dizer as coisas em conjunto, quando vários falam ao mesmo tempo.” 

 

Na fase seguinte, passou-se à escolha, feita pelos colegas da turma, dos alunos 

que iriam dramatizar a peça aos colegas da escola. Essa escolha foi feita de entre 

os alunos que desempenhavam um determinado papel. Concretizando, de entre 

os cinco alunos (um de cada grupo) que desempenhavam o papel de “Mãe”, por 

exemplo, foi escolhido um definitivo e outro suplente para o caso de acontecer 

algum imprevisto. Os restantes alunos ficaram incumbidos de outras tarefas: a 

construção do cenário, a escrita do texto de apresentação do “espectáculo” aos 
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colegas e a sua apresentação propriamente dita e a escrita do convite dirigido aos 

colegas da escola e seus professores. 

 

Durante a realização do projecto de intervenção procedemos à recolha de alguns 

dados que seriam objecto da nossa análise. É sobre eles que falaremos no ponto 

seguinte. 
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4. Dados analisados 

 

Em primeiro lugar, procedemos à análise do questionário (Anexo 1) aplicado aos 

alunos que, como já referimos anteriormente, continha três partes: a primeira, 

para registo de alguns dados pessoais dos alunos; a segunda, onde se procurava 

obter informações sobre as suas representações acerca do texto dramático. 

Nesta secção, em primeiro lugar, os alunos são questionados sobre a sua 

experiência, como “espectadores” de teatro; em segundo, sobre a sua experiência 

como “actores” de teatro, em terceiro, sobre a sua experiência como leitores de 

texto dramático e, em quarto, sobre as suas expectativas em relação a um 

possível trabalho com este modo literário, na escola. Por sua vez, a terceira parte 

era para reconhecimento de um texto dramático e sua justificação. Com isto 

pretendíamos apreender os conhecimentos prévios, já desenvolvidos pelos 

alunos acerca do texto dramático.  

 

Para procedermos à análise de cada questão, e para facilitar o nosso estudo, 

nalguns casos, colocámos, em tabela, as respostas dadas pelos alunos. Nas 

questões mais abertas, fizemos a sua transcrição. (Anexo 2). Com o objectivo de 

analisarmos então os questionários, fizemos, essencialmente, uma análise de 

conteúdo das respostas dadas pelos alunos. Para se compreender melhor, damos 

o exemplo da análise efectuada a algumas questões: na questão relativa à ida 

dos alunos ao teatro, foram contadas e comparadas as respostas afirmativas e as 

respostas negativas. Na questão sobre o local onde foram ao teatro, as respostas 

foram agrupadas em categorias, induzidas pelas respostas dadas pelos alunos e 

foi registado o número de respostas pertencentes a cada categoria, tal como 

podemos ver a seguir: 

 

 
 

Local 

 

No 
Porto 

No salão da 
Banda de 
Travassô 

Em 
Aveiro 

Fui a 
Eixo 

Ao teatro da 
minha Terra 

Eirol 

Não me 
lembro 

Não 
responde 

Nº de 

respostas 
4 3 1 1 1 1 9 
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Quanto à questão que solicita a justificação da identificação do texto dramático, 

agrupámos as respostas que não justificam essa escolha e as que a justificam. 

Neste segundo grupo, juntámos as respostas, de acordo com a justificação que 

dão relativamente às características do texto dramático. Considerámos, assim, 

que algumas respostas não justificam a escolha, tais como: “Porque eu gosto de 

textos com trovoada.”; “Porque parece que é um texto de teatro.”. Por outro lado, 

considerámos outras respostas reveladoras de algum conhecimento, por parte 

dos alunos, de algumas características do texto de teatro, delimitando essas 

características, tais como a presença da designação das personagens antes das 

respectivas falas: “Porque tem os nomes de quem é a falar (…)”; “Porque tem os 

nomes das personagens por trás (…);“Porque diz o nome de quem vai falar e 

depois tem um travessão.”; “Porque tem o nome das personagens antes do texto 

que elas dizem.” e a indicação das posições ou do que as personagens ou os 

actores têm de fazer: “Porque tem os nomes das personagens por trás e as suas 

respectivas posições.” 

 

Procedeu-se também à análise da primeira versão dos textos, escrita por cada 

grupo, após a improvisação da situação dada (anexos 3, 4, 5, 6 e 7), e do texto 

resultante da reescrita/melhoria desse texto (anexos 12, 13, 14, 15 e 16), tendo 

em conta o protótipo do texto dramático bem como a incorporação, nos textos 

reescritos, das sugestões dadas em grande grupo. 

 

Para facilitar a identificação dos textos escritos por cada grupo – A, B, C, D e E, 

optou-se por denominá-los como texto A, texto B, texto C, texto D e texto E.  

 

Para análise da primeira versão escrita após a improvisação da situação dada, 

considerámos a mancha gráfica do texto que correspondia, nalguns textos, à 

mancha de um texto narrativo e, noutros, à mancha de um texto dramático. 

Considerámos também a presença, ou não, de título. Procedemos, ainda, a uma 

análise dos textos de acordo com os traços que evidenciavam de aproximação ao 

texto narrativo, como a presença de intervenções do narrador e de diálogo, ou de 
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aproximação ao texto dramático, como a presença de didascálias, de diálogo e de 

espaço entre as falas, tal como sintetizamos a seguir: 

 

 

 

Como já referimos, procedeu-se também à análise do texto resultante da 

reescrita/melhoria do primeiro texto escrito após a improvisação, tendo em conta 

o protótipo do texto dramático, uma vez que todos os textos possuíam já 

características evidentes de texto dramático. Essa análise recaiu sobre a mancha 

gráfica, o título e os traços de aproximação ao texto dramático, tais como a 

presença de didascálias, a presença de diálogo, a presença de espaços entre as 

falas e a presença de lista com o nome das personagens, como podemos ver 

abaixo. Ressalvamos que, relativamente ao título, considerámos também o título 

que alguns grupos escreveram ao criarem o documento do “Word” (ao invés de 

escreverem o título no início do texto, escreveram-no no nome do documento). 

 

 

Além disso, procedemos a uma análise relativa à presença de características 

formais do texto dramático, tais como o modo (local e tipo de letra) como foram 

escritos os diálogos e as didascálias, quer as que designam as personagens, quer 

as restantes. Observámos também o modo como cada grupo separa a 

designação das personagens das respectivas falas ou réplicas. 

Traços de aproximação ao 
texto narrativo 

Traços de aproximação ao texto 
dramático 

T
e

x
to

s
 

Mancha 
gráfica 

Título 
Presença de 
intervenções 
do narrador 

(nº de 
intervenções) 

Presença 
de diálogo 

(nº de 
falas) 

Presença 
de 

didascálias 

Presença 
de diálogo 

(nº de 
falas) 

Presença 
de espaço 
entre as 

falas 

Referências 
espacio-

temporais 

Traços de aproximação ao texto dramático 

T
e

x
to

s
 

Mancha 
gráfica 

Título 
Presença de 
didascálias 

(nº de 
didascálias) 

Presença de 
diálogo 

(nº de falas) 

Presença de 
espaço entre 

as falas 

Presença de 
lista com o 
nome das 

personagens 

Referências 
espacio-

temporais 
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Observámos, também, os tipos/funções das didascálias presentes em cada texto 

e o número de ocorrências de cada uma. 

 

Tipo de didascália 

De personagem 
Texto 

Designação Expressão 
Movimento/

Posição  

Relação 

Corporal 
Descrição 

Espaço Tempo Som 

 

Analisámos também os textos reescritos, tendo em conta a incorporação das 

sugestões dadas em grande grupo. Damos como exemplo a sugestão: escrever 

uma didascália no início do texto para descrever o espaço, as personagens, o 

tempo, o som, … em que, em primeiro lugar, verificámos a presença dessa 

didascália em cada texto e, em segundo lugar, identificámos, em cada uma, as 

indicações presentes, ou seja, os tipos/funções das didascálias existentes, uma 

vez que essa didascália inicial pode conter informações de vária ordem.  

 

Damos como exemplo a análise que fizemos da didascália inicial do texto A, em 

que pudemos apurar que é feita a descrição do espaço (casa e sala) e referido 

onde se dirige o filho. Há, portanto, indicações sobre o espaço e também sobre a 

movimentação de uma personagem. Além disso, observámos o tempo verbal em 

que estão dadas essas indicações. 

 Exemplo: 

 “(A casa contem três quartos, duas casas- de- banho, uma grande sala e uma 
 grande cozinha. Na sala, há uma grande mesa... 

 O filho mais novo, vai até ao quarto da irmã.)”.  

 

 (Texto A)2 

                                                
2
 Transcrevemos os textos tal como foram escritos pelos alunos. 

Diálogos Didascálias 

Designação das personagens Outras  
Texto Tipo de 

letra Tipo de letra  Local  
Modo de 

separação 
das falas 

Tipo de letra Local  
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Observámos as sugestões dadas por cada grupo para a melhoria do texto 

(anexos 17, 18, 19, 20 e 21), tendo em conta a sua adequação e pertinência para 

a escrita do texto dramático. Observámos também se as suas sugestões são 

válidas unicamente para o seu texto ou para qualquer um dos textos, se dizem 

respeito apenas ao texto dramático ou se se podem aplicar a outro tipo de texto e 

para que tipo de operações textuais remetem (acrescento, supressão, …). 

 

Procedemos também a uma análise dos planos de cada grupo para 

juntar/articular os textos (anexos 23, 24, 25, 26 e 27), tendo em conta o tipo de 

proposta e estratégia seguida. Por exemplo, se propõem uma ordenação dos 

textos e justificam ou não essa ordenação. Para melhor se entender, 

apresentamos como exemplo a síntese da proposta dada pelo grupo A: 

 

Grupos 
 

Propostas e estratégias seguidas 
 

A 

Dá sugestões de carácter muito geral, próximas das orientações criadas 
colectivamente; 
Propõe que se ordenem os textos pela ordem A, C, D, E, B, mas não justifica 
essa ordenação. 

 

 

Analisámos também as propostas para juntar os textos elaboradas no início da 2ª 

sessão de escrita do texto colectivo, como se exemplifica em relação ao 

procedimento do grupo A, para melhor se compreender:  

 

Grupos Propostas e/ou comentários Exemplos/Explicitação de modificações sugeridas 

Relacionados 
com a forma 
 

“falta de itálico”;  
“falta de entre parêntesis”;  
“falta de sinais de pontuação”;  
“sinais de pontuação a mais”;  
“espaços a mais”;  
“erros”. 

Específicos 
para um ou 
vários textos, 
perspectivando 
cada um 
autonomamente  

Relacionados 
com o 
conteúdo 

“(Ela esteve a pensar.)  
mal explicado”; 
“meter o título no início do texto”. 

A 

Com 
repercussões 
no sentido 
global do texto 
colectivo 

Relacionados 
com o 
conteúdo 

«tirar a partir de “(Passado 4 horas, no fim de tudo foram 
embora.)”»; 
“retirar o nome das personagens no início”; 
“retirar algumas partes”. 
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Averiguámos se as suas propostas e/ou comentários dizem respeito a alterações 

a efectuar especificamente num ou em vários textos particularmente, isto é, que 

não têm repercussões tão directas em termos do sentido global do texto colectivo 

ou, pelo contrário, se as suas propostas têm repercussões mais directas no 

sentido global desse mesmo texto. Além disso, analisámos se essas sugestões 

dizem mais respeito à forma ou ao conteúdo.  

 

A produção colectiva do texto (anexo 28), também mereceu a nossa atenção 

atendendo, quer às reflexões/questionamento que surgiram, quer às modificações 

realizadas nos próprios textos, no sentido de produzir um texto global a partir de 

textos parcelares. 

 

A nossa atenção principal recaiu nas modificações introduzidas nos textos dos 

vários grupos de modo que, a partir deles, se produzisse um só texto. 

Procedemos a uma análise tendo em conta operações textuais de adição, de 

supressão e de substituição realizadas tanto ao nível das didascálias como dos 

diálogos. Ao nível das didascálias houve também deslocamento. 

 

Damos como exemplo a adição de didascálias onde era necessário explicar 

melhor os movimentos das personagens, tal como acontece entre as duas falas 

seguintes da Filha e do Filho, caso em que foi introduzida uma didascália 

indicando o local para onde se dirige o filho (didascália de espaço), o que este faz 

(didascália de movimento da personagem), e onde se encontra com a irmã 

(didascália de espaço):  

“Filho (num tom baixo) – Encontramo-nos, no 
quarto dos pais daqui a cinco minutos. 

Filha (num tom baixo) – Está bem. 

Filho – Desculpa o atraso, vamos fazer as 
malas?” 

 

(Versão do grupo A)  

 

 

“Filho (num tom baixo) – Encontramo-nos, no 
quarto dos pais daqui a cinco minutos. 
 
Filha (num tom baixo) – Está bem. 
  
(O filho vai para o seu quarto e faz a sua mala. 
Encontram-se os dois à porta do quarto dos 
pais.) 
 
Filho (falando baixinho) – Desculpa o atraso, 
vamos fazer as malas dos pais?” 

(Versão final) 
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Além de se terem acrescentado didascálias, também se suprimiram outras, 

nomeadamente nas didascálias iniciais. A informação que já tinha sido dada nos 

textos anteriores teve de ser suprimida, como no exemplo do texto B: “Num 

sábado de manhã, uma família composta por uma mãe, um pai, uma filha e 

um filho, que chegaram de automóvel á Serra da Estrela.” e  “Uma família 

chega de automóvel á Serra da Estrela. Os dois filhos estavam muito 

admirados, porque nunca tinham visto neve.”, uma vez que parte dessa 

informação já  tinha sido dada, estava repetida e, relativamente à reacção dos 

filhos, essa informação deveria ser revelada através dos diálogos acompanhados 

por didascálias. 

 

Transcrevemos as duas versões dos textos para que se possam comparar: 

 

 “Num sábado de manhã, uma família composta por uma mãe, um pai, uma filha e 
 um filho, que chegaram de automóvel á Serra da Estrela.  
 O espaço cénico deve ter a forma de varias  serras cobertas de neve. 
 
 Chegada á Serra da Estrela 
 
 Uma família chega de automóvel á Serra da Estrela.  Os dois filhos estavam muito 
 admirados, porque nunca tinham visto neve. 
 
 Filho e filha: Oh! Nunca tínhamos visto neve!” 
 

 (Versão do grupo B) 

 

 “(O espaço cénico deve ter a forma de várias serras cobertas de neve. 
  A família chega à Serra da Estrela. Estava tudo coberto de neve. Sábado a meio da 
 manhã.) 
 
 Filho e Filha (muito admirados e alegres olham pela janela do carro) – Oh! Nunca 
 tínhamos visto neve! 
 
 Filho – Mana, sabes alguma coisa sobre a neve?” 
 

 (Versão final) 
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Os cadernos de impressões e reflexões dos alunos (anexo 29) foram também 

objecto de um olhar analítico. Um deles não foi transcrito nem analisado porque 

havia uma criança com Necessidades Educativas Especiais, cuja escrita é pouco 

perceptível. 

 

A partir da leitura minuciosa dos cadernos de reflexões e impressões dos alunos, 

chegou-se às seguintes categorias:  

 

� Comportamento individual; 

� Interacção no(s) grupo(s); 

� Actividades realizadas; 

� Aprendizagens realizadas; 

� Tarefas preferidas /aspectos preferidos; 

� Tarefas menos preferidas /aspectos menos preferidos; 

� Dificuldades sentidas; 

� Expectativas sobre o trabalho. 

 

Essas categorias foram induzidas pelos tópicos de ajuda presentes nos cadernos, 

que a seguir se enunciam: “As minhas impressões e reflexões sobre a aula 

______________ 

 

Entre muitos outros, lembro-te alguns aspectos de que podes falar: 

O meu comportamento no grupo; 

O que aprendi hoje; 

De que mais gostei; 

De que menos gostei; 

As minhas maiores dificuldades.” 

 

A categoria actividades realizadas decorreu da análise dos escritos dos alunos, 

não estando explicitamente nos tópicos de ajuda. A categoria expectativas sobre 

o trabalho foi induzida pelos tópicos o que esperamos vir a fazer/ as nossas 
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expectativas, escritos no quadro, unicamente na 1ª sessão, devido às 

especificidades desta sessão.   

 

Para melhor compreensão, damos exemplos de comentários dos alunos que 

incluímos em cada categoria. 

 

Na categoria comportamento individual: 

 

“O meu comportamento no grupo foi bom, …”; 

 

“Eu no grupo hoje portei-me mais ou menos.”. 

 

Na categoria interacção no(s) grupo(s): 

 

“Mas enquanto estávamos a representar o texto que fizemos à frente antes 

do recreio o Nuno enganou-nos cinco vezes.”;  

 

“…só conseguimos fazer uma tabela porque quem colaborou foram só 

duas pessoas, o Nuno às vezes quando nós lhe pedíamos ajuda ele ajudava mas 

quem colaborou mais fui eu e a Brenda a Rosa não dizia nada. (…) E espero 

continuar neste grupo.”; 

 

 “Hoje estivemos a ler o texto dos outros e o grupo E estava a dizer que 

nós tínhamos 5 erros e eles diziam que eles tinham 4 erros num texto de 2 folhas 

e nós 5 erros num texto de uma folha e eles é que tiveram mais erros do que 

nós.”; 

 “O comportamento do Diogo não foi nada bom portou-se mal, porque 

andava a brincar com o material, queria fazer desenhos na sebenta, não estava 

atento e brincava.”. 

 

 

 



 

 115 

Na categoria actividades realizadas: 

 

“Hoje estivemos a dar ideias para escrever o texto de teatro no dia seguinte 

na aula nº 2, vamos fazer um teatro para amostrar à nossa família, aos meninos 

da nossa escola, aos meninos que são de fora da nossa escola.”; 

 

 “Hoje estivemos a criar um texto sobre uma tempestade. O meu grupo 

ainda não acabou o texto, e os outros grupos não sei. Antes de isso estivemos a 

escrever ideias no quadro para cada grupo escrever o seu texto e melhorar o 

texto anterior.”. 

 

Na categoria aprendizagens realizadas: 

 

“Eu hoje aprendi o tipo de didascália por exemplos o Movimento, a 

Expressão, a Posição, Relação Corporal e A quem se dirigem, …”;  

 

 “Hoje aprendi que negrito são letras mais carregadas, e que itálico são 

letras torcidas.”. 

 

Na categoria aspectos / tarefas preferidas: 

 

“…eu gostei mais de dar as ideias para a professora escrever no quadro, 

…”; 

 

“…gostei foi de fazer o meu teatro. Eu gostei de tudo. O que eu fiz e do que 

os outros fizeram.”; 

 

“O que mais gostei foi de estar a fazer a tabela tipo de didascália…”. 

Na categoria aspectos /tarefas menos preferidas: 

 

“…eu hoje gostei menos de o grupo todo não colaborar.”; 
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“E o que eu não gostei foi os erros do Edgar.”; 

 

“…e o que menos gostei foi de me ter enganado.”. 

 

Na categoria dificuldades sentidas: 

 

“As minhas maiores dificuldades foi falar lá à frente, parece que nos 

enganamos.”; 

 

 “Eu não tive nenhuma dificuldade.”; 

 

“…e tive algumas dificuldades em encontrar didascálias.”. 

 

 

Na categoria expectativas sobre o trabalho: 

 

“Nós se representamos uma peça de teatro podemos aprender coisas 

novas, ficar famosos e etc.”; 

 

“Espero vir a fazer mais teatro, aprender mais…espero que este trabalho 

corra muito bem.”. 

 

Observação: Foi feita por nós a correcção ortográfica dos comentários dos alunos 

e alguma correcção morfossintáctica e de pontuação, tendo em mente obter uma 

maior legibilidade do discurso. Fizemo-lo também porque esses aspectos não 

eram objecto da nossa análise. 

 

No capítulo seguinte apresentamos a análise e a discussão dos dados recolhidos. 
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Capítulo IV – Análise e discussão dos dados 

 

1. Questionários 

 

Os alunos que responderam ao questionário pertencem todos à turma com que 

trabalhámos e frequentavam o 4º ano pela primeira vez, excepto dois alunos que 

o frequentavam pela segunda vez, sendo um deles uma criança com 

Necessidades Educativas Especiais. Oito dos alunos são do sexo feminino e doze 

do sexo masculino.  

 

Na segunda parte do questionário, em que se procura obter dados sobre a 

experiência dos alunos relativamente à ida ao teatro, só metade da turma diz ter 

ido já ao teatro, o que é revelador do pouco contacto dos alunos com esta forma 

de arte.  

 

Pelas respostas dadas em relação ao local onde dizem ter ido ao teatro, podemos 

deduzir que, para alguns alunos, ir ao teatro não significa unicamente ir a um 

espectáculo teatral, num local específico para o efeito e assistir a uma peça 

preparada por actores, mas também assistir a peças de teatro noutros locais, 

inclusivamente as que são apresentadas pela escola, neste caso, no salão da 

Banda de T… onde costumam realizar-se as festas de Natal. Quatro alunos 

referem um local específico: o salão da Banda de T… e o teatro da sua terra, E…, 

e seis referem o nome de uma localidade. Curiosamente, um dos dez que 

respondeu negativamente à resposta anterior, a esta resposta responde dizendo 

não se lembrar, ou para reforçar que não sabe, não se lembra se foi; ou pensa 

que não foi, mas fica na dúvida. 

 

Relativamente ao momento em que participaram como espectadores num 

espectáculo de teatro, três alunos não têm memória de quando isso aconteceu, 

três referem um dia da semana e, um deles, além do dia da semana, refere 

também o ano e o mês. Um outro refere a idade aproximada que tinha e dois 

deles referem épocas festivas, tais como o Natal, uma festa e os anos da avó. 
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São pouco precisos nas suas respostas, dando a informação como se quem lê já 

soubesse um pouco da sua vida; não conseguem um certo grau de distanciação 

que lhes permita dar a informação completa a quem ainda a não tem.  

 

Dos que afirmam ter ido ao teatro, a maioria (seis) ou não se lembra do título da 

peça que viu (quatro deles) ou não responde (dois deles). Quatro referem um 

título. É de salientar que um deles refere o título As filhós de Natal, que foi um 

texto representado pela turma na festa de Natal da escola, em 2004.  

 

Relativamente à pergunta sobre o que viram na representação da peça de teatro, 

para os que não se lembrassem do seu título, dos seis que poderiam responder à 

questão, dois afirmam não se lembrar, um deles justificando que “Já foi há muito 

tempo”. Dos quatro que se lembram de alguma particularidade, dois contam a 

história de modo incipiente, falando ambos sobre uma “raposa”; outro conta um 

pormenor mais ou menos jocoso: “Vi um senhor com um pijama e não me lembro 

de mais nada.” e outro refere um pequeno detalhe: “Uma pessoa que estava triste 

e apareceram dois animais e que a fizeram rir...”. Dois dos que identificaram o 

título da peça na questão anterior, nesta questão, um voltou a escrevê-lo e o outro 

referiu um pormenor mais ou menos cómico: “Eu só vi um palhaço que levou com 

uma fritadeira na cabeça.”. As respostas dadas a esta questão revelam 

dificuldade nos alunos em fixarem a macroestrutura da história a que assistiram. 

 

Em relação à questão para se saber por quem tinha sido representada a peça, 

pelas suas respostas podemos verificar que a maioria dos alunos (nove) refere 

que a peça foi representada por actores, havendo só um que refere 

fantoches/marionetas. É curioso que um aluno que disse nunca ter ido ao teatro, 

nesta resposta, assinala “teatro de sombras”. 

 

Relativamente à visualização de alguma peça sem ser no teatro, metade da turma 

responde afirmativamente e a outra metade negativamente, o que continua a ser 

revelador do pouco contacto dos alunos com o teatro. É de salientar que já todos 

assistiram a peças de teatro representadas nas festas da escola ou do Patronato 

(instituição onde a maioria frequenta A.T.L., mas nem todos têm essa percepção. 
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Sobre o local onde assistiram a alguma peça sem ser no teatro, dos dez que 

poderiam responder, um diz não se lembrar e a maioria (seis) refere o salão da 

Banda de Travassô; dois referem o Patronato, e, destes, um refere também a 

escola; outro refere a escola do irmão. As respostas são reveladoras da 

experiência dos alunos, pois os locais que referem são aqueles onde costumam 

decorrer as festas de Natal, de final de ano ou outras, e durante as quais é 

habitual representarem ou verem representar peças de teatro.  

 

Relativamente à sua experiência em fazer teatro, uma grande maioria (quinze) 

afirma ter já essa experiência, que são mais do que aqueles que afirmam já ter 

visto alguma peça de teatro. Podemos dizer que a sua experiência como “actores” 

é maior do que a sua experiência como espectadores. 

 

Mais uma vez, as respostas dos alunos sobre o local onde fizeram teatro 

evidenciam que esses locais correspondem àqueles onde habitualmente são 

realizadas as festas em que se comemoram determinadas datas festivas, quer 

pela escola, quer pela instituição onde frequentam A.T.L.. A maioria (oito) refere o 

salão da Banda de T…, onde, como já referimos, é habitual realizarem-se as 

festas de Natal da escola. Um refere também a localidade sem especificar 

concretamente o local, outro refere a escola, além do Patronato. Há outro que 

refere um local diferente dos restantes alunos – a Junta da Freguesia onde 

habitava. Há também um aluno que não se lembra. 

 

Quanto à questão para se saber em que altura fizeram teatro, as respostas são 

mais uma vez reveladoras da experiência dos alunos, sendo concordantes com 

as respostas dadas às questões colocadas anteriormente. Oito alunos referem a 

época festiva do Natal, em que é habitual fazer-se a representação de uma peça 

de teatro. Pelas respostas que dois alunos dão a esta questão e à seguinte, 

verificamos que também se reportam à época do Natal, embora não o digam 

explicitamente nesta resposta. Dois dos restantes referem as férias, coincidindo 

com o tempo em que estão na instituição onde frequentam A.T.L. e outro refere a 

idade que tinha. Há ainda um outro que diz não se lembrar. 
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Relativamente à questão sobre o que fizeram em termos de teatro, dos quinze 

que afirmam ter feito teatro, dois referem não se lembrar do que fizeram. Três dos 

restantes contam de que fizeram (“Fiz de Chinês”), nove contam o que fizeram 

(“Fiz uma pergunta à senhora professora.”), embora um deles diga que fez muitas 

coisas, não se lembrando o quê e ainda outro diz o título da peça que representou 

(“Eu fiz Sonho de uma noite de Natal.”). 

 

Pela análise das respostas às quatro questões anteriores, podemos afirmar que 

estas crianças consideram que fazer teatro acontece no momento da 

representação da peça e não ao longo da sua preparação o que evidencia uma 

visão redutora daquilo que pode ser a “prática teatral”, visão essa muito 

condicionada pelas suas experiências, ou seja, pelas actividades que estão 

habituadas a realizar neste âmbito. 

 

Quanto à questão para sabermos se gostariam de fazer teatro na escola, a 

grande maioria dos alunos (dezasseis) responde afirmativamente, revelando 

gosto por fazer este tipo de actividade. As suas respostas são reveladoras do 

interesse dos alunos por fazer teatro. É de salientar que um aluno acrescentou a 

opção “depende” e assinalou-a, mostrando que o seu interesse talvez 

dependesse das actividades que fossem feitas. 

 

Quanto à justificação que dão relativamente ao desejo de fazer teatro na escola, 

vários revelam ter gosto pelo teatro e pela representação. Um foca a possibilidade 

de estar disfarçado, podendo, talvez com isso, assumir uma personalidade 

diferente. Outros referem o cariz lúdico e divertido do teatro, quer para si próprios, 

(“Porque acho que é engraçado e divertido.”), quer para o proporcionar aos outros 

(“Porque gostava de animar os alunos”). Referem também a possibilidade de 

realizar aprendizagens (“Porque acho uma boa ideia para quem ainda não 

conhece essa história e para alguém que quer aprender mais.”), de estudar e de 

exercitar a memória (“Porque a professora ajudava-nos a estudar dava-nos falas 

em folhas”, (“temos que decorar aquilo tudo”). Outros mencionam a possibilidade 

de conviver e comunicar com os outros (“temos pessoas a ver-nos.”, “Porque 
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gosto de representar peças para outras pessoas”). Há também um aluno que diz 

que nunca experimentou fazer teatro, mas gostava muito de experimentar e outro 

que diz já ter saudades de fazer um, talvez porque já não o faça há muito tempo. 

É curioso um aluno referir “Sim porque ficava mais conhecido na escola.”, 

encarando o teatro como uma maneira de se dar a conhecer aos outros, na 

escola, ou de dar a conhecer alguma das suas facetas pessoais, já que na escola 

todos se conhecem. Salientamos as afirmações “Porque a professora ajudava-

nos a estudar dava-nos falas em folhas.” e “(…) temos que decorar aquilo tudo.” 

reveladora  da percepção que esses alunos têm do texto de teatro como “falas em 

folhas” e da prática do teatro como uma actividade em que é necessário “decorar 

aquilo tudo”.  

 

Quanto à questão colocada para se saber quais as escolhas de actividades 

preferidas relacionadas com o trabalho de teatro na escola, sintetizamos as suas 

escolhas no quadro seguinte: 

 

Quadro II – Síntese das preferências dos alunos pelas actividades de trabalho de 

teatro  

 

     Opção 

 

 

Ordem de 

preferênci

a  

Ler 

texto

s de 

teatro 

Participar na 

representaçã

o de uma 

peça de 

teatro 

Construi

r 

cenários 

Escreve

r textos 

de 

teatro 

Selecciona

r a 

música/so

m para 

uma peça 

Escolher 

vestuário/maquilhage

m 

 

1 2 5 5 2 2 4 

2 2 3 3 3 6 3 

3 6 4 3 0 5 1 

4 5 4 4 4 1 2 

5 3 4 4 7 3 0 

6 2 0 1 4 3 10 

N
º d

e
 e

s
c

o
lh

a
s
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Sem pretender fazer uma análise exaustiva do quadro anterior, repare-se que as 

preferências dos alunos estão um pouco repartidas pelas várias opções. Cinco 

alunos assinalam como primeira escolha a participação na representação de uma 

peça de teatro e outros cinco assinalam a construção de cenários; quatro 

apontam a escolha de vestuário/maquilhagem. As opções “Ler textos de teatro”, 

“Escrever textos de teatro” e “Seleccionar a música/som para uma peça” são a 

primeira escolha de dois alunos, cada uma. Quanto à segunda preferência, o 

maior número de alunos (seis) elege “Seleccionar a música/som para uma peça”, 

sendo a leitura de textos de teatro a segunda preferência de dois alunos e as 

restantes opções são a segunda escolha de três alunos, cada uma. Em relação à 

terceira preferência, “Ler textos de teatro” é a opção mais votada (seis alunos); 

segue-se “Seleccionar a música/som para uma peça”, com cinco escolhas, 

“Participar na representação de uma peça de teatro”, com quatro votos, “Construir 

cenários”, com três”, “Escolher vestuário/maquilhagem”, com um e, por fim, 

“Escrever textos de teatro”, com zero votos nesta ordem de preferência. “Ler 

textos de teatro” é a quarta escolha de cinco alunos; seguem-se ”Participar na 

representação de uma peça de teatro”, “Construir cenários” e “Escrever textos de 

teatro” que são a quarta escolha de quatro alunos, cada, “Escolher 

vestuário/maquilhagem”, com duas escolhas e, por fim, “Seleccionar a 

música/som para uma peça”, com uma escolha. “Escrever textos de teatro” é a 

quinta escolha de sete alunos, “Participar na representação de uma peça” e 

“Construir cenários”, de quatro alunos, cada, ”Ler textos de teatro” e “Seleccionar 

a música/som para uma peça” são a escolha de três alunos, cada, e “Escolher 

vestuário/maquilhagem” não tem votos. “Escolher vestuário/maquilhagem” é a 

sexta escolha de dez alunos, seguindo-se “Escrever textos de teatro”, com quatro 

escolhas, “Seleccionar a música/som para uma peça”, com três escolhas, “Ler 

textos de teatro”, com duas, “Construir cenários”, com uma e “Participar na 

representação de uma peça de teatro” não tem nenhum voto nesta ordem de 

preferência.  

 

Salientamos que “Participar na representação de uma peça de teatro” e “Construir 

cenários” são as duas opções mais votadas para primeira escolha, com cinco 
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votos, cada uma. Os restantes quinze votos estão repartidos pelas outras ordens 

de preferência, excepto pela sexta ordem de preferência na opção “Participar na 

representação de uma peça de teatro” que não é votada; “Seleccionar a 

música/som” para uma peça é mais votada para segunda escolha, com seis 

votos, espalhando-se os outros catorze votos pelas restantes ordens de 

preferência; “Ler textos de teatro” é mais votada para terceira escolha, por seis 

alunos e também para quarta escolha, por cinco; os restantes votos espalham-se 

equitativamente pelas restantes ordens de preferência; “Escrever textos de teatro” 

é mais votada como quinta escolha, por sete alunos o que pode querer revelar 

alguma resistência por parte dos alunos à escrita; os restantes votos estão 

repartidos pelas outras ordens de preferência. “Escolher vestuário/maquilhagem” 

é mais votada como sexta escolha, por dez alunos.  

 

Desta forma, podemos concluir que, na ordem de preferência 1, a participação na 

representação de uma peça de teatro e a construção de cenários são as opções 

mais votadas por cinco alunos cada; o voto dos outros dez espalha-se pelas 

restantes opções. Por sua vez, na ordem de preferência 2, a selecção de 

música/som para uma peça é mais votada por seis alunos, espalhando-se os 

restantes catorze votos pelas outras opções. Já na ordem de preferência 3, a 

leitura de textos de teatro é mais votada por seis alunos, espalhando-se os 

restantes votos pelas outras opções, excepto “Escrever textos de teatro” que não 

tem votos nesta ordem de preferência. Na ordem de preferência 4, a leitura de 

textos de teatro é também a mais votada, com cinco votos, espalhando-se os 

restantes quinze votos pelas outras opções. Por seu turno, na ordem de 

preferência 5, a escrita de textos de teatro é a mais escolhida por sete alunos, 

estando os restantes votos espalhados pelas outras opções, com excepção da 

escolha de vestuário/maquilhagem que não é votada nesta ordem de preferência. 

Na ordem de preferência 6, a escolha de vestuário/maquilhagem é a mais votada 

por dez alunos, espalhando-se os restantes dez votos pelas outras opções, com 

excepção da participação na representação de uma peça de teatro que não tem 

votos. 
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No que respeita ao seu conhecimento sobre o texto de teatro, a maior parte dos 

alunos (quinze) revela conhecer algum texto de teatro, tendo dois alunos 

assinalado as duas opções (sim e não), que considerámos como respostas 

afirmativas, uma vez que um deles, na questão seguinte, refere “A Julieta e o 

Romeu” e o outro diz: “Não sei se são as histórias que eu estava a pensar”. Cinco 

dizem desconhecer qualquer texto de teatro. 

 

As respostas que dão à questão sobre qual o texto de teatro que conhecem 

revelam que vários alunos consideram como texto de teatro alguns contos de 

fadas, que, muitas vezes, são dramatizados (“O da Branca de Neve…”). É curioso 

que um aluno manifesta dúvidas relativamente ao seu conhecimento sobre texto 

de teatro, dizendo “Não sei se são as histórias que eu estou a pensar.”. Na 

realidade, um texto narrativo, ou outro, podem ser transpostos para o teatro. A 

hesitação na resposta faz crer que o aluno naquele momento foi confrontado com 

a questão, reflectiu sobre ela, mas não conseguiu chegar a nenhuma certeza … É 

também interessante que três deles tenham referido a obra dramática clássica 

“Romeu e Julieta.”. Dois referem o texto que representaram na festa de Natal do 

ano anterior, mas só um deles diz o seu título. Dois dos alunos referem o nome de 

um texto dramático para crianças (“É o Rei Lambão.”), embora um deles não se 

lembre do título completo (“O rei…”). Possivelmente, estes alunos referem este 

título, porque apareceu um excerto deste texto num manual adoptado pela escola. 

Dois revelam não se lembrar do nome. Se contarmos o número de respostas, cujo 

título pertence a um texto dramático, verificamos que sete alunos consideram, 

como texto de teatro, o texto dramático, o que corresponde à maioria dos que 

referem um título, no entanto há muito poucas referências a obras de texto 

dramático para crianças. 

 

Quando lhes é perguntado se conhecem algum escritor de texto de teatro, uma 

grande maioria (dezasseis) responde negativamente, o que é revelador de um 

grande desconhecimento destes autores, por parte dos alunos.  
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Dos quatro alunos que declaram conhecer algum escritor de texto dramático, um 

não se lembra do seu nome. Curiosamente, um deles refere Shakespeare, 

embora não seja um dos que refere a obra Romeu e Julieta, mas escreve o seu 

nome como se pronuncia em português “Cheiks Pier.” Outro aluno refere o nome 

de dois encenadores, sendo um deles também actor e escritor de peças de teatro, 

associando-os à escrita de texto dramático. Este mesmo aluno escreve também o 

nome do autor do texto presente no questionário. Há ainda outro aluno que 

menciona também esse autor. Estes dois alunos revelam uma estratégia curiosa, 

usando os dados que eram fornecidos pelo questionário, embora um deles, mais 

tarde, tivesse levado para a aula um livro desse autor, que tinha em casa. 

 

Em relação à questão que pede para identificar o texto dramático, verificamos que 

todos os alunos identificam correctamente esse texto, embora ele não tenha sido 

trabalhado, até então, de modo sistemático.  

 

Todos os alunos respondem à questão que solicita a justificação da identificação 

do texto dramático, embora nem todas as respostas justifiquem essa escolha, 

como, por exemplo: “Porque eu gosto de textos com trovoada.”; “Porque parece 

que é um texto de teatro.”; “Eu acho o B porque acho mesmo que isto é um teatro, 

e foi tirado do livro, Os Piratas, e eu gosto muito de piratas porque eles têm 

muitos segredos e fizeram muitas aventuras. Por isso é que eu acho que isto é 

um teatro.” 

 

Pelas suas respostas relativamente à justificação da escolha, alguns alunos 

revelam ter algum conhecimento sobre as características do texto de teatro. Há 

respostas que mostram que os alunos têm a noção de que, neste modo textual, 

está presente a designação das personagens antes das respectivas falas. 

Repare-se nas seguintes justificações: “Porque tem os nomes de quem é a falar 

(…)”, “Porque tem os nomes das personagens por trás (…)”, “Porque diz o nome 

de quem vai falar e depois tem um travessão.”, “Porque tem o nome das 

personagens antes do texto que elas dizem.”. Alguns revelam também a 

percepção de que o texto dramático dá indicações das posições ou do que as 
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personagens ou os actores têm de fazer: “Porque tem os nomes das personagens 

por trás e as suas respectivas posições.”, “Porque diz as coisas que os actores 

têm de fazer.”. Há também alguns que definem o texto, como sendo texto de 

teatro pela presença de falas: “Porque o texto tem muitas falas e dá para fazer 

teatro.”, “Porque o texto B tem muitas falas e está mais relacionado com o teatro.” 

Também é referido o carácter divertido e engraçado do texto: “Porque é divertido 

e engraçado.”, “Porque tem os nomes de quem é a falar e é um texto bem 

representado e giro.”. Atente-se a esta última justificação que liga o texto à 

representação, assim como a que diz “Eu penso que o texto B é um teatro porque 

acho que os meninos estão a representar muito bem.”. Na verdade, a leitura de 

um texto de teatro remete a nossa imaginação para a sua representação. É 

referida também por vários alunos a existência de personagens: “Porque tem 

muitas personagens e os teatros costumam ter muitas personagens.”, “Porque 

tem as personagens todas.” Há ainda uma criança que foca o ensinar qualquer 

coisa como um objectivo do texto quando diz: “Porque é para ensinar às outras 

pessoas que a trovoada não mete medo.” 

 

No quadro seguinte, apresentamos uma síntese das justificações dadas pelos 

alunos correspondentes às suas representações acerca do texto dramático. 
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Quadro III – Representações dos alunos acerca do texto dramático  

 

Representações 
 

 

Justificações dadas 

Designação das 
personagens antes da 
respectiva fala 

“Porque tem os nomes das personagens por trás e as suas 
respectivas posições.” 

“Texto B porque está: (Ana, e a Ana diz) 

(Manuel, e o Manuel diz.)” 

“Porque diz o nome de quem vai falar e depois tem um travessão.” 

“Porque tem o nome das personagens antes do texto que elas 
dizem.” 

”Porque diz quem é que diz isto quem é que diz aquilo.” 

“Porque tem os nomes de quem é a falar e é um texto bem 
representado e giro.” 

Indicação das posições 
das personagens ou do 
que elas têm de fazer 

“Porque diz as coisas que os actores têm de fazer.” 

“Porque tem os nomes das personagens por trás e as suas 
respectivas posições.” 

”Porque diz o que a Ana e o Manuel têm de fazer…” 

Presença de falas 

“Porque o texto tem muitas falas e dá para fazer teatro.” 

“Porque o texto B tem muitas falas e está mais relacionado com o 
teatro. 

Presença de 
personagens 

“Porque tem muitas personagens e os teatros costumam ter muitas 
personagens.” 

“Porque tem as personagens todas.” 

Texto ligado à 
representação 

“Porque tem os nomes de quem é a falar e é um texto bem 
representado e giro.” 

“Eu penso que o texto B é um teatro porque acho que os meninos 
estão a representar muito bem.” 

“Porque diz as coisas que os actores têm de fazer.” 

Carácter divertido do 
texto 

“Porque tem os nomes de quem é a falar e é um texto bem 
representado e giro.” 

“Porque é divertido e engraçado. Porque é para ensinar às outras 
pessoas que a trovoada não mete medo.” 

 

 

 

Em jeito de conclusão, salientamos que, pelas respostas que dão, alguns alunos 

revelam já possuir algum conhecimento sobre características do texto dramático, 

embora de forma um pouco intuitiva e não revelada por todos eles; nas suas 

representações acerca do texto dramático, temos então: 

- designação das personagens antes das respectivas falas; 

- indicação das posições que as personagens ocupam; 

- indicação do que os actores têm de fazer;  
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- presença de falas; 

- presença de personagens; 

- ligação do texto à sua representação; 

- carácter divertido e engraçado do texto. 

 

Como pudemos ver, o modo como justificam por que escolheram o texto B como 

texto de teatro indica que estes alunos possuem já algum conhecimento sobre 

características deste texto, embora ele tenha sido pouco trabalhado ao longo dos 

quatro anos de escolaridade. Apareceram, muito esporadicamente, num ou noutro 

manual, pequenos excertos deste modo literário. Além disso, foram também 

utilizadas pequenas peças, maioritariamente alusivas ao Natal, para serem 

representadas nas festas realizadas nessa época festiva. No “estudo” dessas 

peças, a preocupação principal era ajudar os alunos a decorar as falas que lhes 

“calhavam” dizer, por vezes, sem grande preocupação em estudar o significado 

daquilo que era dito e até do modo como era dito (inscrito nas didascálias). Não 

houve um ensino sistemático do texto dramático e a tónica foi posta na sua leitura 

e nos moldes referidos e nunca na escrita. 

 

Como também pudemos ver, foi revelado por alguns alunos o carácter divertido 

do texto de teatro. Na verdade, muitas vezes, o teatro tem um cariz cómico, tendo 

como objectivo divertir e distrair, embora não seja obrigatório que assim aconteça. 

Mas, nestas idades, esse carácter cómico, apelando ao aspecto lúdico, é bastante 

importante. 
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2. Textos dos alunos 

 

2.1. Primeira versão do texto após a improvisação da situação dada 

 

No quadro seguinte, apresentamos uma síntese das características encontradas 

nos textos escritos após e a partir da improvisação da situação dada a cada 

grupo, na 2ª sessão, tal como foi descrito anteriormente no capítulo III.  

 

Quadro IV – Síntese das características encontradas nos textos escritos após a 

improvisação 

 

 

 

Traços de aproximação ao 
texto narrativo 

Traços de aproximação ao texto dramático 

T
e

x
to

s
 

Mancha 
gráfica 

Título 
Presença de 
intervenções 
do narrador 

(nº de 
intervenções) 

Presença 
de diálogo 

(nº de 
falas) 

Presença de 
didascálias 

Presença 
de diálogo 

(nº de 
falas) 

Presença de 
espaço 
entre as 

falas 

Referências 
espacio-

temporais 

(exemplos) 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 A

 

Texto 
narrativo 

“A ida à 
serra da 
Estrela” 

7 9 - - - 

“Enquanto 
todos 
dormiam, (…) 
voltaram outra 
vez para a 
cama.”  

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 B

 

Texto 
dramático 

- - - 

Designação 
das 
personagens 
seguida de 
travessão 

6 Sim 

“Filha – 
Aprendi na 
escola que a 
neve é um 
fenómeno da 
Natureza.” 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 C

 

Texto 
dramático 

“A água 
cheia de 

lixo” 
- - 

Designação 
das 
personagens 
seguida de 
travessão 

19 Não  

“Rodrigo – 
Podemos ir á 
serra da 
Estrela?” 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 D

 

Texto 
dramático 

- - - 

Designação 
das 
personagens 
seguida de 
travessão 

6 Sim  

“Diogo Artur – 
Vamos para 
baixo daquela 
árvore 
mamã?” 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 E

 

Texto 
narrativo 

“A 
chegada 

a um 
hotel na 
serra da 
Estrela” 

4 16 - - - 

“Eles 
chegaram ao 
hotel.” 
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Numa primeira leitura dos cinco textos escritos após a improvisação da situação 

dada, constatamos que a mancha gráfica dos textos A e E corresponde à mancha 

de um texto narrativo, enquanto que a mancha gráfica dos textos B, C e D 

corresponde à mancha de um texto dramático.  

 

Nos dois primeiros textos referidos constata-se a presença de um narrador que 

resume a situação inicial, como é dito, por exemplo no texto A: “Enquanto todos 

dormiam, o filho e a filha, foram fazer todas as malas e voltaram outra vez para a 

cama.”3; este narrador surge também com a função de introduzir os diálogos entre 

as personagens, em várias situações, como, por exemplo, no texto E:  

 

 “E a mãe disse: 

 - Vou à casa de banho.”  

 

Nem sempre os alunos explicitam a quem pertencem as falas, nomeadamente o 

grupo E, como se pode ver no seguinte excerto: 

 

 “- Meninos todos para o carro. 

 - Aonde é que vamos? 

 - Vamos à serra da Estrela. 

 Vrrrruuuuummm!! 

 - Chegamos! 

 - Uau!” 

 

Embora o texto A tenha características de texto narrativo, salienta-se um traço de 

aproximação ao texto dramático na explicação que é colocada entre parêntesis 

que expressa o que o filho faz ao pai ou o modo como interage com ele, na 

seguinte fala: 

  

“- Acorda, acorda seu molengão. (estava o filho mais novo a empurrar o pai e a 

gusar).”, que se assemelha a uma didascália. Sem esta explicação entre 

parêntesis, não conseguíamos perceber quem estava a falar nem a quem se 

                                                
3
 Foi feita a transcrição exacta dos excertos dos textos, sem qualquer correcção. 
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dirigia. Neste caso, não colocam o narrador a introduzir a fala, mas dão uma 

explicação “à parte” relativamente a quem fala e à sua atitude.  

 

Ambos os grupos (A e E) fazem algumas referências espacio-temporais, quando 

dizem, por exemplo: “Enquanto todos dormiam, (…) voltaram outra vez para a 

cama.” ou “Eles chegaram ao hotel.” Nenhum destes dois grupos explicitou as 

referências temporais tal como tinham sido dadas no texto para a improvisação: 

“tempo: um sábado de manhã cedo” dadas ao grupo A e “tempo: um sábado à 

noite” dadas ao grupo E. No texto A, esse tempo subentende-se, até certo ponto, 

uma vez que a família vai tomar o pequeno-almoço, mas é o leitor quem tem de 

inferi-lo. E em relação ao espaço em que decorre a acção, também não foi 

referido explicitamente, nomeadamente pelo grupo A, tal como estava descrito no 

texto para a improvisação: “lugar: a casa (cozinha, quarto, garagem, …), o 

automóvel”. Embora as personagens se movimentem num determinado espaço 

da casa (o quarto, a cozinha) que se deduz quando é dito: “(…) voltaram outra 

vez para a cama.”; “(…) vai preparar o pequeno-almoço, (…)” esse espaço não é 

mencionado, a não ser quando dizem: 

 

  “Entam vamos para o carro. Disse o pai. 

 E depois foram pôr as malas no carro.”  

 

O grupo E já faz uma referência espacial, “Eles chegaram ao hotel”, um pouco 

mais próxima daquela que é dada no texto para a improvisação: “lugar: recepção 

do hotel”. Parece não haver, por parte dos grupos, referências intencionais para 

situar o leitor nessas duas dimensões, nomeadamente em relação ao tempo em 

que decorre a acção. Ambos os grupos denotam dificuldade em precisar o tempo 

e o espaço em que decorre a acção, talvez porque ainda não compreenderam a 

necessidade que há em fazê-lo de modo a que o leitor tenha acesso a essa 

informação. 

 

É de referir também que aqueles dois grupos dão um título ao texto. Isto revela já 

uma preocupação e uma interiorização da necessidade da colocação de um título 

no texto. Enquanto que o grupo E aproveita para o título o tema que é dado para 
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a improvisação, o grupo A dá um título mais generalista que passa o âmbito da 

situação dada por escrito para a improvisação, talvez porque tenha dado mais 

importância à viagem do que aos seus preparativos.  

 

Como pudemos constatar, os textos B, C e D possuem uma mancha gráfica 

correspondente ao texto dramático, apresentando algumas características desse 

modo literário, tais como: a presença do nome das personagens antes das 

respectivas falas, seguido de travessão, e a existência de um espaço em branco 

entre as falas das personagens, que é tido em conta apenas nos textos B e D. 

 

Salientam-se dois pormenores curiosos: o grupo C coloca o carro como 

personagem e o grupo D dá os seus próprios nomes às personagens como se 

fossem eles próprios a viver a situação que, de facto, viveram durante a 

improvisação. Talvez por essa razão o tivessem feito desse modo, sendo difícil 

distanciarem-se dos papéis assumidos durante a dramatização. 

 

Em termos de dimensão, os textos B e D contêm seis falas cada um e o C contém 

dezanove. Em nenhum dos textos há a presença de didascálias além das que 

designam as personagens. Isto pode ser explicável pelo facto dos alunos terem 

consciência de que o texto dramático é constituído por réplicas que vêm a seguir 

aos nomes das personagens, mas ainda não têm consciência da necessidade de 

colocar outras didascálias para dar ao leitor e/ou ao encenador indicações de 

como decorre o diálogo e/ou a acção. Embora já tenham lido texto dramático, tal 

como já dissemos, não houve um ensino sistemático do mesmo. E parece ser 

mais fácil escrever as falas pela sua proximidade com a conversação do que as 

didascálias que parecem ser mais difíceis de manipular, uma vez que se afastam 

do âmbito da conversação e exigem uma maior reflexão sobre aquilo que se quer 

escrever.  

 

Embora sejam feitas algumas referências espacio-temporais, “Oh! Nunca 

tínhamos visto neve!” ou “Aprendi na escola que a neve (…)”, no texto B, a acção 

não é situada nem no espaço nem no tempo, tal como constava no texto para a 
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improvisação: “lugar: serra da Estrela; tempo: um sábado de manhã”. Também 

no texto D não são explicitados nem o espaço nem o tempo em que decorre a 

acção, tal como foram dados no texto para a improvisação: “lugar: serra da 

Estrela, junto à lagoa ou ao rio; tempo: um sábado de tarde”, embora sejam feitas 

referências espaciais: “Vamos para o carro está mesmo ali.”. Isto acontece talvez 

porque os grupos tenham dificuldade em compreender a necessidade de dar ao 

leitor informação sobre essas duas dimensões, tal como referimos em relação aos 

dois grupos anteriores (A e E). As referências temporais são as menos 

mencionadas, talvez porque as acções das personagens, neste caso, dependam 

mais da dimensão espacial do que da dimensão temporal.  

 

Mesmo no texto C, a referência ao espaço em que decorre a acção é feita de 

modo muito incipiente. Atente-se ao diálogo:  

 

 “Rodrigo – Temos que limpar isto! 

 Joana e Lucas – Temos que limpar isto! 

 Rodrigo – Isto é que é um lago!” 

 

Só se percebe o que “isto” significa, quando se referem ao lago no final do 

diálogo. Em relação ao tempo em que decorre a acção, não é feita qualquer 

referência. A dimensão temporal é a menos presente nos textos. Talvez isto 

signifique, tal como já dissemos, que as crianças tenham dificuldade em 

distanciar-se o suficiente e em perceber a necessidade que há de situar a acção 

no tempo. 

 

Tal como já referimos em relação aos textos A e E, também nestes três textos (B, 

C e D), parece não haver referências intencionais para situar o leitor nas duas 

dimensões, espaço e tempo e, nomeadamente, no tempo em que decorre a 

acção. Os grupos denotam dificuldade em precisar o tempo e o espaço em que 

decorre a acção, talvez porque ainda não compreendem a necessidade que há 

em fazê-lo e não consigam um distanciamento suficiente de modo a conseguir dar 

ao leitor essa informação.  
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É também de referir que, destes três grupos, só o grupo C dá um título ao texto. 

Talvez os outros dois não o tenham feito por esquecimento, ou então por ainda 

não terem interiorizado a necessidade de colocá-lo de modo a permitir ao leitor 

fazer uma antecipação da leitura. Isso também se pode dever ao facto de estarem 

a escrever um texto com características diferentes daqueles que habitualmente 

escrevem.  

 

Os grupos B, C e D revelam possuir já algum conhecimento sobre algumas 

características do texto dramático: o seu modo dialogal, com a presença das 

designações das personagens seguidas das respectivas falas com um travessão 

a separá-las. Os grupos B e D também têm em consideração o espaço 

necessário entre as falas das personagens. Até mesmo no texto E predomina o 

diálogo, embora sem as designações das personagens antes das suas falas e 

com a presença de um narrador. Como já tivemos oportunidade de referir, 

nenhum dos grupos inseriu qualquer didascália no seu texto, além das que 

designam as personagens. 

 

Pudemos constatar que alguns alunos possuíam já algum conhecimento sobre a 

estrutura deste tipo de texto e que era necessário trabalhar com eles, 

essencialmente, ao nível das didascálias, de modo a levá-los a compreender a 

sua importância no texto dramático. Além disso, um dos aspectos que 

observámos e que já referimos atrás foi a dificuldade que, no geral, tiveram em 

situar a acção no espaço e no tempo e no texto dramático as didascálias 

desempenham um papel importante na definição dessas duas dimensões, ainda 

que elas possam estar também contempladas nos diálogos. 

 

Posteriormente, após várias sessões em que se estudaram alguns textos 

dramáticos de autor, os textos que acabámos de analisar foram objecto de uma 

reescrita por parte dos alunos. Os textos resultantes dessa reescrita serão 

analisados no ponto seguinte. 
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2.2. Segunda versão do texto 

   

De seguida, vamos então apreciar os textos resultantes da reescrita do texto 

escrito a partir da improvisação realizada na 2ª sessão. 

 

No quadro seguinte, apresentamos a síntese das características presentes 

nesses textos (resultantes da reescrita da primeira versão dos textos após a 

improvisação). 

 

Quadro V – Síntese das características encontradas nos textos reescritos  

 

 

Como podemos observar, os textos A e E mantêm os mesmos títulos do texto da 

primeira versão, ao B é acrescentado um título e ao C é-lhe retirado, talvez por 

esquecimento. O texto D mantém-se sem título, ou por esquecimento ou por os 

alunos não terem ainda interiorizado a importância que um título tem na leitura e 

Traços de aproximação ao texto dramático 

T
e

x
to

s
 

Mancha 
gráfica 

Título 
Presença de 
didascálias 

(nº de 
didascálias) 

Presença 
de diálogo 

(nº de 
falas) 

Presença 
de espaço 
entre as 

falas 

Presença de 
lista com o 
nome das 

personagens 

Referências 
espacio-

temporais 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 A

 

Texto 
dramático 

“A ida à 
serra da 
Estrela” 

9 25 Sim Sim  Sim  

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 B

 

Texto 
dramático 

“Chegada à 
serra da 
Estrela” 

4 10 Sim Sim  Sim 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 C

 

Texto 
dramático 

- 13 51 Sim Não Sim 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 D

 

Texto 
dramático 

- 3 14 Sim Não  Sim 

T
e

x
to

 d
o

 
g

ru
p

o
 E

 

Texto 
dramático 

“A chegada 
a um hotel 
na serra da 

Estrela” 

8 20 Sim Sim    Sim 
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escrita de um texto, nomeadamente para a relação que o título tem com o todo 

textual que permite ao leitor antecipar a leitura que vai fazer.  

 

Na segunda versão dos textos, a mancha gráfica dos cinco textos corresponde à 

mancha gráfica de um texto dramático. Todos eles apresentam traços de 

aproximação ao texto dramático, quer pela presença de diálogos, quer pela 

presença de didascálias. Além disso, em todos eles foi deixado um espaço em 

branco entre as falas ou entre as falas e as didascálias. Nos textos que, na versão 

anterior, já apresentavam algumas características deste modo textual, aumenta 

quer o número de diálogos, quer o número de didascálias. 

 

Os textos A e B contêm uma lista com os nomes das personagens que participam 

na acção. O texto E contém também os nomes das personagens que participam 

na acção, não no início do texto e na forma de lista, mas integrados na didascália 

inicial, do seguinte modo: “(…) as personagens são: Pai, mãe, filho mais novo, filha 

mais velha e o recepcionista”. Os textos C e D não têm qualquer lista com o nome 

das personagens. O texto A apresenta uma lista com o seguinte formato, onde 

aparecem os nomes das personagens, escritos em letras maiúsculas e, à frente e 

entre parêntesis, os atributos (idade) de duas delas, que eram referidos na 

situação dada:  

 

“PERSONAGENS: 

     
       MÃE 

       FILHA (COM 9 ANOS)  

       PAI 

       FILHO (COM 6 ANOS)” 

 
O texto B contém uma lista muito semelhante, excepto no aspecto formal da letra 

(usam minúsculas) e não contém o termo “Personagens”. 

  

De seguida, apresenta-se um quadro onde se faz uma síntese da presença, nos 

textos, de características formais do texto dramático.  
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Quadro VI – Síntese da presença de características de texto dramático nos textos 

 

 

 

 

Em todos os textos é utilizado um estilo de tipo de letra normal, quer na escrita 

dos diálogos, quer na escrita das didascálias correspondentes à designação das 

personagens. Em qualquer um deles, a designação das personagens aparece 

atrás da respectiva fala. Estas didascálias aparecem separadas das falas por 

travessão nos textos A, C e D e dois pontos nos textos B e E.  

 

Relativamente às restantes didascálias presentes nos textos, em dois deles (A e 

B) estas aparecem escritas em itálico. No texto A estão todas entre parêntesis e, 

no B, estão entre parêntesis somente as que aparecem a seguir à designação da 

personagem. Nos textos C e E, todas elas estão escritas com letra normal e entre 

parêntesis. No texto D estão escritas com letra normal e aparecem entre 

Diálogos Didascálias 

Designação das personagens Outras  
Texto Tipo de 

letra Tipo de 
letra  

Local  
Modo de 

separação 
das falas 

Tipo de letra Local  

A Normal  Normal 
Atrás das falas 

das 
personagens 

Travessão  
Itálico e entre 

parêntesis 

No início do texto; 

A seguir à 
designação das 
personagens; 

Entre falas. 

B Normal Normal 
Atrás das falas 

das 
personagens 

Dois pontos 
Itálico e 

algumas delas 
entre parêntesis 

No início do texto; 

A seguir à 
designação das 
personagens; 

No final do texto. 

C Normal Normal 
Atrás das falas 

das 
personagens 

Travessão  
Normal e entre 

parêntesis 

No início do texto; 

Entre falas. 

D Normal Normal  
Atrás das falas 

das 
personagens 

Travessão  
Normal e 

algumas delas 
entre parêntesis 

No início do texto; 

A seguir à 
designação das 
personagens; 

Entre falas. 

E Normal Normal  
Atrás das falas 

das 
personagens 

Dois pontos 
Normal e entre 

parêntesis 

No início do texto; 

No final de falas; 

Entre falas. 
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parêntesis somente as que estão a seguir à designação da personagem e entre 

duas falas.  

 

De referir também que as didascálias estão presentes no início do texto, a seguir 

à designação das personagens e entre falas, nos textos A e D. No texto B, 

aparecem no início do texto, a seguir à designação das personagens e no final do 

texto; no texto C, aparecem no início do texto e entre falas e, no texto E, 

aparecem no início do texto, no final de falas e também entre falas. 

 

Observa-se que todos os grupos, em termos gerais, se apropriaram das 

características formais do texto dramático. Nenhum deles destaca a designação 

das personagens com negrito, tal como tinha sido acordado por todos, antes da 

escrita do texto no computador. Nem todos escrevem a totalidade das didascálias 

em itálico e entre parêntesis, tal como também tinha ficado decidido ao serem 

criadas as normas para a escrita nesse suporte. Isto pode ter acontecido, ou por 

esquecimento, ou devido aos alunos ainda não estarem muito familiarizados com 

a escrita no programa “Word”.   

 

Quisemos também perceber se os alunos se tinham apropriado de conhecimentos 

relativos às didascálias e se os conseguiam aplicar. No quadro seguinte 

apresenta-se o número de didascálias presentes em cada texto de acordo com as 

suas funções. 
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Quadro VII – Tipos/ funções das didascálias presentes nos textos 

 

Tipo de didascália 

De personagem 
Texto 

Designação Expressão Movimento/ 

Posição 

Relação 

Corporal 
Descrição 

Espaço Tempo Som 

A 4 4 4   4 3  

B 4 3 1   2 1  

C 5 1 9 1  6 4  

D 4  2  1 1   

E 8 3 3   1 2 1 

 

Encontram-se, nos textos, vários tipos de didascálias de personagem: de 

designação, de expressão, de movimento/posição, de relação corporal e de 

descrição. Encontram-se também outras relativas ao espaço, ao tempo e ao som. 

Aquelas relativas à designação das personagens, as que indicam 

movimento/posição das personagens e as de espaço estão presentes em todos 

os textos. As de expressão das personagens e de tempo estão presentes em 

quatro dos textos. As que são relativas à relação corporal e à descrição das 

personagens, bem como as que indicam som estão presentes num texto, sendo, 

portanto, as menos utilizadas. Isto pode ter acontecido ou por os grupos não 

terem tido necessidade de as utilizar ou por não terem ainda muita consciência da 

sua função.  

 

Estes resultados revelam já alguma apropriação, por parte dos alunos, de 

conhecimentos relativos ao uso de didascálias além das que designam as 

personagens; estão presentes didascálias do mesmo tipo/com a mesma função 

daquelas trabalhadas aquando da leitura de textos dramáticos de autor, com os 

alunos, o que é natural, uma vez que os textos contêm personagens e a acção se 

desenrola num espaço e num tempo específicos. É de salientar que em nenhum 

dos textos aparece qualquer didascália a indicar a quem se dirige uma 

personagem, talvez porque os alunos não tenham sentido essa necessidade ou 



 

140 

ainda não perceberam que quando estão várias personagens a conversar é 

importante e pode ser até imprescindível especificar a quem ela se dirige.  

 

 

2.2.1. Incorporação nos textos das sugestões criadas 

 colectivamente 

 

No plano geral, todos os grupos incorporam as sugestões criadas colectivamente. 

Em relação à sugestão escrever uma didascália no início do texto para descrever 

o espaço, as personagens, o tempo, o som, … todos os grupos escrevem uma 

didascália inicial, mas nem todos têm em conta todos os pormenores sugeridos, 

isto é, não aparecem didascálias de todos os tipos sugeridos. Talvez isto 

aconteça por os grupos não sentirem necessidade, por exemplo, de dar 

indicações sobre o som e sobre a descrição das personagens que são indicações 

que não são dadas por nenhum dos grupos. Quanto ao espaço e ao tempo em 

que decorre a acção era importante que todos eles mencionassem essas duas 

dimensões, mas nem todos o fazem. Apesar disso, ao contrário do que acontecia 

na 1ª versão dos textos (escrita após a improvisação), na 2ª versão, a maior parte 

dos grupos consegue explicitar o tempo e o espaço em que decorre a acção de 

acordo com as indicações dadas para a improvisação.  

 

Na sua didascália inicial, o grupo A faz a descrição do espaço (casa e sala) e 

refere o local para onde se dirige o filho: 

 

 “(A casa contem três quartos, duas casas- de- banho, uma grande sala e uma 
 grande cozinha. Na sala, há uma grande mesa... 

 O filho mais novo, vai até ao quarto da irmã.)”.  

 

É de salientar que coloca os verbos no tempo presente, tal como acontece nas 

didascálias. É um pormenor curioso que pode querer dizer que o grupo, ao ler as 

obras de autor, se apercebeu de que os verbos nas didascálias estão no tempo 

presente. Pode tê-lo feito inconscientemente, mas mesmo que tenha sido dessa 

forma, revela ter adquirido algum conhecimento, embora não consciencializado. 
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Daí a importância que a leitura de obras de autor pode ter, possibilitando aos 

alunos a apropriação de características próprias dos textos a serem trabalhados e 

a transferência desse conhecimento para a escrita. Mais tarde, durante a escrita 

colectiva do texto pôde reflectir-se sobre esse aspecto – o tempo verbal usado 

nas didascálias.  

 

O grupo B escreve uma didascália inicial com a indicação do tempo e do lugar 

onde decorre a acção e das personagens implicadas na mesma. É interessante 

verificar que descreve também como deve ser o espaço cénico, o espaço da 

representação, tal como viram nalgumas obras de autor estudadas, parecendo 

que o fizeram um pouco por imitação: 

 

 “Num sábado de manhã, uma família composta por uma mãe, um pai, uma filha e 
 um filho, que chegaram de automóvel á Serra da Estrela.  

 O espaço cénico deve ter a forma de varias  serras cobertas de neve.” 

 

Como podemos ver, a primeira frase não tem uma construção correcta e o verbo 

está no pretérito perfeito, o que não acontece nos textos das didascálias. Depois 

desta didascália, coloca um título e acrescenta ainda: 

 

  “Uma família chega de automóvel á Serra da Estrela. Os dois filhos estavam muito 
 admirados, porque nunca tinham visto neve."  

 

Salienta-se que, na primeira frase, utiliza o verbo no presente, tal como acontece 

nos textos das didascálias. A segunda frase tem alguns traços de narratividade 

pela presença dos verbos no pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito 

composto, e pelo pequeno resumo que faz da situação. O facto de usar os verbos 

ora no tempo presente ora no pretérito pode querer revelar que o grupo tem 

alguma percepção, embora incipiente, do tempo verbal a usar nas didascálias. 

Nota-se aqui uma tendência para escrever os verbos no tempo mais frequente do 

modo narrativo e a dificuldade em se afastar desse modo que, de facto, é aquele 

com que mais contacta.  
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O grupo C escreve uma também didascália inicial com a indicação do tempo em 

que se passa a acção:  

 

 “(Esta cena passa-se no sábado ao fim da manhã.)”. 

 

Este grupo coloca igualmente o verbo da didascália no tempo presente, o que 

também pode querer revelar, tal como já referimos em relação ao grupo A, uma 

certa percepção de que os verbos das didascálias devem estar nesse tempo 

verbal.  

 

O grupo D escreve uma didascália inicial, indicando o lugar, as pessoas 

intervenientes na acção (uma família), aquilo que elas faziam e o estado do tempo 

climatérico: 

 

 “Uma família foi visitar a serra da Estrela. Foi passear junto ás margens do rio 
 Mondego. O pai e a mãe falavam sobre rios aos seus filhos, quando se aperceberam 
 que se aproximavam nuvens muito, muito escuras.” 

 
 
Há aqui alguma proximidade ao texto narrativo pelo uso dos verbos no pretérito 

perfeito e imperfeito e pelo pequeno resumo que fazem da situação vivida pelas 

personagens. Isto pode significar que este grupo ainda não tem a percepção de 

que o tempo verbal das didascálias é o presente. 

 

O grupo E escreve uma didascália inicial, onde é descrito o cenário (como se 

fosse para o espectáculo), e define as personagens, o espaço e o tempo: 

 

 “Uma paisagem com montanhas brancas com partes castanhas as personagens são: 

 Pai, mãe, filho mais novo, filha mais velha e o recepcionista o lugar é na recepção 
 do hotel e num sábado á noite.” 
 
 
Os verbos desta didascália estão também no tempo presente, o que pode querer 

dizer, tal como já referimos em relação a outros grupos, que este se apropriou de 

algum conhecimento sobre os tempos verbais das didascálias.  
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Em suma, enquanto que os grupos A, C e E utilizam o tempo presente nas 

primeiras didascálias, os grupos B e D utilizam o pretérito; além do pretérito, o 

grupo B utiliza também o tempo presente. De modo a sintetizar as indicações 

dadas pelas didascálias iniciais de cada texto apresentamos o quadro seguinte: 

 

 Quadro VIII – Síntese das indicações dadas pelas didascálias iniciais de 

cada texto  

 

   Didascálias 
Textos 

Espaço Tempo Personagem 
 

Som 
 

A � - � - 

B � � � - 

C - � - - 

D � - � - 

E � � � - 

 

 

Como podemos observar, a partir da leitura do quadro, as indicações relativas ao 

espaço e às personagens são as mais presentes – em quatro textos; aquelas que 

são relativas ao tempo estão presentes em três deles e as de som não se 

encontram em nenhum dos textos. Observamos, igualmente, que nos textos A e 

D estão presentes indicações de espaço e de personagem; nos textos B e E 

estão presentes indicações de espaço, tempo e personagem e, no C, apenas uma 

didascália referente ao tempo.  

 

A sugestão escrever o nome das personagens antes da sua fala foi tida em conta 

por todos os grupos. Esta sugestão talvez fosse a mais fácil de cumprir uma vez 

que já tinha sido levada em consideração pela maioria dos grupos na escrita da 

primeira versão dos textos após a improvisação e, além disso, parece não ser 

difícil colocar a designação da personagem antes da sua fala.  

 

As duas sugestões escrever o que as personagens têm de fazer e escrever 

didascálias de personagem: expressão, relação corporal, movimento, descrição, 

posição e a quem se dirige complementam-se. Nos textos estão presentes, em 

maior número, didascálias referentes à expressão e ao movimento/posição das 
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personagens e, num número reduzido, as referentes à relação corporal e à 

descrição. Talvez isto seja espelho do que acontece na realidade. De facto, 

quando falamos, expressamo-nos de várias maneiras, seja através do modo 

como falamos, seja através do corpo. Além disso, normalmente estamos em 

constante movimento e temos de nos posicionar num determinado espaço. Já no 

que respeita à relação corporal, à interacção física com os outros, na realidade 

não estamos sempre a “tocar” em alguém. Quanto à descrição das personagens, 

parece que os grupos não sentiram necessidade de a fazer.  

 

A sugestão escrever didascálias de tempo, espaço e som, ao longo do texto4 foi 

seguida pelos grupos A e C, que escrevem didascálias de tempo e de espaço ao 

longo dos seus textos. O grupo E escreve uma didascália de espaço e outra de 

som. Os grupos B e D não escrevem qualquer didascália de tempo, espaço ou 

som ao longo dos seus textos.  

 

Todos os grupos tiveram em conta a sugestão melhorar os diálogos 

(acrescentando falas, tendo atenção à maneira de falar de cada personagem e à 

clareza com que fala). Todos eles tiveram a preocupação de acrescentar falas e 

de adequá-las a cada personagem e, no geral, há clareza no discurso de cada 

uma delas. Há duas falas em que esse objectivo não foi tão bem conseguido 

como se pode ver na explicação do Pai relativa ao fenómeno da precipitação que 

não está completamente correcta e a fala da Filha que dá uma explicação que 

talvez seja elaborada demais para a sua idade: 

 

 “Pai: Quando o vapor de água arrefece muito, precipitasse, quer dizer cai, pode cair 
 em forma de neve, chuva ou granizo, a chuva cai quando esta temperatura normal, 
 a neve cai quando a água da chuva passa por uma zona fria lentamente; o  granizo 
 cai quando a água da chuva passa por uma zona fria repentinamente. 

 

 

 

                                                
4
 “Ao longo do texto” não estamos a considerar a didascália inicial. 
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 “Filha: A decantação seguinte permite o depósito das lamas resultantes da 
 actividade das bactérias. A água é finalmente restituída ao meio natural, a maior 
 parte das vezes ao rio.”  

  

 (texto B) 

  

A sugestão usar adequadamente os sinais de pontuação é válida para qualquer 

tipo de texto e, no geral, foi tida em conta por todos os grupos. Há duas situações 

em que a pontuação não está correcta, num caso por ter uma vírgula entre o 

sujeito e o predicado e, no outro, pela falta da vírgula depois de “não” o que altera 

o sentido da frase. Transcrevem-se os dois exemplos:  

 
 “ (…) O filho mais novo, vai até ao quarto da irmã.)”;  

 (texto A) 

 
 “Pai – Não é muito perigoso, um raio pode-nos atingir.” 

 (texto D) 
 
 
No texto dramático, a pontuação pode ser usada como forma de acentuar a 

entoação habitual da linguagem oral. Parece haver situações em que os alunos 

pretenderam acentuar as marcas do discurso oral, colocando, por exemplo, mais 

do que um ponto de exclamação para acentuar a entoação ou usando as 

reticências para assinalar uma paragem momentânea no discurso ou uma 

interrupção de alguém. Transcrevem-se alguns exemplos: 

 

 “Filha – Ufa!! Vamos para a cama.”;  

 
  (texto A) 

 
 “Toda a gente: BOA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
  Pai : Vamos começar? 

 
 Todos : Sim!!!!!!!!!!!!!!!”; 

 
 (texto E) 
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 “Mãe: A neve forma-se quando o calor do sol aquece a água dos mares, rios, lagos, 
 lagoas, … e ela se evapora, quando o vapor da água chega a uma camada da 
 atmosfera e …” 

 
 (texto B) 

 
 
A sugestão fazer uma lista das personagens foi também tida em conta por três 

grupos e ignorada pelos outros dois. Talvez isto se deva a esquecimento, uma 

vez que todos os grupos tinham consigo as sugestões presentes no memorando 

para apoio à reescrita. 

 

 

2.2.2. Sugestões para melhoramento do texto 

 

Como já referimos atrás, após o trabalho desenvolvido a partir das obras de autor, 

foi proposto a cada grupo que desse sugestões para melhorar o texto que tinha 

sido escrito após a improvisação realizada na 2ª sessão. 

 

As sugestões dos alunos para melhorarem o texto escrito após a improvisação 

revelam uma tomada de consciência de aspectos que tinham de ter em conta de 

modo a produzir uma melhoria nos textos, o que demonstra ter havido apreensão 

de algumas características do texto dramático e do seu funcionamento.  

 

As propostas dos grupos A, B e C aparecem elaboradas sob a forma de lista. 

Enquanto que os dois primeiros grupos dão um conjunto de ideias para a melhoria 

dos textos, que podem ser válidas para qualquer um dos textos, a não ser a 

sugestão “do que é que o filho se esqueceu” dada pelo primeiro grupo referido, as 

sugestões do grupo C dizem respeito apenas ao seu texto.  

 

Para facilitar a compreensão daquilo que dizemos, no quadro seguinte 

apresentamos uma síntese das sugestões dadas pelo grupo A. 
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Quadro IX – Síntese das sugestões dadas pelo grupo A para melhoramento do 

texto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como pudemos verificar, o grupo A dá bastantes ideias para melhorar o texto e 

enriquecê-lo. Algumas delas são susceptíveis e necessárias para colocar no texto 

dramático, outras nem tanto, uma vez que este tipo de texto não suporta 

informação excessiva. São ideias interessantes no que respeita à riqueza de 

informação, suportada pelo texto narrativo, mas não pelo texto dramático.  

 

No que respeita aos aspectos susceptíveis e necessários para colocar no texto 

dramático, encontram-se as sugestões “- como estavam vestidos,”; “- explicar o 

que as personagens têm de fazer,” e “- meter o nome das personagens no início 

das falas,” que, no texto dramático, são, em princípio, essencialmente, 

explicados/traduzidos através das didascálias, mais concretamente das 

didascálias de personagem. A primeira sugestão remete para a descrição física 

das personagens, a segunda pode remeter para vários aspectos relativos às 

personagens: as suas expressões, os seus movimentos, as posições que ocupam 

no espaço, a relação corporal e/ou a quem se dirigem. A terceira sugestão diz 

Sugestões Exemplos 

Respeitantes às 
personagens 

“- como estavam vestidos,”; 
“- explicar o que as personagens têm de fazer,”; 
“- meter o nome das personagens no início das falas,”. 

Respeitantes ao 
tempo 
cronológico 

“- qual era o dia da semana,”; 
“- as horas que eram,”. 

Respeitante ao 
tempo 
climatérico 

“- como estava o tempo,”. 

Respeitante ao 
espaço 

“- dizer onde ficaram instalados,”. 

Generalista “- explicar melhor a história,”. 
Respeitante à 
pontuação 

”- respeitar os sinais de pontuação,”. 

Respeitante à 
dramatização 

“- falar mais devagar, para as pessoas perceberem o 
que nós dizemos,”. 

 
 
 
Necessárias 
para aplicar no 
texto dramático 
 
 
 

Válida apenas 
para o seu texto 

“- do que é que o filho se esqueceu,”. 

Desnecessárias 
para aplicar no 
texto dramático 

 
“- se levaram muitas coisas,”; 
“- qual era o carro e qual a sua marca,”. 
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respeito à designação das personagens que, no texto dramático, aparece sempre 

antes das suas falas e revela um conhecimento explícito de uma característica 

deste texto.  

 

Este grupo dá, ainda, sugestões que dizem respeito ao tempo cronológico e ao 

tempo climatérico, que devem igualmente ser expressas através das didascálias, 

embora o possam ser também, através das falas das personagens, tais como: “- 

qual era o dia da semana,”; “- as horas que eram,” e “- como estava o tempo,”. 

Dá, além dessas, uma sugestão mais generalista: “- explicar melhor a história,” 

que reporta para todo o texto, quer para os diálogos, quer para as didascálias.  

 

É de referir que dá uma só sugestão: “- do que é que o filho se esqueceu,” que é 

válida unicamente para o texto deste grupo, uma vez que diz respeito a um 

pormenor presente no resumo que lhe foi dado na situação inicial e que não tinha 

sido referido pelo grupo, no texto escrito após a improvisação. 

 

A maior parte das sugestões que dá, como as enumeradas atrás, referem 

pormenores que dizem respeito ao conteúdo. Já a sugestão ”- respeitar os sinais 

de pontuação,” diz respeito à forma e é válida para qualquer texto.  

 

Curiosamente, este grupo dá a sugestão “- falar mais devagar, para as pessoas 

perceberem o que nós dizemos,” que não remete para uma melhoria a produzir 

no texto, mas diz respeito ao modo de dramatizar/representar.  

 

Podemos considerar as ideias presentes nas restantes sugestões menos 

susceptíveis e desnecessárias para colocar no texto dramático (ideias um pouco 

supérfluas e desviadas da situação dada ao grupo para a improvisação), embora 

sejam interessantes no que respeita à riqueza de informação, pouco suportada 

pelo texto dramático, mas suportada pelo texto narrativo, tais como: “- qual era o 

nome do hotel,”; “- se levaram muitas coisas,”; “- qual era o carro e qual a sua 

marca,”, etc., todas elas reportando para pormenores relativos ao conteúdo. 

Parece que este grupo deu as suas sugestões um pouco numa lógica de 
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acumular informação e não se trata unicamente disso, mas sim de discernir qual a 

informação pertinente a dar de acordo com a situação. É interessante ver que 

uma aluna deste grupo, no seu caderno de reflexões e impressões diárias, 

quando escreve sobre esta sessão, refere que o que mais gostou “foi de encher 

uma folha e a parte de trás”, revelando gosto pela actividade e sentindo tê-la 

realizado com sucesso precisamente por ter “enchido” uma folha, revelando um 

pouco essa lógica de acumular informação. 

 

Tal como já referimos, o grupo B dá também sugestões de melhoria válidas para 

qualquer um dos textos, embora sejam mais generalistas do que as do grupo 

anterior. Vejamos, então, no quadro síntese que apresentamos, as propostas 

mencionadas por este grupo. 

 

 Quadro X – Síntese das sugestões dadas pelo grupo B para melhoramento do 

texto 

 

 

 

 

Em relação a este grupo, é de salientar que nas suas sugestões, utiliza 

explicitamente termos/vocabulário específicos do texto dramático, tais como 

“didascálias” e “diálogos”, o que revela a aquisição de conhecimento explícito 

acerca deste modo literário. 

 

Sugestões Exemplos 

 
Válidas também 
para outros tipos 
de texto 
 

“•Ser mais explícito”;  

“•Escrever mais”; 

 “•Respeitar melhor os sinais de pontuação”. 

 
Necessárias 
para aplicar no 
texto dramático 
 
 

Válidas 
concretamente 
para o texto 
dramático 

“•Escrever uma didascália no início do texto 

para descrever o espaço e as personagens”; 

 “•Fazer outras didascálias”; 

“•Mais acção”; 

 “•Escrever o nome de todas as personagens 

existentes no texto”;  

“•Melhorar os diálogos”; 

“•Ter mais expressão”. 
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Dá sugestões que mencionam pormenores que dizem respeito essencialmente ao 

conteúdo. “•Ser mais explícito” e “•Escrever mais” são sugestões generalistas 

válidas também para outros tipos de texto que supõem, implicitamente, neste 

caso, uma expansão do texto, que implicará a criação de mais diálogos e 

didascálias e a obtenção de maior clareza e precisão no discurso. Já as 

sugestões “•Escrever uma didascália no início do texto para descrever o espaço 

e as personagens”, “•Fazer outras didascálias”, “•Mais acção”, “•Escrever o 

nome de todas as personagens existentes no texto” e “•Melhorar os diálogos” 

dizem respeito concretamente e explicitamente a características do texto 

dramático e revelam, por parte do grupo, a aquisição de conhecimentos relativos 

a características específicas deste tipo de texto. Devemos ressalvar que as três 

últimas sugestões também podem ser válidas para outros tipos de texto como o 

narrativo, por exemplo, mas parece-nos que a penúltima sugestão se refere à 

introdução de uma lista de personagens no início do texto e a última, remete 

concretamente para o diálogo no texto dramático. Quanto à proposta “•Mais 

acção” julgamos também que ela remete essencialmente para a acção dramática. 

 

Repare-se que este grupo dá a mesma sugestão dada pelo grupo A “•Respeitar 

melhor os sinais de pontuação”, que é uma sugestão válida para qualquer texto e 

que diz respeito à forma. 

 

Atente-se também na sugestão “•Ter mais expressão” que tem que ver com a 

dramatização/representação, embora o comportamento expressivo/a indicação da 

expressão das personagens possa também estar presente nas indicações 

cénicas, e, desse modo, no texto escrito. 

 

Relativamente ao grupo C, e tal como os dois grupos referidos, este faz uma 

listagem de ideias, e numera-as. Ao contrário desses dois grupos, essas ideias 

dizem respeito apenas ao seu próprio texto, sendo, por isso, válidas só para esse 

texto. De seguida, apresentamos também um quadro síntese com as propostas 

feitas por este grupo. 
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Quadro XI – Síntese das sugestões dadas pelo grupo C para melhoramento do 

texto 

 

Sugestões Exemplos 

Acrescento de 
falas 
 

 “Quando a mãe do Rodrigo fala devíamos 

acrescentar uma fala.”;  

“Mais em baixo devíamos acrescentar os comentários 

da lagoa cheia de lixo.”. 
Respeitantes a 
alterações ao 
nível do diálogo  

Supressão de 

falas 

 

“O Rodrigo disse uma coisa e os pais disseram o 

mesmo que ele, e não devia.”;  

“A mãe não devia dizer o mesmo que o pai.”. 

Respeitantes a 
alterações ao 
nível das 
didascálias 

Acrescento de 
didascálias (de 
personagem, 
tempo e espaço) 

 

“Quase no fim devíamos acrescentar assim: Passado 

2 h a lagoa estava limpa.”; 

 “Antes da Raquel dizer: Está bem eu vou, ela devia 

pensar um pouco.”; 

“O Rodrigo falou depois de chegarmos a Serra da 

Estrela. E nós devíamos andar um pouco até 

chegarmos lá.”. 

Respeitantes a 
alterações ao 
nível do diálogo 
e das 
didascálias 

Acrescento de 
falas e 
didascálias 

“No fim devíamos de acrescentar o que nós fizemos 

mais.”. 

 
Válidas 
apenas para 
o seu texto  
 
 

Respeitantes a 
alterações ao 
nível das 
didascálias e/ou 
ao modo de 
dramatizar  

 “O pai devia ter uma voz grossa como um homem.”. 

 

 

Tal como podemos ver, algumas das sugestões dizem respeito a alterações 

relacionadas com o diálogo, quer em termos de acrescento de falas, como 

referem nos exemplos: “Quando a mãe do Rodrigo fala devíamos acrescentar 

uma fala.”; “Mais em baixo devíamos acrescentar os comentários da lagoa cheia 

de lixo.”, quer em termos de banimento de repetições existentes nalgumas falas, 

como nos exemplos: “O Rodrigo disse uma coisa e os pais disseram o mesmo 

que ele, e não devia.”; “A mãe não devia dizer o mesmo que o pai.”. Os seus 

comentários indiciam que o grupo considera que deve proceder a melhorias no 

diálogo de modo a acrescentar informação e, de igual modo, abolir repetições 

desnecessárias.  
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Como constatámos, outras sugestões dizem respeito a alterações que implicam o 

acrescento de didascálicas com indicações de tempo, de espaço e de 

personagem, como os exemplos: “Quase no fim devíamos acrescentar assim: 

Passado 2 h a lagoa estava limpa.”; “Antes da Raquel dizer: Está bem eu vou, ela 

devia pensar um pouco.” e “O Rodrigo falou depois de chegarmos a Serra da 

Estrela. E nós devíamos andar um pouco até chegarmos lá.”. Nestes casos, o 

grupo dá indícios de ter percebido que deveria explicitar que o decorrer das 

acções é separado no tempo e no espaço; no seu primeiro texto, as falas 

aparecem seguidas, apesar de, na realidade, acontecerem separadas temporal e 

espacialmente. Apresenta uma sugestão um pouco confusa: “Quando o Rodrigo 

devia ir chamar a Raquel ao quarto, mas não foi.”, que parece referir-se também à 

necessidade de acrescentar didascálias de personagem e de espaço entre as 

falas das personagens Rodrigo e Raquel, sua irmã. Por sua vez, a sugestão “No 

fim devíamos de acrescentar o que nós fizemos mais.” pode implicar quer a 

introdução de diálogos, quer de didascálias.  

 

Curiosamente, em três das sugestões que dá, muda o registo enunciativo (da 

terceira pessoa do plural para a primeira pessoa do plural) como se fossem eles 

próprios, as personagens a participar na “história”: “Antes de acabar o diálogo nós 

devíamos de voltar a casa para ir buscar as coisas para limpar o lago.”; “No fim 

devíamos de acrescentar o que nós fizemos mais.”; “O Rodrigo falou depois de 

chegarmos a Serra da Estrela. E nós devíamos andar um pouco até chegarmos 

lá.” Isto pode dever-se ao facto de terem sido eles a improvisar a situação, 

fazendo o papel das personagens da história e, por momentos, esqueceram-se 

que representavam outras personagens e não eles próprios. 

 

Numa outra sugestão, “O pai devia ter uma voz grossa como um homem.”, dá 

indicação de como a personagem “pai” deve falar, remetendo ou para uma 

indicação dada pelas didascálias, ou para o modo de dramatizar.  
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Como vemos através das sugestões que dá, este grupo revela ter adquirido 

alguns conhecimentos acerca das características do texto dramático. Esse 

conhecimento é também revelado pelo uso explícito dos termos “fala” e “diálogo”. 

 

Os grupos D e E afastam-se dos grupos anteriores no procedimento que seguem. 

O primeiro começa por reescrever o seu próprio texto, parecendo querer introduzir 

uma didascália inicial, fazendo a descrição da situação vivida pela família: 

 

 “Estavamos a sair do carro, fomos passear junto às margens do rio Mondego. O pai e a 

 mãe falavam sobre vários rios aos seus filhos. Quando se aproximavam”. 

 

Repare-se que começa por falar na primeira pessoa do plural (“estávamos”, 

“fomos”). Não se mantêm neste registo enunciativo e passam depois a falar na 3.ª 

pessoa do plural: “O pai e a mãe falavam (…)”. Tal como o grupo C também este 

grupo se põe a si próprio, por momentos, no papel das personagens, podendo 

isto querer revelar que, por vezes, é difícil para as crianças estabelecerem um 

distanciamento da representação da qual fizeram parte durante a improvisação. 

 

Depois de ter sido alertado pela professora de que não era ainda o momento para 

proceder a alterações no texto, mas antes dar sugestões para a melhoria do 

mesmo, o grupo (D) propõe uma só sugestão respeitante à primeira didascália: 

“Escrever a didascália inicial”, que era o procedimento que estavam a ter – tentar 

escrever uma didascália inicial que, na realidade, estava ausente no seu primeiro 

texto. Usa explicitamente um termo respeitante ao texto dramático, o que revela 

algum conhecimento sobre este, embora pareça que a sugestão foi induzida mais 

pelo diálogo tido com a professora, do que por sua própria iniciativa. O 

procedimento do grupo revela que o mesmo teve dificuldade em afastar-se 

suficientemente do texto para perceber as sugestões a dar para o melhorar, 

parecendo ser mais fácil introduzir-lhe alterações concretas do que dar instruções 

para a sua melhoria. Isto pode significar que lhe falta a metalinguagem que lhe 

permite explicitar as modificações que quer fazer e/ou sugerir. 
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O grupo E limita-se a enumerar alguns tipos de didascálias que aprendeu, sem 

concretizar, escrevendo: 

 

 “Didascálias: 

 Nome das personagens; o som; a quem se dirigem; descrição, movimento, posição, 

 expressão, espaço, tempo…”.  

 

Esta “sugestão” revela a aquisição de algum conhecimento relativo a 

características do texto dramático – praticamente enumeram todos os tipos de 

didascálias estudadas, embora não tenham conseguido explicar nem como nem 

onde as aplicar, limitando-se a expô-las. Isto pode significar que o grupo 

considerou que onde o seu texto precisava de ser melhorado era ao nível das 

didascálias, uma vez que, de facto, o seu primeiro texto apresentava 

características de texto narrativo, com a presença de um narrador e também de 

diálogos. Por outro lado, o procedimento do grupo parece também querer revelar 

que, tal como o grupo B, teve dificuldade em afastar-se suficientemente do texto 

para perceber as sugestões a dar para o melhorar, significando que lhe falta a 

metalinguagem que lhe permite explicitar as modificações que quer fazer e/ou 

sugerir. 

 

Em suma, enquanto que três dos grupos conseguem mobilizar estratégias no 

sentido de produzir propostas para a melhoria dos textos, dois deles revelam mais 

dificuldades em fazê-lo. As propostas dadas demonstram ter havido reflexão, 

nomeadamente por parte dos grupos A, B e C, acerca do trabalho a realizar. 

Pudemos verificar que dois dos grupos (A e B) dão sugestões válidas para 

qualquer um dos cinco textos; enquanto que as sugestões do grupo A incidem em 

aspectos mais concretos, as sugestões do grupo B são mais gerais. Afastado 

deste procedimento temos o grupo C que dá sugestões relativas apenas ao seu 

próprio texto, concentrando-se nas melhorias a introduzir nele.   

 

Os outros dois grupos (D e E) afastam-se notoriamente do procedimento dos 

grupos anteriores relativamente à concretização da tarefa proposta. Quer um quer 

o outro conseguiu dar apenas uma sugestão genérica. Isto pode ser devido à 
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dificuldade em reflectirem sobre os textos e sobre as melhorias a introduzir neles 

ou então à falta de empenho no trabalho, no entanto, se atentarmos ao caderno 

de reflexões e impressões dos elementos destes grupos, referentes a esta 

sessão, não encontramos indícios da falta de interesse pela tarefa. Por outro lado, 

estes dois grupos conseguiram produzir melhorias concretas nos textos 

resultantes da reescrita. 

 

No ponto seguinte debruçamo-nos sobre os planos propostos por cada grupo 

para a junção dos cinco textos de modo a produzir um só texto. 
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3. Planos para a junção dos textos 

 

Tal como já referimos, foi proposto aos cinco grupos de trabalho que fizessem um 

plano para juntar os cinco textos resultantes da reescrita do 1º texto escrito a 

partir da improvisação realizada na 2ª sessão, de modo a que, a partir deles, se 

produzisse um só texto. Antes do trabalho em pequeno grupo, foram criadas 

colectivamente algumas orientações, escritas no quadro, como tivemos 

oportunidade de referir aquando da descrição das sessões. A partir daí, cada 

grupo elaborou a sua proposta de junção, que apresentamos no quadro abaixo. 

 

Quadro XII – Síntese das propostas apresentadas na sessão destinada à 

elaboração do plano para a junção dos textos 

 

Grupos 
 

Propostas e estratégias seguidas 
 

A 

Dá sugestões de carácter muito geral, próximas das orientações criadas 
colectivamente; 
Propõe que se ordenem os textos pela ordem A, C, D, E, B, mas não justifica 
essa ordenação. 

B 
Faz um resumo de cada texto; 
Propõe que cada grupo apresente a sua peça e que se encontrem no ponto 
mais alto da serra, tornando-se amigos. 

C 
Propõe que se ordenem os textos pela ordem A, B, C, D, E; justifica essa 
ordenação de acordo com a ordem cronológica das acções. 

D 

Começa por transcrever algumas falas da 1ª parte do diálogo do texto A, 
fazendo alterações na pontuação e/ou acrescentando expressões às falas.  
Depois sugere que se explique melhor o texto, se tenha atenção aos erros, à 
pontuação, à maneira de falar da personagem; que se veja se falta alguma coisa 
e que se coloquem mais didascálias. 

E 
Propõe que se ordenem os textos pela ordem A, B, C, D, E; não justifica essa 
ordenação. 

 

 

Podemos verificar que dois dos grupos (C e E) ordenam os textos exactamente 

pela mesma ordem: A, B, C, D e E. Enquanto que o primeiro destes grupos 

estabelece e justifica uma ordenação dos textos de acordo com a ordem 

cronológica das acções, o segundo não justifica a ordenação que faz, limitando-se 

a escrever os nomes dos grupos em forma de lista. Tal como já tinha acontecido 

na sessão de trabalho para apresentação de propostas para a melhoria dos 
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textos, este último grupo voltou a demonstrar pouco empenho na realização desta 

última tarefa e pouca preocupação em realizá-la com sucesso, embora tenha 

revelado interesse e entusiasmo noutras situações. Por exemplo, na sessão em 

que foi negociado o projecto, este grupo escreveu imediatamente um texto 

relacionado com um jogo de futebol, assunto que muito o entusiasmava. Essa 

falta de empenho, por vezes revelada, também pode ser explicável por este grupo 

ser só constituído por rapazes, todos um pouco conversadores.  

 

Relativamente à proposta de ordenação dos textos, o grupo A estabelece uma 

ordenação diferente da proposta anterior e também não justifica essa ordenação. 

Apresenta sugestões de carácter geral e muito próximas das ideias que foram 

escritas no quadro para ajuda a este trabalho, tal como demonstra o exemplo 

seguinte: “- ordenar os textos de modo que fiquem com sentido”. Por sua 

sugestão, escrevem “- não dar erros” e “- melhorar as explicações”.  

 

Os grupos B e D não apresentam qualquer proposta explícita para a ordenação 

dos textos. Curiosamente, o grupo B adopta uma estratégia diferente da dos 

restantes grupos: começa por fazer uma pequena síntese de cada texto, 

revelando ter conseguido captar a ideia principal de cada um. Esta estratégia 

aponta para a necessidade sentida pelo grupo em perceber do que tratava cada 

texto para depois os poder ordenar sequencialmente e segundo uma lógica 

derivada do conteúdo de cada um. Parece que pretendeu criar uma estratégia 

facilitadora da resolução da tarefa proposta e que lhe permitisse reflectir sobre o 

que cada grupo tinha escrito. Sugere o plano global do texto, tal como podemos 

ver pela sugestão que transcrevemos de seguida para se poder compreender 

melhor: 

 

 “Plano 

 Todos os grupos iam apresentar as suas peças, depois encontraram-se por acaso na 

 montanha mais alta da serra da Estrela e tornaram-se amigos.” 

 

Como podemos observar e, ao contrário da perspectiva dos restantes grupos, é 

de salientar que o plano deste grupo pressupõe que cada grupo representa uma 
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família diferente, existindo, então, cinco famílias diferentes em que cada uma vive 

a sua situação e depois encontrar-se-iam no final, num determinado local da 

serra. Repare-se que nesta sugestão de plano é perspectivada e evidenciada a 

vivência da situação, a representação das “peças” pelos grupos, e não a escrita 

que é preciso tornar coesa e coerente, articulando os diferentes textos. Os alunos 

dão mais valor à dramatização do que propriamente à articulação dos textos, 

como se a representação sequencial de cada texto per se assegurasse a 

coerência e a coesão desejáveis. Deste modo, os alunos pensam numa solução 

em que os diferentes textos corresponderiam a “peças” distintas, mas, 

incrivelmente, no final, as personagens de peças diferentes juntavam-se. Ora isto 

teria de desencadear um novo texto, com cinco famílias a interagir e, por 

conseguinte, novos diálogos. No entanto, os alunos não perspectivam as 

dificuldades logísticas de ter, em alternância, no palco, cinco grupos diferentes, 

com o mesmo cenário.  

 

O grupo D adopta também uma estratégia diferente, começando por copiar 

algumas falas do início do texto do grupo A, fazendo alterações ao nível da 

pontuação e/ou acrescentando às falas as expressões ou a pontuação, que aqui 

transcrevemos e sublinhamos para se poder compreender melhor: 

 

 “Grupo: A 

 Filho (contente) – Mana, acorda, acorda, vamos fazer as malas, para irmos á serra da 

 Estrela?  

 Filha (alegre) – Sim, fixe, vamos. Vou já fazer as minhas malas e tu toca a fazer as tuas 

 malas. 

 Filho (para a irmã) – Desculpa o atraso, vamos fazer as malas do pai e da mãe? 

 Filha – Sim, eu faço as da mãe e tu as do pai. 

 (…)” 

 

Curiosamente, este grupo adopta a mesma estratégia que adoptou anteriormente 

para melhoramento do texto: começou por introduzir modificações no próprio 

texto. E, possivelmente, neste caso, pretendia fazer o mesmo com todos os 

textos. Depois de lhe ter sido explicado que, neste dia, ainda não era 
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propriamente para alterar os textos, mas sim para dar ideias para os juntar, 

articulando, mudou de estratégia e deu sugestões genéricas válidas para 

melhorar os textos isoladamente, mas que não têm em conta as alterações 

necessárias para que, a partir dos cinco textos, se produza um só texto – ou seja, 

não perspectivou a união dos textos e alterações que isso implicava, mas só se 

conseguiu concentrar em cada texto. Repare-se que estas novas propostas vêm 

ao encontro das modificações que o grupo, concretamente, já tinha começado a 

fazer no texto do grupo A e, de certa forma, sintetizam as operações que os 

alunos estavam a fazer. Para melhor se entender, transcrevemos a seguir essas 

sugestões: 

 

 “Explicar melhor o que querem dizer, explicar melhor o texto. Ter atenção aos erros; 

 colocar mais didascálias; ter atenção à pontuação; ter atenção à maneira de falar da 

 personagem que fala (à idade que a personagem tem). Ver se falta alguma coisa, ou 

 alguma palavra.”  

 

Verificamos que nenhum dos grupos focou alterações concretas a realizar nos 

textos de modo a que, a partir dos cinco, se produzisse um único texto5. A 

elaboração de uma proposta de junção dos cinco textos revelou-se uma tarefa 

exigente, uma vez que implicava a leitura e a reflexão atenta de todos eles e não 

se tratava simplesmente de os “colar”, mas sim de proceder a transformações 

mais profundas. Era necessário, nomeadamente, prestar muita atenção às 

passagens de uns textos para os outros. Porém, os alunos não conseguiram ter 

este distanciamento, mas deram, apenas, sugestões microestruturais mais ou 

menos vagas, que nem sempre permitiriam à turma, na passagem para o texto 

colectivo, perceber exacta e rapidamente qual a mudança a produzir em função 

dessas mesmas sugestões. Portanto, os alunos mantiveram a autonomia dos 

textos, não alcançando um “total” – pelo menos nesta fase. 

 

Como dissemos atrás, as sugestões que acabámos de referir anteriormente, 

foram dadas pelos grupos na sessão dedicada à elaboração do plano para juntar 

                                                
5
 Cada um dos cinco textos passaria, assim, a ser um “excerto” do texto 

final e perderia a autonomia. 
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todos os textos de modo a produzir um só texto. Na sessão seguinte, foi iniciada a 

escrita colectiva do texto, tendo sido acordada entre todos a ordem pela qual 

ficariam os textos e que seria uma só família a viver as várias situações, uma vez 

que também havia a hipótese, colocada por um dos grupos, de as situações 

poderem ser vividas por várias famílias que depois se juntariam, como vimos 

anteriormente e cujos principais constrangimentos tivemos oportunidade de 

referir. 

 

Após essa primeira sessão de escrita do texto colectivo/reescrita dos textos 

parcelares, e porque se tinha realizado um trabalho concreto nos textos, notou-se 

que, no geral, os grupos ficaram mais conscientes do trabalho que era necessário 

fazer-se para juntar os textos, que deixariam de ser autónomos para passarem a 

ser partes de um todo coerente e coeso. Tal foi-se constatando ao longo das 

sessões, quer através das anotações escritas pelos alunos em folhas próprias 

para esse efeito, quer através das anotações que alguns grupos fizeram nas 

folhas onde tinham os textos fotocopiados (estas últimas anotações não foram 

consideradas para análise). 

  

Uma vez que, na primeira sessão, dedicada à escrita do texto colectivo, não 

foram feitos muitos avanços em termos de escrita, isto é, avanços em termos de 

passagem de uns textos para os outros (ficou-se pelo texto B), e tinha sido 

necessário muito questionamento e chamadas de atenção para certos 

pormenores, por parte da professora, na segunda sessão dedicada à escrita 

colectiva do texto, deixou-se um tempo inicial para cada grupo pensar novamente 

nas transformações que era necessário fazer para juntar os textos. Como já 

focámos, esta tarefa exige muita atenção quer àquilo que já foi dito anteriormente, 

quer àquilo que é dito a seguir e é difícil as crianças aperceberem-se do que é 

preciso alterar para que certos factos não entrem em contradição e repetição 

entre si. Aqui, o professor tem de se assumir, claramente, como gestor da tarefa; 

como mediador e impulsionador das aprendizagens – foi este o nosso papel. 
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Apresentamos, no quadro seguinte, as propostas e/ou comentários para a junção 

dos textos apresentadas pelos grupos na 2ª sessão de escrita colectiva: 

 

Quadro XIII – Síntese das propostas para a junção dos textos elaboradas na 2ª 

sessão de escrita do texto colectivo 

 

Grupos Propostas e/ou comentários Exemplos/Explicitação de modificações sugeridas 

Relacionados 
com a forma 
 

“falta de itálico”;  
“falta de entre parêntesis”;  
“falta de sinais de pontuação”;  
“sinais de pontuação a mais”;  
“espaços a mais”;  
“erros”. 

Específicos 
para um ou 
vários textos, 
perspectivando 
cada um 
autonomamente  

Relacionados 
com o 
conteúdo 

“(Ela esteve a pensar.)  
mal explicado”; 
“meter o título no início do texto”. 

A 

Com 
repercussões 
no sentido 
global do texto 
colectivo 

Relacionados 
com o 
conteúdo 

«tirar a partir de “(Passado 4 horas, no fim de tudo foram 
embora.)”»; 
“retirar o nome das personagens no início”; 
“retirar algumas partes”. 

Específicos 
para um ou 
vários textos, 
perspectivando 
cada um 
autonomamente 

Relacionados 
com o 
conteúdo 

Tenta melhorar o diálogo do seu texto (explicações do 
fenómeno da precipitação); 
Substitui a “didascália” final do seu texto por falas e didascálias; 
Sugere a substituição de palavras numa fala; 
Sugere o acrescento de personagens a proferir uma fala; 
Sugere a substituição da designação de uma personagem.  B 

Com 
repercussões 
no sentido 
global do texto 
colectivo 

Relacionados 
com o 
conteúdo 

“Grupo C 
A terceira fala do texto podemos tirar a serra da Estrela e meter 
à lagoa da serra da Estrela”. 

C 

Com 
repercussões 
no sentido 
global do texto 
colectivo 

Relacionados 
com o 
conteúdo 

“Podemos dizer que era uma grande família e que ia passar 5 
grandes aventuras. A primeira didascália do grupo D, não devia 
estar lá, porque já está no início.” 
 

D 

Com 
repercussões 
em cada texto 
autonomamente 
e no sentido 
global do texto 
colectivo 

Relacionados 
com o 
conteúdo 

“Juntar os textos por ordem de chegada à serra da Estrela. 
Acrescentar mais falas e mais didascálias. Retirar, acrescentar, 
modificar as falas e as didascálias.” 
 

E 

Específicos 
para um ou 
vários textos, 
perspectivando 
cada um  
autonomamente 

Relacionados 
com o 
conteúdo 

“meter as didascálias 
melhorar os textos 
No grupo B os filhos podiam perguntar se podem ir visitar a 
Serra da Estrela.” 

 
 

Como podemos observar, grande parte dos grupos (A, B, D e E) faz propostas 

e/ou comentários que dizem respeito a alterações a fazer especificamente num ou 
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em vários textos particularmente, isto é, que não têm repercussões tão directas 

em termos do sentido global do texto colectivo e que poderiam, até, revelar-se 

inúteis aquando da junção dos textos. Essas sugestões e comentários 

relacionam-se, essencialmente, com aspectos de conteúdo a não ser o grupo A 

que foca, sobretudo, aspectos formais.  

 

Este último grupo, por exemplo, dá sugestões e/ou faz comentários específicos 

para cada grupo, com excepção do seu próprio grupo. Essas 

sugestões/comentários que dá prendem-se, sobretudo, com aspectos formais dos 

textos, tais como: “falta de itálico” e “falta de entre parêntesis”, que refere 

relativamente a três textos; “falta de sinais de pontuação”, “sinais de pontuação a 

mais” e “espaços a mais”, que refere em relação a um texto, e “erros”, supondo-se 

que sejam erros de ortografia, que refere em relação a dois textos. Faz ainda um 

comentário que se prende mais com o conteúdo dos textos. Cita: “(Ela esteve a 

pensar.)”, didascália do texto C, escrevendo por baixo: “mal explicado”, supondo-

se que o que está mal explicado seja essa didascália. Não dá qualquer sugestão 

para a sua transformação. Além deste comentário, sugere ainda “meter o título no 

início do texto”, em relação a um dos textos. 

 

O grupo B, nesta mesma sessão dedicada à escrita colectiva do texto dá também 

sugestões que dizem respeito a um ou vários textos em particular, revelando 

preocupações com a melhoria de algumas falas, nomeadamente as que dão 

explicações sobre alguns fenómenos. Assim, no seu próprio texto, tenta melhorar 

a explicação dada pelo “Pai” sobre a formação das nuvens e do fenómeno da 

precipitação, acrescentando mais diálogos e mais didascálias. A explicação, que 

inicialmente é dada por uma personagem (“Pai”), é melhorada e passa a ser dada 

por duas (“Pai” e “Mãe”) e intercalada com uma pergunta de uma outra (“Filha”). A 

explicação da “Mãe” sobre a formação da neve também é melhorada. No final, 

onde tinha escrito uma “didascália” próxima de uma intervenção de um narrador, 

altera-a, escrevendo duas falas e duas didascálias. 
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Faz ainda sugestões de alterações mais pontuais, que também não influenciam a 

coerência do texto global, tais como a substituição de palavras numa fala: “É 

mesmo uma porcaria.” por “É mesmo uma lixeira.” e a alteração da designação de 

uma personagem, quer acrescentando mais nomes de personagens, quer 

substituindo a designação de outra. Por exemplo, na seguinte fala: “Rodrigo – 

Vamos buscar as coisas para limpar a lagoa!” acrescenta personagens: “Joana 

Lucas e Rodrigo – Vamos buscar as coisas para limpar a lagoa!” e na fala: “Lucas 

– Então vamos embora buscar.” substitui a designação da personagem por: 

“Raquel – Então vamos embora buscar.” 

 

Por sua vez, o grupo E dá sugestões de carácter muito geral que parecem dirigir-

se a um ou a vários textos em particular, como podemos ver nas sugestões: 

“meter as didascálias” e “melhorar os textos”. Revela ainda não ter compreendido 

muito bem as modificações que eram necessárias fazer nos textos para que, ao 

serem fundidos num só texto, este ficasse com sentido. Notamos isso, tanto nas 

suas sugestões, como nalgumas anotações que fez nos textos (embora estas não 

sejam objecto de análise), mas que aqui nos parecem reveladoras daquilo que 

afirmamos. Atente-se na sua outra sugestão: “No grupo B os filhos podiam 

perguntar se podem ir visitar a Serra da Estrela.” – esta já não fazia sentido uma 

vez que, nessa altura, a família já estava na serra da Estrela.  

 

Relativamente às anotações que faz nos textos, no texto do grupo C, por 

exemplo, na fala “Rodrigo – Podemos ir à Serra da Estrela?” acrescenta 

“passear”, tendo passado a fala para: “Rodrigo – Podemos ir passear à Serra da 

Estrela?” Como se pode ver, esta anotação também já não faz sentido pela 

mesma razão do que afirmámos atrás. 

 

Ao contrário do que acontece com este grupo, a maior parte dos grupos revela já 

preocupações com o sentido global do texto colectivo a produzir, tal como 

acontece com os grupos A, B, C e D.  
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As sugestões que transcrevemos a seguir, em que o grupo A sugere a supressão 

de partes dos textos, têm repercussões no sentido global do texto: «tirar a partir 

de “(Passado 4 horas, no fim de tudo foram embora.)”», que refere em relação ao 

texto C, uma vez que essa parte deixa de fazer sentido, já que a família continua 

a sua viagem pela serra; “retirar o nome das personagens no início”, que refere 

em relação ao grupo B, que, tal como eles, escreveu uma lista com o nome das 

personagens no início do texto e que, ao juntar os textos, já não faz sentido que lá 

esteja, uma vez que essa lista está no início do primeiro texto (texto A); “retirar 

algumas partes” e “retirar partes”, que refere em relação a dois textos, não 

especificando que partes considera. Não dá sugestões explícitas de acrescento 

nem de transformação. 

 

Repare-se que os comentários/ sugestões dadas denotam a aquisição de uma 

progressiva consciência, por parte deste grupo, do que é necessário fazer para 

que os textos possam ser juntos e fiquem com sentido e coerência. Para isso, é 

necessário, por exemplo, retirar algumas partes, uma vez que há repetições em 

vários textos. Pensamos que o trabalho realizado na sessão em que foi iniciada a 

escrita colectiva do texto final contribuiu para esta tomada de consciência.  

 

Também o grupo B em relação ao texto do grupo C, ao sugerir que na terceira 

fala do mesmo se retire “à serra da Estrela” e se escreva “à lagoa da serra da 

Estrela”, revela ter dado conta da incoerência textual que se gerava ao juntar os 

textos, havendo necessidade de a suprimir, uma vez que, de acordo com os 

textos anteriores, a família já estava na serra da Estrela e que, de acordo com 

esse texto, ia visitar a lagoa.          

 

Quanto ao grupo C, este revela também preocupações com a criação de 

coerência na junção dos textos, ao reparar na primeira didascália do texto D e 

comentar: “A primeira didascália do grupo D, não devia estar lá, porque já está no 

início.” Comentam também: “Podemos dizer que era uma grande família e que ia 

passar 5 grandes aventuras.” 
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Em relação a esta última sugestão, repetem o que tinha ficado decidido, já na 

sessão anterior, que seria uma única família a passar por cinco vivências 

diferentes. Relativamente às didascálias iniciais, este grupo também demonstra 

que começa a compreender que algumas delas tinham de ser alteradas, uma vez 

que, de certa forma, havia repetições em vários textos. Essa percepção não 

aconteceu logo nas sessões anteriores em que cada grupo realizou o plano para 

juntar os textos e se começou a escrita colectiva do texto a partir dos “textos 

parcelares”. 

 

Relativamente ao grupo D, embora as suas sugestões sejam susceptíveis de ter 

repercussões em cada texto autonomamente e no sentido global do texto 

colectivo, são, no entanto, muito gerais, pouco concretas relativamente àquilo que 

tinha de ser modificado nos textos para que, ao serem fundidos num só, este 

ficasse com sentido. Repare-se nas sugestões deste grupo: 

 

 “Juntar os textos por ordem de chegada à serra da Estrela. Acrescentar mais falas e mais 

 didascálias. Retirar, acrescentar, modificar as falas e as didascálias.” 

 

Este grupo talvez não tenha conseguido exprimir-se convenientemente ou não 

entendeu o que significava criar um texto colectivo nas circunstâncias acordadas 

entre todos, pois, por exemplo, sugere que os textos se juntem por ordem de 

chegada à serra da Estrela, quando tinha sido combinado que haveria uma única 

família a viajar. De resto, aquilo que o grupo refere é passível de sintetizar as 

operações textuais que tiveram de ser feitas para originar um só texto dramático – 

acrescentar, retirar, modificar – no entanto, o grupo não consegue (ou não chega 

a), pelo menos, exemplificar esta directriz.  

 

No geral, pudemos observar que desde a sessão dedicada à elaboração do plano 

para a junção dos textos até à segunda sessão dedicada à escrita colectiva, 

houve alguma evolução por parte dos grupos relativamente à percepção das 

modificações que era necessário fazer com implicações no sentido global do texto 

colectivo. Na primeira sessão referida, foram dadas sugestões um pouco gerais 
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que se prendiam essencialmente com a ordenação dos cinco textos e nenhum 

dos grupos focou alterações concretas a realizar nos textos de modo a que, a 

partir dos cinco, se produzisse um único texto. Pelo contrário, na segunda sessão 

referida, os grupos deram já algumas sugestões concretas quer específicos para 

um ou vários textos, perspectivando cada um autonomamente quer com 

repercussões no sentido global do texto colectivo. Julgamos que a primeira 

sessão de escrita colectiva contribuiu para a tomada de consciência de alguns 

procedimentos a realizar. Apesar de alguns grupos, especialmente o A, o B e o C 

terem revelado alguma preocupação com a criação de coerência ao proporem 

algumas modificações com repercussões no sentido global do texto colectivo, não 

as propuseram em todos os pontos onde era necessário fazê-lo. Isto mostra, mais 

uma vez, que esta tarefa envolvia um certo grau de complexidade, exigindo muita 

atenção e reflexão por parte das crianças. 

 

Na terceira sessão dedicada à escrita do texto colectivo – em que se deu, mais 

uma vez, a cada grupo, um tempo inicial para se pensar na junção dos textos – só 

o grupo B e o C adicionaram mais algumas sugestões. O primeiro sugere a 

substituição de uma “fala” atribuída ao “Carro” por uma didascália de som, uma 

vez que o “carro” não é personagem, expressando «No texto do grupo C quando 

diz “Carro – Bruuuuuuuuuuuum!” devia de ter uma didascália de som.». 

Aconselha, ainda, substituição da preposição, quando escreve «Quando a Joana 

fala diz “queres nadar na lagoa?” devia de estar queres ir nadar para a lagoa?». 

Nesta situação revela não ter compreendido a incongruência, uma vez que, se as 

acções anteriores se passavam no Inverno, não fazia sentido irem, naquele 

momento, nadar para a lagoa. Curiosamente, é um elemento deste grupo que dá 

conta desta incoerência chamando a atenção para ela durante a escrita do texto 

colectivo. 

 

Já quando o mesmo grupo sugere trocar «Rodrigo “Podemos ir à serra da 

Estrela?”» por «Podemos ir à lagoa da serra da Estrela.», revela novamente uma 

preocupação com a coerência textual, uma vez que a família já está na serra da 

Estrela e quer, de facto, ir para a lagoa. Repare-se que já tinha feito o mesmo 
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reparo na sessão anterior. E demonstra, mais uma vez, a preocupação com a 

união e a criação de coerência entre os textos, centrando-se, neste caso, na 

ligação entre os textos D e E, sugerindo o acrescento de uma didascália e a 

alteração da última fala da “Mãe” do texto D: “Mãe – Sim, é verdade, nós temos de nos 

ir embora.”, ao escrever:  

 

 “Para juntar o grupo D ao grupo E 

 (Dentro do carro) 

 Mãe: Agora estamos molhados podíamos ir para um hotel que fica aqui perto.” 

 

Este grupo sugere, também, a alteração da designação das personagens para se 

identificarem melhor os seus papéis, expondo: “Em vez de meterem os nomes 

Rodrigo, Lucas, Joana e Raquel podiam pôr filho, pai, mãe e filha, porque quem 

vir este teatro não sabe quem são as personagens.”.  

 

Por sua vez, o grupo C volta a preocupar-se com a primeira didascália do seu 

texto e com a necessidade de especificar melhor a informação que é veiculada 

pelos textos. Atente-se no que escreve: 

 

 “Na primeira didascália podemos dizer se foi mesmo a seguir à outra aventura. 

 Devíamos dizer qual era a lagoa.” 

 

Embora não expressem explicitamente qual é a didascália que mencionam, pelo 

que dizem a seguir parece ser a do texto do seu grupo, o C, já que a lagoa é 

referida nesse texto.  

 

Nesta terceira sessão de escrita do texto colectivo, os grupos B e C – e 

nomeadamente o B – voltaram a revelar empenho na realização da tarefa 

proposta. De facto, é um grupo que revelou reflexão e empenho pelo trabalho ao 

longo das sessões, apesar de ser constituído por uma criança com Necessidades 

Educativas Especiais e por um único rapaz que, por vezes, entrava em conflito 

com as raparigas. Se atentarmos nos seus cadernos de reflexões e impressões 

reparamos que os seus comentários referem situações quer de bom 
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entendimento e colaboração quer de conflito entre as raparigas e o rapaz. Entre 

as raparigas, principalmente entre duas delas, parece ter havido sempre um bom 

entendimento e colaboração no trabalho. 
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4. Escrita do texto colectivo 

 

Antes de começar esta etapa do trabalho, juntámos todos os textos (2ª versão) 

num único documento do “Word” para projectá-los, através de videoprojecção e, 

assim, todos poderem segui-los (projectados na tela) e acompanhar as 

modificações neles introduzidas. A professora ia questionando os alunos e/ou os 

grupos e ia escrevendo, no computador, as alterações propostas. Nessa altura, 

todos os grupos tinham consigo todos os textos, impressos em papel, o 

memorando de ajuda à reescrita elaborado na 8ª sessão e o seu plano para juntar 

os textos.    

 

Tal como já referimos, antes de se iniciar a escrita do texto colectivo, acordou-se 

que as situações de cada grupo seriam vividas por uma única família, uma vez 

que surgiu a hipótese, colocada pelo grupo B, de as várias situações poderem ser 

vividas por cinco famílias diferentes que depois se juntariam num determinado 

local da serra. 

 

Na produção do texto colectivo, houve duas preocupações fundamentais: a de 

aperfeiçoar os textos já escritos por cada grupo e a de produzir as alterações 

necessárias nesses textos para que, ao juntar/fundir todos eles num só, este 

último texto ficasse coerente e aperfeiçoado. Para que isso se concretizasse, foi 

necessário realizar algumas operações textuais de adição, de supressão e de 

substituição, quer nas didascálias, quer nos diálogos. Em relação às didascálias, 

houve também deslocamento. Foram feitas também correcções e modificações 

ao nível da Ortografia e da Pontuação, quer nas didascálias, quer nos diálogos.  

 

Nesta escrita do texto colectivo, que é também reescrita, uma vez que parte de 

textos já produzidos, houve a preocupação constante de pensar no texto como 

um todo coerente, tendo em conta a sua estrutura específica. As reflexões foram 

feitas no sentido de precisar a dinâmica entre os diálogos e as didascálias de 

modo a obter o melhor entrosamento possível entre eles. 
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4.1. Relativamente às didascálias, elas foram adicionadas onde se entendeu ser 

necessário explicar melhor os movimentos das personagens, tal como acontece 

entre as duas falas seguintes da Filha e do Filho, caso em que foi introduzida uma 

didascália indicando o local para onde se dirige o filho (didascália de espaço), o 

que este faz (didascália de movimento da personagem), e onde se encontra com 

a irmã (didascália de espaço): 

 

 “Filho (num tom baixo) – Encontramo-nos, no quarto dos pais daqui a cinco 
 minutos. 

 Filha (num tom baixo) – Está bem. 

 Filho – Desculpa o atraso, vamos fazer as malas?” 

 

 (Versão do grupo A)  

 
 “Filho (num tom baixo) – Encontramo-nos, no quarto dos pais daqui a cinco 
 minutos. 
 
 Filha (num tom baixo) – Está bem. 
 
 (O filho vai para o seu quarto e faz a sua mala. Encontram-se os dois à porta do 
 quarto dos pais.) 
 
 Filho (falando baixinho) – Desculpa o atraso, vamos fazer as malas dos pais?” 
 

 (Versão final) 

 

O mesmo aconteceu entre a fala do Pai e do Filho, onde se acrescentou uma 

didascália referindo o que o filho faz (didascália de movimento) e o tempo que 

decorre (didascália temporal): 

 

 

 

 

 

 



 

 171 

 

 
“Filho – A mim parece-me que é o meu gel 
– de – banho. 
 
Mãe – Eu acho que ele está lá em cima. 
 
Pai – Se não o encontrares, podes levar um 
dos meus. 
 
Filho – Então vou levar o teu.” 
 

(Versão do grupo A) 

 

 
“Filho – A mim falta-me o gel de banho.  
 
Mãe – Eu acho que ele está lá em cima. 
 
Filho – Onde? 
 
Mãe – Na casa de banho de cima dentro do 
armário.  
 
Pai – Se não o encontrares, podes levar um 
dos meus. 
 
(O filho sai e volta daí a pouco.)   
 
Filho – Não encontrei o meu. Então vou 
levar um dos teus.” 
 
(Versão final) 

 

 

Foram também acrescentadas didascálias de expressão a seguir à designação da 

personagem, indicando o modo como a personagem fala ou como se sente, nos 

exemplos seguintes: 

 

 “Filho (falando baixinho) – Desculpa o atraso, vamos fazer as malas dos pais?” 
 

 “Filha (cansada) – Ufa!! Vamos outra vez para a cama.” 
 
 “Filho e Filha (muito admirados e alegres olham pela janela do carro) – Oh!   
   Nunca tínhamos visto neve!” 
 

 
Além do modo como se expressam as personagens, cuja didascália foi 

acrescentada na última fala transcrita, foi também introduzida uma indicação do 

movimento das personagens e do local onde se encontram. Esta última indicação 

“olham pela janela do carro” foi introduzida durante a fase de preparação para a 

dramatização por sugestão dos alunos, por acharem que havia necessidade de 

referir o local onde se encontravam as personagens. 
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Fizeram-se também acrescentos de didascálias de personagem indicando o modo 

como uma personagem interage fisicamente com outra, como nos exemplos 

seguintes em que foram introduzidas didascálias que indicam uma interacção 

corporal que se estabelece entre as personagens, um contacto físico entre elas 

(relação corporal). Já que se tratava de uma família, era natural que houvesse 

alguma aproximação física, como a que foi descrita: “(Abana o pai.)”; “ 

(abraçando a mãe)”; “ (Abraça-o também.)”.  

 
 “Filho (chega ao quarto dos pais) – Acorda, seu molengão. (Abana o pai.)” 
 

 “Pai (abraçando a mãe) – Queres que eu te aqueça também?” 
 
 “Mãe – Sim. Está bem. (Abraça-o também.)” 
 
É de ressalvar que as segunda e terceira didascálias dos exemplos anteriores 

foram aproveitadas da escrita do grupo C que escreve, entre a fala do Lucas (pai) 

e da Joana (mãe), a didascália “(Abraçando a Joana .)”:  

 

 “Lucas – Anda lá. 
 
 (Abraçando a Joana .) 
 
 Joana – Está bem, eu vou.” 
 
 (Versão do grupo C) 

 
 
Acrescentaram-se também outras didascálias de personagem, indicando a quem 

as personagens se dirigem, tal como acontece na fala do Pai:  

 

“Pai (dirige-se ao filho) – Vai ao armário buscar as taças para comerem os 

cereais. Eu prefiro tomar café.”, em que era necessário esclarecer para quem 

falava o Pai, uma vez que a família se encontrava toda reunida. Além disso, nos 

textos dos vários grupos, como referimos atrás, não eram dadas quaisquer 

indicações deste tipo. 
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Adicionaram-se também “didascálias iniciais”. Estas são fundamentais, uma vez 

que fazem a apresentação da situação inicial, podendo dar informações de vária 

ordem. Desse modo, acrescentou-se, por exemplo, uma referência temporal na 

didascália inicial do texto A “É um sábado de manhã cedo.”, o que era 

importante para situar a acção no tempo e dar-lhe uma ordem cronológica de 

acordo com as acções que se seguiriam. Além disso, essa indicação temporal 

tinha sido dada no texto da situação que os alunos tiveram de improvisar, mas o 

grupo não a tinha tido em conta ao escrever os seus textos, nem na primeira 

versão, resultante da improvisação, nem na segunda, resultante da reescrita do 

primeiro texto.   

 

 “(A casa contem três quartos, duas casas- de- banho, uma grande sala e uma 
 grande cozinha. Na sala, há uma grande mesa... 
 O filho mais novo, vai até ao quarto da irmã.)” 
 
 (Versão do grupo A) 

 

 “(A casa contém três quartos, duas casas de banho, uma grande sala e uma grande 
 cozinha. Na sala, há uma grande mesa... É um sábado de manhã cedo. 
 O filho mais novo vai até ao quarto da irmã.)” 
 

 (Versão final) 

 

Na didascália inicial do grupo B acrescentou-se também “A família chega à 

Serra da Estrela. Estava tudo coberto de neve. Sábado a meio da manhã.)”. 

Com estas indicações, adoptou-se claramente uma linha de continuidade com o 

texto A, quando se fala na família e no tempo em que decorre a acção. Assim, 

nesta didascália surgem, sobretudo, informações acerca do movimento das 

personagens, do espaço e do tempo. 

 

Uma vez que o texto colectivo resulta da junção dos diferentes textos produzidos 

pelos vários grupos, foi necessário, na produção da turma, fazer uma reflexão 

mais profunda e continuada nas passagens de uns textos para os outros. Por 

outras palavras, no final e no início de cada um, para evitar incongruências.  
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Além de se terem acrescentado algumas didascálias, foi também necessário 

suprimir outras, nomeadamente nas didascálias iniciais. A informação que já tinha 

sido dada nos textos anteriores teve de ser suprimida, como no exemplo do texto 

B: “Num sábado de manhã, uma família composta por uma mãe, um pai, uma 

filha e um filho, que chegaram de automóvel á Serra da Estrela.” e  “Uma 

família chega de automóvel á Serra da Estrela. Os dois filhos estavam muito 

admirados, porque nunca tinham visto neve.”, pois parte dessa informação já  

tinha sido dada, estava repetida e, relativamente à reacção dos filhos, essa 

informação deveria ser revelada através dos diálogos acompanhados por 

didascálias. 

 

Comparem-se as duas versões: 

 

 “Num sábado de manhã, uma família composta por uma mãe, um pai, uma filha e 
 um filho, que chegaram de automóvel á Serra da Estrela.  
 O espaço cénico deve ter a forma de varias  serras cobertas de neve. 
 
 Chegada á Serra da Estrela 
 
 Uma família chega de automóvel á Serra da Estrela.  Os dois filhos estavam muito 
 admirados, porque nunca tinham visto neve. 
 
 Filho e filha: Oh! Nunca tínhamos visto neve!” 
 

 (Versão do grupo B) 

 

 “(O espaço cénico deve ter a forma de várias serras cobertas de neve. 
  A família chega à Serra da Estrela. Estava tudo coberto de neve. Sábado a meio 
 da manhã.) 
 
 Filho e Filha (muito admirados e alegres olham pela janela do carro) – Oh! Nunca 
 tínhamos visto neve! 
 
 Filho – Mana, sabes alguma coisa sobre a neve?” 
 

 (Versão final) 
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Aqui, foi necessário observar e reflectir sobre o que já tinha sido escrito atrás para 

não haver repetições desnecessárias. Houve igualmente a oportunidade de 

repensar sobre algumas particularidades do texto dramático. Repare-se que a 

última parte da didascália possui algumas características narrativas e a 

informação que é dada deveria ser dada pelas personagens, pois eram elas que 

deveriam mostrar a admiração que é referida.  

 

Operações de supressão do mesmo tipo e visando os mesmos objectivos foram 

também realizadas nas didascálias iniciais de outros textos, tal como no texto D, 

de onde foi retirado “Uma família foi visitar a serra da Estrela.” e “O pai e a 

mãe falavam sobre rios aos seus filhos, quando se aperceberam que se 

aproximavam nuvens muito, muito escuras.” já que também aqui havia 

informação repetida e outra que deveria ser dada pelos diálogos e didascálias a 

eles associados.  

 

 “Uma família foi visitar a serra da Estrela. Foi passear junto ás margens do rio 
 Mondego. O pai e a mãe falavam sobre rios aos seus filhos, quando se aperceberam 
 que se aproximavam nuvens muito, muito escuras.” 
 
 (Versão do grupo D) 

 

 “(Depois do almoço, ao início da tarde, vão passear junto às margens do rio 
 Mondego.) 
 

 Filho – Pai, onde é que nasce o rio Mondego?” 
 
 (Versão final) 

 

Notou-se, pelas participações e comentários dos alunos, uma tomada de 

consciência progressiva daquilo que era necessário fazer para que houvesse 

coerência na união dos textos.  

 

Ainda com vista à manutenção da coesão e coerência textuais, na didascália 

“(Enquanto os filhos se vestem, a mãe mete em cima da grande mesa que há 



 

176 

na sala, manteiga, pão, leite, cereais, café, açúcar, torradas etc.)”, substituiu-

se “em cima de uma grande mesa” por “em cima da grande mesa”. Deste 

modo, substituiu-se o artigo indefinido pelo artigo definido, já que essa mesa já 

havia sido mencionada na didascália inicial. Isto fez com que fosse necessário 

proceder, mais uma vez, a uma reflexão e a uma atenção reforçada ao que já 

tinha sido escrito anteriormente. Possibilitou também uma reflexão sobre o 

funcionamento da língua relativamente à distinção entre os artigos definidos e 

indefinidos. 

 

Com o intuito de escrever um texto com características o mais próximo possível 

do texto dramático, atentou-se, tal como já foi referido acima, à existência de 

algumas didascálias com características próximas do texto narrativo, como 

acontece na última “didascália” do texto B, que foi substituída por duas falas e 

duas didascálias de movimento: 

 

 “A família estava a almoçar quando a filha bebeu um copo de água e disse: esta 
 água está limpa e tratada.”  
 
 (Versão do grupo B) 

 

 “Mãe – Filha, queres um copo de água? (Estende o braço para a filha com um 
 copo de água na mão.) 
 
 Filha – Pode ser. (Agarra o copo.) Esta água já está limpa e tratada para nós 
 podermos utilizá-la. Por exemplo, para bebermos, para nos lavarmos, etc.” 
 
 (Versão final) 

 

Repare-se ainda que aquela “didascália” dava indicações de que a família estava 

a almoçar. Ora o texto seguinte, o C, passava-se ao fim da manhã e, portanto, 

não seria normal a família almoçar antes dessa altura. Novamente com o 

objectivo de manter a coerência textual, deslocou-se essa informação para o final 

do texto C. Esta incongruência foi notada por um dos grupos que a transmitiu à 

turma. Esta situação permitiu, também ela, pensar no tempo em que decorre a 

acção e no modo como esse tempo condiciona as acções e os hábitos das 
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pessoas. Além disso, era necessário ter esse aspecto em conta na escrita do 

texto.   

 

 Mãe, Filho e Filha (todos ao mesmo tempo) – Boa ideia!  
 
 (Vão almoçar.) 
 
 (Versão final) 

 

O grupo C atribuiu nomes próprios à designação das personagens e, aqui, havia 

necessidade de uniformizar essa designação. Indagados os alunos sobre esta 

questão, decidiram utilizar a designação “Filho, Filha, Pai, Mãe”, porque julgaram 

ser mais fácil a leitura e mais rápida a identificação das personagens. Decidiu-se 

também usar nomes próprios quando as personagens falam entre si mantendo os 

nomes que este grupo deu às personagens. Mais tarde, aquando das revisões 

finais ao texto, decidiu-se atribuir o nome “Simão” ao Filho em vez de “Rodrigo” 

para permanecer o mesmo nome atribuído pelo grupo E. 

 

Procedeu-se também à substituição da designação de algumas personagens, ou 

seja, uma determinada fala que tinha sido dita por uma personagem passou a ser 

dita por outra, como nos exemplos que se seguem, por se entender que essas 

falas se adequavam melhor a outra personagem.  

   

 “Filha – Então metam as coisas no carro para irmos embora, para a serra da 
 Estrela.” 
 

 (Versão do grupo A) 

 

  “Mãe – Então metam as coisas no carro para irmos embora, para a serra da 
 Estrela.” 
 
 (Versão final) 
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 Pai:(contente) A água é conduzida para dentro de um decantador onde se deposita a 
 lama.  
 A água sofre um tratamento biológico com bactérias que digerem a matéria 
 orgânica. 
 
 Filha: A decantação seguinte permite o depósito das lamas resultantes da actividade 
 das bactérias. A água é finalmente restituída ao meio natural, a maior parte das 
 vezes ao rio. 
 

 (Versão do grupo B) 

 

 Pai (contente) – A água é conduzida para dentro de um decantador onde se deposita 
 a lama. A água sofre um tratamento biológico com bactérias que digerem a matéria 
 orgânica. A decantação seguinte permite o depósito das lamas resultantes da 
 actividade das bactérias. A água é finalmente restituída ao meio natural, a maior 
 parte das vezes ao rio. 
 
 (Versão final) 

 

Relativamente à fala da Filha no texto A, entendeu-se que seria mais apropriado 

ser um adulto a proferir aquela fala, a dar aquela ordem. Aquilo que era dito pela 

Filha no texto B, passou a ser dito pelo Pai, por se julgar que a explicação dada 

era um pouco complexa para a sua idade e níveis de conhecimento. 

 

Por uma questão de coerência, foi ainda substituída a designação da(s) 

personagem(s) na seguinte fala do texto E, uma vez que a Mãe não se 

encontrava presente, naquele momento, e a didascália revela “Toda a família”.  

 

 “Toda a família: Porquê? (exaustos)” 
 
 (Versão do grupo E) 

 

 “Pai e Filhos – Porquê? (Exaustos.)” 
 
 (Versão final) 

 

Ainda por uma questão de coerência textual, substituiu-se também a designação 

da personagem, nesse mesmo texto, de “Toda a gente” para “Mãe, Pai, Filho e 
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o Recepcionista”, uma vez que tinha sido a Filha a fazer a proposta e não fazia 

sentido responder também a si própria. 

 
 Filha: E, se ajudássemos a fazer uma lista de dicas para os hospedes 
 
 poupar água. 
 

 Toda a gente: BOA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 (Versão do grupo E) 

 

 Filha – E, se ajudássemos a fazer uma lista de dicas para os hóspedes 
 pouparem água? 
 
 Mãe, Pai, Filho e o Recepcionista (ao mesmo tempo) – BOA!!!! 
 
 (Versão final) 

 

Procedeu-se ainda à correcção da pontuação de algumas didascálias, tal como 

na didascália inicial do texto A “(…) O filho mais novo, vai até ao quarto da 

irmã.)” onde o grupo tinha colocado uma vírgula entre o sujeito e o predicado. 

Como o sujeito da frase é longo e, na oralidade se faz uma pequena pausa isso 

faz com que, por vezes, os alunos façam a transposição da oralidade para a 

escrita e não tenham em conta a especificidade da regra do código escrito.   

 

Foi também feita a correcção ortográfica das palavras escritas com erro, quer por 

sugestão/chamada de atenção da professora, quer por sugestão dos alunos. 

Algumas correcções incidiram na acentuação das palavras, tendo sido corrigida, 

por exemplo, a acentuação do “á”, em várias situações e em vários textos, 

substituindo-se o acento agudo pelo acento grave: “(Chegam todos ao mesmo 

tempo á grande mesa.)” foi substituído por “(Chegam todos ao mesmo tempo à 

grande mesa.)” Outras correcções incidiram noutros aspectos, tais como nos 

erros que resultam da confusão entre o fonema e a sua representação gráfica, 

como em “seriais”, por exemplo, que foi substituído por “cereais” na didascália 
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“(Enquanto os filhos se vestem, a mãe mete em cima de uma grande mesa que 

há na sala, manteiga, pão, leite, cereais, café, açúcar, torradas etc.)” 

 

Já na fase de revisão do texto colectivo, foram também corrigidos alguns 

aspectos formais, tais como a passagem de algumas didascálias para letras 

iniciais maiúsculas, como nos exemplos dados a seguir: 

 

 “Mãe – A neve forma-se quando o calor do sol aquece a água dos mares, rios, 
 lagos, lagoas, … e ela evapora-se. Quando o vapor da água chega a uma camada da 
 atmosfera e … (O pai interrompe-a.)” 
 
 “Mãe – Filha, queres um copo de água? (Estende o braço para a filha com um 
 copo de água na mão.) 
 
 Filha – Pode ser. (Agarra o copo.) Esta água já está limpa e tratada para nós 
 podermos utilizá-la. Por exemplo, para bebermos, para nos lavarmos, etc.” 
 

 
Na fase de revisão do texto foram ainda corrigidos os tempos verbais que, 

nalguns casos, se encontravam no pretérito quando deveriam estar no presente, 

tal como nos exemplos seguintes: 

 

 “(Os dois filhos foram ver as suas malas.)” que  passou para “(Os dois filhos 
 vão ver as suas malas.)”. 
 
 “(Eles andaram um pouco para chegar à lagoa. Encontraram a lagoa cheia de lixo 

 junto às margens.)” que se modificou para “(Eles andam um pouco para chegar 

 à lagoa. Encontram a lagoa cheia de lixo junto às margens.)”. 

 
 “(Estava a anoitecer.)” que se alterou para “(Está a anoitecer.)”. 
 

Tendo em conta que as didascálias se têm de diferenciar formalmente dos 

diálogos, foi necessário fazer também modificações ao nível formal, tais como a 

sua colocação entre parêntesis e a escrita em itálico. Foram acrescentados 

parêntesis onde se verificava a sua ausência e passadas as didascálias para 

itálico também nos textos onde havia essa ausência. A designação das 

personagens foi também passada para negrito e separada das falas por meio de 
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travessão. Estas duas decisões foram tomadas em grande grupo, que mostrou 

preferência por esta forma (no seu texto, nenhum dos grupos tinha diferenciado a 

designação das personagens, em termos gráficos, das réplicas; dois grupos 

tinham usado os dois pontos e três, o travessão para separar a designação das 

personagens das suas falas). 

 

Como sabemos, as características do texto dramático implicam sempre um 

entrosamento entre diálogos e didascálias, mas, para uma melhor organização e 

apresentação das modificações realizadas nos textos, apresentámos atrás as 

modificações realizadas ao nível das didascálias e apresentamos a seguir as 

modificações realizadas ao nível dos diálogos.  

 

4.2. Tal como nas didascálias, nos diálogos realizaram-se também operações de 

adição, supressão e substituição. 

 

Houve situações em que se adicionaram falas inteiras por se perceber que havia 

necessidade, quer de acrescentar informação, quer de pôr uma personagem a 

responder a outra. Tal aconteceu, por exemplo, entre a fala e a didascália 

seguintes, onde se introduziu uma fala do Pai respondendo ao Filho: 

 

 Filho – Anda, vamos comer. 
 
 (Chegam todos ao mesmo tempo á grande mesa. ) 
 
 (Versão do grupo A) 

 

 “Filho – Anda, vamos comer. 
 
 Pai – Está bem. Já vou. Deixa-me vestir. (O filho sai.) 
 
 (Chegam todos ao mesmo tempo à grande mesa da sala.)” 
 
 (Versão final) 
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Dá-se a seguir outro exemplo em que se acrescentaram falas, aumentando a 

interacção verbal entre as personagens, com os mesmos propósitos já 

mencionados: 

 

 
“Filho – Vamos para a serra da Estrela? 
 
Pai – Pode ser. Só temos de fazer as malas. 
 
Filha – Já fizemos pai, não é preciso. 
 
Mãe – Então, vão ver se têm tudo para a 
viagem. 
 
Filho – A mim parece – me que me falta 
alguma coisa.” 
 
(Versão do grupo A) 

 

“Filho (dirigindo-se ao pai) – Vamos já 
para a serra da Estrela? 
 

Pai – Sim. Só temos de fazer as malas. 
 
Filha – Já fizemos pai, não é preciso. As 
malas já estão todas feitas. 
 
Mãe e Pai – Obrigado, meus filhos! 
 
Mãe – Então, vão ver se têm tudo para a 
viagem. 
 
(Os dois filhos vão ver as suas malas.) 
 
Filha – Eu já tenho tudo. A mim não me 
falta nada. 
 
Filho – A mim parece – me que me falta 
alguma coisa.” 
 
(Versão final) 

 

 

Nesta situação, foram acrescentadas as falas completas da Mãe e Pai e a última 

da Filha e foi acrescentada também a última parte da primeira fala da Filha “As 

malas já estão todas feitas.”  

 

Aqui, houve a oportunidade de reflectir com os alunos sobre o diálogo e sobre as 

possibilidades de este ser melhorado, quer tendo em conta modos de interacção 

entre as personagens, quer pensando na melhor forma de transmitir a mensagem 

a um possível leitor. Os acrescentos feitos foram pensados com o propósito de 

tornar as interacções verbais um pouco mais ricas, tanto em quantidade como em 

qualidade. 
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Foram também criados diálogos inteiros para enriquecer o texto e se fazer 

entender melhor o contexto, como aconteceu entre as falas do Pai quando diz 

“Chegamos.” e da Mãe quando diz “Vou há casa de banho.” em que se 

acrescentaram várias falas entre a Família e o Recepcionista.  

 

 

“Pai: Chegamos. 
 
(Abrem a porta e tiram as malas.) 
 
Mãe: Vou há casa de banho.” 
 
(Versão do grupo E)  

 

“Pai – Finalmente chegámos ao hotel. 
 
Filha e Filho – Boa!  
 
(Abrem a porta e tiram as malas. 
Entram no hotel e vão ter com o 
recepcionista.) 
 
Mãe – Boa noite! Têm algum quarto vago?  
  
Recepcionista – Sim, temos quatro quartos 
vagos. 
 
Pai – Qual é que tem a vista mais bonita? 
 
Recepcionista – É o quarto número 
dezasseis. 
 
Pai – Então queremos esse quarto. Quantas 
camas tem? 
 
Recepcionista – Tem uma de casal e uma 
de solteiro. Também tem um sofá cama. 
 
Mãe – Vou à casa de banho.” 
 
(Versão final)  

 

 

 
Foram também inseridas palavras ou expressões nas falas. Por exemplo, na 

seguinte fala do Filho acrescentou-se “já”, mudando o sentido da pergunta, 

mostrando que já era suposto irem à serra da Estrela e que todos sabiam isso. 

Por esse motivo já tinham feito as malas. 
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“Filho – Vamos para a serra da Estrela?” 

(Versão do grupo A) 

“Filho (dirigindo-se ao pai) – Vamos já 

para a serra da Estrela?” 

(Versão final) 

 

Utilizou-se também o acrescento da expressão “outra vez” na fala da Filha, que 

transcrevemos a seguir, também para fazer notar que os dois iam novamente 

para a cama.  

 

 “Filha – Ufa!! Vamos para a cama.” 

 (Versão do grupo A) 

 

 “Filha (cansada) – Ufa!! Vamos outra vez para a cama.” 

 (Versão final) 

 

E na seguinte fala da Mãe foi também acrescentado “ao carro” para identificar o 

local onde se encontrava a Filha, uma vez que nesta parte do texto C a família 

ainda se encontrava em casa e, no texto colectivo, já se encontrava na serra da 

Estrela. 

 

 “Joana – Vai chamar a tua irmã.” 

 (Versão do grupo C) 

 

 “Mãe – Vai chamar a tua irmã ao carro.” 
 

 (Versão final) 

 
Estas adições surgiram a partir da discussão em grande grupo que permitiu 

reflectir sobre o contexto que viviam as personagens, sobretudo sobre aquilo que 

já tinham vivido antes. Além disso, reflectiu-se também, sobre a necessidade de 

precisar a informação remetendo para aquilo que já tinha acontecido 

anteriormente. 
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Já o acrescento seguinte, feito na fala do Pai, “(…) porque as árvores são muito 

altas e atraem os raios.”, teve como objectivo criar uma justificação, 

acrescentando informação à afirmação feita. 

  

 “Filho – Vamos para baixo daquela árvore? 
 
  Pai – Não, é muito perigoso, um raio pode-nos atingir, porque as árvores são muito 
  altas e atraem os raios.” 
 

Fizeram-se ainda acrescentos nas falas para se introduzir elementos de ligação 

com o texto seguinte, como aconteceu no final do texto D em que na fala do Pai 

se acrescentou “para o hotel.”, uma vez que a família, no texto seguinte, ia para 

o hotel. 

 

 “Pai – É melhor irmos embora.” 
 
 (Versão do grupo D) 
 
 
 “Pai – É melhor irmos embora para o hotel.” 
 
 (Versão final) 
 

Procedeu-se também à substituição de partes de falas de uma personagem, de 

modo que estas se tornassem mais concordantes com a intervenção da 

personagem com quem interagia, como aconteceu na seguinte resposta do Pai ao 

Filho, em que se substituiu “Pode ser” por “Sim”: 

 

 “Filho – Vamos para a serra da Estrela? 

  Pai – Pode ser. Só temos de fazer as malas.” 

  (Versão do grupo A) 

 

 “Filho (dirigindo-se ao pai) – Vamos já para a serra da Estrela? 
 

   Pai – Sim. Só temos de fazer as malas.” 
 
   (Versão final) 



 

186 

Foram também alteradas algumas falas como a do Filho em que se substituiu “A 

mim parece-me que é o meu gel – de – banho.” por “A mim falta-me o gel de 

banho.” para, por um lado, evitar a repetição nas duas falas e, por outro, 

manifestar uma certeza maior em relação àquilo que é dito. Aqui, houve reflexão 

sobre o sentido das duas afirmações, sobre qual se adequava melhor à situação e 

por qual deles se iria optar. 

 

 “Filho – A mim parece – me que me falta alguma coisa. 
 
 Pai – O que é? 
 
 Filho – A mim parece-me que é o meu gel – de – banho.” 
 
 (Versão do grupo A) 

 

 “Filho – A mim parece – me que me falta alguma coisa. 
 
  Pai – O que é? 
 
  Filho – A mim falta-me o gel de banho.”  
 
  (Versão final) 

 

Na seguinte fala do Filho, escrita no início do texto C, foi necessário substituir 

também “Podemos ir à Serra da Estrela?” por “Podemos ir à lagoa que há aqui 

na serra?”. Na realidade, a família estava já na serra da Estrela, não fazendo 

sentido fazer aquela pergunta. 

 
 

“Rodrigo – Pai! Pai! Pai! Paiiii! 
 
Lucas – Sim, Rodrigo ? 
 
Rodrigo – Podemos ir à Serra da Estrela?” 
 

(Versão do grupo C) 

“Filho – Pai! Pai! Pai! Paiiii! 
 
Pai – Sim, Simão? 
 
Filho – Podemos ir à lagoa que há aqui na 
serra?” 
 
(Versão final) 
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Foram ainda substituídas partes de falas, como a seguinte, do Filho, para haver 

mais precisão, já que não era da limpeza da lagoa propriamente dita que se 

tratava, mas das suas margens. Além disso, passa também a ser referido onde e 

o que é que vão buscar.  

 

 “Rodrigo – Vamos buscar as coisas para limpar a lagoa! 
 
  Lucas – Então vamos embora  buscar.” 
 
  (Versão do grupo C) 

 

 “Filho – Vamos ao carro buscar sacos e o balde para apanhar o lixo? 
 
  Pai – Sim, então vamos embora buscar.” 
 
  (Versão final) 

 

Substituíram-se também falas completas para manter a coerência textual como a 

fala da Filha na seguinte parte do texto: 

 

“Joana – Vai chamar a tua irmã. 
 
(O Rodrigo vai chamar a irmã.) 
 
Rodrigo – Raquel! Anda connosco à Serra 
da Estrela! 
 
Raquel – Nem pensar, eu não vou.” 
 
(Versão do grupo C) 

“Mãe – Vai chamar a tua irmã ao carro. 
 
(O filho vai chamar a irmã.) 
 
Filho – Raquel! Anda connosco à lagoa! 
 
Filha – Não me apetece sair do carro!” 
 

(Versão final) 

 

 

Repare-se, mais uma vez, que a situação do texto C se passava ainda em casa, 

enquanto que a do texto colectivo se passava já na serra da Estrela. 
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Substituiu-se a fala atribuída ao Carro pelo grupo C por uma didascália de som. 

 

 “Carro – Bruuuuuuuuuuuum!” 
 
 “(Ouve-se o barulho do carro. Bruuuuuuuuuuuum!)” 
 

Um exemplo paradigmático de alteração feita foi aquela que se realizou no texto 

C em que teve de ser retirada toda a parte do diálogo desenvolvido em torno da 

proposta da mãe para nadarem na lagoa, e criado um novo diálogo. De facto, a 

situação vivida pela família nos “restantes textos” passava-se no Inverno quando 

não era possível nadarem na lagoa. Esta incoerência foi notada por um aluno 

que, quando chegámos a esta parte do texto, perguntou de repente: “É Verão ou 

é Inverno?” Este comentário e a discussão que se seguiu permitiu reflectir sobre o 

tempo cronológico que, neste caso, tem influência no tempo climatérico em que 

decorre a acção e de como esse tempo pode condicionar as vivências e acções 

das personagens. 

 

 
“Rodrigo – Isto é que é uma lagoa! 
 
Joana – Queres nadar na lagoa? 
 
Rodrigo – Sim, claro. 
 
Lucas – Então vai ao carro buscar os 
calções! 
 
Rodrigo – Está bem. 
 
(e vai buscar os calções) 
 
(…)” 
 
(Versão do grupo C) 
 

“Filho – Isto é que é uma lagoa! 

 

Mãe – Vamos embora? 
 
Filho – Vamos antes dar um passeio à volta 
da lagoa. 
 

Pai – Está bem. 
 
Filho – A lagoa está melhor do que estava! 
 
Filha – Tens razão! 
 
(…)” 
 
(Versão final) 
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Retiraram-se também palavras repetidas nas falas tal como na fala seguinte, em 

que foi retirado “malas” a seguir a “tuas” por ser desnecessária a repetição: 

 

Filha (alegre e falando baixinho) – Fixe, vamos, vou já fazer as minhas malas e tu toca a 
fazer as tuas! 
 

Houve necessidade de suprimir partes completas do diálogo, como no final do 

texto C, que deixaram de fazer sentido, neste caso, porque a família ia 

permanecer na serra, assim como no início do texto E, uma vez que aí é retratada 

a família a sair de casa e, no texto colectivo, já se encontrava na serra. 

Transcrevemos, a seguir, as partes que foram retiradas: 

 

“(Passado 4 horas, no fim de tudo foram 
embora.) 
 
Carro – Bruuuuuum! 
 
(Chegaram a casa.) 
 
Rodrigo – Foi um dia cansativo, vou dormir 
adeus. 
 
Raquel – Vou para o meu quarto.” 
 

(Versão do grupo C) 

“Pai: Meninos todos para o carro. 
 
(Eles entram para o carro) 
 
Meninos: Onde é que vamos? 
 
Mãe: Vamos à serra da ESTRELA. 
 
(Fazem uma visita.) 
 
(Vrrrrrrrrrrrrrruuuummmmmm!)” 
 
(Versão do grupo E) 

 

Foram feitas também alterações na pontuação, tendo-se substituído o ponto final 

pelo ponto de exclamação para tornar as falas mais expressivas, como na última 

parte da seguinte fala do Filho e na fala do Pai: 

 
 “Filho (contente) – Mana, acorda, acorda, vamos fazer as malas, para irmos á serra 
 da Estrela.” 
 
 (Versão do grupo A) 

 
 “Filho (contente e falando baixinho) – Mana, acorda, acorda! Vamos fazer as 
 malas, para irmos à serra da Estrela!” 
 (Versão final) 
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 “Pai – O rio Mondego nasce na serra da Estrela e desagua na Figueira da Foz.   
 Quando tu tiveres a idade da tua irmã, já vais saber várias coisas sobre rios.” 
 

  (Versão do grupo D) 

 

  “Pai – O rio Mondego nasce na serra da Estrela e desagua na Figueira da Foz.   
  Quando tu tiveres a idade da tua irmã, já vais saber várias coisas sobre rios!” 
 
   (Versão final) 

 

Nestas partes, houve a oportunidade para reflectir sobre a questão da pontuação 

e do modo como esta influencia a entoação e a expressividade das personagens 

e, consequentemente a leitura por parte de um leitor. 

 

Durante a escrita colectiva do texto reflectiu-se também acerca do modo como a 

pontuação pode alterar o sentido daquilo que é dito. Atente-se na modificação 

realizada na seguinte pergunta da Mãe à Filha. A frase foi dividida em duas 

através de um ponto final, originando uma frase assertiva e outra interrogativa. A 

vírgula foi substituída pelo ponto final. O grupo que tinha escrito o texto D foi 

questionado sobre o sentido que queria dar à questão e foram colocadas duas 

hipóteses à consideração: uma em que se poderia pôr o ponto final no local onde 

ficou, a outra, em que o ponto final poderia ficar depois de “é verdade”, de que 

resultavam dois sentidos diferentes. 

 

 
“Filha – O rio Mondego é o maior rio que 
nasce em Portugal e desagua em Portugal. 
 
Mãe – Muito bem filha, está certo, é 
verdade, tu tens estudado os rios de 
Portugal?” 
 

(Versão do grupo D) 

 

“Filha – O rio Mondego é o maior rio que 
nasce em Portugal e desagua em Portugal. 
 
Mãe – Muito bem filha, está certo. É 
verdade, tu tens estudado os rios de 
Portugal?” 
  

(Versão final) 
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Ainda relativamente à pontuação, optou-se por transformar a seguinte fala do 

Filho de imperativa para interrogativa, substituindo-se a pontuação, por se achar 

que seria mais adequado que essa personagem fizesse uma pergunta, ao invés 

de dar quase uma ordem. Aqui, pôde também reflectir-se sobre a adequação da 

fala à condição, ao estatuto da personagem em relação às outras.    

 

 “Rodrigo – Vamos buscar as coisas para limpar a lagoa! 
 
 Lucas – Então vamos embora buscar.” 
 
 (Versão do grupo C) 

 

 “Filho – Vamos ao carro buscar sacos e o balde para apanhar o lixo? 
 
 Pai – Sim, então vamos embora buscar.” 
 
 (Versão final) 

 

Procedeu-se ainda à correcção da pontuação, tal como na resposta do Pai ao 

Filho, por sugestão de um aluno que já tinha dado conta da incorrecção durante o 

trabalho de grupo em que fizeram o plano para juntar os textos. Aqui, houve a 

possibilidade de verificar a necessidade de acrescentar a vírgula e depois 

confrontar as duas frases fazendo a sua leitura e observando a diferença de 

sentido. Pôde ler-se as duas frases e discutir a importância da pontuação, 

nomeadamente da vírgula, a qual, muitas vezes, as crianças têm dificuldade de 

aplicar e perceber a sua real necessidade.  

 

“Filho – Vamos para baixo daquela árvore? 
 
Pai – Não é muito perigoso, um raio pode-
nos atingir.” 
 

(Versão do grupo D) 

“Filho – Vamos para baixo daquela árvore? 
 
Pai – Não, é muito perigoso, um raio pode-
nos atingir, porque as árvores são muito 
altas e atraem os raios.” 
 
 (Versão final) 
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Situação idêntica acontece na fala do Filho no texto B em que faltava a vírgula 

para assinalar o vocativo.  

 

  “Filho: (entusiasmado) Mas mãe se há tantos rios, mares, lagos e lagoas puloidas 
 como chega a água limpa as nossas casas?” 
 

 (Versão do grupo B) 

 

 “Filho (entusiasmado) – Mas mãe, se há tantos rios, mares, lagos e lagoas poluídos 
 como chega a água limpa às nossas casas? 
 

 (Versão final) 

 

Corrigiu-se também a ortografia de palavras presentes nos diálogos como nas 

seguintes falas do Filho e da Mãe onde foi corrigida a acentuação de “às”, 

“utilizá-la”, “depósito” “vêm” e “à” e a ortografia de “poluídas”.  

 
 “Filho: (entusiasmado) Mas mãe se há tantos rios, mares, lagos e lagoas puloidas 
 como chega a água limpa as nossas casas? 
 
 Mãe: Quando utilizamos a água ela costuma ficar suja e para podermos voltar a 
 utiliza-la ela tem de ser limpa, primeiro a água passa por uma crivagem que retém 
 impurezas de maior tamanho a seguir, é decantada, caindo a areia mais pesada para 
 o fundo de um deposito, e depois desengordurada; as matérias gordas flutuam e 
 vem á superfície.” 
 
 (Versão do grupo B) 

 
 “Filho (entusiasmado) – Mas mãe, se há tantos rios, mares, lagos e lagoas poluídos 
 como chega a água limpa às nossas casas? 
 
 Mãe – Quando utilizamos a água ela costuma ficar suja e para podermos voltar a 
 utilizá-la ela tem de ser limpa. Primeiro, a água passa por uma crivagem que retém 
 impurezas de maior tamanho. A seguir, é decantada, caindo a areia mais pesada 
 para o fundo de um depósito, e depois desengordurada; as matérias gordas flutuam 
 e vêm à superfície.” 
 
 (Versão final) 
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Uma das características do texto dramático é ter no início uma lista com o nome 

das personagens intervenientes na acção. Como tal, manteve-se, na versão 

colectiva, a lista criada pelo grupo A, acrescentando-se o Recepcionista que só 

aparece no texto E. Os textos B e E também continham esses nomes que tiveram 

de ser suprimidos (com excepção do recepcionista, no texto E). 

A lista é a seguinte: 

 

 “PERSONAGENS: 
     
         MÃE 
         FILHA (COM 9 ANOS)  
          PAI 
         FILHO (COM 6 ANOS) 
         RECEPCIONISTA” 

 

No plano da macroestrutura do texto, foi decidido, em conjunto, um título para o 

mesmo, bem como subtítulos para as várias “situações” vividas pela família. Dois 

desses subtítulos são os mesmos que foram dados pelos grupos aos seus textos, 

tendo os outros, incluindo o título, sido escolhidos de entre algumas hipóteses 

sugeridas pelos alunos.  

 

Como título ficou “A viagem à serra da Estrela” e como subtítulos ficaram os 

seguintes: 

“A preparação para irem à serra da Estrela 

Chegada à serra da Estrela 

O passeio à lagoa       

A tempestade surpresa 

A chegada a um hotel na serra da Estrela” 

 

Como vimos, a produção do texto colectivo só foi possível graças ao trabalho 

realizado quer em pequenos quer em grande grupo. Daí, estarmos conscientes da 

importância que assumem estas duas modalidades de trabalho pela interacção 

que proporcionam entre alunos e entre estes e o professor, favorecendo a 

aprendizagem.  
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O papel deste último assumiu-se de suma importância, sobretudo no trabalho de 

junção dos textos. Foi a ele que coube a função de orientar o trabalho, através da 

indagação constante aos alunos, levando-os a reflectir sobre a escrita que se 

estava a produzir. E essa reflexão passou por vários domínios implicados na 

escrita, tal como tivemos já oportunidade de ver, incluindo aspectos relacionados 

com a própria estrutura do texto, com a coesão e coerência textuais, com o 

próprio funcionamento da língua, etc.  

 

A produção colectiva do texto revelou-se uma tarefa exigente, envolvendo um 

certo grau de dificuldade, que se evidenciou também pelo tempo que levou a ser 

concluída. Foi também aqui que o professor assumiu o papel de facilitador da 

tarefa a ser realizada, de mediador das aprendizagens, sendo cada vez mais 

unânime a opinião dos estudiosos relativamente ao seu papel de “auxiliar” na 

tarefa de escrita a realizar pelos alunos. 

 

Como se compreende, neste trabalho de junção dos textos teve sempre um papel 

vincado a interacção entre a leitura e a escrita, sendo necessário ler e reler aquilo 

que já havia sido escrito para se poder proceder a alterações e escrever o que 

ainda precisava de ser escrito. 

 

Acreditar que a criança é leitora, mas é também produtora de textos é um desafio 

que se coloca aos agentes educativos, que têm de ter em conta de igual modo as 

duas tarefas, não descurando uma em detrimento da outra. 

 

No ponto seguinte faremos uma análise dos cadernos de impressões e reflexões 

dos alunos escritos ao longo das sessões. 
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5. Cadernos de impressões e reflexões dos alunos 

 

Como foi referido anteriormente, após cada sessão, os alunos escreviam as suas 

impressões e reflexões num caderno criado para o efeito. Esses cadernos foram 

também objecto de análise, cujos resultados apresentamos de seguida. 

Ressalvamos que não nos propomos realizar uma análise minuciosa do conteúdo 

dos cadernos de reflexões e impressões, uma vez que também nos 

apercebemos, ao longo das sessões, do modo como as crianças foram lidando 

com as tarefas propostas. 

  

Vamos organizar a reflexão em torno de categorias emergentes dos discursos dos 

alunos e das próprias sugestões/tópicos de ajuda (cf. Cap. IV) que presidiram a 

estes mesmos discursos. 

 

Em relação às expectativas sobre o trabalho, os alunos revelam ter 

expectativas positivas em relação ao mesmo, mostrando, pelos seus comentários, 

uma boa adesão ao projecto. Vários alunos referem que, com “esta peça de 

teatro”, podem aprender coisas novas e o “público” também; aprendem como 

emissores e proporcionam conhecimentos aos outros, como receptores. Temos 

como exemplo o comentário: “Eu acho também que vamos aprender algumas 

coisas e também vamos ensinar às outras pessoas o que sabemos.” O trabalho 

que se ia implementar é visto por alguns como impulsionador de aprendizagens. 

Há também um aluno que liga o trabalho a ser desenvolvido à possibilidade de 

animar os outros e um outro que o associa à possibilidade de ficarem famosos ao 

representarem uma peça de teatro. É ainda referida a expectativa de, além de 

“escrever os teatros”, também construir cenários e participar na dramatização.  

 

Na verdade, ao atentarmos nas suas expectativas sobre o trabalho que iria ser 

realizado, verificamos, tal como já referimos, que os alunos manifestam, desde 

logo, na sessão de negociação do projecto, expectativas bastante positivas e uma 

boa adesão ao projecto que ia ser realizado. De facto, mostram sentir-se 

motivados pela possibilidade de trabalharem em torno do texto dramático, 
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motivação que observámos também no decorrer da sessão. Isto demonstra 

receptividade, por parte dos alunos, pelo tipo de tarefas propostas, que parecem 

ser do seu agrado, talvez também por se distanciarem um pouco daquelas que 

habitualmente realizam. 

 

Em relação ao comportamento individual, os alunos não focam esse aspecto 

em todas as sessões e dois deles nunca se pronunciam sobre ele. Por vezes, na 

mesma sessão comparam o comportamento que tiveram durante duas 

actividades diferentes: “O meu comportamento foi mau e bom. A ensaiar foi 

óptimo, mas a escrever o diálogo não parava quieto.” e há também quem 

compare o seu comportamento entre umas sessões e outras: “Hoje o meu 

comportamento foi melhor que ontem,...”. Há um aluno que revela que o seu 

comportamento depende da sua relação momentânea com os colegas do grupo, 

justificando ter-se portado bem por ter ajudado os outros no trabalho: “O meu 

comportamento no grupo foi bom porque ajudei os outros no trabalho.”. 

Geralmente, os alunos, ao referirem o seu comportamento individual, falam na 

primeira pessoa, embora dois alunos falem também em nome do grupo. 

Normalmente o comportamento é referido como sendo “bom”, “mau”, “mais ou 

menos”, “normal”, “exemplar”, “como o costume”. O comportamento é também 

relacionado com a atenção e/ou com a distracção manifestada pelos alunos 

durante as actividades.  

 

Quanto à interacção no(s) grupo(s), são referidas principalmente as interacções 

dentro do grupo, embora alguns alunos refiram também algumas interacções 

entre diferentes grupos.  

 

São focados principalmente alguns conflitos existentes no interior do grupo e 

alguma falta de colaboração entre elementos do mesmo grupo: “Ah, um 

comentário que eu devia fazer é que o Diogo não colabora com o grupo.”, embora 

sejam também abordados aspectos relacionados com a entreajuda “…mas os 

meus colegas de grupo explicaram-me…”. É referida também quer a colaboração, 

quer a falta dela, no grupo, como no seguinte exemplo: “…só conseguimos fazer 
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uma tabela porque quem colaborou foram só duas pessoas, o Nuno às vezes 

quando nós lhe pedíamos ajuda ele ajudava mas quem colaborou mais fui eu e a 

Brenda a Rosa não dizia nada.”.  

 

É abordada também a interacção entre elementos de diferentes grupos que se 

prendem com situações de conflito: “…e eu enervei-me por causa da Mónica 

porque ela riu-se de mim quase que a cegava o olho se não parasse.”, excepto o 

comentário: “Depois cada grupo leu as ideias que escreveu e cada grupo deu 

ideias as ideias do grupo B foram algumas ideias…”. 

 

Como podemos observar, os comentários relacionados com a interacção no(s) 

grupo(s) dizem respeito, predominantemente, a situações de conflito. Na 

realidade, durante a realização das tarefas geraram-se algumas situações de 

contenda entre os alunos; isto deve-se ao facto de esta turma ser já um pouco 

conflituosa, de o trabalho de grupo ser propício à geração de situações de 

discórdia entre os seus elementos e de não ser fácil, por vezes, chegar a 

consensos, principalmente nestas idades em que se estão também a fazer 

aprendizagens relacionadas com a socialização.  

 

Como já referimos, os tópicos de ajuda presentes nos cadernos de impressões e 

reflexões não incluíam o relato das actividades realizadas, embora a maioria dos 

alunos o tenha feito, ou por ser usual ser-lhes pedido que narrem acontecimentos 

e eles estarem familiarizados com este tipo de texto ou por sentirem necessidade 

de contar o que sucedeu durante determinada sessão. Porém, não o fizeram em 

todas as sessões nem relataram ao pormenor o que foi feito. Vejamos alguns 

exemplos: “Na 2ª aula em que falamos de teatro, a nossa professora deu uma 

situação a cada grupo de quatro meninos para cada grupo fazer um teatro 

improvisado, mas com o tema que a professora nos dissesse.”; “Hoje estivemos a 

criar um texto sobre uma tempestade. O meu grupo ainda não acabou o texto, e 

os outros grupos não sei. Antes de isso estivemos a escrever ideias no quadro 

para cada grupo escrever o seu texto e melhorar o texto anterior.” 
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As aprendizagens realizadas referidas prendem-se com a aquisição de 

conhecimentos que dizem respeito especificamente às características do texto 

dramático: “Eu hoje aprendi que nas didascálias há tempo, há espaço e há som e 

(…) que nas didascálias de personagem ainda há descrição (...)” e com a 

percepção de que a forma de escrita deste texto difere de autor para autor. É 

focada também a importância do teatro como veículo de transmissão de 

conhecimentos. Além disso, os alunos falam de aprendizagens relacionadas com 

a dramatização/representação e pronunciam-se também sobre a melhoria dos 

textos. São mencionadas igualmente aprendizagens relacionadas com 

atitudes/comportamentos e as consequências e vantagens dessas mesmas 

atitudes/comportamentos, como se pode ver no exemplo: “Eu hoje aprendi que 

devemos estar atentos aos outros textos, porque podemos sempre tirar ideias 

para os nossos textos.”. 

 

Os discentes mencionam também a importância do trabalho em equipa e em 

colaboração, como se pode ver no seguinte comentário: “(…) eu hoje aprendi 

coisas novas no meu grupo, porque em grupo tem-se mais ideias do que 

sozinho.” 

 

Alguns alunos, em certas sessões, referem não ter aprendido nada. Há um aluno 

que o refere em quase todas as sessões, talvez por não ter consciencializado as 

suas aprendizagens ou ser-lhe difícil falar sobre elas, pois nem sempre é tarefa 

fácil falar sobre as aprendizagens que realizamos. Este aluno fazia parte do grupo 

A, que revelou um bom desempenho nas tarefas, e é uma criança com um 

aproveitamento satisfatório, embora nem sempre seja muito empenhado. 

Curiosamente, há uma aluna que numa das sessões diz não ter aprendido nada, 

mas ao falar das suas dificuldades dessa sessão refere: “As minhas maiores 

dificuldades foram quando comecei a escrever no computador porque não sabia 

onde estavam as letras mas depois fui decorando onde elas estavam e fui-me 

habituando.”, o que revela que fez aprendizagens, mas não o encarou como tal. 
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Há outras crianças que dizem que aprenderam muitas coisas, mas não 

especificam o quê, talvez, como já dissemos, porque seja difícil reflectir sobre o 

que se aprendeu, consciencializá-lo e escrever sobre isso. 

 

É interessante verificar que as aprendizagens reveladas pelos alunos prendem-se 

quer com aspectos relacionados com questões mais ligadas ao saber, a aspectos 

cognitivos, quer com aspectos relacionados com as atitudes e comportamentos, o 

que revela que um projecto deste tipo pode contribuir para o desenvolvimento 

integral do aluno, ao serem trabalhadas competências a vários níveis. Também é 

revelada a importância do trabalho em equipa e em colaboração como processo 

facilitador das aprendizagens e da execução das tarefas propostas, apesar dos 

conflitos existentes que fazem parte do processo de crescimento e maturação e 

que, por isso, não devem constituir um impedimento à realização destas 

actividades. 

 

Em relação aos aspectos/tarefas preferidos, pelos seus comentários, nota-se 

que, no geral, os alunos apreciaram as tarefas propostas, revelando gosto pelas 

actividades realizadas: de participação e observação das dramatizações, do 

preenchimento das grelhas, de leitura dos textos de autor, de escrita e correcção 

dos textos… Uma criança enfatiza até a sua opinião referindo: “(…) gostei muito 

da aula. (…) Gostei de tudo, mesmo de tudo, (…) Gostei de tudo (...) no grupo, 

senti alegria por o que o meu grupo e eu fizemos.”.  

 

É também revelada a preferência por algum dos textos dos colegas ou pela 

dramatização de um dos grupos e manifestado o gosto pelos textos criados pelos 

vários grupos. 

 

Os aspectos e tarefas preferidos prendem-se também com a preferência por um 

dos textos de autor e com a satisfação pela ajuda prestada aos colegas e/ou à 

professora, no trabalho, e também por serem chamados a intervir. De facto, é 

interessante verificar a sua satisfação quando sentem que estão a colaborar com 

os colegas e/ou com a professora na realização de um projecto que é comum ou 
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simplesmente são chamados a intervir. Normalmente não se tem esse feed-back 

dos alunos, embora seja importante para o professor tê-lo para poder 

compreender aquilo que mais os incentiva durante o processo de ensino-

aprendizagem. Em relação a estes aspectos salientamos os seguintes 

comentários: “Eu gostei deste trabalho que estive a fazer com o Nuno, com a 

Rosa e principalmente com a minha grande amiga Brenda”; “Eu hoje gostei mais 

foi quando a professora me chamou para ir ditar ao pé do computador, (…)”. 

 

Também é revelado o gosto e/ou o divertimento por uma fala ou um 

comportamento dos colegas durante a dramatização; o gosto pela aprendizagem 

de coisas novas e a satisfação por não terem sentido dificuldades. É manifestado 

também por alguns o seu agrado por escreverem o texto no computador. 

 

Os aspectos/tarefas menos preferidos, referidos pelas crianças, prendem-se 

essencialmente com questões de relacionamento, por vezes, de conflito, entre 

elementos do grupo e/ou de outros grupos: “(…) e o que eu menos gostei foi do 

Tiago estar a discutir com o Ricardo”. São referidas também atitudes e/ou 

comportamentos dos colegas, por vezes associados aos conflitos existentes: “(…) 

eu gostei menos de quando o Nuno amuou (…)”. 

 

Também se manifestam relativamente à falta de colaboração no trabalho de 

grupo “(…) eu hoje gostei menos de o grupo todo não colaborar.” e revelam pouco 

apreço por alguns comentários feitos por colegas de outros grupos. É revelada 

também alguma relutância em trabalhar com elementos de outro género, o que, 

nestas idades, é frequente “(…) e o que eu menos gostei foi de ter que fazer o 

texto com uma menina.”. O facto de haver um grupo de três rapazes onde só 

havia uma rapariga e outro grupo de três raparigas onde só havia um rapaz 

contribuiu para acentuar ainda mais este aspecto. Também se nota, neste caso, 

que essa relutância é mais acentuada nos rapazes.  

  

São mencionadas também questões relacionadas com a 

dramatização/representação, nomeadamente por julgarem não terem jeito para 
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representar à frente, e com as dificuldades sentidas, principalmente por se terem 

enganado ou confundido relativamente a qualquer tarefa realizada. Revelam 

também não ter apreciado algumas actividades realizadas, tais como o 

preenchimento de tabelas e a escrita e correcção de textos. Curiosamente, um 

deles diz não ter gostado quando a tarefa foi concluída, fazendo crer que gostaria 

que a mesma continuasse. 

 

No geral, os alunos pronunciam-se mais acerca dos aspectos/tarefas preferidos 

do que pelos aspectos/tarefas menos preferidos, o que é revelador da boa adesão 

das crianças às tarefas. De facto, verificamos que aquilo que menos preferem se 

prende mais com a interacção entre as crianças durante a realização das mesmas 

do que pelas tarefas em si. Na verdade, cabe ao professor propor actividades 

desafiadoras e estimulantes aos alunos, mas um dos desafios que se lhe coloca 

cada vez mais é o de saber gerir conflitos de modo a que essas actividades 

possam ser executadas com sucesso.  

  

Em relação às dificuldades sentidas, a maior parte dos alunos não revela sentir 

dificuldades, quer abstendo-se de fazer comentários a esse respeito, quer 

revelando explicitamente a ausência de dificuldades, porém as dificuldades 

reveladas prendem-se com aspectos relacionados com a 

dramatização/representação “As minhas maiores dificuldades foi falar lá à frente, 

parece que nos enganamos.”; “enganei-me 1 vez mas não tem importância 

remediei.”; e também com aspectos relativos a actividades de leitura e escrita e à 

aprendizagem de algumas características do texto dramático “As minhas maiores 

dificuldades foi de ler tudo bem sem erros.”; “(…) eu tive alguma dificuldade a 

escrever as ideias nos textos.”; “(…) e tive algumas dificuldades em encontrar 

didascálias.”. Afirmam, além disso, sentir dificuldades relacionadas com a 

melhoria/alteração do seu comportamento e/ou o dos colegas, em lidar com os 

mesmos e/ou gerir os conflitos que vão surgindo: “As minhas maiores dificuldades 

foi parar de rir das palhaçadas que o Nuno fazia.”; “As minhas maiores 

dificuldades foi de calar o Ricardo.”. 
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Seguidamente apresentamos uma síntese das categorias presentes nos cadernos 

de impressões e reflexões dos alunos e alguns exemplos de comentários 

inseridos nessas categorias. (As transcrições dos referidos cadernos encontram-

se no anexo 29). 

 

Quadro XIV – Síntese das categorias encontradas nos cadernos de impressões e 

reflexões  

 

Categorias Exemplos de comentários dos alunos 

Expectativas sobre o trabalho 

“Eu acho também que vamos aprender algumas coisas 
e também vamos ensinar às outras pessoas o que 
sabemos.”; 
“Este trabalho vai valer mesmo a pena e eu gosto de 
teatro.”. 
 

Comportamento individual 

“O meu comportamento foi mau e bom. A ensaiar foi 
óptimo, mas a escrever o diálogo não parava quieto.”; 
“O meu comportamento no grupo foi bom porque ajudei 
os outros no trabalho.”. 
 

Interacção no(s) grupo(s) 
“E o que menos gostei foi zangar-me com o Tiago”; 
“…mas os meus colegas de grupo explicaram-me…”; 
“…também ajudei alguma coisa ao meu grupo.”. 

Actividades realizadas 

“Na 2ª aula em que falamos de teatro, a nossa 
professora deu uma situação a cada grupo de quatro 
meninos para cada grupo fazer um teatro improvisado, 
mas com o tema que a professora nos dissesse.”; 
“Hoje estivemos a criar um texto sobre uma 
tempestade. O meu grupo ainda não acabou o texto, e 
os outros grupos não sei. Antes de isso estivemos a 
escrever ideias no quadro para cada grupo escrever o 
seu texto e melhorar o texto anterior.”. 
 

Aprendizagens realizadas 

“Eu hoje aprendi que nas didascálias há tempo, há 
espaço e há som e (…) que nas didascálias de 
personagem ainda há descrição (...)”; “Eu hoje aprendi 
que quando estamos a escrever um texto dramático 
não tem narrador porque quem explica a parte do 
narrador são as próprias personagens não é o 
narrador.”. 
 

Aspectos/tarefas preferidos 

“E o que eu mais gostei foi de estar a fazer o teatro e a 
ver os outros fazer.”; 
 “O que mais gostei de fazer foi preencher a grelha, 
gostei muito desta aula.”. 
 

Aspectos/tarefas menos preferidos 

“E o que menos gostei foi zangar-me com o Tiago.”;  
 “(…) o que menos gostei foi de a E…, e a B…  
estragarem o que eu fiz.”. 
 

Dificuldades sentidas 

“As minhas maiores dificuldades foi falar lá à frente, 
parece que nos enganamos.”; 
“As minhas maiores dificuldades foi de ler tudo bem 
sem erros.”. 
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Capítulo V – Considerações finais 

 

Como já expressámos, a grande finalidade que norteou este estudo foi produzir 

conhecimento sobre modos de intervenção didáctica com o texto dramático no 1º 

CEB. Para tal, arquitectámos um projecto de trabalho que envolvesse os alunos 

em tarefas de leitura e escrita deste modo literário.  

 

Com as tarefas realizadas com os alunos, procurámos aliar trabalho com o texto 

dramático com actividades de dramatização. Procurámos também envolver os 

discentes, quer em tarefas de leitura de textos dramáticos de autores 

portugueses, quer em tarefas de escrita destes mesmos textos. 

 

Deparámo-nos, de facto, com um campo onde, principalmente em Portugal, não 

há muitos estudos teóricos, nem, acima de tudo, experiências realizadas. Por 

outro lado e, com grande satisfação nossa, encontrámos várias obras de texto 

dramático para a infância escritas por autores portugueses, que normalmente não 

são muito conhecidas do grande público, nem dos professores. 

 

Em todas as fases do projecto, notámos, nos alunos, uma adesão positiva às 

tarefas. Desde logo, durante a negociação do projecto, os alunos mostraram 

interesse quer pela sugestão e selecção dos temas, quer pela escolha dos 

emissores e dos objectivos da escrita. É de referir que, quando receberam os 

cadernos de reflexões e impressões, uma aluna, em particular, mostrou um gosto 

especial por esse caderno, tendo dito: “Eu vou fazer um caderninho mais grosso 

que vai ser o meu diário da escola.”.  

 

Também os alunos revelaram interesse pela improvisação e pela dramatização 

dos textos, tanto nas suas fases de preparação nos pequenos grupos, como nas 

fases de representação perante a turma. Estas actividades foram realizadas pelos 

vários grupos de forma muito autónoma. Na improvisação, por exemplo, 

distribuíram os papéis entre si e combinaram um pouco os diálogos sem a 

interferência da professora e sem conflitos. O cariz lúdico inerente a estas 
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actividades contribuiu para o empenho e entusiasmo revelado pelos alunos na 

sua realização. Na fase de improvisação e também na fase de dramatização dos 

textos, notou-se entusiasmo não só por parte dos alunos implicados nessa tarefa, 

como também por parte dos que assistiam ao trabalho dos colegas. 

 

A leitura das obras de autor – nomeadamente, dos textos retirados do livro Teatro 

do Gato do Chapéu Alto – também gerou entusiasmo nos alunos – que as 

apreciaram bastante, à semelhança do que aconteceu com as outras obras.  

 

Ao apresentar as obras estudadas, reparámos que as crianças gostavam, de 

facto, de observar a fotografia do autor quando esta se encontrava na contracapa 

dos livros. Em nosso entender, é um pormenor curioso, que não deve ser 

ignorado pelo professor, pois este interesse das crianças pode ser aproveitado, 

por exemplo, no sentido de mostrar que os escritores, afinal, são pessoas como 

todos nós. Estudar a biografia de autores, trocar correspondência com alguns 

deles, convidá-los a visitar a escola para conversarem e se darem a conhecer às 

crianças podem, julgamos, de facto, ser actividades altamente motivadoras e 

formativas.  

 

Relativamente ao trabalho de grupo, no geral, houve colaboração entre os seus 

elementos, tendo as tarefas sido realizadas com algum sucesso. No entanto, 

observámos, por vezes, menos colaboração por parte de alguns elementos, 

especialmente, em actividades que implicavam a escrita. Isto pode ser devido ao 

facto de ser difícil para as crianças estarem completamente atentas ao trabalho 

de um colega enquanto este escreve e, além disso, o trabalho de grupo favorecer 

os diálogos paralelos e alguma dispersão, nomeadamente nos momentos de 

espera. Esta modalidade de trabalho pode também dar azo a que uns elementos 

se empenhem mais do que outros. Por outro lado, por vezes, geraram-se alguns 

conflitos entre elementos do mesmo grupo e até entre elementos de grupos 

diferentes. Todavia, cremos que estes conflitos, embora provoquem alguma 

desestabilização, são naturais e proporcionam a aprendizagem da sua gestão, 

tanto pelos alunos, que são obrigados a ultrapassá-los se querem ver o trabalho 
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resultar, como pela professora, que tem de ajudar a restabelecer a harmonia entre 

todos. 

 

Como já referimos, no geral, os alunos mostraram-se receptivos às tarefas – quer 

de leitura, quer de escrita, quer ainda de dramatização – realizadas ao longo do 

projecto.  

 

Uma vez que já nos referimos um pouco acerca da leitura e da dramatização, 

abordaremos, de seguida, mais em particular, a escrita. Quando iniciámos o 

projecto e, relativamente ao texto dramático, pudemos observar que os alunos 

conseguiam identificar textos pertencentes a este modo literário e possuíam 

alguns conhecimentos sobre as suas características, embora de forma pouco 

consciente e explícita. Além disso, o primeiro texto de alguns grupos, escrito logo 

após e a partir da improvisação, possuía algumas características deste modo 

literário, pela presença de réplicas seguidas dos nomes das personagens. Já as 

didascálias (excepto a designação das personagens) não estavam presentes em 

nenhum dos textos. 

 

Ao longo do projecto, os alunos foram adquirindo uma maior consciência das 

características do texto dramático que se observa quer nas sugestões dadas para 

a melhoria dos textos, quer nos textos em si. Todos os textos reescritos possuem 

já mais marcas de texto dramático. 

 

Onde notámos mais dificuldades por parte dos alunos foi, na verdade, na 

elaboração do plano para juntar os textos, em que, inicialmente, não se deram 

conta das repetições e das incoerências que se geravam ao juntar os cinco textos 

para formar um só. Essa junção não podia ser feita por simples justaposição dos 

textos, mas implicava a realização de alterações mais profundas de que os alunos 

não se consciencializaram logo. Essa consciencialização foi sendo adquirida ao 

longo da escrita do texto colectivo.  
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A consciência progressiva de que falamos foi desenvolvida através da leitura e 

releitura dos textos, do sucessivo “voltar atrás”, do questionamento sistemático 

por parte da professora para tentar que os alunos se apercebessem daquilo que 

deixava de fazer sentido a partir do momento em que se juntavam os textos para 

formar um só e dos procedimentos que podiam ser seguidos para colmatar essas 

incongruências. Além disso, foi feita também uma reflexão sobre o que podia ser 

melhorado dentro de cada “subtexto” (que não tivesse implicações na sua 

macroestrutura).  

 

Este trabalho de união dos textos permitiu que se fizesse uma reflexão sobre a 

coerência e coesão textuais. Pôde reflectir-se sobre o tempo e o espaço da 

acção. Relativamente ao tempo, teve de ser considerado quer o tempo 

climatérico, quer o tempo cronológico, tendo presente que ambos condicionam as 

acções das personagens que deveriam adequar-se àquelas duas realidades.  

 

Por outro lado, a reflexão passou também pela necessidade de adequar as falas 

das personagens à sua condição (idade, grau de parentesco, …) para o diálogo 

ter alguma autenticidade e naturalidade. Para que isso acontecesse, era 

necessário ter em consideração que cada interlocutor tem o seu próprio modo de 

falar, que reflecte as suas condições sociais, psicológicas, idade, …  

 

Pudemos, assim, reflectir sobre a língua dentro da tarefa global de produção do 

texto, isto é, em relação à adequação do texto à situação de comunicação e à sua 

estruturação, de modo a permitir uma utilização autónoma e consciente de 

procedimentos linguísticos. O conhecimento dos procedimentos linguísticos foi 

utilizado de modo instrumental para modificar aspectos de um texto que se 

pretendia rever. A reflexão sobre a língua não passou unicamente pela 

preocupação pela adequação das falas às personagens, mas também sobre as 

especificidades do texto que estava a ser escrito e da nossa própria língua. 

Relativamente às características do texto, a reflexão incidiu, quer sobre os 

diálogos, quer sobre as didascálias. Em relação a estas últimas, uma reflexão 

importante recaiu sobre o tempo verbal usado nas mesmas. Tivemos também a 



 

 207 

oportunidade de reflectir sobre aspectos transversais, tais como a pontuação e a 

ortografia. 

 

Pensar a escrita em conjunto, ler e reler os textos permitiu partilhar ideias e 

opiniões, reflectir sobre a escrita, tomando decisões negociadas e em conjunto.  

 

Por sua vez, pensar sobre a dramatização dos textos permitiu também aos alunos 

reflectir sobre os modos de representar e de fazer com que haja êxito na 

comunicação durante essa fase. 

 

 O trabalho desenvolvido pelos alunos, quer na fase de elaboração quer na fase 

de representação aos outros alunos e professores da escola, contribuiu para a 

socialização e sobretudo, no que respeita à escrita, permitiu a socialização do 

texto escrito – os alunos foram autores em todas as fases do projecto e puderam 

representar algo construído por si próprios. 

 

O facto de os alunos terem um caderno onde puderam escrever as suas 

impressões/reflexões permitiu-lhes também pensar sobre a sua própria 

aprendizagem, consciencializando processos. 

 

Uma das nossas questões investigativas era tentar perceber de que modo uma 

intervenção em trabalho de projecto favorece o desenvolvimento da competência 

de leitura e escrita do texto dramático. Após a realização deste trabalho, 

percebemos alguns indícios que apontam para algumas respostas. De facto, os 

resultados evidenciam que o trabalho de projecto favorece o desenvolvimento da 

competência de leitura e escrita do texto dramático, através da entreajuda e 

colaboração entre todos (alunos e professora), pelo envolvimento no trabalho, 

pelo favorecimento da aquisição progressiva das competências. O trabalho de 

interacção entre a leitura e a escrita incidiu tanto na leitura para aprender os 

modelos/as estruturas que os alunos captam a partir de várias leituras, como na 

leitura para proceder à melhoria dos textos. Ao professor cabe a função de 

mediador das aprendizagens; é aquele que guia, que questiona, e através desse 
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questionamento ajuda a reflectir. O saber é adquirido com a sua ajuda, sendo os 

alunos sujeitos activos também na edificação desse saber; a elaboração de 

grelhas e memorandos para ajuda na realização de algumas tarefas é disso um 

exemplo.  

 

Tal como sentimos que aconteceu com os alunos, também nós construímos 

progressivamente o nosso conhecimento, quer em relação às especificidades do 

texto dramático, quer em relação à criação e implementação do projecto de 

intervenção. 

 

Ao concluirmos este estudo, estamos conscientes de que ele comporta algumas 

limitações. Em primeiro lugar, não deixámos de sentir algumas dificuldades pelo 

facto de assumirmos ao mesmo tempo dois papéis – o de professora e o de 

investigadora. Durante a intervenção em sala de aula, tivemos de nos colocar 

nesse duplo papel e tentar arranjar um equilíbrio. Isto faz com que seja 

necessária uma atenção redobrada, isto é, temos de educar/ensinar e, ao mesmo 

tempo, investigar sobre os resultados dessa nossa acção. O equilíbrio entre estas 

duas tarefas e a necessidade de se manter um distanciamento afectivo e 

cognitivo durante a investigação é que se torna difícil quando nós próprios 

estamos deveras implicados na situação a investigar. E, quando se trata de 

analisar e interpretar as situações, uma vez que estamos tão envolvidos no 

processo, não conseguimos um distanciamento tal que nos permita “ver” tanto 

como alguém poderia “ver” se estivesse de fora. Em segundo lugar, trabalhámos 

só com uma turma, num determinado contexto, o que quer dizer que os 

resultados obtidos poderiam ser diferentes se trabalhássemos numa outra 

situação, num outro contexto, com outros alunos. Sendo assim, os dados que 

obtivemos não são passíveis de generalização, ainda que possam fornecer pistas 

para o trabalho didáctico e tenham contribuído para a nossa construção enquanto 

professoras.  

 

Por outro lado, os alunos não produziram textos dramáticos individualmente; a 

sua produção foi sempre colectiva, o que não permitiu analisar produções 
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individuais, embora os alunos tenham, posteriormente, escrito uma produção 

individual, mas já fora do âmbito deste projecto.  

 

Também não foi possível estudar as obras de autor na íntegra nem investigar 

sobre os seus autores, por falta de tempo, uma vez que o tempo lectivo tem de 

ser repartido pelas várias áreas disciplinares e matérias a tratar. 

  

De facto, um dos factores limitativos deste trabalho foi o tempo. Em primeiro 

lugar, sentimos limitações de tempo para efectuarmos as nossas próprias leituras 

que nos ajudariam a fundamentar e a cogitar um projecto de intervenção 

didáctico; em segundo, para implementar o projecto propriamente dito e, em 

terceiro, para analisar os resultados dessa mesma intervenção.  

 

Sentimos que a limitação do tempo para desenvolver as actividades lectivas é 

uma constante e o desenvolvimento deste projecto não fugiu à regra. Na verdade, 

muitas das sessões foram longas e, por vezes, prolongaram-se por mais tempo 

do que o previsto. Em parte, isto aconteceu, devido ao facto de este tipo de 

actividades nunca ter sido realizado nem pelos alunos nem por nós próprias e por 

não termos feito uma previsão correcta do tempo para a sua realização. 

 

Como dissemos na introdução deste trabalho, este estudo pretendeu dar um 

pequeno contributo para a construção de saber em Didáctica, nomeadamente na 

abordagem do texto dramático. Muitos outros estudos poderão ser feitos em torno 

do texto dramático. Um trabalho interessante poderia incidir na transformação de 

um texto narrativo, ou até poético, em texto dramático ou um texto dramático em 

texto narrativo. Muitas vezes, o texto dramático, principalmente para crianças, faz 

uso da comicidade e isso passa-se também com alguns dos textos trabalhados 

por nós. Um aspecto a ser trabalhado poderia incidir no estudo, com os alunos, no 

sentido de se detectarem as diferentes estratégias usadas pelo autor para 

produzir esse efeito cómico.  
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O nosso estudo incidiu predominantemente na escrita e na leitura conducente à 

escrita. Outros estudos poderiam ser realizados incidindo na leitura ou na 

dramatização. O próprio trabalho que desenvolvemos poderia ser complementado 

com outros estudos: a dinâmica de trabalho de cada grupo com base quer no 

trabalho produzido pelo grupo quer nas impressões e reflexões escritas pelos 

seus elementos nos cadernos para esse efeito; em que medida as sugestões de 

melhoria dadas por cada grupo são incorporadas no texto reescrito pelo próprio 

grupo.  

 

Ao longo deste trabalho procurámos obras de texto dramático de autores 

portugueses para crianças e jovens. Neste sentido, apresentamos aqui uma 

compilação que é resultado do levantamento que fizemos e não pretende, de 

modo algum, a exaustividade. As obras aqui apresentadas foram publicadas e/ou 

reeditadas depois de 1970. Julgamos que esta compilação pode ser útil para os 

professores uma vez que não há muita informação disponível e a que existe está 

um pouco dispersa. Escolhemos apresentar as obras em forma de bibliografia e 

por ordem onomástica para facilitar a leitura e eventuais pesquisas. Entretanto, 

Glória Bastos, na sua obra O Teatro para Crianças em Portugal editado pela 

Caminho (2006), publicou um repertório bastante exaustivo de peças publicadas 

no nosso país, onde consta o nome de trezentos e cinquenta autores portugueses 

e mais de um milhar de textos publicados em volume e em periódicos.  

 

Embora conscientes das limitações desta nossa compilação relativamente à da 

obra referida, optámos por incluí-la neste trabalho, uma vez que resultou da nossa 

busca e estão reunidas somente obras editadas nos últimos 30 anos. 
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Esta lista pode ser uma base de trabalho para quem queira ensaiar modos de 

acção didáctica em torno do texto dramático, quer pondo o enfoque na leitura, na 

escrita ou na dramatização. 

 

A realização deste trabalho possibilitou um desenvolvimento pessoal e 

profissional pela possibilidade que nos trouxe de nos debruçarmos mais 

profundamente sobre um assunto que até então nunca tínhamos trabalhado. 

Tivemos a oportunidade de aprofundar uma matéria sobre a qual possuíamos 

pouco conhecimento quer no plano teórico quer no plano prático. E, embora 

tenhamos consciência de que seguimos um determinado caminho e que 

poderíamos ter seguido muitos outros, pensamos que podemos fazer um balanço 

positivo do trabalho desenvolvido.  

 

Ao concluirmos este trabalho, sentimos que evoluímos quer como professoras 

quer como investigadoras quer, indubitavelmente, como pessoas, uma vez que 

esta dimensão não é estanque relativamente às outras duas. Enquanto 

professoras construímos e apropriámo-nos de algum saber, nomeadamente sobre 

modos de trabalho sistemático em torno do texto dramático. De facto, sentimos 

que evoluímos relativamente a um certo modo de actuar e também de “olhar” para 

os textos dos alunos. Apesar disso, temos consciência de que temos ainda muito 

caminho a percorrer na aquisição de saberes e competências. Enquanto 

investigadoras, ficámos mais atentas e conscientes dos procedimentos a ter em 

conta numa investigação, prática com a qual não estávamos familiarizadas. 
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Realizámos algumas aprendizagens relacionadas com a observação, com 

questões metodológicas e com a recolha, análise e interpretação de dados. 

Apesar disso, temos consciência de que neste domínio temos também ainda 

muito para aprender.  
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  
              

1 

Questionário 

Com este questionário pretendo saber quais são as tuas ideias sobre o teatro e os textos 
de teatro. Responde o que pensas e não escrevas o teu nome em parte nenhuma do 
questionário. Agradeço a tua colaboração. 

 

Parte I 

1. Ano de escolaridade: ________________________ 

2. Sexo: Feminino  �                        Masculino  � 

Parte II 

3. Já foste ao teatro?  SIM  �                        NÃO  � 

3.1 Se SIM, onde? ________________________________________________ 

3.2 Quando? ____________________________________________________ 

3.3 Diz o título da peça: ____________________________________________ 

3.4 Se não te lembras do título, conta o que viste: _______________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.5 A peça foi representada por: 

Actores  �                Fantoches/marionetas  �                 Teatro de sombras  �          

4. Já viste alguma peça sem ser no teatro? SIM  �                   NÃO  �        

4.1 Se SIM, onde? ________________________________________________ 

5. Já fizeste teatro? SIM  �                 NÃO  � 

5.1 Se SIM, onde? ________________________________________________ 

5.2 Quando? ____________________________________________________ 

5.3 E o que fizeste? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Anexo 1    

(Continua) 
 



                                                                                                                                                  
              

2 

6. Gostarias de fazer teatro na escola? SIM  �                 NÃO  � 

6.1 Porquê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

7. Se te propusessem trabalhar teatro na escola, o que escolhias? 

(Numera de 1 a 6, sendo 1 a tua escolha preferida). 

 

Ler textos de teatro.  � 

Participar na representação de uma peça de teatro.  � 

Construir cenários.  � 

Escrever textos de teatro.  � 

Seleccionar a música/som para uma peça.  � 

Escolher vestuário/maquilhagem.  � 

 

 

8. Conheces algum texto de teatro? SIM  �                 NÃO  � 

8.1 Se SIM, diz qual: ______________________________________________ 

8.2 Conheces algum escritor de textos de teatro? SIM  �                 NÃO  � 

8.3 Se SIM, diz o seu nome: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua) 
 



                                                                                                                                                  
              

3 

Parte III 

9. Lê e observa os textos seguintes (Texto A e Texto B): 

 

Texto A                                                                                                               

A borboleta Julieta e o gafanhoto Canhoto pediram para contar a sua história, 

só faltavam eles. Não devia ser coisa boa. Eles eram tão endiabrados… 

- Ora então, eu e a Julieta estávamos a saltar ao eixo… – disse o Canhoto. 

- A saltar ao eixo? – perguntou a aranha Baganha. 

- É verdade – disse a borboleta Julieta. – Eu voava e o Canhoto tentava saltar 

por cima de mim. É bem divertido! Estamos sempre a treinar. 

- Faço ideia os trambolhões que vocês dão…     

  

Margarida Fonseca Santos, Uma Prenda Muito Especial, Editorial Presença, 2004, p. 28   

 

Texto B 

ANA (De costas diante da janela) – Que tempestade! Se algum barco sai hoje ao 

mar, afunda-se! 

MANUEL (também de costas) – Os barcos hoje não saem. O mar está muito 

bravo… 

ANA – O mar e a terra… 

MANUEL – E o céu, e o céu também… Vem aí uma trovoada… 

ANA – Uma trovoada? Deus nos livre! Não dês azar! 

MANUEL – (Volta-se para Ana, erguendo os braços ameaçadoramente) – 

Brrrrrrrrummm!... 

                                       
       Manuel António Pina, Os Piratas, Edições Afrontamento, 1997, p. 7 

 

9.1 Qual dos textos pensas que é um texto de teatro? Texto A �     Texto B �     

9.1.1 Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(Fim) 
 



Síntese das respostas dadas pelos alunos aos questionários  

 

 

Parte I 

 

 

 Nº de alunos 

Ano de escolaridade  4º 20 

Feminino                                  8 
Sexo 

Masculino                       12 

 

 

Parte II 

 

  

Questão 3 – Já foste ao teatro? 

 

Ida 

ao 

teatro 

 

SIM 

 

NÃO 

N
º 

d
e

 

re
s

p
o

s
ta

s
 

10 10 

 

 

Questão 3.1 – Se SIM, onde? 

 

 

Local 

 

No 

Porto 

No salão 

da Banda 

de 

Travassô 

Em 

Aveiro 

Fui a 

Eixo 

Ao teatro 

da minha 

Terra 

Eirol 

Não me 

lembro 

Não 

responde 

Nº de 

respostas 
4 3 1 1 1 1 9 

 

 

Questão 3.2 – Quando? 

 

Quando 
No 

Natal 

Num 

sábado 

Foi no 

domingo 

Numa 

festa 

Nos 

anos 

da 

minha 

avó 

Em 2005 

em 

Fevereiro 

era sexta-

feira 

Tinha 

4 ou 

5 

anos 

Não 

me 

lembro 

Não 

responde 

Nº de 

respostas 
1 1 1 1 1 1 1 3 10 

 Anexo 2 



Questão 3.3 – Diz o título da peça? 

 

Título da 

peça 

As filhós 

do Natal  
Escoteiros  A raposa  

O palhaço 

Rabanete  

Não me 

lembro 

Não 

responde 

Nº de 

respostas 
1 1 1 1 4 12 

 

 

Questão 3.4 – Se não te lembras do título, conta o que viste. 

 

“As filhós do Natal.” 

“A história era duma raposa que tinha dois irmãos, quando cresceu tinha dois filhos e uma menina, 

e um menino, que estavam sempre a pedir comer. A mãe era muito invejosa e não dava nada a 

ninguém queria tudo para ela.” 

“Ele a raposa estava muito sozinha e queria mais amigos e não conseguia porque os pais não lhe 

ligavam nenhuma então ela tentou falar com e consegui falar com ela e também conseguiu 

arranjar mais amigos.” 

“Uma pessoa que estava triste e apareceram dois animais e que a fizeram rir...” 

“Eu só vi um palhaço que levou com uma fritadeira na cabeça.” 

“Vi um senhor com um pijama e não me lembro de mais nada.”  

“Já foi há muito tempo já não me lembro.” 

“Não me lembro.” 

 

 

Questão 3.5 – A peça foi representada por? 

 

Representação 

da peça 
Actores  Fantoches/marionetas 

Teatro de 

sombras 

Não 

responde 

Nº de 

respostas 
9 1 1 9 

 

 

 

Questão 4 – Já viste alguma peça sem ser no teatro? 

 

 SIM NÃO 

N
º 

d
e
 

re
s
p

o
s
ta

s
 

10 10 

 

 

 

 



Questão 4.1 – Se SIM, onde? 

 

Local 

 

No salão 

da Banda 

de 

Travassô 

Na 

escola 

do meu 

irmão 

No 

Patronato 

e na 

Escola 

Na festa 

de Natal 

do 

Patronato 

Não 

me 

lembro 

Não 

sei 

Não 

responde 

Nº de 

respostas 
6 1 1 1 1 1 9 

 

 

 

Questão 5 – Já fizeste teatro? 

 

 SIM NÃO 

N
º 

d
e
 

re
s
p

o
s
ta

s
 

15 5 

 

 

Questão 5.1 – Se SIM, onde? 

 

 

Questão 5.2 – Quando? 

 

 

 

 

 

Local 

 

No salão 

da 

Banda 

de 

Travassô 

Em 

Travassô 

Na 

Escola e 

no 

Patronato 

Num salão 

polivalente 

No 

Patronato 

Na sala 

da Junta 

de 

freguesia 

de Oiã 

Não 

me 

lembro 

Não 

responde 

Nº de 

respostas 
8 1 1 1 2 1 1 5 

Quando 

Na festa 

de Natal 

e 

noutros 

dias 

Foi 

em 

2005 

Quando 

tinha sete 

anos 

Nas 

férias 

No 

Natal 

Quando 

era quase 

Natal 

Quando 

era Natal 

no ano 

2005 

Numa 

festa de 

Natal 

No sábado à 

tarde dia 2 de 

Dezembro de 

2005 

Em 2000, 

2001, 

2002, 

2003, 

2004, 

2005 

Não 

sei 

Não 

responde 

Nº de 

respostas 
1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 5 



 

Questão 5.3 – E o que fizeste? 

 

“Fiz um teatro de palhaços.” 

“Eu fui apresentador.” 

“O que eu fiz foram várias peças curtas todas juntas.” 

“Muitas coisas já nem me lembro.” 

“Fiz de Chinês.” 

“De professora.” 

“Fiz uma pergunta à senhora professora.” 

“Fiz de Australiano.” 

“Eu fiz caretas ao professor.” 

“Fiz de que era um canadiano e que dava um presente.” 

“Levei uma pele de leopardo para o menino Jesus.” 

“Eu fiz Sonho de uma noite de Natal.” 

“O que eu fiz foi fingir que estava a dormir.” 

“Não me lembro.” - 2 

“Não responde.” – 5 

 

 

Questão 6 – Gostarias de fazer teatro na escola? 

 

 SIM NÃO 

N
º 

d
e
 

re
s
p

o
s
ta

s
 

16 3 

 

 

 

Questão 6.1 – Porquê? 

 

“Porque gosto mais de outros tipos de teatro.” 

“Porque eu não gosto muito de teatro.” 

“Eu não gostava de fazer teatro na escola porque não gosto de fazer teatros.” 

“Porque eu gosto de teatro, gosto de representar teatros e temos pessoas a ver-nos.” 

“Porque é divertido e engraçado.” 

“Porque a professora ajudava-nos a estudar dava-nos falas em folhas.” 

“Porque é divertido e também é fixe.” 

“Porque: é giro estamos disfarçados e temos que decorar aquilo tudo.” 

“Sim porque ficava mais conhecido na escola.” 

“Porque acho giro.” 



“Porque não gosto de teatro.” 

“Porque gosto de participar nos teatros e é bom muito bom.” 

“Eu gostava de fazer teatro na escola porque ainda não experimentei e adorava.” 

“Porque é engraçado fazer teatro na escola.” 

“Porque gosto de representar peças e gosto muito do teatro e também para as pessoas gostarem 

da peça.” 

“Porque acho que é engraçado e divertido.” 

“Porque iria ser engraçado.” 

“Porque gostava de animar os alunos e porque já tenho saudades de fazer um.” 

“Porque acho uma boa ideia para quem ainda não conhece essa história e para alguém que quer 

aprender mais.” 

“Porque gosto de representar peças para outras pessoas.” 

 

 

7. Se te propusessem trabalhar teatro na escola, o que escolhias? 

(Numera de 1 a 6, sendo 1 a tua escolha preferida). 

 

     Opção 

 

Ordem de 

preferência  

Ler 

textos 

de 

teatro 

Participar na 

representação 

de uma peça 

de teatro 

Construir 

cenários 

Escrever 

textos de 

teatro 

Seleccionar 

a 

música/som 

para uma 

peça 

Escolher 

vestuário/maquilhagem 
 

1 2 5 5 2 2 4 

2 2 3 3 3 6 3 

3 6 4 3 0 5 1 

4 5 4 4 4 1 2 

5 3 4 4 7 3 0 

6 2 0 1 4 3 10 

N
º d

e
 e

s
c
o

lh
a
s
 

 

 

 

Questão 8 – Conheces algum texto de teatro?  

 

 SIM NÃO 

N
º 

d
e
 

re
s
p

o
s
ta

s
 

15 5 

 



 

Questão 8.1 – Se SIM, diz qual:  

 

“A Julieta e o Romeu.” 

“Não sei se são as histórias que eu estou a pensar.” 

“Sonho de uma noite de Natal.” 

“O da Branca de Neve…” 

“Não me lembro do nome.” 

“O rei…” 

“Branca de neve.” 

“Julieta e Romeu.” 

“Romeu e Julieta.” 

“Aquele que lemos no Natal.” 

“Já não me lembro.” 

“Branca de neve.” 

“Os três porquinhos.” 

“É o Rei Lambão.” 

“A Branca de Neve e os sete anões.” 

 

 

Questão 8.2 – Conheces algum escritor de textos de teatro? 

 

 SIM NÃO 

N
º 

d
e
 

re
s
p

o
s
ta

s
 

4 16 

 

 

Questão 8.3 – Se SIM, diz o seu nome: 

 

“Cheiks Pier.” 

“Também não me lembro.” 

“Felipe Lá Féria, Manuel António Pina e António Feio.” 

“Manuel António Pina.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte III 

 

Questão 9 – Lê e observa os textos seguintes (Texto A e Texto B): 

 

9.1 Qual dos textos pensas que é um texto de teatro? Texto A ����    Texto B ����    

 

 

 Texto A Texto B 

N
º 

d
e
 

re
s
p

o
s
ta

s
 

0 20 

 

 

9.1.1 Porquê?  

 

“Porque tem muitas personagens e os teatros costumam ter muitas personagens.” 

“Porque o texto B está melhor contado que o texto A.” 

“Porque o texto tem muitas falas e dá para fazer teatro.” 

“Porque diz as coisas que os actores têm de fazer.” 

“Porque tem os nomes de quem é a falar e é um texto bem representado e giro.” 

“Porque eu gosto de textos com trovoada.” 

“Porque o texto B tem muitas falas e está mais relacionado com o teatro.” 

“Porque acho que o texto A é uma história de um livro.” 

“Porque parece que é um texto de teatro.” 

“Porque tem os nomes das personagens por trás e as suas respectivas posições.” 

“Porque tem as personagens todas.” 

”Porque diz o que a Ana e o Manuel têm de fazer…” 

“Texto B porque está: (Ana, e a Ana diz) 

(Manuel, e o Manuel diz.)” 

“Eu penso que o texto B é um teatro porque acho que os meninos estão a representar muito bem.” 

”Porque diz quem é que diz isto quem é que diz aquilo.” 

“Porque é divertido e engraçado. Porque é para ensinar às outras pessoas que a trovoada não 

mete medo.” 

“Porque o texto B é um texto de teatro.” 

“Eu acho o B porque acho mesmo que isto é um teatro, e foi tirado do livro, Os Piratas, e eu gosto 

muito de piratas porque eles têm muitos segredos e fizeram muitas aventuras. Por isso é que eu 

acho que isto é um teatro.” 

“Porque diz o nome de quem vai falar e depois tem um travessão.” 

“Porque tem o nome das personagens antes do texto que elas dizem.” 
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GRUPO: A 
                                 

PERSONAGENS: 
     
       MÃE 
       FILHA (COM 9 ANOS)  
       PAI 
       FILHO (COM 6 ANOS) 
  
(A casa contem três quartos, duas casas- de- banho, uma grande sala e 
uma grande cozinha. Na sala, há uma grande mesa... 
O filho mais novo, vai até ao quarto da irmã.) 
 
Filho (contente) – Mana, acorda, acorda, vamos fazer as malas, para irmos 
á serra da Estrela. 
 
Filha (alegre) – Fixe, vamos, vou já fazer as minhas malas e tu toca a fazer 
as tuas malas. 
 
Filho (num tom baixo) – Encontramo-nos, no quarto dos pais daqui a cinco 
minutos. 
 
Filha (num tom baixo) – Está bem. 
 
Filho – Desculpa o atraso, vamos fazer as malas? 
 
Filha – Eu faço as da mãe e tu as do pai. 
 
Filho – Está bem, vamos fazer. 
 
Filha – Ufa!! Vamos para a cama. 
 
(Passa uma hora.) 
 
Mãe – Acordem, acordem, para virem tomar o pequeno – almoço. 
 
(Enquanto os filhos se vestem, a mãe mete em cima de uma grande mesa 
que há na sala, manteiga, pão, leite, seriais, café, açúcar, torradas etc.) 
 
Filho (chega ao quarto dos pais) – Acorda, seu molengão. 
 
Pai – Vai chatear o cão do vizinho 
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Filho – Anda, vamos comer. 
 
(Chegam todos ao mesmo tempo á grande mesa. ) 
 
Mãe – Estão a gostar do comer? 
 
Filha e filho – Sim!! 
 
Filho – Vamos para a serra da Estrela? 
 
Pai – Pode ser. Só temos de fazer as malas. 
 
Filha – Já fizemos pai, não é preciso. 
 
Mãe – Então, vão ver se têm tudo para a viagem. 
 
Filho – A mim parece – me que me falta alguma coisa. 
 
Pai – O que é? 
 
Filho – A mim parece-me que é o meu gel – de – banho. 
 
Mãe – Eu acho que ele está lá em cima. 
 
Pai – Se não o encontrares, podes levar um dos meus. 
 
Filho – Então vou levar o teu. 
 
Filha – Então metam as coisas no carro para irmos embora, para a serra da 
Estrela. 
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GRUPO B                                             

 
Pai               
Mãe 
Filho (6 anos) 
Filha (9anos) 
 
Num sábado de manhã, uma família composta por uma mãe, um pai, uma 
filha e um filho, que chegaram de automóvel á Serra da Estrela.  
O espaço cénico deve ter a forma de varias  serras cobertas de neve. 
 
Chegada á Serra da Estrela 
 
Uma família chega de automóvel á Serra da Estrela.  Os dois filhos 
estavam muito admirados, porque nunca tinham visto neve. 
 
Filho e filha: Oh! Nunca tínhamos visto neve! 
 
Filho: Irmã sabes alguma coisa sobre a neve? 
 
Filha: Aprendi na escola que a neve é um fenómeno da natureza. 
Mãe explica-nos o que sabes sobre a neve. 
 
Mãe: A neve forma-se quando o calor do sol aquece a água dos mares, rios, 
lagos, lagoas, … e ela se evapora, quando o vapor da água chega a uma 
camada da atmosfera e … 
 
Pai: Quando o vapor de água arrefece muito, precipitasse, quer dizer cai, 
pode cair em forma de neve, chuva ou granizo, a chuva cai quando esta 
temperatura normal, a neve cai quando a água da chuva passa por uma zona 
fria lentamente; o granizo cai quando a água da chuva passa por uma zona 
fria repentinamente.  
          
Filho e Filha: Agora já sabemos mais coisas sobre a neve.  
 
Filho: (entusiasmado) Mas mãe se há tantos rios, mares, lagos e lagoas 
puloidas como chega a água limpa as nossas casas? 
 
Mãe: Quando utilizamos a água ela costuma ficar suja e para podermos 
voltar a utiliza-la ela tem de ser limpa, primeiro a água passa por uma 
crivagem que retém impurezas de maior tamanho a seguir, é decantada, 
caindo a areia mais pesada para o fundo de um deposito, e depois 
desengordurada; as matérias gordas flutuam e vem á superfície.  

    Anexo 13 
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Pai:(contente) A água é conduzida para dentro de um decantador onde se 
deposita a lama.  
A água sofre um tratamento biológico com bactérias que digerem a matéria 
orgânica. 
 
Filha: A decantação seguinte permite o depósito das lamas resultantes da 
actividade das bactérias. A água é finalmente restituída ao meio natural, a 
maior parte das vezes ao rio. 
 
A família estava a almoçar quando a filha bebeu um copo de água e disse: 
esta água está limpa e tratada.  
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GRUPO C 
 
(Esta cena passa-se no sábado ao fim da manhã.) 
 
Rodrigo – Pai! Pai! Pai! Paiiii! 
 
Lucas – Sim, Rodrigo ? 
 
Rodrigo – Podemos ir à Serra da Estrela? 
 
Lucas – Sim, podemos. Mas vai perguntar à tua mãe! 
 
(O Rodrigo vai à cozinha.) 
 
Rodrigo – Mãe? 
 
Joana – Sim,  filho! 
 
Rodrigo – Podemos ir à serra da Estrela? 
 
Joana – Vai perguntar ao teu pai! 
 
Rodrigo – Mas eu já fui perguntar ao pai!  
 
Joana – O que é que ele disse? 
 
Rodrigo – Ele disse que sim. 
 
Joana – Vai chamar a tua irmã. 
 
(O Rodrigo vai chamar a irmã.) 
 
Rodrigo – Raquel! Anda connosco à Serra da Estrela! 
 
Raquel – Nem pensar, eu não vou. 
 
Rodrigo – Anda lá mana! 
 
(Ela teve de pensar) 
 
Raquel – Está bem eu vou . Vamos embora. 
 
Carro – Bruuuuuuuuuuuum! 
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(eles andaram um pouco para chegar lá.) 
 
Rodrigo – Ó pai, isto é uma porcaria! 
 
Joana – É mesmo uma porcaria. 
 
Lucas – Cheia de latas de sumos, coca-cola, sacas … 
 
Rodrigo – Temos que limpar isto! 
 
Joana e Lucas – Pois é temos que limpar isto! 
 
Rodrigo – Vamos buscar as coisas para limpar a lagoa! 
 
Lucas – Então vamos embora  buscar. 
 
(E foram.) 
 
Carro – Bruuuuuuuuuum! 
 
(Passado 2 h a lagoa estava limpa.) 
 
Rodrigo – Isto é que é uma lagoa! 
 
Joana – Queres nadar na lagoa? 
 
Rodrigo – Sim, claro. 
 
Lucas – Então vai ao carro buscar os calções! 
 
Rodrigo – Está bem. 
 
(e vai buscar os calções) 
 
Raquel – Mãe? 
 
Joana – Sim, filha! 
 
Raquel – Também quero nadar na lagoa! 
 
Lucas – Trouxeste o teu fato de banho  
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Raquel – Sim! 
 
Joana – Trouxeste o cor-de-rosa ou o verde? 
 
Raquel – Trouxe o cor-de-rosa. 
 
Lucas – Então vai busca-lo ao carro. 
 
(E foi buscar ao carro.) 
 
Raquel – Vou nadar. 
 
Joana – Então vai lá. 
 
Rodrigo – Vamos mana! 
 
Raquel – Vamos? 
 
(Eles foram para a lagoa.) 
 
Rodrigo – A água está fria! 
 
Lucas – Vamos nós também? 
 
Joana – Não ,  eu não vou . 
 
Lucas – Anda lá. 
 
(Abraçando a Joana .) 
 
Joana – Está bem, eu vou. 
 
Rodrigo – Pai, anda nadar? 
 
(Passado 4 horas, no fim de tudo foram embora.) 
 
Carro – Bruuuuuum! 
 
(Chegaram a casa.) 
 
Rodrigo – Foi um dia cansativo, vou dormir adeus. 
 
Raquel – Vou para o meu quarto.  
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GRUPO D 
 
        Uma família foi visitar a serra da Estrela. Foi passear junto ás margens 
do rio Mondego. O pai e a mãe falavam sobre rios aos seus filhos, quando 
se aperceberam que se aproximavam nuvens muito, muito escuras. 
 
Filho – Pai, a onde é que nasce o rio Mondego? 
 
Pai – O rio Mondego nasce na serra da Estrela e desagua na Figueira da 
Foz. Quando tu tiveres a idade da tua irmã, já vais saber várias coisas sobre 
rios. 
 
Filha – O rio Mondego é o maior rio que nasce em Portugal e desagua em 
Portugal. 
 
Mãe – Muito bem filha, está certo, é verdade, tu tens estudado os rios de 
Portugal? 
 
Filha – Sim mãe, eu na escola, na primeira vez e aproximadamente da 
primeira vez que a senhora professora ensinou os rios de Portugal eu achei 
que não fosse importante, mas agora pensando bem, saber coisas sobre rios 
é muito importante. 
 
Filha e Filho (olhando para o céu) – Mãe e pai estão nuvens muito, muito 
escuras! 
 
Mãe – Vamos para o carro, tentem ir a correr. 
 
Filho – Vamos para baixo daquela árvore? 
 
Pai – Não é muito perigoso, um raio pode-nos atingir. 
 
(não tinham guarda-chuva) 
 
Mãe – Finalmente chegamos ao carro. 
 
Filha e Filho – O problema é que estamos todos molhados! 
 
Pai – É melhor irmos embora. 
 
Mãe – Sim, é verdade, nós temos de nos ir embora. 
 
Filha e Filho – Que pena! 
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GRUPO E 
 

A CHEGADA A UM HOTEL 
NA SERRA DA ESTRELA 

 
 
Uma paisagem com montanhas brancas com partes castanhas as 
personagens são: 
Pai, mãe, filho mais novo, filha mais velha e o recepcionista o lugar é na 
recepção do hotel e num sábado á noite. 
 
Pai: Meninos todos para o carro. 
 
(Eles entram para o carro) 
 
Meninos: Onde é que vamos? 
 
Mãe: Vamos à serra da ESTRELA. 
 
(Fazem uma visita.) 
 
(Vrrrrrrrrrrrrrruuuummmmmm!) 
 
Pai: Chegamos. 
 
(Abrem a porta e tiram as malas.) 
 
Mãe: Vou há casa de banho. 
 
Pai: Vocês não estão cansados? 
 
Meninos: Sim! 
 
Recepcionista: Peço imensa desculpa mas a água foi cortada. 
 
Toda a família: Porquê? (exaustos) 
 
Recepcionista: Por causa da seca devemos poupar na lavagem da roupa.  
 
Todos: Ah! 
 
Pai: Simão vai dizer á tua mãe que a água foi cortada. (bufa o Simão)  
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Simão: Ó mãe a água foi cortada! 
 
Mãe: Bem me pareceu. (aborrecida) 
  
Simão: Pai porque é que ficamos sem água? 
 
Pai: Por causa seca! 
 
Filha: E, se ajudássemos a fazer uma lista de dicas para os hospedes 
 
 poupar água. 
 
Toda a gente: BOA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 Pai : Vamos começar? 
 
Todos : Sim!!!!!!!!!!!!!!! 
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PERSONAGENS: 
     
       MÃE 
       FILHA (COM 9 ANOS)  
       PAI 
       FILHO (COM 6 ANOS) 
       RECEPCIONISTA 
 
  
A preparação para irem à serra da Estrela 

 
(A casa contem três quartos, duas casas de banho, uma grande sala e uma 
grande cozinha. Na sala, há uma grande mesa... É um sábado de manhã 
cedo. 
O filho mais novo vai até ao quarto da irmã.) 
 
Filho (contente e falando baixinho) – Mana, acorda, acorda! Vamos fazer 
as malas, para irmos à serra da Estrela! 
 
Filha (alegre e falando baixinho) – Fixe, vamos, vou já fazer as minhas 
malas e tu toca a fazer as tuas! 
 
Filho (num tom baixo) – Encontramo-nos, no quarto dos pais daqui a cinco 
minutos. 
 
Filha (num tom baixo) – Está bem. 
 
(O filho vai para o seu quarto e faz a sua mala. Encontram-se os dois à 
porta do quarto dos pais.) 
 
Filho (falando baixinho) – Desculpa o atraso, vamos fazer as malas dos 
pais? 
 
Filha – Eu faço as da mãe, e tu, as do pai. 
 
Filho – Está bem, vamos fazer. 
 
(Entram no quarto, em silêncio e em bicos de pés e fazem as malas.) 
 
Filha (cansada) – Ufa!! Vamos outra vez para a cama. 
 
(Passa uma hora.) 
 
Mãe (falando alto) – Acordem, acordem, para virem tomar o pequeno-
almoço. 
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(Enquanto os filhos se vestem, a mãe mete em cima da grande mesa que há 
na sala, manteiga, pão, leite, cereais, café, açúcar, torradas etc.) 
 
Filho (chega ao quarto dos pais) – Acorda, seu molengão. (Abana o pai.) 
 
Pai (preguiçoso e aborrecido) – Vai chatear o cão do vizinho. 
 
Filho – Anda, vamos comer. 
 
Pai – Está bem. Já vou. Deixa-me vestir. (O filho sai.) 
 
(Chegam todos ao mesmo tempo à grande mesa da sala.) 
 
Pai (dirige-se ao filho) – Vai ao armário buscar as taças para comerem os 
cereais. Eu prefiro tomar café. 
 
(O filho coloca as taças em cima da mesa.) 
 
Mãe – Estão a gostar do pequeno-almoço, meninos? 
 
Filha e Filho (ao mesmo tempo) – Sim!! 
 
Filho (dirigindo-se ao pai) – Vamos já para a serra da Estrela? 
 
Pai – Sim. Só temos de fazer as malas. 
 
Filha – Já fizemos pai, não é preciso. As malas já estão todas feitas. 
 
Mãe e Pai – Obrigado, meus filhos! 
 
Mãe – Então, vão ver se têm tudo para a viagem. 
 
(Os dois filhos vão ver as suas malas.) 
 
Filha – Eu já tenho tudo. A mim não me falta nada. 
 
Filho – A mim parece – me que me falta alguma coisa. 
 
Pai – O que é? 
 
Filho – A mim falta-me o gel de  banho.  
 
Mãe – Eu acho que ele está lá em cima. 
 
Filho – Onde? 
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Mãe – Na casa de banho de cima dentro do armário.  
 
Pai – Se não o encontrares, podes levar um dos meus. 
 
(O filho sai e volta daí a pouco.)   
 
Filho – Não encontrei o meu. Então vou levar um dos teus. 
 
Mãe – Então metam as coisas no carro para irmos embora, para a serra da 
Estrela. 
 
(Entram no carro.) 
 
Chegada à serra da Estrela 

 
(O espaço cénico deve ter a forma de várias serras cobertas de neve. 
 A família chega à Serra da Estrela. Estava tudo coberto de neve. Sábado a 
meio da manhã.) 
 
Filho e Filha (muito admirados e alegres olham pela janela do carro) – 
Oh! Nunca tínhamos visto neve! 
 
Filho – Mana, sabes alguma coisa sobre a neve? 
 
Filha – Sim, aprendi na escola que a neve é um fenómeno da natureza. 
Mãe, explica-nos o que sabes sobre a neve. 
 
Mãe – A neve forma-se quando o calor do sol aquece a água dos mares, 
rios, lagos, lagoas, … e ela evapora-se. Quando o vapor da água chega a 
uma camada da atmosfera e … (O pai interrompe-a.) 
 
(Saem do carro.) 
 
Pai – O vapor de água sobe formando as nuvens. Arrefece e vai-se 
condensando, quer dizer, passa para o estado líquido, as gotinhas de água 
juntam-se, ficam mais pesadas e precipitam-se, quer dizer caem sob a 
forma de chuva, neve ou granizo… (A mãe interrompe-o.) 
 
Mãe – A neve resulta do arrefecimento lento da água das nuvens, que se 
precipita no solo sob a forma de flocos brancos e muito leves. 
 
Filha – E o granizo de que resulta? 
 
Mãe – O granizo resulta do arrefecimento brusco da água das nuvens, que 
se precipita no solo sob a forma de grãos de gelo. 
 
Filho e Filha – Agora já sabemos mais coisas sobre a neve.  
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Filho (entusiasmado) – Mas mãe, se há tantos rios, mares, lagos e lagoas 
poluídos como chega a água limpa às nossas casas? 
 
Mãe – Quando utilizamos a água ela costuma ficar suja e para podermos 
voltar a utilizá-la ela tem de ser limpa. Primeiro, a água passa por uma 
crivagem que retém impurezas de maior tamanho. A seguir, é decantada, 
caindo a areia mais pesada para o fundo de um depósito, e depois 
desengordurada; as matérias gordas flutuam e vêm à superfície.  
 
Pai (contente) – A água é conduzida para dentro de um decantador onde se 
deposita a lama. A água sofre um tratamento biológico com bactérias que 
digerem a matéria orgânica. A decantação seguinte permite o depósito das 
lamas resultantes da actividade das bactérias. A água é finalmente restituída 
ao meio natural, a maior parte das vezes ao rio. 
 
Mãe – Filha, queres um copo de água? (Estende o braço para a filha com 
um copo de água na mão.) 
 
Filha – Pode ser. (Agarra o copo.) Esta água já está limpa e tratada para 
nós podermos utilizá-la. Por exemplo, para bebermos, para nos lavarmos, 
etc. 
 
 
O passeio à lagoa 

       
(Esta cena passa-se no sábado ao fim da manhã.) 
 
Filho – Pai! Pai! Pai! Paiiii! 
 
Pai – Sim, Simão? 
 
Filho – Podemos ir à lagoa que há aqui na serra?  
 
Pai – Sim, podemos. Mas vai perguntar à tua mãe! 
 
Filho – Mãe? 
 
Mãe – Sim, filho! 
 
Filho – Podemos ir à lagoa? 
 
Mãe – Vai perguntar ao teu pai! 
 
Filho – Mas eu já fui perguntar ao pai!  
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Mãe – O que é que ele disse? 
 
Filho – Ele disse que sim. 
 
Mãe – Vai chamar a tua irmã ao carro. 
 
(O filho vai chamar a irmã.) 
 
Filho – Raquel! Anda connosco à lagoa! 
 
Filha – Não me apetece sair do carro! 
 
Filho – Anda lá, mana! 
 
(Ela teve de pensar.) 
 
Filha – Está bem eu vou. Vamos embora. 
 
(Ouve-se o barulho do carro. Bruuuuuuuuuuuum!) 
 
(Eles andam um pouco para chegar à lagoa. Encontram a lagoa cheia de 
lixo junto às margens.) 
 
Filho – Ó pai, isto é uma porcaria! 
 
Filha – É mesmo uma porcaria. 
 
Pai – Cheia de latas de refrigerantes, sacas … 
 
Filho – Temos que limpar isto! 
 
Mãe, Filho e Filha (ao mesmo tempo) – Pois é, temos que limpar isto! 
 
Filho – Vamos ao carro buscar sacos e o balde para apanhar o lixo? 
 
Pai – Sim, então vamos embora buscar. 
 
(E vão.) 
 
(Passadas duas horas, as margens da lagoa já não têm lixo.) 
 
Filho – Isto é que é uma lagoa! 
 
Mãe – Vamos embora? 
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Filho – Vamos antes dar um passeio à volta da lagoa. 
 
Pai – Está bem. 
 
Filho – A lagoa está melhor do que estava! 
 
Filha – Tens razão! 
 
Mãe – Fizemos um belo trabalho! 
 
Filha (tremendo) – Está mesmo frio! 
 
Pai – Então, corre um bocadinho. 
 
Filha – Para quê? 
 
Mãe – Para aqueceres. Quando fazes exercício ficas com calor. 
 
Filha – Está bem. Eu corro um bocadinho. 
 
(Dá uma pequena corrida.) 
 
Pai – Vês, já não estás mais quente? 
 
Filha – Sim, estou. 
 
Mãe – Vês, o teu pai tinha razão! 
 
Filho – Se calhar também vou dar uma corrida para aquecer. 
 
Filha – Vais ver que vais ficar com mais calor. 
 
Pai e Mãe – Não te afastes muito de nós. 
 
Pai (abraçando a mãe) – Queres que eu te aqueça também? 
 
Mãe – Sim. Está bem. (Abraça-o também.) 
 
Filho – Já estou mais quente. E a minha barriga já está a dar horas. 
 
Pai – Eu conheço um restaurante muito bom e barato. 
 
Mãe, Filho e Filha (todos ao mesmo tempo) – Boa ideia!  
 
(Vão almoçar.) 
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A tempestade surpresa 

 
 (Depois do almoço, ao início da tarde, vão passear junto às margens do 
rio Mondego.) 
 
Filho – Pai, onde é que nasce o rio Mondego? 
 
Pai – O rio Mondego nasce na serra da Estrela e desagua na Figueira da 
Foz. Quando tu tiveres a idade da tua irmã, já vais saber várias coisas sobre 
rios! 
 
Filha – O rio Mondego é o maior rio que nasce em Portugal e desagua em 
Portugal. 
 
Mãe – Muito bem filha, está certo. É verdade, tu tens estudado os rios de 
Portugal? 
 
Filha – Sim mãe, eu na escola, na primeira vez e aproximadamente da 
primeira vez que a senhora professora ensinou os rios de Portugal eu achei 
que não fosse importante, mas agora pensando bem, saber coisas sobre rios 
é muito importante. 
 
Filha e Filho (olhando para o céu) – Mãe, pai, estão nuvens muito, muito 
escuras no céu! 
 
Mãe – Já está a começar a chover. Vamos para o carro, tentem ir a correr. 
 
(O filho vê uma grande árvore.) 
 
Filho – Vamos para baixo daquela árvore? 
 
Pai – Não, é muito perigoso, um raio pode-nos atingir, porque as árvores 
são muito altas e atraem os raios. 
 
(Não têm guarda-chuva e correm até ao carro. Chegam passados 30 min.) 
 
Mãe – Finalmente chegamos ao carro. 
 
(Entram todos no carro.) 
 
Filha e Filho – O problema é que estamos todos molhados! 
 
Pai – É melhor irmos embora para o hotel. 
 
Mãe – Sim, é verdade, nós temos de nos ir embora. 
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Filha e Filho – Que pena! 
 
(Está a anoitecer.) 
 
 
A chegada a um hotel na serra da Estrela 

 
(O lugar é na recepção do hotel e num sábado à noite. 
A família fala com o recepcionista.)  
 
Pai – Finalmente chegámos ao hotel. 
 
Filha e Filho – Boa!  
 
(Abrem a porta e tiram as malas. 
Entram no hotel e vão ter com o recepcionista.) 
 
Mãe – Boa noite! Têm algum quarto vago?  
 
Recepcionista – Sim, temos quatro quartos vagos. 
 
Pai – Qual é que tem a vista mais bonita? 
 
Recepcionista – É o quarto número dezasseis. 
 
Pai – Então queremos esse quarto. Quantas camas tem? 
 
Recepcionista – Tem uma de casal e uma de solteiro. Também tem um 
sofá cama. 
 
Mãe – Vou à casa de banho. 
 
Pai (dirigindo-se aos filhos) – Vocês não estão cansados? 
 
Filha e Filho – Sim! 
 
Recepcionista – Peço imensa desculpa mas a água foi cortada. 
 
Pai e Filhos – Porquê? (Exaustos.) 
 
Recepcionista – Por causa da seca. Durante algum tempo a água vai estar 
cortada. Daqui a uma hora e meia a água estará de volta. 
 
Pai e Filhos – Ah! Que pena! Apetecia-nos tomar um banho quente, 
porque apanhámos uma molha.  
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Pai – Simão, vai dizer à tua mãe que a água foi cortada.  
 
(A mãe sai da casa de banho e dirige-se para a recepção.) 
 
Filho (um pouco aborrecido) – Ó mãe, a água foi cortada! 
 
Mãe – Bem me pareceu. Eu abri a torneira e não deitou água. (Aborrecida.) 
  
Filho – Pai, porque é que ficámos sem água? 
 
Pai – Por causa da seca do Verão passado a água teve de ser cortada 
durante algum tempo!  
 
Filha – E, se ajudássemos a fazer uma lista de dicas para os hóspedes 
pouparem água? 
 
Mãe, Pai, Filho e o Recepcionista (ao mesmo tempo) – BOA!!!! 
 
Pai – Vamos começar? 
 

Todos – Sim!!!! 
 
Pai – Uma das ideias pode ser quando nós estivermos a tomar banho, 
enquanto nos ensaboamos devemos fechar a torneira. 
 
Mãe – Na lavagem dos dentes devemos pôr água num copo em vez de 
termos a torneira sempre aberta. 
 
Filha – E também devemos tomar duche em vez de banho de imersão. 
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Aluno A 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o trabalho 

Sessão 1 

 
 

 “Na 1ª aula que estivemos 
a tratar de teatro 
escolhemos o tema do 
teatro que vamos fazer, 
escolhemos também quem 
fala a quem e porquê.” 

 “O que eu gostei mais 
de fazer nesta aula foi 
escolher os principais 
temas para o teatro 
que vamos fazer.  

  “Eu vou gostar de 
fazer este trabalho, 
porque gosto de 
fazer teatro, e 
creio que vai ser 
interessante que 
vai correr bem,…” 
“…e que vamos 
aprender mais 
coisas sobre o que 
já sabemos.” 

Sessão 2 

  “Na 2ª aula em que falamos 
de teatro, a nossa 
professora deu uma 
situação a cada grupo de 
quatro meninos para cada 
grupo fazer um teatro 
improvisado, mas com o 
tema que a professora nos 
dissesse.” 

“…o que eu aprendi 
com esta aula foi 
que para fazer um 
teatro não é 
necessário decorar 
falas e gestos.” 

“O que eu mais gostei 
de fazer em esta aula 
foi fazer o teatro e ver 
os outros, …” 

  
 
 

 

Sessão 3 

  “Na 3ª aula em que falámos 
de teatro a nossa 
professora deu-nos uma 
história de teatro para nós 
lermos, e depois deu uma 
ficha a cada grupo para 
respondermos a algumas 
perguntas, …” 

“…hoje também 
aprendi o que são 
as didascálias e 
aprendi a escrever 
melhor um texto de 
teatro.” 
 

“Mas o que mais 
gostei foi de 
responder às 
perguntas da folha 
que a professora nos 
deu.” 

  
 

 

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

 “Na 4ª aula em que falámos 
de teatro fomos ver uma 
peça de teatro que se 
chamava «A Lua é de 
queijo?» A peça de teatro 
falava de dois ratinhos…” 

 “…e o Chico que era 
um ratinho olhou com 
binóculos e disse que 
estava um ratinho em 
Marte a dizer olá, 
essa foi a minha parte 
preferida, …”  

   

Sessão 4 

  “Na 4ª aula em que falámos 
de teatro apresentamos 
uma peça de teatro, a 
professora formou grupos 
de seis meninos para que 
cada grupo ler um texto e 
apresentá-lo. 
O grupo número 1 foi 

 “Eu gostei muito.”    

Anexo 29 
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apresentar: «onde estará o 
limão». O grupo número 2 
foi apresentar «o dentinho 
de ouro». E o grupo em 
que eu apresentei que era 
o grupo número 3 foi 
apresentar: «Que bela 
festança».” 

Sessão 5 

  “Na 5ª aula em que 
estivemos a falar de teatro 
a nossa professora deu-nos 
duas fichas que tinham 
uma tabela que tratava das 
didascálias, dizia para nós 
irmos procurar a um texto 
de teatro, nome, 
movimento, expressão, 
posição, relação corporal, a 
quem se dirige, e o outro 
perguntava texto, livro…” 

    
 
 
 

 

Sessão 6 

  “Na 6ª aula em que falamos 
de teatro a nossa 
professora deu a cada 
grupo oito princípios de 
teatro que eram, 
“Polegarzinho, O Inventão, 
os piratas, A Asa e a Casa, 
Aventuras de Animais e 
outros que tais, A Adivinha, 
O que é que aconteceu na 
terra dos Procópios? e O 
Saco de Mentiras”. 
E deu também dois 
quadros a cada grupo que 
era para irmos ver aos 
livros e escrevermos o 
nome do livro ou do texto, o 
tipo de letra dos diálogos, o 
tipo de letra dos nomes das 
personagens e o local e 
ainda pedia para 
escrevermos o local e o 
tipo de letra das outras 
didascálias, depois a 
professora escreveu no 
quadro o que são 
didascálias de 
personagem, de tempo e 
de espaço. 

“…e aprendi muitas 
coisas.” 

“Gostei muito desta 
aula …” 
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Sessão 7 

  “Na 7ª aula em que falamos 
de teatro a nossa 
professora deu-nos os oito 
textos com que 
costumamos trabalhar, 
para nós procurarmos 
todas as didascálias e 
escrevermos numa grelha, 
se era um nome, um 
movimento, uma 
expressão, uma posição, 
se era relação corporal, a 
quem se dirige se é de 
descrição, de espaço, de 
tempo ou de som.” 

“A professora hoje 
explicou o que são 
didascálias de 
descrição, que são 
didascálias que 
dizem como é uma 
pessoa ou o 
espaço.”  

“O que mais gostei de 
fazer foi preencher a 
grelha, gostei muito 
desta aula.” 

   

Sessão 8 

  “Na 8ª aula em que falamos 
sobre teatro da parte da 
manhã antes de a nossa 
professora deu a cada 
grupo um texto que 
tínhamos escrito há alguns 
dias atrás, para nós o 
melhorarmos, também 
escrevemos algumas ideias 
para o melhorar.”  

 “Esta aula foi 
engraçada gostei 
muito desta aula.” 

   

Sessão 8 
(cont.) 

  “Na continuação da 8ª aula 
em que falamos de teatro 
estivemos a acabar de 
escrever um texto 
dramático e a passá-lo para 
o computador o nosso texto 
tratava de uma família 
composta por um filho, uma 
filha, uma mãe e um pai, 
que foram à Serra da 
Estrela, e os dois filhos 
nunca tinham visto neve. 
Também apresentamos a 
peça para os outros 
meninos da sala de aula, o 
nosso grupo que é o grupo 
b enganamo-nos algumas 
vezes, porque o nosso 
texto era muito grande e 
não conseguíamos 
entender a letra das folhas 
porque nos estávamos a 
guiar.   
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Sessão 9 

“…o meu 
comportamento no 
grupo foi bom,…” 

 “Na 9ª aula em que falamos 
de teatro a nossa 
professora deu-nos uma 
folha de linhas e os textos 
que os outros grupos 
tinham escrito para nós 
escrevermos um plano para 
os conseguirmos escrever 
amanhã,…” 

 “…o que mais gostei 
de fazer hoje foi 
escrever o plano (…) 
Gostei muito desta 
aula apesar de não 
termos feito muitas 
coisas. 
Esta aula foi 
engraçada e 
divertida.” 

“…e o que gostei 
menos foi de ler os 
outros textos.” 

  

Sessão 10  

  “Na 10ª aula em que 
falamos de teatro, 
estivemos a fazer a 
correcção ortográfica dos 
textos que os grupos 
escreveram em outros dias, 
também os fomos juntando 
com o plano que 
organizámos ontem. 
Dessa forma estamos a 
organizar o texto final…”  

“…hoje aprendi 
como se escrevem 
algumas palavras.” 

“…, o que mais gostei 
desta aula foi fazer a 
correcção ortográfica 
dos textos…” 

“…e o que menos 
gostei foi de juntar 
os textos, …” 

 
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom…” 

 “Na 10ª aula em que 
falamos de teatro, juntámos 
o texto do grupo b com o 
do grupo c, também 
acabamos de corrigir o 
texto do grupo b e ainda 
fizemos algumas 
correcções e modificações 
no texto do grupo c e 
depois juntámos o texto do 
grupo c com o do grupo b.” 

 “…e o que mais 
gostei de fazer nesta 
aula foi de unir o texto 
do grupo c e do grupo 
b…” 

“…e o que menos 
gostei foi de 
corrigir o texto do 
grupo c.” 

  

Sessão 10 
(cont.) 

  “Na 10ª aula em que 
tratámos de teatro 
juntámos o texto do grupo 
C com o do grupo D e o do 
grupo D com o do grupo E. 
também fizemos a 
correcção, tiramos algumas 
partes do texto e 
acrescentamos algumas 
coisas aos textos,…” 

 “…o que mais gostei 
foi de unir os textos.” 
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Aluno B 
Aspectos 
referidos  

 
Sessões                             

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades 
realizadas 

Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “Nós hoje tivemos a 
dar ideias para 
fazer um texto, 
ainda não 
escolhemos o texto 
mas alguns 
meninos disseram 
alguns títulos muito 
importantes e são 
os seguintes: (…)” 
 

 “Eu gostei de dar 
muitas ideias para o 
teatro.” 
 

  “Espero vir a 
fazer mais teatro, 
aprender 
mais…espero 
que este trabalho 
corra muito 
bem.” 
 

Sessão 2 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom,…” 

  “Hoje aprendi muita 
coisa como por Exp: 
fazer teatros…” 

“…gostei foi de fazer o 
meu teatro 
Eu gostei de tudo. O 
que eu fiz e do que os 
outros fizeram.” 
 
 
 

 “Eu não tive 
dificuldades.” 

 

Sessão 3 

“O meu 
comportamento 
hoje foi normal…” 
 

 “nós fizemos os 
teatros seguintes: 
Que bela festança, 
onde está o Limão.” 

“…hoje aprendi 
melhor a fazer 
teatro e fiz um teatro 
com o meu grupo, 
…” 

“…eu gostei de 
participar no teatro e 
com o meu grupo. Eu 
gostei de tudo não 
posso dizer que não 
gostei disto ou 
daquilo, (…) gostei 
muito de fazer 
teatro…foi divertido.” 

 “…eu não tive 
dificuldades…” 

 

Ida ao 
teatro  

 
 
 

  “Eu relembrei o 
Sistema Solar.” 

“Eu gostei muito do 
teatro, porque achei 
giro e aquelas 
pessoas tiveram muito 
trabalho para 
apresentar aos 
meninos e às 
educadoras. 
O que gostei mais foi 
de tudo, porque eu 
andei a aprender na 
escola o teatro que 
elas fizeram. Eu acho 
que estava bem feito. 
(…) 
O teatro foi muito 
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engraçado eu até me 
ri, tive muito interesse 
no texto que elas 
fizeram foi lindo. 
Gostei das duas 
personagens, o 
vestuário gostei muito 
estavam bem vestidas 
muito bem. Senti sono 
e alegria.” 

Sessão 4 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi 
normal,…” 
 

  
 

“…hoje aprendi 
muita coisa como 
por exemplo: a fazer 
melhor teatros e 
outras coisas mais.” 

“Gostei mais de fazer 
o meu teatro com o 
meu grupo e gostei de 
ver o teatro que os 
meus colegas a fazer 
o teatro que a 
professora nos deu, 
gostei de tudo.” 

 “enganei-me 1 
vez mas não 
tem importância 
remediei.” 

 

Sessão 5 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi 
normal,…” 
 

 “…eu escrevi, li e 
outras mais coisas.” 

 
 
 
 

“Aprendi muita coisa 
como por exemplo: 
a relação corporal, 
Movimento, 
Expressão, Posição, 
e A quem se dirige. 
(…) 
 

“…gostei muito da 
aula. (…) 
Gostei de tudo, 
mesmo de tudo, (…) 
Gostei de tudo (...) 
no grupo, senti alegria 
por o que o meu grupo 
e eu fizemos.” 

 “Não tive 
dificuldades 
(…)” 
 
 
 

 

Sessão 6 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi normal.” 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

“Hoje aprendi muita 
coisa, …”  

 “…gostei de fazer 
tudo com o meu 
grupo. 
Gostei de tudo, …” 

 “…Não tive 
tantas 
dificuldades, 
mas tive 
algumas.” 

 

Sessão 7 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi normal.” 
 
 

  “Hoje aprendi 
muitas coisas.” 

“Gostei de tudo, de 
preencher a grelha e 
de outras coisas (...) 
Gostei de tudo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não tive 
dificuldades.” 

 

Sessão 8 

“O meu 
comportamento foi 
normal como os 
outros dias.” 
 

“O comportamento do 
Diogo não foi nada bom 
portou-se mal, porque 
andava a brincar com o 
material, queria fazer 
desenhos na sebenta, 
não estava atento e 
brincava.” 

“Tivemos a terminar 
um trabalho que 
nós começámos no 
outro dia.” 

“Hoje aprendi 
mesmo muita coisa, 
a melhorar os 
textos.” 

“Gostei de tudo 
mesmo tudo.” 
 
 
 
 
 
 

 “Não tive 
dificuldades 
nenhumas.” 
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Sessão 8 
(cont.) 

“O meu 
comportamento foi 
bom,…” 
 

“… mas o 
comportamento do Diogo 
e da Mónica não foi nada 
bom porque, nós 
estávamos a fazer o 
nosso teatro e na parte 
que o Diogo tinha que 
abraçar a Mónica e dar 
um beijinho na testa ela 
fugiu dele. Mas teve 
graça.” 

 “Aprendi a fazer 
teatro como é 
importante nós 
estarmos com muita 
atenção a outros 
teatros.” 

“A parte que eu gostei 
mais foi de ver o 
Diogo a abraçar a 
Mónica e ela a fugir 
dele (…) 
Gostei muito!” 

 “Não tive 
dificuldades.” 
 

 

Sessão 9 

“O meu 
comportamento foi 
bom, …” 
 

“…hoje o comportamento 
do Diogo e da Mónica foi 
melhor.” 

 “Hoje aprendi a 
corrigir os textos de 
teatros.” 

“Gostei de tudo.”  
 
 
 
 
 
 

“Não tive 
dificuldades.” 
 

 

Sessão 
10  

“O meu 
comportamento foi 
bom…” 
 
 
 
 
 

  “…aprendi a 
melhorar os textos 
dos outros grupos.” 

“Gostei de tudo 
mesmo de tudo.” 

 “Não tive 
dificuldades.” 

 

Sessão 
10 (cont.) 

“O meu 
comportamento foi 
bom…” 

“… mas o da Mónica não 
foi nada bom. O do 
Diogo estava muito triste, 
porque o pai dele foi 
para a Suíça.” 

 “Hoje aprendi a 
melhorar os textos 
dos grupos.” 

“Gostei muito das 
coisas, …” 

 “…não tive 
dificuldades.” 
 
 
 

 

Sessão 
10 (cont.) 

“O meu 
comportamento 
hoje foi mais ou 
menos, …” 

  “Hoje não 
aprendemos nada.” 

“Gostei de tudo…”  “…não tive 
dificuldades 
nenhumas.” 
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Aluno C 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades 
realizadas 

Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos /Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Nós hoje estivemos 
a preparar algumas 
coisas para o teatro. 
É que o 4º ano vai 
fazer um teatro (…)” 
 

 “Eu gostei da minha 
ideia que foi falar do 
nosso país a minha 
ideia era eu fazer de 
Manuela Moura Guedes 
(…)” 
 

  “Eu vou 
gostar muito 
de fazer este 
trabalho. 
Este trabalho 
vai valer a 
pena porque 
vamos 
animar as 
crianças.” 

Sessão 2 

 “Hoje a minha 
paciência esgotou-se, 
porque o Diogo era o 
pai e falava como uma 
criança.” 
 
 
 
 

 “Eu hoje aprendi que 
para fazer um teatro 
temos que fazer as 
vozes das 
personagens, tipo um 
menino de 5 anos, 
temos de fazer uma 
voz muito fininha.” 

“O que eu gostei mais 
foi de ver o Tiago a 
dizer “Então, ponham-se 
a andar!” 

“Eu só não gostei 
de ver o Diogo a 
fazer figura de 
parvo, ele não 
sabia nada do que 
nós tivemos a 
ensaiar.” 

  

Sessão 3 

 
 
 

 “…fazíamos todo o 
que o texto 
mandava: tínhamos 
de ficar chateados, 
zangados, tínhamos 
de cantarolar…” 

“Hoje aprendi que para 
o teatro ficar mais 
animado temos que 
fazer as vozes que 
estão escritas ali em 
cima.” 

“Hoje o dia correu bem, 
aquilo deu para rir (…) 
O que eu mais gostei foi 
do Nuno começar a 
chorar.” 
 

“E o que eu não 
gostei foi os erros 
do Edgar.” 

  

Ida ao 
teatro  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Eu só gostei de ver o 
Xico a tirar a bola ò 
Patrício e o Patrício a 
tirar a bola ao Xico.”  

“Hoje eu não gostei 
muito do teatro, 
porque o fumo 
vinha do pano (...) 
O vestuário devia 
estar melhor, 
porque os ratos 
têm orelhas e eles 
meteram garroços. 
Eu senti um 
bocadinho de 
sono, porque 
aquilo estava a ser 
uma seca.” 

  



 9  
 

Sessão 4 

 
 
 

 “Hoje tive a ensaiar 
com os meus 
colegas. Na folha 
estava «Ó senhora, 
ó senhora» e devia 
estar «Ó senhora, 
senhora».” 

“O que eu hoje aprendi 
foi que não precisamos 
de fazer a voz de 
menino ou de rapaz.” 

“O que eu mais gostei 
foi do Diogo ter dito 
córórórócócó, chega-se 
á frente e diz, eu sou o 
rei.”  

“Eu não gostei de 
ver o Gustavo a 
armar-se.” 

  

Sessão 5 

   
 
 
 

 
 

“Hoje aprendi o 
movimento, expressão, 
posição e relação 
corporal.” 

“Hoje o que eu gostei 
mais foi ver no texto 
didascálias.” 

“O que menos 
gostei foi de ver o 
Diogo a enganar-
se nas coisas, ele 
fazia um N muito 
esquisito.” 

 
 
 
 

 

Sessão 6 

 
 
 

“Eu acho que fui um 
bocadinho chato, 
porque estava sempre 
a ralhar com o Diogo.” 

 
 
 
 
 
 

“Hoje aprendi que 
negrito são letras mais 
carregadas, e que 
itálico são letras 
torcidas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de ver o texto dos 
piratas,  
Nós estávamos a ver 
quem era o capitão, e 
fiquei eu.” 

“O que menos 
gostei foi que a 
professora tinha 
dito para não 
escolhermos as 
personagens e o 
Diogo estava 
sempre a 
escolher.” 

  

Sessão 7 

 
 
 

“Eu hoje enervei-me 
com o Diogo. Ele 
estava a brincar com a 
borracha e eu e a 
Catarina escondemos 
a borracha.” 

 “Hoje aprendi as 
didascálias de 
descrição, de espaço, 
de tempo e de som.” 

“Eu gostei muito do 
trabalho, e dos textos, 
não estavam nada mal.” 

  
 
 
 
 

 

Sessão 8 

 “Hoje a minha 
paciência esgotou-se. 
Não é que o Diogo 
queria fazer um 
desenho na sebenta e 
disse que não tinha 
nada que fazer e eu, a 
Mónica e a Catarina 
estávamos a 
trabalhar. Foge, não 
tem nada para fazer.” 

 
 
 

 “O que mais gostei foi 
de tirar ideias e de 
melhorar o texto.” 

   

Sessão 8 
(cont.) 

 
 
 

“Nós tínhamos 
combinado que o 
Diogo abraçava a 
Mónica e a Mónica 
fugiu. Mas o Diogo ao 
abraçar a Mónica 
esmagava. Eu, hoje 
fiquei muito nervoso, 
porque eu já sabia 
que a Mónica não ia 

  “Eu hoje gostei muito 
dos teatros. Eu, cá para 
mim o nosso foi o pior. 
(…) 
Mas também gostei 
muito de escrever o 
texto.” 

 “Eu não tive 
muitas 
dificuldades.” 
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abraçar o Diogo.” 

 
 
 
Sessão 9 
 
 
 
 

 
 
 
Faltou  

   
 
 
 
 
 
 

   
 

 

Sessão 10  

“Eu hoje acho que 
me portei um 
bocadinho mal.” 
 
 
 
 

  “Eu hoje aprendi que 
devemos estar atentos 
aos outros textos, 
porque podemos 
sempre tirar ideias para 
os nossos textos.” 

“Eu gostei muito de 
corrigir os textos.” 

  
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

 “Eu hoje tive pena do 
Diogo porque o pai 
dele para a Suiça. 
Coitado, deve estar de 
rastos. Hoje a Mónica 
esteve todo o dia 
desatenta, fartava-se 
de rir, não parava 
quieta, etc.…” 

  “Eu gostei muito de 
juntar os textos, mas 
ainda não acabamos.” 

  
 
 
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

 “Hoje eu enervei-me 
tanto, primeiro eu 
pensava que o meu 
texto era o pior, 
porque estavam 
sempre a dizer mal do 
nosso.” 

  “Eu gostei muito quando 
disseram que a mãe ia 
estacionar o carro na 
casa de banho. 

“Eu não gostei 
quando olhavam 
para aqui, a 
Daniela e o Diogo 
A. estavam sempre 
a olhar para aqui.” 
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Aluno D 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “Hoje estivemos a dar 
ideias, para a turma do 4º 
ano criar um teatro para 
amostrar ao público.  
Em seguida a S. professora 
deu um caderninho igual a 
este a toda a turma do 4º 
ano. 
 

    “Eu penso que 
com este teatro 
vou aprender 
muitas coisas e 
o público 
também. 
Quando for 
adulta eu 
gostaria de ser 
em 1º lugar, 
veterinária, em 
2º lugar pintora, 
em 3º lugar 
desenhadora e 
em 4º lugar ser 
rica.” 

Sessão 2 

  “Hoje a S. professora deu a 
cada grupo um papelzinho 
para cada grupo criar um 
teatro, para nós fazermos 
papel que estamos naquela 
situação. 
Depois cada grupo foi fazer 
o seu mini teatro à frente do 
quadro.” 

 “O teatro que eu mais 
gostei foi o do grupo 
da Inês, depois foi o 
teatro do grupo da 
Eunice, depois foi o 
grupo do Samuel, 
depois foi do meu 
grupo e depois gostei 
mais do grupo do 
Daniel. 
(1º o grupo A, depois 
o grupo B, depois o 
grupo E, depois o 
grupo D e depois o 
grupo C.)” 

   

Sessão 3 

 
 
 

 “Hoje estivemos a ler um 
texto teatro que a professora 
deu. 
O título era: 
Onde estará o Limão?” 
“Também estivemos a 
preencher uma tabela…” 

“…e aprendemos a 
palavra 
“Didascálias”.” 

“Esse texto teatro foi 
muito engraçado, eu 
gostei muito.” 

   

Ida ao 
teatro  

 
 
 

  “Mas… houve uma 
coisa de muito 
importante, 
estivemos a 
relembrar várias 
coisas sobre a lua, 

 “Eu gostei mais ó 
menos do teatro 
porque foi um 
bocadinho de 
seca.” 
“Eu acho que esse 
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por exemplo: a 
Translação e a 
rotação.” 

texto teatro teve só 
um bocadinho de 
interesse.” 

Sessão 4 

 
 
 

 “Hoje estivemos a treinar 
mais um pouco do texto 
teatro que a senhora 
professora deu num dia 
deste.” 
 

 “Em seguida o grupo 
do Miguel, do texto 
teatro, foi para a 
frente do quadro 
fazer o seu texto 
teatro para amostrar 
aos outros dois 
grupos e eu gostei 
muito, depois foi o 
grupo do Élio, do 
texto teatro fazer o 
seu teatro e eu 
também gostei muito, 
logo, logo a seguir foi 
o meu grupo, do texto 
teatro, também gostei 
muito alguns tinham 
de falar mais alto e 
melhorar muito e 
muito a fala.” 

   

Sessão 5 

  “Hoje estivemos a falar 
sobre as Didascálias. O tipo 
de didascália. O Nome, o 
Movimento, A Expressão, a 
Posição, a Relação corporal, 
e A quem se dirige. 
(…) 
Mas também vimos a 
maneira engraçada do 
autor(a) que o autor(a) 
escreveu as Didascálias.” 

  “Mas…eu não 
gostei muito.” 

 
 
 
 

 

Sessão 6 

 
 
 

 “Hoje a senhora professora 
esteve a ler uns títulos de 
uns livros, e depois 
estivemos a preencher uma 
tabela.” 
 

  
 
 

   

Sessão 7 

 
 
 

 “Hoje estivemos a preencher 
uma tabela diferente das 
outras. Eu não sei explicar 
como era a tabela, mas era 
muito, muito, muito, parecida 
com as outras tabelas que 
nós já preenchemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “Eu não gosto 
muito de 
preencher estas 
tabelas, por 
exemplo: eu não 
gosto de procurar 
etc.” 
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Sessão 8 

 
 

 “Hoje estivemos a criar um 
texto sobre uma 
tempestade. 
O meu grupo ainda não 
acabou o texto, e os outros 
grupos não sei.  
Antes de isso estivemos  a 
escrever ideias no quadro 
para cada grupo escrever o 
seu texto e melhorar o texto 
anterior.” 

 “Eu vou ser muito 
sincera, eu gostei 
muito de fazer este 
trabalho.” 

   

Sessão 8 
(cont.) 

 
 
 

 “Hoje estivemos a passar o 
texto para o computador, e 
depois cada grupo foi 
representar o seu texto à 
frente no quadro.” 

 “E eu gostei muito do 
texto dos outros 
grupos e do meu 
grupo.” 

  
 
 

 

Sessão 9 

 “Hoje estivemos 
a ler o texto dos 
outros e o grupo 
E estava a dizer 
que nós 
tínhamos 5 erros 
e eles diziam 
que eles tinham 
4 erros num 
texto de 2 folhas 
e nós 5 erros 
num texto de 
uma folha e eles 
é que tiveram 
mais erros do 
que nós.” 

“Também corrigimos os 
textos dos outros grupos e o 
texto do nosso grupo.” 

 “Eu gostei muito de 
tudo,...” 

“Eu gostei muito 
de tudo, excepto o 
que eles 
disseram.” 

 
 

 

Sessão 10  

 
 
 
 
 
 

 “Hoje estivemos a juntar 
todas as famílias só numa 
família, mas a dar 
explicações para o público 
perceber, e fazemos várias 
situações.” 

    
 

 

 
 
 
Sessão 10 
(cont.) 
 
 
 

  “Hoje estivemos a juntar 
todas as famílias só numa 
família, mas a dar 
explicações para o público 
perceber, e fazermos várias 
situações. 
Retirar, alterar os textos.” 
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Sessão 10 
(cont.) 

  “Hoje estivemos o dia todo a 
continuar a juntar os textos.” 
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Aluno E 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                             

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

  “Nós hoje estivemos a dar 
ideias para escrever um 
texto de teatro depois 
vamos representá-lo.  

    nó se 
representamos 
uma pessa de 
tiatro 
aprendemos 
mais coisas 
novas.” 

Sessão 2 

  “Hoje nós estivemos a 
ensaiar uma peça de teatro 
para depois irmos ao 
quadro amostrar a peça de 
teatro aos nossos colegas.” 

 “Eu gostei muito de 
fazer esta peça de 
teatro e de amostrá-la 
aos meus colegas. 

   

Sessão 3    “Eu hoje não 
aprendi nada…” 

“…mas gostei muito 
de ler os textos.” 

   

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

 “Nós hoje de manhã 
estivemos a ver uma peça 
de teatro… 

 “…mas acho que elas 
representaram bem 
gostei do foguetão e 
das falas delas???  

“…eu gostei mais 
ou menos da peça 
podiam melhorar 
algumas coisas 
tipo o vestuário e o 
fumo via-se o fumo 
a sair de lado (…) 
o título é um 
bocado dá porque 
a Lua não é de 
queijo.” 

  

Sessão 4 

  
 
 

“Nós de manhã estivemos 
a representar uma peça 
depois estivemos a dizer 
as coisas do que nós 
achávamos mal estivemos 
algumas ideias para 
melhorar os textos…”   

 “…gostei de ver os 
meus colegas a 
representar e gostei 
de representar aos 
meus colegas da 
turma do 4º ano.” 

“Mas não gostei do 
que eles disseram 
dos textos porque 
eles também 
fizeram mal em 
algumas coisas do 
que disseram.” 

  

Sessão 5 

  “Nós de manhã estivemos 
a fazer didascálias do texto 
de teatro Onde estará o 
Limão e estivemos a fazer 
uma tabela com tipos de 
didascália.” 

 “Gostei de ver as 
didascálias…” 

“…e não gostei de 
estar a fazer ao 
princípio parecia 
fácil mas não era 
nada fácil.” 

  

Sessão 6 
  “Nós de malha estivemos a 

ver textos e a fazer uma 
tabela.”  

 “Gostei de ver os 
textos.” 

 
 

  

Sessão 7 
  “Nos de manha estivemos 

a fazer uma tabela 
gigante,…” 

 “…gostei de fazê-la foi 
divertido.” 
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Sessão 8 

  “Nós de manhã estivemos 
a fazer um texto e 
estivemos a dar ideias e 
estivemos a melhorar o 
texto que fizemos outro 
dia.” 

     

Sessão 8 
(cont.) 

  “Nos de manhã estivemos 
no computador e à tarde 
estivemos a fazer o teatro.” 

     

Sessão 9 
  “Nós de manhã estivemos 

a fazer um trabalho,…” 
 “…gostei de fazer o 

trabalho.” 
   

Sessão 10  

   “Nós de manhã estivemos 
a fazer a correcção dos 
textos para juntar os textos 
ABCDE.” 

    
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento foi 
mais ou menos 
mal.” 

“…não gostei de 
ouvir a Daniela a 
gritar.” 

“Nós de manhã estivemos 
a juntar os textos …” 

  “…não gostei de 
ouvir a Daniela a 
gritar.” 

  

Sessão 10 
(cont.) 

  “Nós estivemos a juntar os 
textos.” 
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Aluno F 

Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

  “Nós estivemos a dar 
ideias para o teatro.  
Nós estivemos vamos 
fazer um teatro. 

 “Eu gostei das ideias 
dos meus colegas.” 
 

  “O teatro vai 
valer a pena. 
As minhas 
expectativas é 
que vai ser 
bom.” 

Sessão 2 

“O nosso 
comportamento foi 
um bocadinho 
barulhento (...) 
Estava sempre a 
rir por causa das 
piadas do Daniel.” 
 

 “Nós de antes treinamos.  “Gostei mais da 
minha fala. 
Os grupos foram 
muito engraçados.” 

   

Sessão 3 

“O grupo portou-se 
bem, …” 

   “…gostei de ler (...) 
E foi divertido.” 

 “As minhas 
maiores 
dificuldades foi ler 
as palavras mais 
difíceis.” 

 

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

  “Eu não aprendi 
nada e não 
relembrei-me de 
nada.” 

“Eu gostei mais 
quando o Chico 
carregou no botão 
verde e saiu fumo 
porque foi uma parte 
engraçada (...) 
Na parte do fim foi 
engraçada. 
O texto teve muito 
interesse o diálogo foi 
bem engraçado. 
A actuação das 
actrizes foi boa. A 
actriz que actuou 
melhor foi o Chico.” 

“Eu gostei mais ou 
menos do teatro 
porque a numa 
parte que é de 
palhaçada. (...)  
Podia melhorar a 
parte do início. (...) 
Não gostei do 
vestuário das 
actrizes. 
Eu não senti 
nada.” 

  

Sessão 4 

“Na aula de hoje 
portamo-nos bem.” 
 

   “Eu gostei mais de 
entrar no teatro (...) 
E divertimo-nos 
muito.” 

 “No meu grupo às 
vezes tinham 
dificuldades. Como 
ler alto, seguir o 
texto, …” 

 

Sessão 5 

“Nós portamo-nos 
mal, …” 

  “Aprendi a relação 
corporal.” 
 
 

“E gostei muito.”    
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Sessão 6 

“Nós portamo-nos 
bem.” 

   “Eu gostei mais de 
sublinhar a azul e a 
vermelho. 
E adorei.” 

   

Sessão 7 

“Nós portamo-nos 
mais ou menos.” 

   “Gostei mais de 
colaborar no trabalho 
com os meus colegas. 
E adorei.” 

   

Sessão 8 
“Nós portamo-nos 
mais ou menos.” 

  “E aprendi ideias 
para melhorar o 
texto.” 

“E adorei.”    

Sessão 8 
(cont.) 

“Nós portamo-nos 
bem.” 

 “Nós passamos a nossa 
escrita fizemos no 
computador.” 

 “E gostei de escrever 
no computador. 
E adorei. 

   

Sessão 9 
“Nós portamo-nos 
bem.” 

  “Aprendi a melhorar 
no teatro.” 

“E gostei muito. 
E adorei.” 

   

Sessão 10  “Nós portamo-nos 
mais ou menos.” 

   “Nós melhoramos os 
textos.” 

 “E gostei.”   
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“Nós portamo-nos 
bem.” 

“Eu estava triste, 
a Mónica sempre 
a empurrar, a 
Catarina sempre 
a trabalhar e o 
Daniel sempre a 
fazer 
palhaçadas.” 

  “E adorei.”    

Sessão 10 
(cont.) 

“O nosso 
comportamento foi 
muito bom. 
E o meu 
comportamento foi 
muito bom.” 

   “E adorei.”   
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Aluno G 

Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos /Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

  “Nós hoje estivemos a 
arranjar ideias para um 
teatro.” 

 “O que eu gostei mais 
foi de dar ideias para 
o isso…”  

  “…e espero 
que essas 
ideias ajudem. 
E eu também 
que este teatro 
corra muito 
bem e que 
valha a pena o 
nosso 
trabalho.” 

Sessão 2 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi como o 
costume.” 

“…e o que eu 
menos gostei foi 
de foi de ter que 
fazer o texto com 
uma menina.” 

  “Nesta aula de hoje o 
que eu gostei mais foi 
de ir representar o 
teatro aos meus 
colegas.” 

“…e o que eu 
menos gostei foi 
de foi de ter que 
fazer o texto com 
uma menina.” 

  

Sessão 3 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom.” 

  “E o que eu aprendi 
hoje foi a fazer 
pouco barulho 
enquanto os outros 
estudam as suas 
falas.” 

“O que eu mais gostei 
foi das piadas do 
texto.” 

 “As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
decorar as falas e 
ler sem erros.” 

 

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

    “…mas mesmo 
assim gostei duma 
coisa foi do foguetão 
(…)  
A minha actriz 
preferida foi o 
Patrício.” 

“Eu não gostei 
porque este teatro 
era muito infantil 
(…) o que eles 
podiam melhorar 
era que o fumo 
podia sair do 
foguetão e eles 
quando falavam 
doutra maneira e 
outras coisas.” 

  

Sessão 4 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi um 
bocadinho pior.” 

“O que eu 
menos gostei foi 
do Tiago e do 
Ricardo estarem 
a discutir a toda 
a hora.” 

 “E hoje aprendi a 
representar melhor.” 

“O que eu mais gostei 
foi de representar aos 
meus colegas.” 

“O que eu menos 
gostei foi de ver os 
meus colegas a 
representar.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi de 
ler tudo bem sem 
erros.”  

 

Sessão 5 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom…” 

 
 
 
 
 

  “…o que eu gostei 
mais foi de dar as 
ideias para o quadro.” 

“O que eu menos 
gostei foi do Tiago 
e do Ricardo 
estarem a discutir 
a toda hora.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi de 
calar o Ricardo.” 
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Sessão 6 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom.” 

  “Eu hoje não 
aprendi nada. (…) 
Eu hoje aprendi que 
as didascálias são 
as personagens o 
espaço e o tempo.” 

“o que eu mais gostei 
foi de fazer o trabalho 
de grupo sobre a 
Adivinha, O que é 
que aconteceu na 
terra dos Procópios?. 
O sabichão das 
dúzias, Aventuras de 
animais e outros que 
tais.” 

   

Sessão 7 

“Hoje o meu 
comportamento no 
grupo foi pior.” 

  “O que eu hoje 
aprendi foi que 
existem mais 
didascálias e essas 
são A quem se 
dirige, Descrição, 
De espaço, De 
tempo e de som…” 

“…eu hoje gostei de 
tudo.” 

   

Sessão 8 
 
Faltou 

       

Sessão 8 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom.” 

   “O que eu mais gostei 
foi de fazer o 
teatro…” 

“…e o que menos 
gostei foi de me ter 
enganado.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi de 
decorar tudo.” 

 

Sessão 9 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi um 
bocadinho pior.” 

  “O que eu aprendi 
hoje foi que os 
meus colegas 
também não 
escreviam da 
mesma maneira.” 

“O que eu mais gostei 
foi de dar ideias para 
juntar mos para um 
só texto.” 

   

Sessão 10  
“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom.” 

    “O que eu mais gostei 
hoje foi de dar ideias 
para o texto.” 

  
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom.” 

   “O que eu mais gostei 
hoje foi de dar ideias 
para o texto.” 

   

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo muito bom.” 

   “O que eu mais gostei 
hoje foi de dar ideias 
para o texto.” 
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Aluno H 
  Aspectos 

referidos 
 
Sessões                          

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “Hoje nós na escola 
estivemos a dar ideias para 
um texto de teatro para 
representar depois aos 
nossos colegas.” 

    “Nós se 
representamos 
uma peça de 
teatro podemos 
aprender 
coisas novas, 
ficar famosos e 
etc.” 

Sessão 2 

    “Eu gostei da peça de 
teatro que nós 
fizemos porque falava 
de trovoada e de 
chuva.” 

 “Eu não tive 
nenhuma 
dificuldade.” 

 

Sessão 3 

 
 
 

 “Hoje nós na escola 
estivemos a ler um texto de 
Teatro que a professora 
deu- nos que chamava-se 
Onde Estará o Limão. 
Depois à tarde deu-nos 
outro texto para em grupo 
lermos todos.” 

     

Ida ao 
teatro  

 
 
 

 “Hoje de manhã nós fomos 
ver uma peça de teatro em 
Aveiro, …” 

 A minha personagem 
preferida era o Xico e 
eu gostei de algumas 
coisas tipo o foguetão 
daquela parte que o  
Patrício fez de morto.” 

“Eu gostei mais ou 
menos da peça de 
teatro.” 

  

Sessão 4 

 
 
 

 “Hoje nós na escola de 
manhã estivemos a estudar 
as falas em grupos. 
Depois nós fomos 
representar uma peça de 
teatro ao quadro.” 

 “Eu gostei muito da 
peça de teatro que 
nós fizemos,...” 

 “…e não tive 
nenhumas 
dificuldades.” 

 

Sessão 5 

  “…e depois cada grupo 
esteve a preencher uma 
tabela sobre as 
didascálias.” 
Depois fomos almoçar e 
quando viemos terminamos 
o que estávamos a fazer.” 

“Hoje nós na escola 
estivemos a falar 
sobre didascálias…” 

“Eu gostei do que 
fizemos…” 

 “…não tive 
nenhuma 
dificuldade.” 
 

 

Sessão 6 

 
 
 

 “Hoje nós na escola de 
manhã a professora deu 
nos oito textos para nós 
vermos, depois deu uma 

 “Eu gostei de 
preencher a tabela.” 
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tabela a cada dois meninos 
para preencher.” 

 

Sessão 7 

 
 
 

 “Hoje na escola de manhã 
a professora deu a cada 
dois meninos uma tabela 
gigante para preenchermos 
e nós preenchemos.” 

 “Eu gostei de 
preencher a tabela 
…” 

 “…e tive algumas 
dificuldades em 
encontrar 
didascálias.” 
 
 
 
 
 

 

Sessão 8 

 
 

 “Hoje de manha estivemos 
a melhorar um texto que já 
tínhamos feito, depois 
tivemos a dar ideias para 
escrever no quadro.” 

     

Sessão 8 
(cont.) 

 
 
 

 “Hoje de manhã estivemos 
a ensaiar as falas que nós 
tínhamos feito, depois a 
Daniela passou o nosso 
texto para o computador da 
escola (...) estudamos mais 
um bocadinho e depois 
fomos representar o texto 
ao quadro.” 

   “Eu não tive 
dificuldades e foi 
fácil.” 
 
 
 

 

Sessão 9 

  “Hoje de manhã a 
professora deu-nos os 
textos que nós 
representamos para nós 
corrigimos as coisas que 
nós tínhamos mal.” 

   “Eu não tive 
nenhumas 
dificuldades em 
corrigir textos.” 
 
 

 

Sessão 10  

 
 
 
 
 
 

 “Hoje de manhã estivemos 
a corrigir os textos no 
computador da nossa 
professora. Depois fomos 
almoçar e quando viemos 
fizemos o mesmo.” 

   “Eu não tive 
dificuldades e foi 
fácil.” 
 
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“Eu no grupo hoje 
portei-me mais ou 
menos.” 

 “Hoje na escola estivemos 
a corrigir os textos que nós 
fizemos no computador 
para juntar os textos.” 

    
 
 
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“…e portei-me 
vem no grupo.” 

 “Hoje nós na escola 
estivemos a juntar os 
textos no computador da 
professora.” 

   “Eu não tive 
nenhumas 
dificuldades …” 
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Aluno I 
 Aspectos        
referidos  

 
Sessões  
                            

Comportamento 
individual 

Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “Hoje estivemos a dar 
ideias para escrever o 
texto de teatro no dia 
seguinte na aula nº 2, 
vamos fazer um teatro 
para amostrar à nossa 
família, aos meninos da 
nossa escola, aos 
meninos que são de fora 
da nossa escola.” 

 “Eu gostei mais da 
diversão/animação”   

  “eu espero 
aprender mais 
algumas 
coisas novas.” 

Sessão 2 

“O meu 
comportamento 
no grupo foi 
bom,…” 
 

“Mas enquanto 
estávamos a 
representar o texto 
que fizemos à 
frente antes do 
recreio o Nuno 
enganou-nos cinco 
vezes.” 

“Na segunda aula a 
professora deu-nos um 
papel do grupo B que se 
chamava A chegada à 
serra da Estrela, depois 
fomos apresentar à 
frente e também vimos 
os outros grupos…” 

“…eu hoje aprendi 
coisas novas no meu 
grupo, porque em 
grupo tem-se mais 
ideias do que 
sozinho.” 

“…depois fomos 
apresentar à frente e 
também vimos os 
outros grupos que 
estiveram muito 
bonitos.”; “Eu gostei 
mais do grupo A a 
representar, …” 

“…eu gostei 
menos de 
representar à 
frente porque eu 
não tenho jeito.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
falar lá à frente, 
parece que nos 
enganamos.” 

 

Sessão 3 

 
 
 

 “Hoje estivemos de 
manhã estivemos a ler 
um texto que se chama 
onde estará o Limão e 
depois de lermos 
estivemos a sublinhar os 
diálogos do texto que 
estivemos a ler e a 
minha personagem era 
camponesa, quando 
tocou fomos para o 
recreio brincar e quando 
tocou para virmos para 
dentro estivemos a fazer 
uma tabela. À tarde a 
professora deu-nos um 
texto e calhou-me o texto 
1.” 

     

Ida ao 
teatro  

 
 
 

 “No dia 10 de Março de 
2006 fomos ver um 
teatro a Aveiro.” 

“Nós andamos a 
aprender o Sistema 
Solar e eu relembrei 
alguma coisa sobre o 
Sistema Solar.” 

“Eu gostei do teatro 
porque achei que era 
engraçado e acho que 
alguns meninos 
também gostaram de 
ver. Eu gostei mais foi 
quando o Chico e o 
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Patrício estavam a 
sonhar, porque eles 
adoravam ir à Lua e 
esse sonho foi 
concretizado eles os 
doi irem à Lua (…) 
O teatro para mim foi 
engraçado. 
A minha actriz é o 
Chico.” 

Sessão 4 

 
 
 

 “Na semana passada, a 
professora dividiu em 
três grupos, cada grupo 
ficou com um texto e 
desse dia estivemos a 
treinar para apresentar 
na segunda-feira. 
Enquanto o Samuel não 
vinha formámos os 
grupos e no meu grupo 
cada menino treinava a 
sua fala, quando acabei 
fui fazer um desenho no 
texto que a professora 
me deu. Quando o 
Samuel chegou fomos 
representar três peças 
que se chamavam O 
dentinho de ouro, onde 
estará o Limão e por fim 
Que bela festança. 
O primeiro grupo a 
representar foi Onde 
estará o limão o seguinte 
foi Que bela festança e 
por fim O dentinho de 
ouro.”  

 “Eu gostei dos textos 
Que bela festança e os 
outros textos também 
estiveram muito bem a 
representar.” 
 
 
 
 
 
 
 

   

Sessão 5 

“O meu 
comportamento 
no grupo é bom.” 
 

 “Na 5ª aula em que 
estivemos a falar de 
teatro a nossa 
professora deu-nos duas 
fichas de didascálias e 
escrevemos o livro que 
se chamava Teatro do 
Gato do chapéu Alto e o 
texto chamava-se Onde 
estará o Limão?” 

“Eu hoje aprendi o 
tipo de didascália por 
exemplos o 
Movimento, a 
Expressão, a 
Posição, Relação 
Corporal e A quem 
se dirigem, …”  

“…eu gostei mais da 
segunda ficha, …” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…gostei menos 
da primeira ficha.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foram 
quando a 
professora 
começou a explicar 
mas depois a 
professora 
começou a explicar 
melhor e eu fui 
compreendendo 
melhor.” 
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Sessão 6 

“O meu 
comportamento 
no grupo é 
bom,...” 
 
 

 “Na 6ª aula de manhã a 
professora deu a cada 
grupo 8 textos o primeiro 
chamava-se Aventuras 
de Animais e outros que 
tais, o segundo 
chamava-se a Adivinha, 
o terceiro chamava-se O 
que aconteceu na terra 
dos Procópios, o quarto 
chamava-se O Saco de 
Mentiras, o quinto 
chamava-se A Asa e a 
Casa, o sexto chamava-
se Os piratas, o sétimo 
chamava-se O Inventão 
e o último chamava-se 
Polegarzinho.” 

“Eu hoje aprendi que 
nas didascálias num 
texto de teatro há 
espaço e há tempo.” 

“Eu gostei mais de ler o 
texto Os piratas, …” 

 “…as minhas 
maiores 
dificuldades foi 
fazer a tabela.” 

 

Sessão 7 

“O meu 
comportamento 
hoje no grupo foi 
bom,...” 
 
 
 

“…só 
conseguimos fazer 
uma tabela porque 
quem colaborou 
foram só duas 
pessoas, o Nuno 
às vezes quando 
nós lhe pedíamos 
ajuda ele ajudava 
mas quem 
colaborou mais fui 
eu e a Brenda a 
Rosa não dizia 
nada. (…)  
E espero continuar 
neste grupo.” 

“Na 7ª aula a professora 
deu-nos duas tabelas 
com os textos que 
estivemos a sublinhar os 
diálogos e as 
didascálias. Primeiro 
começamos com a 
tabela do Nuno e da 
Brenda porque eles 
estavam um pouco mais 
adiantados do que nós, 
antes de começarmos o 
trabalho a professora 
disse façam os quatro e 
eu, a Brenda, o Nuno e a 
Rosa só conseguimos 
fazer uma tabela…” 

“Eu hoje aprendi que 
nas didascálias há 
tempo, há espaço e 
há som e (…) que 
nas didascálias de 
personagem ainda 
há descrição...” 

“…eu hoje gostei mais 
de ajudar a Brenda no 
trabalho…”; “Eu gostei 
deste trabalho que 
estive a fazer com o 
Nuno, com a Rosa e 
principalmente com a 
minha grande amiga 
Brenda.” 

“…eu hoje gostei 
menos de o grupo 
todo não 
colaborar.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
quando não sabia 
as coisas e tinha 
de pedir ajuda à 
professora.” 

“E espero 
continuar 
neste grupo.” 

Sessão 8 

“O meu 
comportamento 
no grupo foi 
bom,…” 
 
 

“Depois cada 
grupo leu as ideias 
que escreveu e 
cada grupo deu 
ideias as ideias do 
grupo B foram 
algumas ideias…”; 
“…o Nuno 
amuou…” 

“Na 8ª aula de manhã 
antes de irmos para o 
recreio a nossa 
professora deu-nos uma 
folha de linhas para 
darmos ideias para 
melhorar o texto que 
cada grupo foi 
representar na aula 
número 2. 
Depois cada grupo leu 
as ideias que escreveu e 
cada grupo deu ideias as 
ideias do grupo B foram 

“…eu hoje não 
aprendi nada…” 

“…eu gostei mais de 
dar as ideias para a 
professora escrever no 
quadro,…” 

“…eu gostei 
menos de quando 
o Nuno amuou…”  

“…as minhas 
maiores 
dificuldades não 
foram nenhumas.” 
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algumas ideias e a 
professora escreveu-as. 
Depois de escrevermos 
as ideias fomos 
novamente fazer o 
texto.” 

Sessão 8 
(cont.) 

“O meu 
comportamento 
no grupo é 
bom,...” 
 
 
 

 “Na continuação da aula 
número 8 estivemos a 
acabar o texto de 
manhã, quando 
acabamos fomos passar 
o texto que tínhamos 
escrito para o 
computador da nossa 
professora. Quando 
todos os grupos tinham 
melhorado o texto com 
as ideias que estivemos 
a dar e de passarem 
todos para o computador 
todos os grupos foram 
novamente apresentar lá 
à frente primeiro foi o 
grupo A, o segundo foi o 
meu grupo que falamos 
sobre o Ciclo da Água, o 
terceiro foi o grupo C, o 
quarto foi o grupo D e 
por fim foi o grupo E.” 

“…eu hoje não 
aprendi nada…” 

“O que mais gostei foi 
de escrever no 
computador …” 

“… e o que menos 
gostei foi quando 
acabou o texto.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foram 
quando comecei a 
escrever no 
computador porque 
não sabia onde 
estavam as letras 
mas depois fui 
decorando onde 
elas estavam e fui-
me habituando.” 

 

Sessão 9 

“O meu 
comportamento 
hoje no grupo foi 
mais ou 
menos…” 

“…hoje não 
trabalhei muito 
porque o Nuno 
estava a fazer 
palhaçadas e por 
isso estive a rir.” 

“Na aula número 9 
estivemos ler o texto dos 
grupos A, do nosso 
grupo, do grupo C de 
seguida foi o grupo D e 
por fim lemos o grupo E, 
depois a professora deu-
nos uma folha de linhas 
para passarmos o que 
achávamos que estava 
mal e à medida que 
íamos lendo íamos 
escrevendo na folha por 
ordem.”   

“Eu hoje aprendi que 
às vezes quando 
estamos a chamar 
por alguém pode-se 
estar admirado.” 

“O que mais gostei foi 
de escrever o plano, 
…” 

 “As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
parar de rir das 
palhaçadas que o 
Nuno fazia.” 

 

Sessão 10  

“O meu 
comportamento 
hoje no grupo foi 
bom…” 

 
 
 
 
 
 

“Na aula número 10 
estivemos a ler as 
propostas e o plano da 
aula número 9, de todos 
os grupos. A nossa 
proposta foi lermos todos 

“…eu hoje não 
aprendi nada…” 

“…o que mais gostei foi 
estar a corrigir os 
textos dos meus 
colegas e o meu que fiz 
em grupo.” 
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os textos e escrever do 
que se tratava. Depois 
todos em grupo fomos 
corrigir o texto do grupo 
A até ao almoço. À tarde 
quando chegamos à 1h e 
30 min estivemos a 
corrigir todos juntos o 
nosso texto.”  

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento 
no grupo é bom.” 
 

 “Na continuação da aula 
número 10 a professora 
deu-nos novamente os 
textos que cada grupo 
escreveu. Depois cada 
grupo com a folha de 
linhas que a professora 
deu a cada grupo foi 
escrever o que achava 
que não estava correcto. 
Quando cada grupo 
acabou de escrever a 
professora projectou no 
painel o texto B para 
explicarmos melhor o 
texto, quando acabamos 
de corrigir o grupo B 
passamos para o texto C 
e nós todos em conjunto 
fomos corrigir o texto C” 

“Eu hoje aprendi que 
quando estamos a 
escrever um texto 
dramático não tem 
narrador porque 
quem explica a parte 
do narrador são as 
próprias 
personagens não e o 
narrador.” 

“Eu hoje gostei mais foi 
quando a professora 
me chamou para ir ditar 
ao pé do computador, 
…” 

“…o que menos 
gostei foi quando 
acabamos de 
corrigir os textos.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades não 
foram nenhumas.” 

 

Sessão 10 
(cont.) 

 
 

 “Na continuação da aula 
número 10 a professora 
deu-nos os textos que 
cada grupo escreveu e 
acabámos de corrigi-los 
que foram o texto C, o 
texto D e por fim o texto 
E o primeiro texto que 
corrigimos foi o texto C e 
retirámos algumas 
coisas, também 
acrescentámos algumas 
didascálias, no grupo D 
fizemos a mesma coisa e 
no grupo E também.” 
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Aluno J 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) 

grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos 
/Tarefas 

preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas sobre 
o trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “Hoje, estivemos a ver o que 
podíamos falar, para quem falar a 
quem e porquê…  
As ideias que nós tivemos, foram: 
a vida quotidiana, animais, 
diversão/animação, a família/vida 
familiar, visita de estudo/viagens, 
o meio envolvente/ambiente, … 
 

    “O que eu espero vir 
a fazer é um teatro, 
para depois 
apresentarmos às 
outras pessoas.  
Eu acho que este 
trabalho vai dar 
resultado.  
Eu acho também  
que vamos aprender 
algumas coisas e 
também vamos 
ensinar às outras 
pessoas o que 
sabemos.” 

Sessão 2 

“E o meu 
comportamento 
foi normal.” 

   “E o que eu mais 
gostei foi de 
estar a fazer o 
teatro e a ver os 
outros fazer.” 

“Hoje, o que eu 
menos gostei foi de 
estar a fazer um texto 
de teatro. 

“As minhas 
maiores 
dificuldades, 
foram: ter ideias 
para o texto de 
teatro.” 

 

Sessão 3 

 
Faltou 

    
 
 
 
 
 
 

   

Ida ao 
teatro  

 
 
 
Faltou  
 
 

       

Sessão 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Hoje, estivemos a representar um 
texto para os meninos do 4º ano.” 

 “O que mais 
gostei, foi de 
representar o 
teatro aos 
meninos do 4º 
ano. 

“O que menos gostei, 
foi de estar á espera 
de actuar.” 

“E a minha 
maior 
dificuldade, foi 
representar.” 
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Sessão 5 

 “…e o que eu 
menos gostei 
foi do Tiago 
estar a discutir 
com o 
Ricardo.” 

“Hoje, estivemos a ver como o 
texto é dito e a fazer uma tabela 
de tipo de didascália.” 
 

 
 

 “O que mais 
gostei foi de 
estar a fazer a 
tabela tipo de 
didascália…” 

“…e o que eu menos 
gostei foi do Tiago 
estar a discutir com o 
Ricardo.” 

 
 
 
 

 

Sessão 6 

 
 
 

 “Hoje, a professora deu-nos oito 
textos de teatro que eram: 
“Aventuras de animais e outros 
que tais, A adivinha, O que é que 
aconteceu na terra dos 
Procópios?, O saco de mentiras, 
Polegarzinho, O Inventão, Os 
piratas e a Asa e a Casa”.” 

 “O que eu mais 
gostei, foi de 
estar a fazer a 
tabela “Como o 
texto é dito?” “ 
 

   

Sessão 7 

 
 
 

 “Hoje a professora deu-nos duas 
tabela “Tipo de Didascália” a cada 
grupo.  

 “O que mais 
gostei, foi de 
estar a fazer a 
tabela “Tipo de 
Didascália.“” 
 

  
 
 
 
 

 

Sessão 8 

 
 

 “Hoje, estivemos a ver “Ideias 
para melhorar o texto. 
E depois estivemos a fazer o 
texto.” 

 “O que mais 
gostei foi, de 
encher uma 
folha e a parte 
de trás.” 

   

Sessão 8 
(cont.) 

 
 
 

 “Hoje, estivemos a terminar um 
texto de teatro que tínhamos 
terminado ontem. Depois 
estivemos a passá-lo para o 
computador, a seguir fomos 
actuar para o resto da turma.” 

 “O que eu mais 
gostei, foi de 
estar a escrever 
no computador.” 

  
 
 

 

Sessão 9 

  “Hoje, a professora deu-nos os 
textos que tínhamos feito ontem.” 

 “O que mais 
gostei, foi de 
estar a ler os 
textos de teatro.” 

“O que menos gostei, 
foi de estar a juntar 
os textos.” 

  

 
 
 
 
Sessão 10 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 “Hoje, estivemos a juntar, os 
textos todos.” 

 “O que mais 
gostei, foi de 
estar a juntar os 
textos de teatro.” 
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Sessão 10 
(cont.) 

  “Hoje, estivemos a corrigir os 
textos.” 

 “O que mais 
gostei, foi da 
professora estar 
a projectar os 
textos.”  

 “…eu tive 
alguma 
dificuldade a 
escrever as 
ideias nos 
textos.” 

 

Sessão 10 
(cont.) 

  “Hoje, estivemos a acabar de 
juntar os textos.” 

 “E o que eu mais 
gostei de juntar 
os textos.” 
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Aluno L  
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

  “Nós, hoje estivemos a dar 
ideias para uma peça de 
teatro que nós vamos fazer 
um dia destes. 
 

    Acho 
importante 
fazer este 
trabalho porque 
é engraçado 
para ensinar os 
outros meninos 
o que eles.” 

Sessão 2 

  “Hoje a professora deu-nos 
uma peça tipo teatro para 
nós representarmos os 
primeiros a representar foi 
o grupo A os segundos foi 
B os terceiros foi o grupo C 
e os quartos foi o grupo D e 
os quintos foi o grupo E.” 

 “Gostei mais do 
grupo A porque 
representou melhor e 
foi o mais engraçado. 
Acho que este 
trabalho todo foi 
engraçado.” 

   

Sessão 3 

  “Hoje a professora deu-nos 
textos de teatro e nós 
fizemos grupos e estivemos 
a ensaiar de manhã 
estivemos a ler o teatro 
Onde estará o Limão? 

  
 
 

   

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

   “Eu gostei do 
foguetão porque 
estava muito bem 
construído (...) 
Eu gostei mais 
quando o Xico disse 
olha ali um rato a 
dizer adeus de Marte” 

“Eles podiam 
melhorar o texto 
do teatro porque a 
lua não era de 
queijo 
Os vestuários não 
estavam bem 
feitos porque o 
texto falava de 
ratos e elas não 
tinham os fatos de 
ratos tinham mais 
trapos.” 

  

Sessão 4 

  “Nós hoje estivemos a 
apresentar uma peça de 
teatro.” 

 “Eu gostei mais do 
teatro do Diogo (…) e 
gostei muito dos 
textos de teatro.” 

“…e gostei mais 
ou menos do 
teatro do Élio…” 

  

Sessão 5 

  “Nós hoje estivemos a 
preencher duas tabelas 
com coisas de teatro que a 
professora nos deu. 
E agora estivemos a acabar 
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uma tabela de teatro” 

Sessão 6 

“O nosso grupo 
portou-se bem.” 

 “Hoje a professora deu-nos 
oito textos de teatro mas 
também nos deu uma 
grelha para preencher.” 

 “Também gostei e 
valeu a pena.” 

   

Sessão 7 
“O meu grupo hoje 
portou-se bem.” 

 “Esta aula a professora 
deu-nos duas grelhas 
enormes para preencher.” 

“Também aprendi a 
preencher a tabela 
com o meu grupo..” 

“valeu a pena este 
trabalho.” 

   

Sessão 8 

“…o meu grupo 
portou-se bem…” 

 “Hoje estivemos a fazer um 
texto de teatro…” 

 “…e achei engraçado 
o texto (…) mas 
também valeu a pena 
fazer este trabalho.” 

   

Sessão 8 
(cont.) 

  “Nós hoje estivemos a 
escrever um texto no 
computador do Samy.” 

 “O que eu mais gostei 
foi de ir apresentar o 
teatro.” 

   

Sessão 9 

  “Hoje estivemos a fazer um 
plano para o texto a aula 
correu bem da parte da 
manha de tarde vamos 
ver.” 

     

Sessão 10  

   “Nós hoje de manhã 
estivemos a melhorar o 
texto do grupo a e da parte 
da tarde estivemos a 
melhorar o texto do grupo 
B.” 

    
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“…e algumas 
vezes estava 
distraído.” 

 “Hoje estivemos a continuar 
os textos de sexta-feira 
Dei ideias (…)  
Estivemos a continuar os 
textos para formar 1 só.” 

     

Sessão 10 
(cont.) 

“E portamo-nos 
mais ou menos.” 

 “Nós hoje estivemos a 
continuar os textos de 
segunda feira e 
conseguimos.” 
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Aluno M 
Aspectos 
referidos  

 
Sessões                             

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

  “Nós hoje estivemos a 
treinar um teatro nós 
vamos fazer, um teatro 
para quem nos apetecer.” 

 “Eu gostava e gosto 
de fazer um teatro e 
se calhar vamos fazer 
sobre algumas, coisas 
podemos inventar e 
fazer um teatro e até 
podemos fazer um 
teatro só para nós 
próprios e gravar. 
Depois podemos ver 
depois de ter sido 
gravado.” 
 

  “E espero que 
o trabalho corra 
bem.” 

Sessão 2 

“O meu 
comportamento 
acho que foi 
exemplar.” 

  “Eu hoje aprendi 
imensas coisas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de fazer um teatro 
(…) A nossa voz tem 
de ser fina ou grossa, 
e quando nós 
ensaiamos eu acho 
muito engraçado. 
Ás vezes as 
personagens do texto. 
Gostei e adoro fazer 
teatros acho bonito, 
neste tempo da 
Páscoa, eu gostava 
da fazer um teatro 
podia ser o coelho da 
Páscoa.  
A Páscoa é tempo de 
alegria e eu gosto 
porque recebo folar, 
amêndoas, baras e 
outras coisas mais…”  
 
 

“O que eu menos 
gostei foi de 
pensar para o 
teatro e isto 
também foi isto do 
teatro.” 

 “…e espero 
sempre que o 
trabalho corra 
bem.” 

Sessão 3 

“Hoje o meu 
comportamento 
acho que foi 
bom,…” 

  “Nós hoje 
aprendemos 
Didascálias…” 

“…e gostei muito. (…) 
o que mais gostei foi o 
texto onde estará o 
Limão.”” 

“O que menos 
gostei foi ficar no 
grupo do Diogo 
Emanuel, não 
gostei porque ele 
quer a mesa só 
para ele. 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foram 
as perguntas que 
a professora fez.” 
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Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

  “…eu ao ver 
relembrei do 
Sistema solar.” 

 “Eu gostei de tudo 
não há nenhuma parte 
que eu não tenha 
gostado, (…) 
Eu achei muito 
engraçado, o texto 
teve muito interesse 
porque lembrou-me do 
Sistema solar. 
A actuação das 
actrizes foi boa elas 
só fazem o que 
podem. 
A minha personagem 
da peça preferida foi o 
Patrício o rato 
cientista.” 

   

Sessão 4 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos.” 

 
 
 

“Hoje nós fizemos vários, 
teatros o grupo D, o Tiago 
falava e não, se percebia a 
quem ele estava a falar. 
Depois tinha de falar 
alto,…”  

 “…o texto que eu mais 
gostei foi: Que bela 
festança.”   

   

Sessão 5 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos, …” 

  “…eu hoje aprendi 
o que é Expressão.” 

“…o que eu mais 
gostei foi fazer as 
tabelas dos tipos de 
didascálias, …” 

   

Sessão 6 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos, …” 

 “…de manhã estivemos a 
fazer uma tabela com oito 
histórias tínhamos de 
escolher quatro histórias.” 

   “Eu não tive 
dificuldades.” 

 

Sessão 7 

“Hoje o meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos,…” 

  “…o que eu aprendi 
foi uma tabela que 
a professora deu 
para escrevermos 
com os textos dos 
livros.”  

“O que mais gostei foi 
a tabela, …” 

“…o que menos 
gostei foi ficar com 
a tabela toda a 
tarde só até 
chegarmos.” 

“…a minha maior 
dificuldade foi 
escrever na tabela, 
…” 

 

Sessão 8 

  “…hoje de manhã tivemos 
a dar ideias para melhorar 
o texto.” 

 “Hoje o que gostei 
mais foi fazer outra 
vez o texto que já 
estivemos a escrever, 
…” 

   

Sessão 8 
(cont.) 

  “Nós todos da turma hoje 
estivemos, todos a fazer 
um texto e estivemos a 
representar o texto, isto 
tudo à tarde e de manhã.” 
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Sessão 9 
  “Hoje de manhã estivemos 

a corrigir os textos para 
fazer e para corrigir, …” 

   “…não tive 
nenhumas 
dificuldades.” 

 

Sessão 10  

   “De manhã estivemos a 
fazer e a corrigir textos até 
à tarde, fomos filmados só 
de manhã…” 

 “…e gostei muito de 
fazer e corrigir os 
textos.” 

  
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“Hoje o meu 
comportamento no 
grupo foi bom…” 

 “…de manhã tivemos 
outra vez a juntar os textos 
até ao meio-dia.” 

     

Sessão 10 
(cont.) 

  “De manhã estivemos a 
acabar os textos e fomos 
gravar.” 
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Aluno N 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “Na minha primeira aula 
tivemos a dar ideias do 
que vamos falar uma delas 
põe exemplo “Desportos”, 
amanhã por exemplo, não 
sei o que vamos fazer 
amanhã.” 

 “O que eu gostei mais 
de fazer na aula foi 
dizer os temas. “ 

  “Eu espero vir a 
escrever os 
teatros, 
construir 
cenários 
participar nos 
teatros, e eu 
acho que o 
trabalho vai 
correr bem.” 

Sessão 2 

“…o meu 
comportamento no 
grupo para mim 
acho que foi bom.” 

“…nós nos 
lugares 
dissemos uma 
coisa e no palco 
outra, porque o 
texto era muito 
pequeno e eu fiz 
aquilo de 
propósito.” 

“Hoje a professora deu-nos 
um papel que falava de 
uma chegada a um hotel 
na serra da Estrela, …” 

 “…e gostei de 
tudo,…” 

 “Não tive 
dificuldades em 
nada …” 

 

Sessão 3 

 
 

 “Hoje a professora deu-nos 
2 textos de teatro e nós 
estivemos a ler 1 desses 
depois do almoço a 
professora deu-nos outro e 
nos estivemos a ler em 
grupo…”  

“…aprendi o que 
eram as 
didascálias, …” 

“…o que mais gostei 
foi de ler o texto de 
teatro.” 
 
 
 

   

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

  “…eu relembrei as 
lições do Espaço.” 

“…mas gostei do 
foguetão e elas a 
entrar lá porque 
meteu piada.” 

“Eu quando fui ao 
teatro não gostei 
muito da peça 
porque era 
pequena e 
desculpem dizer 
isto mas foi um 
pouco “secante”, 
(…) Eu acho que 
podiam melhorar o 
fumo do foguetão 
e podiam pôr fogo 
…” 

  

Sessão 4 

“…o meu 
comportamento 
acho que foi bom.” 

 “Hoje, estivemos a 
representar um texto para 
os meninos do 4º ano.” 

 “O texto que gostei 
mais foi o texto 3, eu 
gostei de dramatizar 
o meu texto e de ver 
os colegas dramatizar 
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o texto, podia 
melhorar as falas,….” 

Sessão 5 

 “…mas os meus 
colegas de grupo 
explicaram-me 
…” 

“Eu hoje faltei à aula de 
teatro mas os meus 
colegas de grupo 
explicaram-me, mas 
quando eu cheguei 
sublinhei as didascálias e 
as falas e estive a escrever 
didascálias.”  

 
 
 
 

    
 
 
 

 

Sessão 6 

“…o meu 
comportamento foi 
bom.” 
 

 “Hoje, a professora deu-
nos 8 textos para nós 
lermos, e duas grelhas…” 

 “…eu gostei de ler os 
textos, … “ 
 

   

Sessão 7 

“O meu 
comportamento foi 
bom, …” 

 “Hoje a professora deu-nos 
uma grelha a cada duas 
pessoa, mas fizemos 
primeiro uma em grupo.” 

 “…eu também acho 
que valeu a pena e 
também gostei.” 

  
 
 
 
 

 

Sessão 8 

“…o meu 
comportamento foi 
bom…” 

 “Hoje a professora deu-nos 
uma folha de linhas para 
escrevermos um texto de 
teatro com ideias dos 
outros grupos e do 
nosso…” 

 “…e acho que valeu a 
pena.” 
 

   

Sessão 8 
(cont.) 

“…o meu 
comportamento foi 
bom…” 
 

 “Hoje tivemos a melhorar o 
texto no computador e 
depois dramatizei o 
texto…” 

 “…o que eu mais 
gostei foi de 
representar o teatro.” 

  
 
 

 

Sessão 9 

“…o meu 
comportamento foi 
bom…” 
 

 “Hoje tivemos a fazer um 
plano para amanhã 
escrevermos um texto, ….” 

 “…e acho que valeu a 
pena.” 
 

   

Sessão 10  
“…o meu 
comportamento foi 
bom…” 

 “Hoje tivemos a melhorar 
os textos e a corrigir os 
textos,...” 

 “…e acho que valeu a 
pena.” 

  
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

 
Faltou  

       

Sessão 10 
(cont.) 

“…e o meu 
comportamento foi 
bom…” 

 “Hoje estivemos a 
continuar a corrigir os 
textos...” 

 “… acho que valeu a 
pena, acho que 
devemos continuar a 
ter aulas de teatro...” 
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Aluno O  
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “Hoje estivemos a falar 
sobre que teatro vamos 
fazer…” 

 “…a ideia que eu mais 
gostei foi a do aquilo 
que nós sabemos…”” 

  “…espero que 
o teatro nos 
corra bem e é o 
que eu 
espero…” 

Sessão 2 

  “Hoje a professora deu-nos 
um papel com um teatro a 
cada grupo depois fomos a 
frente fazê-lo (…) eu fui a 
mãe e o recepcionista o 
Gustavo foi o pai e o 
Samuel e o Ivan foram os 
filhos …” 

 “…eu gostei muito foi 
muito divertido (…) os 
outros grupos também 
estavam fixes eu 
gostei de tudo.” 
 

 “…eu não tive 
dificuldade…” 

 

Sessão 3 

 
 
 

 “De manhã a professora 
deu-nos um papel com um 
teatro e nos todos 
estivemos a lê-o (…) e 
agora de tarde a 
professora fez grupos de 
cinco e deu-nos outro texto 
“Que bela festança! (…) eu 
era o gato o Gustavo era o 
galo o Élio era o burro a 
Brenda era o rouxinol a 
Catarina era o coelho e a 
Mónica era o pardal…” 

“…e hoje aprendi o 
que eram 
didascálias eram os 
nomes das 
personagens e o 
que está entre 
parêntesis.” 

“…foi fixe o teatro 
tinha algumas partes 
engraçadas (…) deu-
nos outro texto “Que 
bela festança!” eu 
também gostei muito 
foi muito 
engraçado…” 
 

   

Ida ao 
teatro  

 
 
 

 “Hoje fomos a um teatro 
que se chamava “A lua é 
de queijo?...” 

 “…eu gostei de 
algumas partes 
porque achei-as 
engraçadas, elas nos 
fatos podiam meter 
uma cauda e uns 
dentes achei o teatro 
interessante porque 
falava do sistema 
solar e da lua.” 

   

Sessão 4 

 
 
 

 “Hoje estivemos a fazer 3 
teatros um para cada 
grupo…” 
 

 “…eu achei que 
estavam todos os 
teatros engraçados, 
(…) eu gostei muito 
desta aula.” 

 “…eu tive alguma 
dificuldade na 
fala…” 

 

Sessão 5 
  “Hoje estivemos uma 

tabela com coisas sobre o 
teatro que a professora 
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nos deu agora a tarde deu-
nos outra tabela e nos 
tínhamos de meter as 
didascálias no sítio certo.” 
 

 

Sessão 6 

 
 
 

 “Hoje a professora deu-nos 
8 textos de teatro nos 
lemo-los um bocadinho 
depois a professora deu-
nos duas grelha sobre os 
textos para cada dois 
meninos, dois meninos 
faziam uma grelha sobre 4 
textos e os outros 4 textos 
para os outros dois 
meninos.” 

  
 
 

   

Sessão 7 

 
 
 

 “Hoje a professora deu-nos 
uma grelha muito grande 
nós separámos as mesas 
e estivemos a fazê-las a 
professora esteve-nos a 
ajudar e claro também aos 
outros grupo…” 

 “…eu gostei da aula.”   
 
 
 
 

 

Sessão 8 

 
 

 “Hoje a professora deu-nos 
um texto que já nos tinha 
dado há muito tempo para 
o melhorar e nós 
estivemos a melhorá-lo 
agora metemos as 
didascálias e acho que 
hoje ou amanhã vamos 
dramatizar o texto.” 

     

Sessão 8 
(cont.) 

 
 
 

 “Hoje estivemos a 
melhorar o texto e escrevê-
lo no computador e depois 
todos os grupos 
dramatizaram os seus 
textos…” 

 “…e uns textos eram 
muito engraçados.” 

  
 
 

 

Sessão 9 

  “Hoje a professora deu-nos 
os textos de todos os 
grupo para nós corrigirmos 
os erros e para nós o 
juntarmos textos para 
parecer um só texto.” 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

Sessão 10  

 
 
 
 

 “Hoje a professora ligou o 
projector e estivemos a 
corrigir os erros dos textos 
e a melhorá-los para eles 

    
 

 



 40  
 

 
 

se entenderem melhor. 
 
 
 

Sessão 10 
(cont.) 

 “…alguns 
meninos deram 
ideias outros 
não…” 

“Hoje estivemos a 
continuar os textos, a 
melhorá-los a juntá-los 
como se fosse 1 só 
texto…” 

   “…eu tive alguma 
dificuldade a 
escrever as ideias 
nos textos.” 

 

Sessão 10 
(cont.) 

  “Hoje estivemos a acabar 
de melhorar os textos do 
grupo C, D, E no projector 
porque hoje vamos 
começar as férias da 
Páscoa.” 
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Aluno P 
Aspectos 
referidos  

 
Sessões                             

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

  “Eu estive a dizer o que 
devia fazer no teatro 
estive a falar de quem fala 
e porquê estive a numerar 
para essa escolhas e 
também estivemos a ver 
se era certo. 
Nós vamos fazer os 
teatros é A vida 
quotidiana, Animais 
Plantas (…)” 

 “Eu gostei de escolher 
os títulos do teatro…”  

  “…eu espero 
que corra bem 
e ainda 
tenhamos 
sucesso. 
vai valer a 
pena porque 
nós confiamos 
nisso vai ser 
um grande 
trabalho.” 

Sessão 2 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi normal.” 

“…as minhas 
maiores 
dificuldades foi o 
Diogo falar tanto 
espero vir a fazer 
é que o Diogo se 
cale.” 

 “Aprendi que o 
teatro em cima a 
muitas pessoas o 
que não se deve 
fazer e o que se 
deve fazer…” 

“…eu gostei mais do 
grupo A eu acho que 
representou bem…” 
 
 

“…eu gostei 
menos do grupo E 
representou duma 
maneira…” 

“…as minhas 
maiores 
dificuldades foi o 
Diogo falar tanto 
espero vir a fazer 
é que o Diogo se 
cale.” 

“espero vir a 
fazer é que o 
Diogo se cale.” 

Sessão 3 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom…” 

  “hoje aprendi que 
nós temos que 
ensaiar muito para 
conseguirmos 
decorar…” 

“…eu hoje gostei mais 
da parte quando o 
Gustavo…” 
 

“…ah, o que 
menos gostei é 
que o Gato do 
Chapéu Alto fala 
pouco…” 

“…as minhas 
dificuldades É 
compreender o 
que diz no texto.” 

 

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

  “…eu relembrei e 
ainda aprendi o que 
esqueci…” 

“Eu gostei porque 
acho interessante. 
Eu gostei mais quando 
a senhora Cláudia 
Stattmiller às 
escondidas queria ir 
para o nave espacial 
porque achai que ela 
queria ir embora não 
podia melhorar nada 
porque acho que elas 
fazem o que podem 
(…) 
Foi engraçado porque 
elas tentaram chegar 
a Lua mas andavam 
sempre de um lado 
para o outro teve 
interesse porque o 
Patrício explicava tudo 
ao Xico 
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A actuação delas foi 
boa a minha actriz 
preferida foi Cláudia 
Stattmiller o vestuário 
estava bom senti 
alegria a personagem 
preferida foi o Xico.”  

Sessão 4 

“Foi muito falador 
mas acho que foi 
bom.” 

 
 
 

 “Eu aprendi que 
devia olhar mais 
para o colega e 
fazer os gestos.” 

“Gostei mais quando a 
formiga a Eunice 
mentiu ao rato que era 
a Daniela.” 

“Foi quando o 
Gustavo falava dos 
outros e ele não 
fazia nada de mal.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foram 
quando eu estava 
a falar não 
conseguia parar 
de pensar no que 
ia acontecer.” 

 

Sessão 5 

“Foi mais ou 
menos…” 

  “…aprendi o Tipo 
de didascálias…” 

“…o que mais gostei 
foi de aprender o Tipo 
de didascálias…” 

“…o que menos 
gostei foi das 
dificuldades que 
eu tive foi 
confundir 
Expressão e o 
Movimento.” 

  

Sessão 6 

“Foi bom,…” “…eu não gostei 
nada mesmo 
nada quando o 
Diogo se 
armava.” 

 “…aprendi que os 
autores não 
escrevem igual uns 
aos outros, …”  

“…o que mais gostei 
foi de receber novos 
textos de teatro,…” 

“…eu não gostei 
nada mesmo nada 
quando o Diogo se 
armava.” 

“…s minhas 
maiores 
dificuldades foi 
conseguir 
entender a grelha.” 

 

Sessão 7 

“Foi mau,…”   “…aprendi novas 
didascálias era 
discrição, espaço, 
tempo e som…”  

“…o que mais gostei 
foi escrever e estar 
concentrada…”  

“…foi de ir lá para 
fora foram porque 
que o Diogo não 
quis estar 
concentrado no 
trabalho.” 

  

Sessão 8 

“Foi bom quer 
dizer mais ou 
menos.” 

“Áh, um 
comentário que 
eu devia fazer é 
que o Diogo não 
colabora com o 
grupo.” 

 “Aprendi a melhorar 
o texto,” 

“Foi de salvar o grupo, 
…” 

“…foi de me terem 
acusado no grupo, 
…” 

“Foram não 
conseguir seguir 
as linhas do texto.” 

 

Sessão 8 
(cont.) 

“Foi mau, …” “Lá atrás o Diogo 
beijou-me na 
boca, e ele está 
sempre a 
desobedecer ao 
teatro como ele é 
escrito e muito 
mais. 
Hoje o teatro 
correu mal à 

“As actividades que nós 
fizemos sobre isto foi ir 
escrever o diálogo ao 
computador ir ensaiar lá 
para trás. (…) 
Hoje continuamos o texto.” 
 

“…aprendi que 
devia representar 
como se fosse uma 
brincadeira.” 

“Foi de ir no carro a 
conduzir, …” 

“…foi de ter de dar 
o abraço ao 
Diogo.” 

“Foi de tentar olhar 
para quem falava.” 
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quase que me 
esquecia quem 
me obrigou foi a 
Catarina e o 
Daniel.” 

Sessão 9 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos,…” 

“…o que menos 
gostei foi de 
discutir com a 
Catarina…” 

 “…eu hoje aprendi 
a juntar os textos…” 

“…o que mais gostei 
foi escrever os planos, 
…” 

“…o que menos 
gostei foi de 
discutir com a 
Catarina…” 

“…as minhas 
maiores 
dificuldades foram 
ver as fixas 
melhoradas.” 

 

Sessão 10  

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos.” 

  
 
 
 
 
 
 
 

 “Aprendi a melhorar 
o texto dos outros.” 

“O que mais gostei foi 
de ajudar a 
professora.” 

“Foi o Daniel dizer 
que trabalhou e 
não trabalhou. “ 

“Foram parar de 
me rir” 
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom.” 

“…e eles não me 
ajudavam.” 

 “Aprendi a melhorar 
o texto.” 

“O que mais gostei foi 
ajudar a professora.” 

“O menos gostei 
foi estarem sempre 
a mandarem em 
mim e não 
aceitarem as 
nossas 
sugestões.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foram 
não conseguir ter 
boas ideias e eles 
não me 
ajudavam.” 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos.” 

“O que menos 
gostei foi do 
Diogo quando 
nós estávamos a 
fazer um plano a 
Catarina estava a 
falar para mim e 
o Diogo mete-se. 
(…) e estar ao pé 
do Diogo.” 
 
 
 

 “Hoje aprendi a 
melhorar o texto” 

“Foi escrever ou 
melhorar os textos c d 
e.” 

“O que menos 
gostei foi do Diogo 
quando nós 
estávamos a fazer 
um plano a 
Catarina estava a 
falar para mim e o 
Diogo mete-se.” 
(…) e estar ao pé 
do Diogo.” 
 

“Foram tentar ter 
ideias e estar ao 
pé do Diogo.” 
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Aluno Q 

Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 

 “Hoje estivemos a 
escrever coisas sobre um 
teatro que vamos fazer. 
Estivemos a escrever no 
quadro ideias. As 
melhores ideias marcamos 
com X, e para quem íamos 
fazer o teatro metíamos os 
números. Os primeiros foi 
os meninos da escola, a 
seguir era para as pessoas 
deficientes, a seguir era 
para a nossa família, e por 
fim era para os nossos 
amigos de fora da escola.” 

 “…e eu gosto de 
teatro.”  
 
 

  “Este trabalho 
vai valer 
mesmo a pena 
e eu gosto de 
teatro.”  
 
 

Sessão 2 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mau e 
bom. A ensaiar foi 
óptimo, mas a 
escrever o diálogo 
não parava 
quieto.” 

  “Hoje aprendi que 
para termos uma 
coisa perfeita temos 
de trabalhar em 
equipa. “ 

“O que mais gostei foi 
conduzir o carro.” 

“O que menos 
gostei foi quando 
saímos fora do 
carro.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
quando era para 
escrever o texto 
porque não gosto 
nada de escrever 
textos a lápis e a 
caneta porque só 
gosto de escrever 
textos a 
computador.” 

 

Sessão 3 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom,…” 

  “…hoje aprendi que 
é preciso ficar em 
silêncio para ouvir o 
que o outro diz.” 

“O que mais gostei foi 
das piadas do texto, 
…” 

“…o que menos 
gostei foi do 
barulho.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
decorar as falas.” 
 

 

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

   “Eu gostei um 
bocadinho porque 
parecia um bocado 
infantil. O que mais 
gostei foi quando o 
Xico disse «-Olha um 
rato em Marte com 
uns binóculos a dizer 
olá, eu gostei dessa 
parte porque nunca vi 
nenhum rato em 

“O que podia 
melhorar era o 
fumo do foguetão 
que eu nunca vi 
um foguetão a 
deitar fumo por o 
lado direito.” 
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Marte.” 

Sessão 4 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom,…” 

   “…o que mais gostei 
foi do coelho porque 
ele dizia muitas coisas 
engraçadas. Eu gostei 
da aula porque foi 
divertida.”” 

   

Sessão 5 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos,…” 

“…o que menos 
gostei foi de a 
Eunice, e a 
Brenda 
estragarem o 
que eu fiz. As 
minhas maiores 
dificuldades foi 
ver a Eunice, a 
Brenda e a Rosa 
a minha frente. 
Foi assim o meu 
dia.” 

 “…hoje não aprendi 
nada,…” 

 “…o que menos 
gostei foi de a 
Eunice, e a Brenda 
estragarem o que 
eu fiz.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi ver 
a Eunice, a Brenda 
e a Rosa à minha 
frente. Foi assim o 
meu dia.” 
 
 
 

 

Sessão 6 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom 
porque ajudei os 
outros no 
trabalho.” 

“…porque ajudei 
os outros no 
trabalho (...) 
e ajudei os 
outros meninos.” 

 “Hoje aprendi o que 
é itálico.” 

“O que mais gostei foi 
de ler as palavras. 
(…) Eu gostei hoje da 
aula porque aprendi 
coisas novas, e ajudei 
os outros meninos.” 

“O que menos 
gostei foi da 
confusão do 
itálico.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
saber o que era 
itálico.” 

 

Sessão 7 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi um 
bocado bom e um 
bocado mau.” 

“O que menos 
gostei foi da 
Rosa não fazer 
NADA.” 

  “Eu gostei foi de fazer 
o trabalho porque 
achei engraçado.” 

“O que menos 
gostei foi da Rosa 
não fazer NADA.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
compreender 
algumas palavras.” 

 

Sessão 8 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom e 
mau, de manhã o 
meu 
comportamento foi 
mau, mas á tarde 
foi bom, de manhã 
estava com o 
amuo, a tarde 
estava melhor.”  

“…as meninas 
disseram mal da 
minha letra, e 
quando elas 
tiveram aos 
segredinhos 
sobre mim.” 

  “O que mais gostei foi 
de ler o livro da 
professora, o livro 
chama-se A Água 
passo a passo.” 

“O que menos 
gostei foi de 
manhã quando as 
meninas disseram 
mal da minha letra, 
e quando elas 
tiveram aos 
segredinhos sobre 
mim.” 

“As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
tirar o amuo. 
Foi assim o meu 
dia.” 

 

Sessão 8 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom, 
porque estive com 
atenção, e ajudei 
as meninas.” 

“…e ajudei as 
meninas.” 

  “O que mais gostei foi 
de escrever no 
computador. 

“O que menos 
gostei foi de 
quando a Rosa 
estava ali a sem a 
a a a a a não 
gostei memos 
nada do que ela 
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fez.” 

Sessão 9 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi óptimo 
porque ajudei as 
meninas.” 

“…ajudei as 
meninas.” 

   “O que menos 
gostei foi da Rosa 
não fazer nada.” 

  

Sessão 10  

 “O que me 
aconteceu hoje 
foi que elas não 
me deixaram 
fazer nada, e eu 
enervei-me por 
causa da Mónica 
porque ela riu-se 
de mim quase 
que a cegava o 
olho se não 
parasse.  
Ela enervou-me 
muito por isso é 
que não gosto de 
raparigas elas 
enervam-me e 
eu é que levo 
com as culpas. 
Os outros 
rapazes têm 
sorte porque 
podem falar com 
os outros e não 
as meninas 
falam de coisas 
que eu não 
gosto.”  

      
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“Hoje o meu 
comportamento foi 
bom porque foi o 
que fez mais 
trabalho e o teve 
mais atento vem 
não foi assim 
muito atento.” 

   “O que mais gostei foi 
de ser o mais esperto 
do grupo.” 

“O que menos 
gostei foi da Rosa 
estar a brincar com 
os lápis e os outros 
a trabalhar.” 

  

Sessão 10 
(cont.) 

   “Hoje aprendi que 
tenho que estar 
atento a tudo. Para 
aprender mais 
coisas.” 
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Aluno R 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

 
 
 

 “…e hoje nós estivemos a 
falar de temas.” 

 “Eu gostei mais da 
Natureza e de 
desporto.” 

  “Eu espero vir a 
fazer um belo 
trabalho e pode 
vir a correr 
bem” 

Sessão 2 
“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

  “Eu hoje aprendi a 
fazer um teatro.” 

“Eu gostei mais de 
fazer o teatro,…” 

“…e o que eu 
menos gostei foi 
nada…” 

“…e as milhas 
dificuldades 
nenhumas” 

 

Sessão 3 
“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

  “Hoje eu aprendi 
coisas boas…” 

“…e eu gostei 
muito…” 
 

 “…e eu não tive 
nenhuma 
dificuldade.” 

 

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

   “Eu gostei muito 
porque achei o teatro 
giro. O que eu gostei 
mais foi tudo porque 
gostei muito. O teatro 
até foi engraçado e eu 
tive muito interesse. A 
actuação que eu mais 
gostei foi a Cláudia 
Stattmiller. Durante a 
peça eu senti que a 
peça estava a ser 
fixe.” 

   

Sessão 4 

“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

  “O que eu aprendi 
hoje foi muitas 
coisas boas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de ver os meus 
amigos a 
representar.” 

“O que eu menos 
gostei não foi 
nada.” 

“E as minhas 
maiores 
dificuldades foi não 
conseguir decorar 
as falas.” 

 

Sessão 5 

“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

“E o que menos 
gostei foi zangar-
me com o 
Tiago.” 

 
 
 
 

“O que eu hoje 
aprendi foram 
coisas bonitas.” 

“O que eu mais gostei 
foi das tabelas. 

“E o que menos 
gostei foi zangar-
me com o Tiago.” 

 
 
 
 

 

Sessão 6 

“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

  “O que eu hoje 
aprendi foram 
coisas bonitas.” 

“O que eu mais gostei 
foi os textos.  

 “As minhas 
maiores 
dificuldades não foi 
nada.” 

 

Sessão 7 

“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

  “O que eu hoje 
aprendi foi muitas 
coisas bonitas.” 

“O que eu gostei mais 
foi das tabelas.” 

 “As minhas 
maiores 
dificuldades não 
eram nada.” 

 

Sessão 8 
“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

  “O que eu hoje 
aprendi foi de 
melhorar o texto 

“O que eu mais gostei 
foi de dar ideias para 
o texto.” 

 “As minhas 
maiores 
dificuldades não foi 
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anterior.” nadinha.” 

Sessão 8 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo é bom.” 

  “O que eu aprendo 
hoje foi coisas 
bonitas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de representar o 
teatro.” 

 “As minhas 
maiores 
dificuldades foi de 
não conseguir 
dizer as falas.” 

 

Sessão 9 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bom.” 
 

  “O que eu aprendi 
hoje foi coisas 
bonitas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de ler os textos.” 

   

Sessão 10  
“O meu 
comportamento no 
grupo é normal.” 

  “O que eu aprendi 
hoje foi muitas 
coisas bonitas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de acrescentar 
palavras.” 

  
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo é normal.” 

  “O que eu aprendi 
foi coisas bonitas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de corrigir os 
textos." 

   

Sessão 10 
(cont.) 

   “O que eu aprendi 
hoje foi coisas 
bonitas.” 

“O que eu mais gostei 
foi de juntar os 
textos.” 
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Aluno S 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Tarefas preferidas Tarefas menos 
preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Sessão 1 
       

Sessão 2      
 

  

Sessão 3        

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

       

Sessão 4 
  

 
 

     

Sessão 5 
       

Sessão 6        

Sessão 7 
       

Sessão 8 
       

Sessão 8 
(cont.) 

       

Sessão 9 
       

Sessão 10          
 

Sessão 10 
(cont.) 

       

Sessão 10 
(cont.) 
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Aluno T 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                             

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos/Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 
  “Hoje estivemos a falar 

sobre qual era o teatro que 
havíamos de escrever.” 

    “O que espero 
de vir a fazer é 
uma coisa gira.” 

Sessão 2 

“…o meu 
comportamento no 
grupo foi bem 
comportado, …” 

  “…o que aprendi a 
fazer foi 
personagens 
fixes,…” 

“…o que eu mais 
gostei foi quando o 
Edgar disse acorda 
molengão.” 

 “Hoje as minhas 
maiores 
dificuldades foi 
quando era para 
eu decorar a 
minha parte, …” 

 

Sessão 3 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bem 
comportado,…” 

  “…hoje aprendi a 
fazer pouco barulho 
quando se está a ler 
o texto…” 

“…o que gostei mais 
foi as piadas” 

   

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

   “O que eu gostei mais 
foi quando o Xico 
disse que um rato 
estava a dizer adeus 
de Marte para a Terra 
e também disse que 
estava um menino co 
m o dedo no nariz, e 
eles podiam dar uns 
retoques e também 
gostei do foguetão” 

   

Sessão 4 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi mais ou 
menos, …” 

   “…o que eu mais 
gostei foi quando Élio 
fez iô. E também 
gostei da 
apresentação dos 
textos” 

   

Sessão 5 

“Hoje o meu 
comportamento no 
grupo foi bem 
comportado,…” 

  “…aprendi algumas 
coisas,…” 

“O que gostei mais foi 
não ter dificuldades.” 

 “…foi não ter 
dificuldades.” 

 

Sessão 6 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bem 
comportado…” 

 “…e a professora deu 8 
textos e nos só lemos um 
bocado…” 

“…hoje aprendi 
algumas coisas…” 

“…e gostei da aula de 
hoje.” 

   

Sessão 7 

“Hoje o meu 
comportamento no 
grupo…” 

   “…e gostei da aula de 
hoje.” 

 “…as minhas 
maiores 
dificuldades foi 
quando era para 
procurar no 
texto…” 
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Sessão 8 

 “…também 
ajudei alguma 
coisa ao meu 
grupo.” 

 “…aprendi algumas 
coisas,…” 

 “Hoje gostei mais 
ou menos da 
aula…” 

  

Sessão 8 
(cont.) 

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bem 
comportado…” 

   “…o que mais gostei 
mais foi quando eu fui 
apresentar o teatro e 
também foi quando 
era para escrever no 
computador.” 

   

Sessão 9 

“Hoje o meu 
comportamento na 
aula foi bem 
comportado…” 

   “…o que mais gostei 
foi quando eu estive 
no computador” 

   

Sessão 10  

“O meu 
comportamento no 
grupo foi bem 
comportado…” 

    “…o que gostei mais 
foi de juntar os textos 
e gostei da aula de 
hoje.” 

  
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“Hoje o meu 
comportamento no 
grupo foi bem 
comportado…” 

 “…e também estivemos a 
acrescentar algumas 
coisas mas primeiro 
estivemos a ver em grupo 
e depois toda a turma” 

 “…e gostei da aula de 
hoje…” 

   

Sessão 10 
(cont.) 

  “Hoje como é o último dia 
de aulas nós estivemos a 
melhorar os textos.” 
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Aluno U 
Aspectos 
referidos 

 
Sessões                              

Comportamento Interacção 
no(s) grupo(s) 

Actividades realizadas Aprendizagens 
realizadas 

 
 

Aspectos /Tarefas 
preferidas 

Aspectos /Tarefas 
menos preferidas 

 

Dificuldades 
sentidas 

Expectativas 
sobre o 
trabalho 

Sessão 1 

  “Nós estivemos a dar 
ideias para o teatro, as que 
eu mais gostei foram o 
desporto as animações e 
dos tropas,..” 

 Nós estivemos a dar 
ideias para o teatro, 
as que eu mais gostei 
foram o desporto as 
animações e dos 
tropas, …” 

  “…eu espero 
que venha a 
correr bem e 
também espero 
vir a fazer um 
teatro fixe.” 

Sessão 2 

“…também acho 
que o meu 
comportamento foi 
normal.” 

“…e o que eu 
menos gostei foi 
deter escrito o 
teatro com a 
Inês, …” 

  “Esta aula de hoje 
também correu bem 
mas o que eu mais 
gostei foi de fazer o 
teatro…” 
 

“…e o que eu 
menos gostei foi 
de ter escrito o 
teatro com a 
Inês,…” 

  

Sessão 3 

   “Eu hoje não 
aprendi nada…” 

“…o que eu mais 
gostei foi de só ter 2 
falas, …” 

“…e o que eu 
menos gostei foi 
de estar muito 
tempo à espera.” 

  

Ida ao 
teatro  

 
 
 
 

    “…mas ainda assim 
o que eu achei mais 
gostei foi quando ela 
estava a mostrar 
como era ficar sem 
ar, 

“Eu não gostei de 
nada (…) o que 
também podiam 
melhorar, algumas 
coisas tipo no 
foguetão o fumo 
podia sair do 
foguetão o 
foguetão também 
podia deitar fogo e 
mais umas 
coisinhas.” 

  

Sessão 4 

“O meu 
comportamento 
normal, …” 

 
 
 

 “Eu hoje não 
aprendi nada…” 

“…gostei um pouco 
mais do texto do 
Gustavo, …” 

 “As minhas 
maiores 
dificuldades foi 
tentar deixar de 
rir.” 

 

Sessão 5 

“O meu 
comportamento foi 
normal, …” 

 “…estivemos a preencher 
duas tabelas uma delas 
era sobre as didascálias.” 

“…também não 
aprendi nada,...” 

 “…não gostei 
muito quando o 
Ricardo começava 
a cantarolar…” 

  

Sessão 6 

“Hoje o meu 
comportamento foi 
melhor que 
ontem,…” 

  “…também não 
aprendi nada,...” 

 “…não gostei de 
nada em especial 
e o que eu menos 
gostei foi de 
escrever.” 
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Sessão 7 
“Hoje o meu 
comportamento foi 
normal…” 

 “…estivemos a fazer duas 
tabelas mas só fizemos 
uma tabela…” 

“…aprendi de que 
tipo são algumas 
didascálias…” 

 “…também não 
gostei de nada.” 

  

Sessão 8 

“Hoje o meu 
comportamento foi 
normal…” 

  “…hoje não aprendi 
nada…” 

“…o que eu mais 
gostei foi de dar 
ideias para o texto 
não se pode dizer 
que não gostei.” 

   

Sessão 8 
(cont.) 

“O meu 
comportamento foi 
normal,…” 

  “…eu hoje não 
aprendi nada,…” 

“…uma coisa que eu 
gostei foi de o Diogo 
a conduzir parecia 
que tinha nitro.” 

   

Sessão 9 

“Hoje o meu 
comportamento foi 
normal…” 

  “…também não 
aprendi nada…” 

 “…e não gostei de 
nada pelo menos 
que eu me 
lembre…” 

“…e dificuldades 
não tive 
nenhumas.” 

 

Sessão 10  

“Hoje o meu 
comportamento foi 
normal…” 

 “…hoje lembrei-
me novamente 
que a Inês é um 
bocado 
mentirosa…”  

  “…e gostei um pouco 
de tudo…” 

  
 

 

Sessão 10 
(cont.) 

“Hoje o meu 
comportamento foi 
normal…” 

  “…e não aprendi 
nada…” 

“…o que eu mais 
gostei foi de descobrir 
os erros dos textos 
dos colegas.” 

   

Sessão 10 
(cont.) 

“Hoje o meu 
comportamento foi 
normal…” 

  “…também não 
aprendi nada…” 

“…não se pode dizer 
que gostei muito de 
dar ideias mas até 
gostei um bocado.” 
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