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Introdução  

Em 2000, os alunos portugueses de 15 anos foram submetidos a uma avaliação do PISA 

às competências de literacia em contexto de leitura, revelando desempenhos modestos, 

abaixo da média dos países participantes (maioritariamente da OCDE). A avaliação des-

tes resultados originou também preocupações de caráter didático, relevantes para o por-

tuguês, língua portuguesa, visíveis na urgente reformulação curricular que deu origem ao 

CNEB, e na implementação dos exames nacionais de Língua Portuguesa do ensino bási-

co em 2005, como necessidade de aferir critérios a nível nacional. Entretanto, o programa 

de Língua Portuguesa de 1991 tem estado em vigor até 2009, embora os exames nacio-

nais já não o avalie. Os exames nacionais de Língua Portuguesa têm vindo progressiva-

mente (desde 2005 e sobretudo desde 2008) a aproximar-se das competências avaliadas 

pelo PISA e previstas nos programas futuros de Português. 

As sucessivas mudanças de rumo e alterações verificadas nas orientações didáticas do 

Português, ao longo dos últimos 30 anos, têm sido objeto de estudos variados. São disso 

exemplo os trabalhos realizados pela CRSE, anteriores a 1991, cujos relatórios refletem o 

trabalho preparatório para a Proposta de Reforma Curricular, determinantes para encor-

par as orientações curriculares do programa de Língua Portuguesa de 1991, assim como 

os pareceres sobre Novos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário (n.º 6/89 

de 7 de junho) e sobre Proposta de Reorganização Curricular do Ensino Básico (n.º 

3/2000 de 5 de agosto), emanados do CNE, e o fruto dos debates nacionais que promo-

veu. 

A partir da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86 de 14 de outubro, alicerçam-

se as disposições e orientações didáticas posteriores, nomeadamente o Programa de 

Português do Curso Unificado do Ensino Secundário (de 1978/79), o Programa de Língua 

Portuguesa do Ensino Básico, 3.º ciclo (1991), o Currículo Nacional do Ensino Básico: 

competências essenciais (2001) e os novos Programas de Português do Ensino Básico 

(2009/11), bem como os estudos seguintes sobre operacionalização de competências em 

Língua Portuguesa (Sim-Sim, 1997) realizados por solicitação do DEB, documentos-base 

importantes pelo contributo de referência para o estudo da língua portuguesa. 

A reflexão participada sobre os currículos conduziu à elaboração do CNEB em 2001, 
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detalhadamente analisado, a pedido do DEB, por diversos autores (Abrantes, 2002; Rol-

dão, 1999; Sim-Sim, 1997), e, ao envolver os agentes educativos, teve o mérito de cor-

responsabilizar e preparar os intervenientes para as alterações profundas que se impu-

nham.  

Os estudos e avaliações internacionais do PISA, em 2000, 2003 e 2006, constituíram por 

si só elementos de análise fundamentais para este trabalho, assim como as respetivas 

apreciações, relatórios e estudos (Ramalho, 2002; Ramalho e Azevedo, 2003). Natural-

mente que em todos eles se procura interpretar resultados na tentativa de dar resposta 

às emergentes preocupações reveladas pelos estudos em causa, relativamente ao domí-

nio do português pelos alunos nele incluídos. 

Já tinham sido considerados igualmente relevantes os três estudos nacionais realizados 

sobre literacia e leitura (Sim-Sim e Ramalho, 1993; Benavente, Rosa, Costa e Ávila, 

1995; Benavente et al., 1996), pelo pioneirismo demonstrado, na senda de outros estu-

dos internacionais sobre literacia, nomeadamente o International Adult Literacy Survey 

(IALS, 1998) e o International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA, 1991) cujos resultados, apresentados sob pontos de vista diferentes, dentro do 

mesmo âmbito, apontam já para os que virão a ser futuramente os do PISA. 

A manifestação de preocupações relativas aos baixos índices de leitura dos portugueses 

foi também fundamental para o desenvolvimento de um conjunto de trabalhos sobre lite-

racia solicitados também pelo GEP a autores como Neves (2007) e Santos (2007). Foram 

ainda apreciados os resultados de inquéritos sociológicos sobre hábitos de leitura em 

Portugal (Freitas, 1992) e constituem referências igualmente importantes outros estudos 

e diversas publicações emanadas de órgãos dependentes do Ministério da Educação, 

nomeadamente do GEP, do DEB, da DGIDC e do GAVE. As comunicações apresentadas 

na Conferência Internacional sobre o Ensino do Português em 2007, que debatem os 

grandes problemas colocados atualmente ao ensino do português, foram também anali-

sadas e tomadas em consideração, uma vez que os trabalhos apresentados evidenciam 

a preocupação dos intervenientes sobre o fraco domínio da língua dos alunos portugue-

ses, visível nos exames nacionais e em estudos internacionais, tendo constituído uma 

importante base de trabalho na elaboração dos novos programas de Português. São 

exemplos disso as apresentações de Martins, Barbosa, Lisboa e Prista (2007). 

● Baseando-se o programa de Língua Portuguesa em textos literários como ponto de 

partida para o estudo da língua, que sentido faz os exames nacionais seguirem a linha da 

literacia, já avaliada no PISA, sem alterar os programas? 
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● Sendo o desenvolvimento de competências em literacia globalizante e não programável 

nem expectável, como ativar esse desenvolvimento a partir da disciplina de Português? 

● A compreensão do texto narrativo (literário) e do texto informativo (não literário) exigem 

(ou não) um desenvolvimento diferenciado de competências? 

Estas questões são complexas e abrangentes, pretendendo-se aqui apenas contribuir 

para analisar o modo como a escola portuguesa procura responder ao desafio da litera-

cia, em tempos de mudança curricular, com base numa experiência piloto (pré-

experimental) concretizada com uma amostra de 30 alunos do 9.º ano e nos resultados 

da avaliação em português no 9.º ano (testes PISA e exames nacionais). Para isso:  

1. Cruza-se os fins e objetivos previstos para a Língua Portuguesa, consignados no (ain-

da em vigor) programa de Língua Portuguesa do ensino básico de 1991 e nos novos pro-

gramas de Português do ensino básico a implementar, com a sua avaliação pelos exa-

mes nacionais de Língua Portuguesa. Em concreto: − 1.1: O programa de 1991 segue a 

linha tradicional do ensino da língua baseada no texto literário como ponto de partida 

para a interpretação e para o estudo da estrutura formal da língua; e no programa futuro 

a implementar? Pretende-se analisar os fins e objetivos previstos para a Língua Portu-

guesa no programa de 1991 e no programa de Português a implementar e o desenvolvi-

mento das competências de leitura em cada um deles. − 1.2: Os exames nacionais de 

Língua Portuguesa têm vindo a separar-se do previsto no programa oficial ainda em vigor 

e a aproximar-se do próximo programa cuja implementação tem vindo a ser adiada. Pre-

tende-se comparar os exames nacionais do Ensino Básico de 2005 a 2009, verificando 

particularmente se neles o ponto de partida para o estudo da língua é sempre o texto 

literário ou se se vai verificando um desvio em relação ao texto literário. 

2. Clarifica-se o conceito de literacia na sua vertente pluridimensional e transdisciplinar e 

cruza-se as competências gerais apontadas no CNEB com as competências em literacia, 

definidas com base na Escala Global de Literacia, da OCDE, de onde se infere o critério 

de avaliação subjacente aos testes PISA. Concretamente: − 2.1: O PISA pretende avaliar 

as competências de literacia em contexto de leitura do mundo (respeito da objetividade 

científica) e de si próprio no seu mundo (respeito da subjetividade literária) e as compe-

tências gerais do CNEB apontam nesse sentido, embora o programa de Língua Portu-

guesa não acompanhe essa tendência. Pretende-se comparar as competências gerais do 

CNEB com as competências em literacia, inferidas com base na Escala Global de Litera-

cia da OCDE e com o programa de Língua Portuguesa. ─ 2.2: Os resultados do PISA são 

inferiores aos resultados dos exames nacionais? Pretende-se analisar comparativamente 

a nível nacional os resultados dos exames nacionais e do PISA.  
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3. Dá-se conta dos resultados de uma experiência piloto (pré-experimental), fazendo a 

simulação da comparação entre os resultados dos exames nacionais (de 2005 e 2009) e 

um «teste PISA», com 30 alunos do 9.º ano de uma escola portuguesa. Especificamente: 

─ 3.1: No 9.º ano a compreensão do texto narrativo (literário) e do texto informativo (não 

literário) exigem desenvolvimentos diferenciados de competências? Pretende-se fazer a 

simulação da comparação entre exames nacionais (2005 e 2009) e «PISA» em relação 

ao desenvolvimento diferenciado de competências em literacia. ─ 3.2: No 9.º ano a com-

preensão do texto narrativo (literário) tem melhores resultados do que a do texto informa-

tivo (não literário)? Pretende-se analisar comparativamente, na «experiência» local, os 

resultados dos exames nacionais e do «PISA». 

A análise metodológica global é a de estudo de caso, utilizando os dois primeiros pontos 

o método histórico-comparativo e no terceiro ponto o método comparativo-experimental. 

O estudo de caso, como estratégia de pesquisa, permite a análise intensiva de uma 

situação particular, a investigação de um facto dentro de um contexto de vida real. Impli-

ca enquadramento teórico adequado, domínio de instrumentos e disponibilidade de tem-

po. A recolha de dados é, neste caso, feita através da análise documental. Este é um 

interessante modo de pesquisa, sobretudo para a prática docente, pois, ao prestar aten-

ção aos problemas concretos da escola, permite a melhoria da atividade letiva.  

O método histórico-comparativo permite descobrir irregularidades, identificar continuida-

des e descontinuidades, semelhanças e diferenças em acontecimentos, processos e ins-

tituições, através da pesquisa do passado de forma a compreender e melhorar o papel 

que desempenham atualmente da sociedade.  

Com a utilização do método comparativo-experimental, pretende-se conhecer e comparar 

comportamentos comuns a um grupo de pessoas, que constituem uma amostra, selecio-

nada da população que a representa. No caso concreto, submeteu-se um grupo de alu-

nos de uma escola a uma experiência que implicou uma intervenção ativa para obtenção 

de dados. 
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1. Programas e avaliação de Língua Portuguesa em fase de mudança 

A análise comparada das finalidades e objetivos previstos para a Língua Portuguesa nos 

programas atuais e futuros, assim como o desenvolvimento de competências de leitura 

em cada um deles, permite constatar que no programa ainda em vigor, o texto literário 

surge como ponto de partida para o estudo da língua (interpretação e estrutura formal), o 

que já não se verifica, de forma tão exagerada, no programa futuro a implementar, cujas 

orientações apontam igualmente para o estudo de outros textos de sentido mais pragmá-

tico e funcional. 

Os exames de Língua Portuguesa do 9.º ano, sendo elaborados com base no programa 

atual, pretendem avaliar competências de leitura a partir do texto literário, situação que se 

tem vindo a verificar ao longo dos anos de implementação. Contudo, nos últimos dois 

anos, têm surgido alterações, sobretudo na seleção de textos de tipologia diferente para 

avaliação das competências de leitura/compreensão/interpretação. Esta evolução parece 

indiciar um distanciamento dos pressupostos do programa ainda em vigor e uma aproxi-

mação do previsto nos novos programas que tardam em ser implementados. 

1.1. Programas de Língua Portuguesa de 1991 e de Português de 2009/2011 

Ao analisar os fins e objetivos previstos para a Língua Portuguesa no programa de 1991 

e nos programas de Português a implementar, pretende-se conhecer e comparar o 

desenvolvimento das competências de leitura (e os contextos em que surgem) de cada 

um deles. 

* 

Os programas são instrumentos de trabalho fulcrais para o trabalho docente, constituem 

uma bússola da sua atividade e configuram obrigatoriamente um esqueleto de conheci-

mentos, normalmente expressos através de conteúdos, capacidades e competências 

consideradas fundamentais para os alunos num determinado nível de escolaridade.  

O documento que configura o programa de 1978/79 de Português, para o então ensino 

secundário unificado, surge da necessidade de reestruturação ponderada e refletida dos 

programas (na sequência de sucessivas e por vezes precipitadas mudanças pós 25 de 

abril de 1974), com vista a uma clarificação de atividades, objetivos e temas (entenda-se 

aqui a expressão oral, o vocabulário, a expressão escrita, a leitura e o funcionamento da 
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língua). O documento que lhe dá corpo, apesar de nos objetivos gerais exprimir a inten-

ção de valorizar a comunicação, fá-lo para consolidar progressivamente no aluno a cons-

ciência cultural, através de uma visão diacrónica das correntes literárias mais expressivas 

da cultura portuguesa, bem como dos seus autores mais representativos. 

Em 1991, a Organização Curricular e Programas de Língua Portuguesa para o Ensino 

Básico, vol. I e o Programa de Língua Portuguesa: plano de organização do ensino-

aprendizagem para o 3.º ciclo, vol. II configuram, no contexto da reforma consignada no 

Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de agosto, um conjunto de propostas apresentadas pela 

Comissão de Reforma do Sistema Educativo e o contributo resultante do debate nacional 

que suscitaram, bem como o parecer que sobre elas produziu o Conselho Nacional de 

Educação. Na década de 80, a CRSE, levou a cabo a reforma do sistema educativo, a 

partir de reflexões concretas sobre a situação real do país. Colocou a educação na pri-

meira linha das preocupações nacionais, pretendendo promover o debate público alarga-

do sobre algumas questões prementes, sobretudo de ordem curricular, na mudança que 

se impunha no quadro das transformações políticas, ideológicas, sociais e culturais euro-

peias (estas foram alargadas a nível nacional, através da Reflexão Participada sobre os 

Currículos à qual as escolas e agentes educativos foram chamados a intervir). Nestes 

documentos orientadores, o aluno surge como o objeto e agente principal desta reforma 

educativa e a certeza de que a sua motivação e envolvimento pessoal na construção do 

seu próprio conhecimento é a condição fundamental para o seu sucesso, obriga a pro-

fundas alterações estruturais: condições de organização e de funcionamento das escolas, 

conteúdos e métodos de ensino, formação de professores e qualidade dos manuais esco-

lares.  

A Organização Curricular e Programas de Língua Portuguesa para o Ensino Básico, vol. I 

propõe genericamente, em 1991, um conjunto de orientações com base no princípio da 

progressão, pressupondo o desenho de um currículo em espiral que se repete e alarga 

progressivamente. Contudo, a desejável articulação horizontal e vertical nem sempre se 

concretiza. A falta de coerência e de critério na seleção dos conteúdos a lecionar eviden-

ciam o distanciamento entre os ciclos e entre a escola e a vida.  

Entendida como um «elemento mediador que permite a identificação, a comunicação 

com os outros e a descoberta e compreensão do mundo que nos rodeia» (DEB, 2000: 5), 

a Língua Portuguesa engloba um conjunto de finalidades que lhe são inerentes no Ensino 

Básico: 1) assegurar o desenvolvimento gradual das capacidades de expressão e com-

preensão em língua materna; 2) promover a estruturação individual através do domínio 

dos instrumentos verbais que exprimem conceitos de espaço, de tempo, de quantidade, 
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ou que permitem estabelecer relações lógicas, descrever, interpretar e valorizar; 3) 

desenvolver a capacidade de raciocínio, a memória, o espírito crítico e estimular a criati-

vidade e a sensibilidade estética; 4) facultar processos de aprender a aprender e condi-

ções que despertem o gosto pela atualização permanente de conhecimentos; 5) contri-

buir para a identificação crítica do aluno com a literatura e outras manifestações da cultu-

ra nacional e universal. 6) propiciar a valorização da língua portuguesa como património 

nacional e fator de ligação entre povos distintos; 7) proporcionar a auto-confiança, a 

autonomia e a realização pessoal 8) favorecer a interiorização dos princípios universali-

zantes de justiça, tolerância, solidariedade e cooperação. (DEB, 2000: 7) Destes, apenas 

os três primeiros são de ordem linguística ou estão diretamente relacionados com a lín-

gua portuguesa na sua concepção mais tradicional (Delgado-Martins, 1991), os restantes, 

mais generalistas, mas não menos importantes, destacam o papel da língua portuguesa 

para além da sua função linguística, projetando-a para diferentes áreas e modos de vida 

diversos.  

Ao apresentar os domínios ouvir/falar, ler e escrever em três blocos distintos, o programa 

de Língua Portuguesa pressupõe uma desejável prática integrada numa perspectiva de 

coerência do ensino traçada ao longo da escolaridade básica. Os objetivos da Língua 

Portuguesa para o 3.º ciclo, previstos neste programa encontram-se discriminados num 

quadro em anexo que os compara com os desempenhos esperados para esse ciclo nos 

futuros programas de Português. Da observação deste quadro, pode-se distinguir generi-

camente, no domínio específico do falar, o contraste entre a preocupação com a estrutura 

correta e organizada do discurso, evidente nos desempenhos esperados dos programas 

de 2009/11 e o peso atribuído à funcionalidade da produção oral nos objetivos expressos 

no programa de 1991. O saber escutar/ouvir está direcionado, nos desempenhos espera-

dos para o objetivo pretendido (DGIDC, 2009), tendo em conta a diversidade do portu-

guês, enquanto nos objetivos do 3.º ciclo, expressos em 1991 (DEB, 2000), a compreen-

são e assimilação de significados e intenções parece ser o mais importante. No que diz 

respeito ao domínio da estrutura da língua, o reconhecimento e treino das regras de fun-

cionamento da língua parecem ser as palavras de ordem em ambos os documentos. A 

competência da escrita surge descrita em 1991 como um domínio essencial para a com-

preensão da leitura e a produção textual, associada ao prazer e à reprodução de modelos 

de escrita. Nos novos programas, esta é uma capacidade cada vez mais técnica, privile-

giando-se sobretudo a planificação, a textualização e a revisão textual e sugere-se o uso 

de diferentes ferramentas, nomeadamente informáticas. Em relação ao domínio específ i-

co da leitura, a diversificação textual que é sugerida em 1991, tem como ponto de partida 

a literatura, meio privilegiado para o conhecimento do mundo, no qual o aluno projeta a 
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sua experiência pessoal – este parece ser o motor do desenvolvimento do gosto pessoal 

pela leitura. Contrariamente a esta posição expressa nos objetivos do quadro, o desem-

penho esperado no 3.º ciclo nos programas de 2009/11 assinala a importância da leitura 

de vários tipos de texto e em diferentes suportes com finalidades específicas: obter 

informações, organizar conhecimentos ou aceder a universos paralelos no âmbito do 

imaginário. A leitura é vista como uma verdadeira competência em uso, isto é, a leitura 

tem finalidades particulares e objetivos próprios (lê-se para…) e a sua avaliação é descri-

ta em termos de desenvolvimento global evolutivo, com vista a um aperfeiçoamento cons-

tante em qualquer atividade ou fase do processo de ensino-aprendizagem. (DGIDC, 

2009) 

Curiosamente, de acordo com o estudo realizado pela DGIDC, em 2008, sobre a posição 

dos docentes de Língua Portuguesa em relação ao ensino da língua, estes afirmaram 

que o programa é o documento orientador mais importante na sua prática docente, não 

considerando os seus textos desatualizados e referindo como a sua maior dificuldade a 

inexistência de materiais de apoio (Duarte, 2008b). Convém lembrar aqui que, de certo 

modo, o CNEB veio sobrepor-se ao programa de 1991, o que na prática nem sempre se 

traduziu numa abordagem diferente em termos de didática da Língua Portuguesa. 

De facto, entre a implementação do programa de 1991 e os de 2009/11, surge um docu-

mento importante e inovador, orientador da Educação Básica – o CNEB - que vem clarifi-

car um conjunto de competências a alcançar no final da educação básica (DEB, 2001) e 

estabelecer, para cada área curricular disciplinar e não disciplinar, as respetivas compe-

tências essenciais. No que diz respeito à Língua Portuguesa, o CNEB define cinco metas: 

«compreender e produzir discursos orais formais e públicos; interagir verbalmente de 

forma apropriada em situações formais e institucionais; ser um leitor fluente e crítico; usar 

multifuncionalmente a escrita com correção linguística e domínio das técnicas de compo-

sição de vários tipos de texto; explicitar aspetos fundamentais da estrutura e do uso da 

língua através da apropriação de metodologias básicas de análise e investir esse conhe-

cimento na mobilização das estratégias apropriadas à compreensão oral e escrita e na 

monitorização da expressão oral e escrita» (DEB, 2001: 31). As competências específi-

cas da Língua Portuguesa definidas e descritas em conformidade são também apresen-

tadas em três domínios específicos: oral (compreensão e expressão), escrito (leitura e 

expressão escrita) e conhecimento explícito da língua. Neste documento, é já visível uma 

clara preocupação na articulação destes ao longo dos três ciclos, dado que se elabora, 

para cada um dos domínios, quadros comparativos que apresentam de uma forma muito 

simples a finalidade de cada um deles, a sua progressão e evolução, como competência.  
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Estão atualmente em preparação outros documentos que definem um conjunto de novas 

metas de aprendizagem. Este trabalho é parte integrante de um projeto que se insere na 

Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo Nacional e consiste na concepção de 

referentes de gestão curricular para cada disciplina ou área curricular, para os diversos 

ciclos de ensino e por ano de escolaridade. Os documentos resultantes dos trabalhos 

destas equipas de peritos foram remetidos a associações profissionais de docentes e 

sociedades científicas para recolha de pareceres e sugestões, sendo as versões finais 

publicadas depois da análise dos contributos recebidos das associações profissionais e 

das sociedades científicas. 

No CNEB dá-se o devido enfoque à transdisciplinaridade da Língua Portuguesa, ao 

mesmo tempo que é apresentado um conjunto de possibilidades de articulação desta 

com as demais áreas e competências gerais. As orientações propostas por este docu-

mento implicam grandes transformações na forma de perspectivar a língua portuguesa e 

as respetivas práticas pedagógicas ao assumir o desenvolvimento das competências 

essenciais como prioridade fundamental, colocando os conteúdos ao serviço destas. O 

CNEB estabeleceu uma espécie de ponte entre o Programa de Língua Portuguesa: plano 

de organização do ensino-aprendizagem para o 3.º ciclo, vol. II, em 1991 e as novas 

orientações previstas nos novos programas de Português, evidenciou os desajustes, con-

tradições e ambiguidades do primeiro e relançou a urgente necessidade de uma reforma 

curricular da língua portuguesa que correspondesse aos novos desafios propostos. 

Como se vê, o programa de Língua Portuguesa de 1991 está organizado por finalidades 

e objetivos e os novos programas de Português organizam-se por resultados esperados e 

por descritores de desempenho. Estes definem aquilo que o aluno deve ser capaz de 

fazer, como resultado de uma aprendizagem conduzida em função da fase de desenvol-

vimento linguístico, cognitivo e emocional em que ele se encontra, bem como das etapas 

que antecederam esse momento. Nos novos programas, as finalidades são definidas, em 

cada competência, ou seja: escutar para aprender e construir conhecimento, falar para 

construir e expressar conhecimento, ler para construir conhecimento, ler para apreciar 

textos variados, escrever para construir e expressar conhecimentos… Definem-se orien-

tações curriculares organizadas por competências, salvaguardando o princípio fundamen-

tal da progressão que a operacionalização do programa exige (DGIDC, 2009). Insiste-se 

na ideia da língua materna como «fundamental instrumento de acesso a todos os sabe-

res» (DGIDC, 2009: 6) e considera-se o princípio da progressão vertical (aprendizagens 

significativas, mobilização de conhecimentos prévios, níveis crescentes de complexida-

de), tendo como ponto de partida a noção de ciclo entendida como unidade alargada 
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(DGIDC, 2009), eixo estruturante do desenvolvimento curricular, no qual o professor de 

Português é tido como «agente do desenvolvimento curricular» (DGIDC, 2009: 9), que 

toma decisões conscientes e fundamentadas na operacionalização do currículo, adap-

tando-as à sua realidade educativa. À luz dos novos programas de Português, a aprendi-

zagem é uma atividade em «movimento» apoiada em aprendizagens anteriores e o 

desenvolvimento curricular faz-se progressivamente, acompanhando o saber que «se 

alarga, especifica, complexifica e sistematiza» (DGIDC, 2009: 10). Reitera-se a transver-

salidade do português como língua de escolarização (determinante para o sucesso esco-

lar no Ensino Básico) e a sua interdisciplinaridade: «a aprendizagem do Português defi-

ne-se como componente fundamental da formação escolar (…), a aprendizagem da lín-

gua condiciona e favorece a relação da criança e do jovem com o mundo, bem como a 

progressiva afirmação de procedimentos cognitivos, de competências comunicativas e de 

atitudes afetivas e valorativas que são determinantes para a referida relação com o mun-

do e com aqueles que o povoam» (DGIDC: 2009, 12). 

Nestes programas, a avaliação é concebida através de um indicador de desempenho, 

«passível de quantificação e idealmente parametrizável, estando associado às operações 

de controlo, de regulação ou de avaliação» (DGIDC, 2009: 17). 

De 1991 a 2009/11, o caminho percorrido na conceptualização dos programas de Portu-

guês aponta para uma renovação e/ou transformação das matrizes estruturantes que 

lhes estão subjacentes. De facto, no programa de 1991, as orientações para os diferentes 

anos de escolaridade aparecem descritas em unidades separadas, em textos programáti-

cos distintos, independentes, embora se pressuponha a sua articulação dentro dos ciclos. 

Isso já não acontece nos novos programas de Português, onde à partida se assume a 

sequencialidade entre os ciclos como a principal linha de atuação, e se apresenta um 

único texto programático para cada ciclo, sem distinção dos anos de escolaridade que os 

compõem. Nesta lógica de sequencialidade, as competências definidas (compreensão do 

oral, expressão oral, leitura, escrita e conhecimento explícito da língua) surgem nos 

novos programas de Português organizadas em tabelas, cujas finalidades são descritas 

em cada competência (escutar para…, ler para…, escrever para…), o que não acontecia 

no anterior cujas tabelas estavam organizadas por domínios (ouvir/falar, ler e escrever) 

de que os alunos se deveriam apropriar ou ir apropriando. 

Ao longo destes 18 anos, tempo suficiente (e excessivo) para experimentalmente viven-

ciar e comprovar (ou não) a eficácia das diretrizes do programa de 1991, e as implica-

ções pedagógicas e didáticas decorrentes das suas orientações, este percurso foi sobe-

jamente analisado, debatido e esclarecido em função dos resultados das práticas decor-
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rentes da sua implementação. Em 1995, o CNE, ao refletir as questões relacionadas com 

a avaliação dos alunos do ensino básico e secundário pronunciou-se sobre a necessida-

de de «uma terapêutica de choque» no sistema educativo, a começar pela urgente revi-

são do programa «Para tal dever-se-iam juntar os seus autores, colocar os programas em 

cima da mesa, articulá-los verticalmente e horizontalmente, reduzir drasticamente a sua 

extensão de modo a devolver aos alunos o “tempo para aprender”» (CNE, 1995: 95) o 

que não aconteceu. 

Os novos programas de Português foram concebidos e serão implementados, numa 

perspectiva global, considerando o Ensino Básico numa lógica comum, onde aquilo que 

caracteriza as aprendizagens de cada ciclo é reconhecido nos descritores de desempe-

nho que definem o que cada aluno é capaz de fazer ao longo do seu percurso de apren-

dente. É a unidade do Ensino Básico que determina a coerência dos novos programas de 

Português (do 1.º ao 3.º ciclo), o que não acontecia nos anteriores. 

Aquilo que parece claro no programa de Língua Portuguesa de 1991 é a relevância dada 

à literatura concebida como ponto de partida para o estudo da língua «a escolha do texto 

serve um fim específico: a demonstração e a exemplificação de uma noção ou conceito 

(…) prosseguindo uma lógica de aprendizagem em que o texto literário é considerado um 

compêndio de conteúdos e de conceitos que devem ser pronta e isoladamente identifica-

dos» (Custódio, 2003: 209). Este objetivo pode ser comprovado facilmente, através de 

uma leitura atenta dos referenciais para a leitura que se exibem nos quadros do dito pro-

grama. No 9.º ano, por exemplo, sugere-se uma seleção de obras/textos de caráter fun-

damentalmente literário, a sua grande maioria de autores portugueses (cerca de 89%), 

cujas obras apresentam aos alunos situações que nem sempre estão de acordo com os 

seus interesses ou ajustados à sua própria realidade.  

No ainda atual programa de Língua Portuguesa, a leitura resulta de um «processo uni-

versal de obtenção de significados» (DEB, 2000: 19), baseia-se em textos de caráter lite-

rário e é um ato individual que parte da experiência pessoal e conhecimento próprio do 

mundo, desenvolvendo-se num processo de interação com o universo textual do qual se 

pretende obter sentidos desencadeados por estratégias, confirmadas e/ou controladas 

posteriormente. Essa construção de sentidos pode também ser alargada ao grupo (tur-

ma) que estabelece uma «expressão e negociação de interpretações que respeitem as 

características próprias de cada obra» literária (DEB, 2000: 19). A leitura é aqui desen-

volvida em três modalidades distintas: leitura recreativa, cujas atividades deverão propi-

ciar o «prazer imediato da leitura e a afirmação da subjetividade do leitor» (DEB, 2000: 

20), leitura orientada que, tendo por base as obras selecionadas de entre as propostas 
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nos programas, «visam exercitar nos alunos a interpretação de textos» (DEB, 2000: 20), 

e leitura para informação e estudo, cujo objetivo principal será o de desenvolver métodos 

e técnicas de trabalho e de estudo. Sugere-se que a biblioteca de turma funcione como 

complemento da leitura recreativa, espaço privilegiado de partilha de experiências leito-

ras. Cada um destes tipos de leitura é norteado por um conjunto de objetivos que os 

caracterizam. Da análise dos quadros que especificam os tipos de leitura, os alunos 

deverão poder aprofundar o seu gosto pessoal pela leitura e contactar com textos de 

géneros e temas variados da literatura nacional e universal, através da leitura recreativa. 

À partida, a imposição de obras que serão a base da leitura recreativa poderá comprome-

ter o desenvolvimento do gosto pessoal dos alunos pela leitura, e deturpar o seu sentido 

recreativo ao limitar os textos, circunscrevendo-os à literatura (mesmo que seja de temas 

e géneros variados). Em relação à leitura orientada, o desenvolvimento desta competên-

cia pressupõe «interagir com o universo textual, a partir da sua experiência e conheci-

mento do mundo e da sua competência linguística e apropriar-se de estratégias para a 

construção de sentidos» (DEB, 2000: 24). Também neste caso, se prevê um aprofunda-

mento do gosto pessoal pela leitura cabendo ao aluno «exprimir as reações subjetivas de 

leitor nos atos de recitar, recriar ou dramatizar», «interpretar linguagens de natureza icó-

nica e simbólica» e apreender criticamente o significado e a intencionalidade de mensa-

gens em discursos variados» (DEB, 2000: 24). O facto é que a grande maioria dos textos 

propostos para leitura orientada continua a ser o texto literário (narrativo, poético e dra-

mático), considerando-se ainda a leitura de textos e imagens da comunicação social, crí-

ticas a espetáculos, e textos de banda desenhada, mas em muito menor quantidade. 

Segundo o estudo elaborado pela equipa de Português da DGIDC (2008), relativamente 

à posição dos docentes em relação ao ensino da Língua Portuguesa no 3.º ciclo, os pro-

fessores referem que 91% das atividades de leitura que desenvolvem na sala de aula, 

são atividades relacionadas com a leitura orientada. O mesmo estudo refere que a esco-

lha de obras conhecidas pelos alunos é a estratégia menos utilizada na sua prática diária. 

(Duarte, 2008b) Procura-se, neste tipo de leitura, contextualizar, interpretar, inferir senti-

dos e refletir criticamente sobre obras cujo corpus textual apresenta um vasto leque de 

autores clássicos, nascidos na primeira metade do século XX ou anteriores a ele. Final-

mente, a finalidade da terceira variante de leitura – para informação e estudo - possibilita-

rá aos alunos «desenvolver métodos e técnicas de estudo que contribuam para a cons-

trução das aprendizagens, com recurso eventual a novas tecnologias» (DEB, 2000: 37). 

É aqui que os alunos podem contactar com textos de tipos e suportes variados, de cará-

ter utilitário: dicionários, prontuários, gramáticas, enciclopédias, catálogos de bibliotecas, 

manuais de outras disciplinas, revistas, embora estes textos não passem de recursos e 
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auxiliares da leitura em Língua Portuguesa. Além disso, o recurso «eventual» a novas 

tecnologias é referido, mas não é especificado. 

Os trabalhos desenvolvidos pela equipa de Português da DGIDC em 2008 que constituí-

ram um importante ponto de partida para a reformulação dos programas de Português 

referem que, na escola, o desenvolvimento da competência de leitura surge quase sem-

pre em articulação com a competência do Conhecimento Explícito da Língua, com ativi-

dades estruturadas em função da leitura de um texto literário (excerto de uma obra de 

leitura integral ou pequeno texto), de perguntas de compreensão sobre o texto (identifica-

ção de informação, paráfrases, inferências, seguidas de exercícios sobre o CEL). O 

documento refere também que o texto (sobretudo literário) é quase sempre o único pre-

texto para o trabalho da aula, a partir dele decorrem questões que são formuladas ime-

diatamente sobre aspetos linguísticos que nele figuram e nem sempre há referência à 

leitura do texto ou à sua compreensão. Trata-se, evidentemente de um aproveitamento 

do corpus textual para a exploração de conteúdos linguísticos. Na perspectiva dos novos 

programas de Português, «o contacto com diferentes géneros literários possibilita a 

vivência de diferentes experiências literárias, de diferentes formas de gerar sentidos, de 

diferentes formas de ler o mundo e de organizar a informação; ajuda ainda a definir o 

gosto de cada leitor, permitindo a identificação com este ou com aquele género» (DGIDC, 

2009: 64-65). Tirar proveito das enormes potencialidades que o texto literário tem não 

implica menosprezá-lo ou excluí-lo, muito pelo contrário. De qualquer forma, a sua utiliza-

ção constante, repetida e (quase) exclusiva não proporciona uma aprendizagem alargada 

de diversas experiências linguísticas e prática da cultura portuguesas, antes reduz subs-

tancialmente e circunscreve o potencial da língua e as suas inúmeras possibilidades de 

trabalho atual e futuro. Ou, como refere Mello, o texto literário não pode ser o único espa-

ço de aprendizagem e reflexão sobre a língua porque o aluno além de ter que estar habi-

litado a saber a sua língua, tem que saber falar dela e sobre ela, caso contrário corre-se o 

risco de «instrumentalizar o texto artístico, colocando-o ao serviço do ensino da gramáti-

ca ou de outros objetivos alheios à sua natureza» (Mello, 1999: 163). 

Por essa razão, os novos Programas de Português para o Ensino Básico apresentam 

referenciais para a leitura mais amplos e de sentido mais pragmático, comunicacional, 

são mais equilibrados em termos de textos, tipologia, conteúdo e alargamento de senti-

dos textuais, além de possibilitarem uma maior liberdade na seleção das obras a estudar. 

Nos Programas de Português para o Ensino Básico, as recomendações finais da Confe-

rência Internacional sobre o Ensino do Português sugerem que «os textos literários 

devem ser integrados no ensino da língua em função do seu potencial de criatividade, de 

inovação e de sedutora singularidade estilística» (DGIDC, 2007: 239), ao mesmo tempo 
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que se reconhece que «o estímulo e as práticas de leitura devem conviver com a apren-

dizagem da chamada literacia informacional» (DGIDC, 2007: 241) através do contacto 

direto, orientado e criterioso com outras formas de expressão e técnicas de informação e 

comunicação (televisão, Internet). Deverá o professor, na sua prática diária, ser capaz de 

«fazer interagir o seu conhecimento da língua e do seu potencial expressivo com outras 

linguagens, incluindo a da imagem», (DGIDC, 2007: 241), alargando o leque de potencia-

lidades que a língua portuguesa oferece e permite. 

Na linha do previsto nos novos programas de Português, Jolibert expressa desta forma a 

sua concepção de leitura: «Ler, é ler escritos autênticos que vão do nome de uma rua a 

um livro, passando por um anúncio, uma embalagem, um jornal, um folheto, entre outros 

exemplos; em situação de vida “a sério”, como dizem as crianças. É a ler de verdade, 

desde o início, que se aprende a ler» (citado por Salgado, 2000). Nos novos Programas 

de Português do Ensino Básico, «entende-se por leitura o processo interativo que se 

estabelece entre o leitor e o texto, em que o primeiro apreende e reconstrói o significado 

ou os significados do segundo. A leitura exige vários processos de atuação interligados 

(decifração de sequências grafemáticas, acesso a informação semântica, construção de 

conhecimento, etc.); em termos translatos, a leitura pode ainda ser entendida como ativi-

dade que incide sobre textos em diversos suportes e linguagens, para além da escrita 

verbal» (DGIDC, 2009: 16). O sentido de corpus textual é amplo e abarca um conjunto 

alargado de textos de diferentes tipos e em diversos suportes, sendo determinante que 

os alunos tenham «diferentes e significativas experiências de contacto com os textos» 

(DGIDC, 2009: 136). 

Por essa razão, a listagem dos critérios globais para a seleção de textos é clara e revela 

a mesma preocupação. Constituem critérios, a representatividade e qualidade dos textos 

(escritos, orais e visuais) e adequação destes aos diferentes contextos da sala de aula; a 

integridade das obras que deverá ser respeitada através de uma pertinente contextuali-

zação dos excertos textuais; a diversidade textual que permitirá ao aluno o contacto com 

«textos de diferentes tipos e com funcionalidades e finalidades distintas» (DGIDC, 2009: 

137); a progressão em termos da leitura literária e de textos não literários. Na tipificação 

dos textos de cariz literário, paraliterário e não literário, verifica-se uma grande diversida-

de de textos de ambos os géneros e essencialmente nos literários, um certo cuidado em 

equilibrar obras clássicas e contemporâneas nas diferentes literaturas (portuguesa, dos 

países de língua oficial portuguesa e universal). São também enunciados autores e obras 

de referência devidamente classificados: autores reconhecidos pela história literária e 

representativos da língua e da produção literária nacional; autores e textos dos PALOP, 

representativos da diversidade da escrita literária em língua portuguesa; autores e textos 
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da literatura universal, representando diferentes mundividências literárias, autores e tex-

tos nacionais do campo da literatura para jovens (DGIDC, 2009). Esta listagem é apre-

sentada como corpus de referência abrangendo todo o 3.º ciclo e constitui uma lista aber-

ta a outras sugestões de autores e textos que sejam considerados relevantes em função 

do perfil de cada turma, e deverá ser revista e atualizada regularmente. Os novos pro-

gramas sugerem uma maior autonomia e flexibilidade na seleção das obras, desde que 

se garanta a aplicação dos critérios atrás enunciados, com exceção de Os Lusíadas, cuja 

seleção de episódios e estâncias a estudar se encontra definida a priori. 

As orientações emanadas do Plano Nacional de Leitura decerto constituíram um guia 

para a elaboração das listas de autores, uma referência a ter em conta na seleção dos 

textos e autores elencados nos novos programas. Quase todos os autores portugueses 

anteriores ao séc. XX e do séc. XX são autores cujas obras são sugeridas pelo PNL. Os 

autores estrangeiros de narrativa e teatro e os autores de língua portuguesa e estrangei-

ros de narrativa e teatro (da literatura juvenil) são também largamente coincidentes nos 

dois documentos, o que reforça o que foi atrás referido. O PNL, cujo principal objetivo é 

aumentar os índices de literacia dos alunos portugueses, surge como fonte e guia na 

prossecução desse propósito, ao lançar pistas de trabalho que constituem as referências 

base das sugestões de leitura dos novos programas de Português. 

Nestes novos programas, refere-se ainda a importância da frequência da Biblioteca Esco-

lar, cuja prática deverá ser integrada e articulada com a disciplina de Português. Esta 

parceria contribuirá para fomentar a autonomia e a predisposição dos alunos para a 

aprendizagem ao longo da vida, com especial relevo para a literacia da informação (em 

diversos suportes); para o uso indispensável das TIC como ferramenta de aprendizagem, 

recurso documental para acesso à informação; para a resolução de problemas; como 

auxiliar na elaboração de trabalhos. De facto, é de reconhecida importância o alargamen-

to da Rede de Bibliotecas Escolares, e o cuidado dos seus responsáveis pelo crescimen-

to e atualidade dos respetivos acervos, sobretudo a preocupação em garantir a existência 

de obras de géneros diferentes e em suportes diversos. 

Apesar das indicações programáticas se terem alterado substancialmente desde 

1978/79, a leitura literária continua a ser a competência predominante na disciplina de 

Língua Portuguesa no 3.º ciclo do ensino básico e o texto literário surge quase sempre 

como pretexto para a interpretação e estudo do funcionamento da língua. Embora os 

documentos orientadores apontem já para mudanças importantes em termos de didática, 

na disciplina de Língua Portuguesa prevalece o modelo tradicional assente na exposição 

e construído principalmente em torno da leitura orientada do texto literário. 
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O programa de Língua Portuguesa de 1991, ainda em vigor, não satisfaz níveis de litera-

cia atuais e os novos programas de Português poderão satisfazer se forem respeitadas e 

adotadas as suas mais importantes e inovadoras recomendações, sobretudo no que diz 

respeito ao expresso desenvolvimento da competência de literacia que neles figura. 

 

* 

O programa de 1991 segue a linha tradicional do ensino da língua, baseada no texto lite-

rário como ponto de partida para a interpretação e para o estudo da estrutura formal da 

língua e a leitura é vista como um modo de enriquecimento cultural e artístico do aluno. 

No programa futuro a implementar procura-se equilibrar a incidência de vários tipos de 

texto (de caráter literário e não literário), fundamentar em todos eles o estudo da língua 

de forma a explorar as características de cada um. A leitura é aqui encarada como uma 

competência a desenvolver de acordo com finalidades explícitas e alargada a vários 

domínios. 

1.2. Avaliação e exames nacionais no Ensino Básico de 2005 a 2009 

Neste ponto, considera-se essencial contextualizar a avaliação no ensino básico para 

enquadrar a avaliação externa e comparar os exames nacionais de Língua Portuguesa 

do Ensino Básico de 2005 a 2009, verificando particularmente se neles, o ponto de part i-

da para a avaliação das competências de leitura é sempre o texto literário, ou se se vai 

verificando um desvio em relação a este.  

  * 

Avaliar é um ato frequente da atividade humana em diferentes contextos, mas é na esco-

la que a avaliação assume especial importância, sobretudo quando se reporta à aprendi-

zagem dos alunos. A avaliação deve ser entendida como fator preponderante na deter-

minação da fase de desenvolvimento das competências dos alunos para, a partir da aná-

lise dos dados obtidos, orientar e estimular a sua progressão e favorecer o seu sucesso. 

No Ensino Básico, a avaliação procura ainda responder ao previsto na LBSE, e caracteri-

za-se sumariamente pela recolha sistemática do máximo de informações sobre o aprovei-

tamento escolar dos alunos, através da utilização de instrumentos diversificados, ajusta-

dos às aprendizagens e adaptados aos contextos em que ocorrem. A implementação do 

Despacho Normativo n.º 98A/92, de 20 de junho, estabeleceu alterações importantes na 

concepção da avaliação, das quais se destacam a instituição da avaliação formativa 

como principal modalidade de avaliação e a regulamentação da avaliação sumativa inter-
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na com a realização de provas globais. A avaliação formativa adquire a partir desse 

momento, uma grande dimensão, com implicações ao nível do professor e do aluno, por-

que possibilita a análise dos efeitos das práticas pedagógicas do primeiro (e consequente 

ajustamento e/ou modificação da sua ação) e a consciencialização das dificuldades no 

percurso de formação do segundo (o que lhe permite reconhecer e corrigir os erros).  

O contributo dos trabalhos desenvolvidos pela CRSE e as propostas daí advindas favore-

ceram também a transformação profunda do sistema educativo tendo a reforma curricular 

entretanto realizada, obrigado à reestruturação da concepção de avaliação. A partir de 

então, avaliar deixou de ser somente medir ou validar competências no final de cada 

período, e passou a designar um processo de acompanhamento da aprendizagem, valo-

rizando os progressos evidenciados pelos alunos (conforme já previsto no Despacho 

Normativo n.º 98A/92 para a avaliação formativa) assumindo definitivamente um papel 

regulador, ponto fulcral da dinâmica da avaliação prevista no já citado  Normativo. 

Estas transformações na concepção e natureza da avaliação e a necessidade de insistir 

num modelo de avaliação contínua e reguladora, no qual se reconheçam todos os ele-

mentos envolvidos, motivaram posteriormente a criação do Despacho Normativo 

30/2001, de 19 de julho. Este documento legal «preconiza, para a avaliação, as funções 

de interpretação, reflexão, informação e decisão dos processos de ensino e aprendiza-

gem» (Alves, 2004: 73) e descreve os princípios que lhe são inerentes: a consistência 

nos procedimentos de avaliação, o caráter essencialmente formativo e positivo da avalia-

ção, a necessidade de promover a confiança social na informação que a escola transmi-

te. Este sistema de avaliação pressupõe a utilização de vários instrumentos em conformi-

dade com estes princípios, que deverão ser utilizados ao longo de cada ano e ciclo. A 

definição dos critérios que apoiarão o professor a fundamentar as suas decisões deverá 

ser também partilhada com o aluno para que este possa ir construindo a sua própria 

aprendizagem de forma consciente. Nessa medida, a auto-avaliação parece ser o cami-

nho mais eficaz na construção e regulação das aprendizagens, desde que os critérios 

sejam claros e negociados e se elaborem conjuntamente os instrumentos que conterão 

os indicadores das aprendizagens, que serão utilizados por alunos e professores. A auto-

avaliação está claramente associada ao desenvolvimento da autonomia do aluno na 

construção das aprendizagens e na apropriação de conhecimento «É necessário que os 

professores acompanhem cada aluno, analisem as suas eventuais dificuldades e lhes 

dêem possibilidade de retomar o seu trabalho segundo abordagens diferentes» (Cardinet, 

1993: 210). No Despacho Normativo 30/2001, o caráter formativo da avaliação e a valori-

zação de uma lógica de ciclos são enfatizados, o que confere uma maior autonomia à 
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escola na elaboração dos Projetos Curriculares. Delega ainda na auto-avaliação, uma 

função primordial na regulação da avaliação dos alunos e apela à transparência da ava-

liação através da divulgação e explicitação dos respetivos critérios. 

De acordo com a legislação em vigor, a avaliação deverá ser um procedimento aberto, 

transparente e contínuo que considera o aluno como um todo, e implicar ao mesmo tem-

po o envolvimento e participação dos vários intervenientes (alunos, professores, encarre-

gados de educação, técnicos dos serviços especializados de apoio educativo, outros 

docentes e até os diretores regionais de educação). Neste contexto, para a aquisição 

plena deste objetivo, deverão ser estabelecidos, a nível dos órgãos pedagógicos, critérios 

de avaliação comuns que divergirão na especialidade de cada uma das disciplinas e 

adequar-se-ão ainda à especificidade de cada turma e às particularidades de cada aluno, 

no âmbito do seu Projeto Curricular de Turma.  

Formalmente, são definidos, a nível nacional, os momentos específicos de avaliação que 

deverão ser concretizados em três momentos-chave do ano letivo, correspondentes aos 

finais de cada trimestre. A fim de se poder avaliar a progressão das aprendizagens e 

concretizar as respetivas medidas de melhoramento com vista ao sucesso dos alunos, 

realizam-se avaliações intercalares em momentos intermédios nos dois primeiros trimes-

tres, no quadro do definido no respetivo Projeto Curricular de Turma, sobretudo no que 

diz respeito às metas de aprendizagem quantificadas no início do ano letivo. 

O Despacho Normativo n.º 30/2001 determina ainda os princípios e os procedimentos a 

observar na avaliação das aprendizagens dos três ciclos do Ensino Básico bem como os 

efeitos dessa avaliação. De acordo com o mesmo documento, a avaliação no ensino 

básico é principalmente de caráter formativo, assumindo um caráter contínuo e sistemáti-

co de regulação do ensino e da aprendizagem, com recurso a instrumentos de recolha de 

informação diversos, ajustados à natureza das aprendizagens e aos contextos em que 

estas ocorrem (II, artigo 16.º). A avaliação aqui consignada, pressupõe uma articulação 

contínua e regular nas três modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa atribuindo 

uma ênfase especial à avaliação formativa. A Língua Portuguesa, enquanto língua trans-

versal e transdisciplinar, assume uma dimensão que se alarga ao desenvolvimento das 

aprendizagens e competências de todas as outras disciplinas e é decisiva para a pro-

gressão ou retenção dos alunos. Particularmente complexa, no caso da Língua Portu-

guesa, dada a multiplicidade de contextos em que se move, a avaliação pretende analisar 

competências e destrezas diversas (comunicacionais, interpretativas, linguísticas, de lite-

racia…) que serão simultaneamente objeto e meio no processo de avaliação. 

O Despacho Normativo n.º 1/2005 vem na prática, alterar o paradigma da avaliação pre-
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visto no despacho anterior. Ao considerar, no seu texto introdutório, que na avaliação dos 

alunos do ensino básico se regulam e certificam aprendizagens, orienta-se o percurso 

escolar e certificam-se aprendizagens, pressupõe-se necessariamente uma alteração nos 

conceitos e nas representações da avaliação bem como nos procedimentos, já que regu-

lar, certificar e orientar são agora as palavras de ordem. Apesar do exposto, o Despacho 

não altera a ênfase dada à avaliação formativa, mas distingue agora dois momentos da 

avaliação sumativa: a interna (prevista no documento anterior) e a externa (ao introduzir 

os exames no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e os exames nacionais de Língua Portu-

guesa e Matemática no final do 9.º ano). A partir desse momento, o âmbito da avaliação 

altera-se significativamente, os seus objetivos e procedimentos divergem, uma vez que o 

princípio da avaliação no Ensino Básico, se «atualiza» com a introdução dos exames 

nacionais no 9.º ano, final do 3.º ciclo do Ensino Básico (ainda final da escolaridade obri-

gatória). Os alunos são a partir de 2005 confrontados com a realização de exames nacio-

nais, pelo que a avaliação externa, processo regulador e certificador das aprendizagens 

assume, no 9.º ano, um caráter simultaneamente conclusivo e decisório. Meta e objetivo 

final, materializada nos exames nacionais, a avaliação procura verificar e certificar as 

competências e os saberes adquiridos ao longo do ciclo (em 2005, a título excepcional, 

por ser o primeiro ano de implementação, os exames nacionais de Língua Portuguesa 

incidiram apenas sobre aprendizagens do 9.º ano, e representaram 25% da classificação 

final do aluno; a partir desse ano, reportam-se a todo o 3.º ciclo e pesam 30% na avalia-

ção final dos alunos).  

O momento de certificação das aprendizagens ou de regulação externa, concretizado na 

realização de exames nacionais no final do 9.º ano, pode transformar as práticas letivas, 

«sobrepor-se» ao Currículo Nacional do Ensino Básico e ao programa de Língua Portu-

guesa em vigor (1991), colocando em vantagem a avaliação quantitativa, em detrimento 

da qualitativa/formativa. «Enquanto modalidade de exercício de poder, o exame torna-se 

num instrumento normalizador de conteúdos, impondo ao professor um controlo curricular 

vertical, na base do cumprimento de um programa de ensino, e ao aluno a lógica de 

demonstrar aquilo que pode fazer num dado momento e situação» (Almeida, 1998: 126). 

Nessa medida, justifica-se o equilíbrio das diferentes modalidades de avaliação (formati-

va e contínua – realizada no contexto da escola – e sumativa interna e externa), porque 

são de facto complementares, na medida em que a primeira deverá refletir sobre os pro-

gressos de aprendizagem que os alunos vão registando e a segunda sintetizará global-

mente as informações recolhidas sobre as aprendizagens realizadas e concretizar-se-á 

numa aferição de critérios a nível nacional.  
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Na opinião de Figari (1996) e Cardinet (1993), avaliar não é medir e a tendência atual da 

avaliação é para ponderar a relação entre um referente real (instrumento de avaliação) e 

um referente ideal (objeto de avaliação) para depois compreender, refletir e emitir um 

juízo de valor que permita melhorar procedimentos, alcançar novos patamares, estabele-

cer metas de aprendizagem diferentes. Nesta concepção, os instrumentos de avaliação 

são os meios construídos para concretizar a ponderação dessa relação (entre os dois 

referentes). No âmbito da avaliação formativa e contínua,  estes deverão ser diversifica-

dos, adequados ao objetivo visado (referente ideal) e ajustados ao aluno, tendo em conta 

os seus conhecimentos, competências e atitudes. Esta ponderação não é mensurável: 

através dela pretende-se principalmente compreender e refletir os procedimentos e as 

estratégias, e ao mesmo tempo avaliar as medidas a implementar para modificar os com-

portamentos e acompanhar o desenvolvimento global do aluno. Isso só será possível se 

se encarar a avaliação como uma atitude participada e «negociada» com os diversos 

intervenientes de que resultam instrumentos de avaliação verdadeiramente diversificados 

e adaptados ao desenvolvimento de cada um dos alunos. Na prática isso raramente 

acontece, há uma prevalência dos testes escritos sobre outros instrumentos de avaliação. 

Segundo o estudo já referido, realizado pela equipa da DGIDC (2008), mais de 95% dos 

professores de Língua Portuguesa inquiridos afirmam utilizar preferentemente os testes 

escritos, seguidos das fichas de trabalho do manual e do caderno de atividades e ainda 

os trabalhos escritos, as questões orais e a auto-avaliação (todos acima dos 90%) (Duar-

te, 2008b). O teste escrito constitui, por assim dizer, a medida para todas as aprendiza-

gens e os seus resultados refletem-se sobretudo na avaliação sumativa e nem sempre 

espelham as aprendizagens da avaliação formativa, como seria desejável. A grande 

maioria dos professores, ao privilegiar este tipo de instrumento de avaliação, está por um 

lado, a reduzir o âmbito da avaliação, e por outro, a limitar gravemente os seus procedi-

mentos, para além de contrariar os princípios estabelecidos em ambos os Despachos 

Normativos. Este desvirtuamento da avaliação torna-se ainda mais evidente a partir da 

implementação dos exames nacionais no 9.º ano, momento em que os testes escritos de 

«caráter formativo» ganham mais peso, porque passam a ser utilizados com a finalidade 

de preparar os alunos para a prova de exame.  

O exame da disciplina de Língua Portuguesa do 3.º ciclo do Ensino Básico enquadra-se 

no âmbito do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, tendo em conta as alterações 

decorrentes do Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de outubro, e o estipulado no Despacho 

Normativo n.º 1/2005, de 5 de janeiro, no que respeita à avaliação sumativa externa, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo n.º 18/2006, de 14 de março. 
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Segundo informação publicada pelo GAVE, «a prova de exame tem por referência o Cur-

rículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais e o programa de Língua 

Portuguesa em vigor. A prova desta disciplina avalia as competências, enquadradas em 

domínios, e os conteúdos a elas associados, no âmbito dos programas da disciplina para 

o 3.º ciclo do Ensino Básico. As competências enunciadas foram selecionadas e formula-

das no sentido de serem passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada» 

(Web10). Com este documento pretende-se, antes de mais, clarificar o âmbito da prova 

de exame a que os alunos serão sujeitos no 9.º ano e reforçar o caráter escrito da avalia-

ção. Com base nesta informação, alunos e professores serão capazes de se situar em 

relação ao objeto da avaliação na prova de exame, isto é, aos domínios escrito e do 

conhecimento explícito da língua, ou seja, competências de leitura, expressão escrita e 

conhecimento explícito da língua já que são os únicos que podem ser avaliados numa 

prova deste tipo. 

Na mesma informação emanada do GAVE, salienta-se a adequação destas provas ao 

nível de ensino e etário dos alunos, e refere-se o programa de Língua Portuguesa como a 

matriz que orientou a sua implementação: «Importa ainda referir que, nas provas de 

exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau 

de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo respe-

tivo programa e são adequados ao nível de ensino a que o exame diz respeito e ao esca-

lão etário dos examinandos» (Web10). 

Excluído o domínio do oral (compreensão e expressão), por não ser passível de avalia-

ção neste tipo de exame, a prova assenta essencialmente em dois domínios referencia-

dos nos documentos orientadores do Ensino Básico – o domínio escrito e o do funciona-

mento da língua (no programa de Língua Portuguesa de 1991) ou conhecimento explícito 

da língua (no Currículo Nacional do Ensino Básico e nos programas de Português do 

Ensino Básico de 2009-11). Se se considerar o peso percentual atribuído nas provas de 

exame a cada um dos domínios e que atesta a relevância conferida a cada um deles, 

pode-se até dizer que o domínio do funcionamento da língua /conhecimento explícito da 

língua é o menos valorizado (20% do total), e que corresponde a 1/5 do total da prova de 

exame. Fica assim claro que, nos exames de Língua Portuguesa do 9.º ano, o domínio 

preferencialmente avaliado é o escrito (competências de leitura e expressão escrita) e 

que estes se baseiam nos programas ainda em vigor que datam de 1991. 

Os exames nacionais foram introduzidos, no dizer do Júri Nacional de Exames (conforme 

Relatório Final dos Exames Nacionais do Ensino Básico e Secundário em 2005) para 

«validar a escolaridade obrigatória e, simultaneamente, valorizar o respetivo diploma, 
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tendo em vista o reconhecimento social deste grau de ensino» (Web 04). Saliente-se que, 

em 2009, o mesmo relatório alterou substancialmente o teor desta nota introdutória refe-

rindo agora que «os exames nacionais devem ser olhados numa perspectiva de sucesso, 

de progressão e de prossecução de objetivos e não, considerados apenas como fatores 

de seleção, de exclusão e de insucesso dos alunos» (Web 08) O JNE considera ainda 

importante que «existam modelos de avaliação externa rigorosos, exigentes e sistemáti-

cos que complementem a avaliação interna, contribuindo assim para uma dinâmica posi-

tiva de aperfeiçoamento de práticas e estratégias, tendo em vista a dimensão crescente 

do sucesso e a procura de uma cultura de ensino de qualidade na responsabilidade e 

exigência» (Web08). São pontos de vista nitidamente distintos, desfasados no curtíssimo 

tempo de quatro anos, onde se manifesta uma discrepância clara na definição das finali-

dades das provas de exame no 9.º ano, exteriorizada por estes dois grupos de trabalho. 

É a concepção de prova de exame que está em causa, ou o próprio conceito de avalia-

ção que difere, apesar dos suportes legais que os justificam não terem sofrido alterações 

de base significativas? Esta visível evolução na clarificação dos conceitos sugere, uma 

maior reflexão e um aumentado conhecimento dos princípios da avaliação expressos nos 

normativos que a regulamentam, além de uma consciência também muito mais evidente 

de todas as dificuldades e constrangimentos inerentes ao processo de avaliação dos alu-

nos. Para certificar aprendizagens, não basta realizar exames nacionais a Língua Portu-

guesa e Matemática, é preciso pôr à prova as aprendizagens realizadas em cada um 

desses domínios e relacioná-las com a realidade futura dos alunos no final da escolarida-

de obrigatória. 

Nessa medida, analisa-se a evolução dos exames nacionais do ensino básico (a nível 

estrutural, funcional, de conteúdo, de avaliação de competências, …) ao longo dos anos 

de implementação, salientando os domínios da leitura e escrita não só por serem aqueles 

cujos dados interessam verdadeiramente analisar neste estudo, mas também por serem 

eles que efetivamente «pesam» na avaliação, embora não sejam identificados nos pro-

gramas que os suportam como competências de leitura e muito menos de literacia. 

Uma primeira observação dos exames nacionais, ao longo destes anos (2005-2009), 

permite distinguir dois períodos, que correspondem aos anos compreendidos entre 2005-

2007 e 2008-2009. Esta divisão prende-se sobretudo com uma diferenciação estrutural: 

apesar de grosso modo, todos eles, em todos os anos, avaliarem as competências de 

leitura e escrita, funcionamento da língua e expressão escrita, de 2005 a 2007, os exa-

mes nacionais, no que diz respeito à primeira competência, apresentam dois textos para 

leitura e análise (texto I e II) e, nos anos subsequentes, três (texto A, B e C).  
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Esta divisão assenta, antes de mais, numa visível mudança ao nível da própria estrutura-

ção dos exames. Apesar de em ambos os períodos, o exame nacional se encontrar divi-

dido nas mesmas três partes que correspondem às mesmas competências, a partir de 

2008, o Grupo I (leitura e escrita) passa a integrar três textos de diferentes tipologias. A 

partir desse ano também é permitido aos alunos usufruírem de 30 minutos extra para a 

conclusão do exame (além dos 90 minutos). Este aumento do tempo destinado à realiza-

ção do exame a partir de 2008 terá eventualmente a ver não só com o aumento do núme-

ro de textos do primeiro grupo, mas também com a inclusão de uma pergunta extensa 

orientada que dá corpo ao terceiro texto, cuja resposta exige um número limite de pala-

vras (entre 70 e 100) e ao aumento do número de palavras exigidas no grupo III.  

No que diz respeito aos textos, parece haver uma tendência para diversificar o tipo de 

textos, conforme se pode constatar no quadro abaixo, considerando que a cada texto (A, 

B e C) corresponde um género diferente. 

texto narrativo texto lírico epopeia texto informativo

2005 1ªchamada x x

2ªchamada x x

2006 1ªchamada x x

2ªchamada x x

2007 1ªchamada x x

2ªchamada x x

Texto A

texto informativo texto narrativo texto dramático epopeia texto lírico

2008 1ªchamada x x x

2ªchamada x x x

2009 1ªchamada x x x

2ªchamada x x     x a) x a)

a) texto poético que remete para a comparação com o episódio «Adamastor» do texto épico

Exames nacionais de LPO - 9º ano

Texto B

Tipologia de texto

Texto I Texto II

Texto C

 

Em relação ao Grupo II, respeitante a questões sobre o Funcionamento da Lín-

gua/Conhecimento Explícito da Língua, não se afigura nenhum tipo de alteração significa-

tiva ao longo destes cinco anos de implementação de exames nacionais, sendo que as 

questões elaboradas correspondem a um padrão que se vem mantendo desde sempre.  

Nesta linha de análise, em relação ao primeiro período de implementação (2005-2007), a 

terceira parte do exame nacional, correspondente ao Grupo III - domínio da expressão 

escrita - solicita aos alunos a elaboração de um texto de extensão média entre 140 e 240 

palavras, e no segundo período este limite situa-se entre 180 e 240 palavras. 

Importa ainda referir que, à partida, pode considerar-se que também o grau de exigência 
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e a tipologia das perguntas vai aumentando/divergindo ao longo dos anos de implemen-

tação dos exames (exceção feita, talvez, às perguntas sobre o Funcionamento da Lín-

gua/Conhecimento Explícito da Língua) e que estes têm vindo a incluir, progressiva e 

obrigatoriamente, conteúdos específicos de 9.º ano, o que raramente acontecia nos anos 

2005-2007. 

Ao longo dos anos, nos exames nacionais de Língua Portuguesa no Ensino Básico, tem 

havido a preocupação de diversificar a tipologia de textos de forma a poder avaliar dife-

rentes competências (entre a pragmática funcional e a formal); ao mesmo tempo que se 

mantém a matriz de caráter quantitativo. A partir de 2008, o número de textos do Grupo I 

(domínio da leitura e escrita) não só aumentou de dois para três, como se estendeu a sua 

complexidade e a quantidade e género de questões de base, assim como a extensão da 

expressão escrita (texto produzido pelos alunos). Ao nível da concepção dos exames 

nacionais, nota-se uma crescente preocupação no sentido de estabelecer um certo equi-

líbrio entre os tipos de texto apresentados aos alunos nos últimos dois anos. Atualmente, 

os textos variam entre o literário e o não literário e são tendencialmente de caráter mais 

objetivo e funcional, distinguindo claramente o papel de cada um destes domínios no 

âmbito da Língua Portuguesa e a utilidade desta em função dos objetivos que cada aluno 

traça para si e para a sua vida. Apesar disso, a título de exemplo, refira-se que, do total 

de textos (24) que constituem o grupo I das provas de exame, de 2005 a 2009, 15 são 

textos literários (de 12 autores distintos) e 9 são textos não literários (predominantemente 

informativos/jornalísticos). Uma outra «leitura» destes dados permite constatar que dos 

12 autores referidos, apenas um nasceu na segunda metade do século XX (exceptuam-

se obviamente os casos de Camões e Fernando Pessoa anteriores ao séc. XX) e apenas 

cinco autores se encontravam ainda entre nós no final de 2009. Este corpus textual, que 

é proposto aos alunos nas provas de exame, constitui um entrave à leitura e potencia 

uma «natural» resistência em relação ao desenvolvimento de competências de comuni-

cação, até porque muitas vezes, a construção frásica, base textual e a realidade descrita 

nos excertos apresentados são extemporâneos e desadequados. Esta análise, pretende, 

antes de mais, alertar para o presumível desequilíbrio e desajuste textual que configura o 

núcleo mais importante (porque mais valorizado) das provas de exame. Não se pretende, 

evidentemente, sugerir a total abolição, nas provas de exame, de textos de autores con-

sagrados, mas será importante rever cuidadosa e objetivamente a sua seleção, tendo em 

conta os fins a que se destinam estas provas.  

Embora os exames nacionais tenham evoluído no sentido de se alterarem estruturalmen-

te, o programa que lhe subjaz (ainda o de 1991) compromete a sua execução, isto é, 
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mesmo que a evolução estrutural seja visível e a desejada, ela não acompanha a sua 

concepção que, à partida, assenta em orientações desatualizadas, comprometendo o 

desenvolvimento de outras competências de literacia. São essas competências que per-

mitem a todos os cidadãos usufruir mais e melhor da sua vida e da sua condição de cida-

dãos, lendo e compreendendo todos os códigos, fazendo uso deles e atualizando-os nos 

diferentes contextos que vão surgindo ao longo da vida. Aliás, a avaliação da competên-

cia de leitura é sistematicamente associada a competências de compreensão, interpreta-

ção e escrita. Só nos últimos dois anos é que se tem verificado uma maior preocupação 

com a avaliação da leitura per si, sem interferência ou sobreposição de outras competên-

cias, nomeadamente da escrita. 

As contradições e os desajustes existentes no programa de Língua Portuguesa de 1991 

em relação à avaliação externa dos alunos do 9.º ano refletem os tempos de mudança e 

comprovam o seu distanciamento progressivo em relação ao programa de 1991 e conse-

quente aproximação aos novos programas de Português. Continua também a verificar-se 

um desajuste claro entre a prática pedagógica de Língua Portuguesa (recomendada pelo 

programa de Língua Portuguesa) e o principal objeto da avaliação dos exames nacionais 

(competências de leitura e escrita). Os novos programas apontam já para um maior enfo-

que na competência de escrita por ser a de maior complexidade e que exige maior treino, 

enquanto o ainda em vigor programa de Língua Portuguesa (1991) não se aproxima dos 

padrões desejáveis de literacia que já são preconizados nos novos programas de Portu-

guês. Consequentemente, os exames nacionais do Ensino Básico são elaborados com 

base num programa ultrapassado que não tem em conta o desenvolvimento de compe-

tências essenciais que preparam efetivamente os jovens para a vida futura. Em Portugal 

continua-se a valorizar excessivamente o domínio cultural e artístico, nomeadamente na 

Língua Portuguesa porque não se ajustou o programa que tem servido de base ao estudo 

da língua e à elaboração dos exames nacionais, razão pela qual os exames nacionais 

têm vindo a apresentar um desvio significativo em relação a este, aproximando-se do 

previsto nos futuros programas que tardam em surgir. 

* 

Pode concluir-se, por esta análise, que os exames nacionais, ao longo dos anos da sua 

implementação e particularmente nos últimos dois anos, no que se refere à avaliação de 

competências de leitura/compreensão/interpretação, têm vindo a distanciar-se do previsto 

no programa oficial ainda em vigor e a aproximar-se dos objetivos dos (futuros) novos 

programas de Português para o ensino básico. Os textos têm vindo a diversificar-se e a 

leitura é agora também avaliada sem interferência da escrita. 
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* * 

O programa e a avaliação estão numa fase acelerada de transição para os (futuros) 

novos programas de Português, verificando-se que o programa de 1991 já não acompa-

nha a avaliação, razão pela qual os exames nacionais de Língua Portuguesa no 9.º ano 

têm vindo a distanciar-se dos objetivos e finalidades propostos pelo (ainda) atual progra-

ma e a aproximar-se do previsto no próximo programa cuja implementação tarda em con-

cretizar-se. Ao nível da avaliação de competências de compreensão/interpretação textual, 

os exames nacionais tendem agora a diversificar os textos (literários e não literários) o 

que satisfaz os objetivos e finalidades dos novos programas, permitindo uma avaliação 

mais autêntica de tipos de leitura diferentes em contextos diversos, ainda que o atual 

programa não refira competências de leitura que são depois avaliadas nos exames 

nacionais. Esta incoerência e desajuste evidentes entre as (des)orientações programáti-

cas e a avaliação das competências que nelas não estão explícitas, são previsivelmente 

potenciadoras de insucesso. 
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2. O desafio da literacia pelo PISA 

Os alunos portugueses foram submetidos às avaliações Pisa em 2000, 2003, 2006 e 

2009 e os resultados conhecidos são considerados pouco satisfatórios, em comparação 

com os resultados de outros países participantes. Em 2000, o PISA avaliou sobretudo 

competências de literacia em contexto de leitura, com base em indicadores de nível que 

constituem a Escala Global de Literacia. Em 2001, o CNEB definiu um conjunto de dez 

competências gerais e considerou-as essenciais para os alunos no final da escolaridade 

obrigatória. De acordo com a concepção de literacia entendida como a relação entre o 

indivíduo, a realidade e os símbolos que representam a realidade, projeta-se o conceito 

numa dimensão transdisciplinar e extracurricular, que se pode inferir tanto na Escala Glo-

bal de Literacia, como nas competências gerais do CNEB que constituem essencialmente 

competências em literacia. O contributo da escola para a promoção e desenvolvimento 

destas competências é apreciado através da comparação possível entre os resultados 

globais dos exames nacionais de Língua Portuguesa do 9.º ano e os resultados globais 

das avaliações PISA. 

2.1. Competências gerais e em literacia: comparação  

A clarificação do conceito de literacia implica a necessidade de se definirem competên-

cias em literacia, que se podem inferir a partir das competências gerais do CNEB e da 

Escala Global de Literacia. Pretende-se saber se a avaliação das competências de litera-

cia em contexto de leitura do PISA se faz numa dimensão equilibradamente objetiva (a 

leitura do mundo) e subjetiva (a leitura de si próprio no seu mundo); se as competências 

gerais do CNEB se orientam nesse sentido; e o modo como a escola portuguesa procura 

desenvolver umas e outras.  

* 

O conceito de literacia tem sido definido, analisado e debatido por diversos autores e 

relacionado, sob pontos de vista distintos, a diversas áreas de conhecimento. Por essa 

razão, hoje em dia, falar-se de literacia é enfrentar a pluralidade dos seus sentidos, reco-

nhecendo o campo de ação transversal e transdisciplinar em que se esta competência se 

inscreve. 

Nesta medida, o uso desta competência implica o domínio de técnicas/habilidades que 
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permitem alcançar conhecimentos alargados e diversos, simultaneamente considerados 

fundamentais e universais, que são a chave de e para o sucesso pessoal e social de 

cada indivíduo, permitindo-lhe o desenvolvimento pleno da sua cidadania, pelo que a 

UNESCO define literacia como a «ability to identify, understand, interpret, create, com-

municate, compute and use printed and written materials associated with varying con-

texts. Literacy involves a continuum of learning and enabling individuals to achieve their 

goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community 

and wider society» (Web 01). 

Se há uns anos atrás, o indivíduo analfabeto (entenda-se o que não sabe ler e escrever) 

era excluído socialmente, pela incapacidade de exercer em toda a plenitude os seus 

direitos de cidadão, por não ter acesso aos espaços e bens da sociedade cultural e letra-

da, nos dias que correm, essa situação coloca-se de forma diferente. Na verdade, a parti-

cipação plena de um cidadão nas demandas da sociedade atual, já não se reduz ao 

domínio de competências de leitura e de escrita, mas pressupõe «fazer uso dessa com-

petência, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz con-

tinuamente» (Soares, 2000: 20) nas mais diversas situações e a níveis muito diferentes. 

Na sua relação com a sociedade, o indivíduo, cidadão de direitos e deveres, intervém e 

participa, comprometendo-se numa cidadania reflexiva e ativa. As mudanças que vão 

ocorrendo na comunidade em que se insere, na sociedade e no mundo em que vive, 

serão também resultado da sua maior ou menor intervenção, e determinadas pela sua 

atitude de afirmação, num processo contínuo, dinâmico e evolutivo.  

É este o desafio: encarar a literacia num contexto pluridimensional e simultaneamente 

perceber que a sua operacionalização passa necessariamente pelo reconhecimento da 

própria identidade (o ser consigo mesmo, o seu sentido ou o sentido de si, a sua expe-

riência…). A identidade em literacia implica por isso, a consciência de si enquanto ser 

idêntico a si próprio, capaz de se manter íntegro e coeso nas relações com o meio e 

simultaneamente flexível, não rígido, dinâmico, não estático. (Beltrão e Nascimento, 

2000). Esta valorização da identidade pressupõe um crescente desenvolvimento e con-

sequente aumento de autonomia e contribui para uma maior e mais completa realização 

(pessoal, social, cultural…) entre o ser e o mundo: «qualquer sujeito apresenta o seu 

próprio nível de literacia consoante a forma como lê e vê o mundo». (Sardinha, 2007: 5).  

Conceber a literacia no mundo atual implica, não só perspectivar o conceito globalmente, 

compreendê-lo na sua dimensão pluridimensional, transversal e transdisciplinar, mas 

também situá-lo localmente, colocando-o ao serviço do reforço da identidade pessoal e 

social, científica e cultural de um indivíduo, de uma comunidade, de um grupo social ou 
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de um país. 

Nessa medida, pelas razões expostas, importa referir o papel da escola, «palco funda-

mental onde a aprendizagem e a educação têm lugar» (Sardinha, 2007:6), no desenvol-

vimento da consciência cívica dos futuros cidadãos e na responsabilidade desta na adap-

tação dos alunos a contingências diversas, sobretudo a mercados de trabalho diferentes 

que procuram indivíduos com competências cada vez mais flexíveis e exigentes. «A pro-

moção da educação para a cidadania deverá ser efetuada ao longo da escolaridade, e 

assim sendo, é reservada à leitura um papel de grande centralidade neste ambicioso pro-

jeto» (Sardinha, 2007: 6). Esta leitura aqui referida deverá ser perspectivada no seu sen-

tido mais global, pressupondo não só o domínio de técnicas eficazes de leitura de um 

texto escrito, como de todos os textos e símbolos com que o cidadão se depara atual-

mente e que é «obrigado» a descodificar para poder compreender a realidade e interagir 

com ela. «Nesta redefinição pesa a indispensabilidade de preparar os jovens para a sua 

inserção no mundo do trabalho e de lhes proporcionar condições de desenvolvimento 

pessoal e social, de modo a compreenderem o seu papel enquanto indivíduos pertencen-

tes a uma sociedade, simultaneamente local e global» (Beltrão e Nascimento, 2000: 27). 

Trata-se de reconhecer a dimensão do mundo globalizado em que hoje se vive, para con-

textualizar e perspectivar o conceito de literacia nas suas dimensões global e local, con-

siderando ainda a possibilidade de poder ser simultaneamente apreciado em contexto 

multi/intercultural. Cabe também à escola este novo desafio: preparar os alunos para 

estes «encontros» de cultura, promovendo o trabalho cooperativo, aceitando a diferença, 

não como uma barreira, mas como uma riqueza (Beltrão e Nascimento, 2000: 27), ou dito 

de outra forma, assumindo a diversidade e a pluripertença como uma riqueza (Delors, 

1996). Através desta interação e inter-relação social e cultural de saberes, a escola e os 

seus agentes estarão em condições de, efetivamente, encarar todas as vertentes, dimen-

sões e implicações da literacia no mundo globalizado. 

Através do reforço do ensino da língua materna e a valorização do ensino das outras lín-

guas, sobretudo do inglês (e cada vez mais do espanhol), a escola está ainda a atribuir 

significativa importância à comunicação no contexto global de formação dos indivíduos: 

por um lado, fortalecendo e mobilizando áreas do saber indispensáveis e, por outro, 

admitindo e valorizando a sua universalização. Nesta medida, a língua materna não só 

permite a identificação com os outros, mas também a descoberta e compreensão do 

mundo. Isto é igualmente válido se se pensar no português como língua de acolhimento 

de outras comunidades minoritárias que vivem em Portugal e que com ela e através dela 

interagem, se desenvolvem e se integram. O bom domínio do PLNM, sobretudo no que 
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se refere à leitura e compreensão de textos, pode ser determinante, no caso dos imigran-

tes que vivem em Portugal, para o sucesso da sua integração e futura participação no 

exercício de boas práticas de cidadania e depende ainda, do ponto de vista da compe-

tência de literacia, de um domínio razoável da sua própria língua materna, que os torna 

capazes de extrair dela referentes significativos, de caráter prático e funcional, essenciais 

para uma comunicação eficaz. 

Dadas a imensas implicações que o conceito de literacia integra e pressupõe, este terá 

que ser encarado de um modo mais alargado, numa dimensão dinâmica e proativa. Ao 

abordar o conceito de literacia, procura-se enquadrá-lo no âmbito das vivências e expe-

riências concretas dos indivíduos. Assim, a literacia pode ser entendida como a relação 

entre o indivíduo, os símbolos (linguísticos, imagens, etc.) de representação da realidade 

e a própria realidade. A operacionalização desta relação é dinâmica, tem sempre como 

ponto de partida o indivíduo e só se concretiza quando este circuito se fecha, completan-

do-se. Pode realizar-se nos dois sentidos: o indivíduo pode construir o conhecimento da 

realidade através dos símbolos que a representam ou, fazê-lo ao contrário, partindo da 

realidade para a sua representação. 

O conceito de literacia, nesta ótica, pode ser esquematizado da seguinte forma:  

Símbolos 

 

 

       

Indivíduo                             Realidade 

Agente na construção do seu próprio conhecimento da realidade, o indivíduo não só 

assume a sua posição na comunidade/sociedade em que se insere, como inscreve nela 

uma marca firme e segura, aprende a «ler-se a si próprio no mundo», no dizer da APL – 

Associação Portuguesa para a Literacia. (Web 09)  

A educação para a literacia é este processo contínuo e dinâmico de construção real e 

representativa do conhecimento. No 9.º ano (nível 2 do QEQ), a educação para a literacia 

não pode afastar-se do «manuseamento», conhecimento/domínio de textos (linguísticos, 

icónicos, simbólicos) de caráter funcional, instrumental, comunicacional com objetivos 

concretos e profícuos. Consciente dos elevados índices de abandono escolar no 9.º ano, 

a crescente vaga de cursos profissionais ou de caráter profissionalizante no ensino 

secundário, o ensino do português passa necessariamente pelo encontro com textos de 

caráter não literário. Ao nível do 9.º ano (nível 2 do QEQ), a educação para a literacia tem 
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a ver com a construção de uma visão do mundo perspectivada em termos de participação 

ativa e consciente, em diversas situações e em diferentes domínios (sociais, científicos, 

culturais…).  

Neste sentido, a literacia, na escola como na vida, tem que ser encarada como uma «fer-

ramenta» que facilita a inclusão e estimula o investimento pessoal através de uma parti-

cipação ativa, informada e cívica dos indivíduos na comunidade a que pertencem e que 

nela se movimentam de acordo com padrões de conhecimento vastos que resultam numa 

atitude reflexiva, que os tornam capazes de se assumir numa cidadania plena.  

De acordo com o que atrás se expôs, sendo a competência de literacia mensurável, 

impõe-se a análise do modo como a literacia em contexto de leitura tem sido avaliada na 

última década, mais precisamente através dos projetos de âmbito internacional PISA. A 

competência de literacia em contexto de leitura foi «medida» em três ciclos do PISA 

(2000, 2003 e 2006) e os resultados obtidos foram determinantes para a elaboração de 

uma escala global de literacia, cujos indicadores vão do nível 0 a 5 nos estudos realiza-

dos. Os níveis de literacia são medidos no PISA com base no texto escrito (desenvolvi-

dos em «papel e lápis»), na capacidade demonstrada pelos alunos em extrair informação, 

interpretar, refletir e avaliar e em testes que medem a velocidade de leitura (2000). A par-

tir da classificação obtida, é atribuído a cada aluno um nível que corresponde ao tipo de 

tarefas mais difíceis que cada um consegue realizar com sucesso. A escala foi construída 

de modo a que no conjunto dos países intervenientes a média fosse de 500 pontos.  

Segundo a escala Global de Literacia, as tarefas (de leitura) são classificadas gradativa-

mente e hierarquizadas de acordo com os padrões definidos para os diferentes níveis (de 

sofisticadas, difíceis, de complexidade moderada, básicas, a menos complexas). Estas 

tarefas, operacionalizadas sobretudo ao nível da localização da informação textual, reme-

tem quase sempre para a mobilização de conhecimento do próprio sujeito e para a sua 

percepção da realidade. Do nível 5 ao nível 1, a localização da informação surge como o 

critério base da avaliação das tarefas de leitura desta escala e variam entre a localização 

implícita (nível 4) e a localização de um aspeto específico do texto (nível 1). Ainda a res-

peito da informação, no nível 5, a tarefa prende-se, não tanto com a sua localização, mas 

com a gestão desta informação e a sua compreensão detalhada que permitirá inferir 

sobre a relevância da mesma. A avaliação da capacidade crítica dos alunos situa-se nos 

níveis 4 e 5 e a construção de hipóteses surge apenas como competência avaliada no 

nível 5.  

O desenvolvimento de competências de literacia, segundo a Escala Global de Literacia 

pressupõe sempre a leitura de um texto autêntico (linguístico, simbólico, icónico…) que 

apresenta uma realidade com a qual o sujeito interage, descodificando os sentidos explí-
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citos e implícitos, com base na sua própria percepção da realidade. Na explicitação dos 

pressupostos do nível mais elevado desta escala, que posiciona os «alunos que são 

capazes de realizar com sucesso tarefas sofisticadas, que envolvem processos tais como 

a gestão da informação, que é difícil de encontrar em textos não familiares; a compreen-

são em detalhe de tais textos e a inferência sobre qual a informação relevante para a 

tarefa; a avaliação crítica e a construção de hipóteses; o funcionamento com conheci-

mento especializado; a adaptação de conceitos que podem ser contrários às expectati-

vas» (GAVE, 2001: 5) pode-se deduzir o critério de avaliação da competência de literacia 

dos jovens de 15 anos no PISA. Isto significa que nestas avaliações espera-se que o 

indivíduo, confrontado com situações diversas, face às exigências de uma realidade 

inesperada, faça uso da sua determinação e motivação pessoal, mobilizando conheci-

mento especializado prévio de forma a ler/compreender detalhadamente a informação, e 

a gerir essa informação, inferindo sobre a sua relevância para a realização da tarefa que 

lhe é solicitada. A avaliação crítica e a construção de hipóteses (nível 5 da escala) serão 

«armas» para enfrentar realidades não expectáveis, a cujo entendimento apenas uma 

minoria consegue chegar. 

Sabendo que os testes PISA são construídos tendo como base textos autênticos que 

pretendem avaliar o modo como os alunos de 15 anos estão preparados para enfrentar 

os desafios da vida ativa, através da forma como mobilizam os seus conhecimentos, as 

suas experiências e vivências pessoais «transportando-os» para a realidade (leia-se tex-

to), terá a escola portuguesa condições para caminhar nesse sentido? Conhecendo o 

rumo para onde se aponta na OCDE, através do PISA, como poderá a escola atuar para 

desenvolver competências em literacia?  

O critério que avalia a literacia da leitura no PISA, base do julgamento que define a Esca-

la Global de Literacia, também corresponde genericamente à perspectiva de literacia 

exposta e defendida anteriormente. Quanto às competências a adquirir pelos alunos de 

15 anos, ao longo do ensino básico e da escolaridade obrigatória, estão descritas no 

CNEB e surgem sob a designação de competências gerais. Estarão as capacidades pre-

vistas no CNEB, em cada uma das competências gerais descritas, próximas da concep-

ção de literacia sustentada e poderão ser compatíveis com as descritas na Escala Global 

de Literacia? 

Em 2001, o CNEB pretendeu responder aos enormes desafios da sociedade e da escola. 

Assim, com o propósito de conceber um «perfil» de aluno, constituído por princípios e 

valores fundamentais, equacionaram-se dez competências gerais, «concebidas como 

saberes em uso, necessárias à qualidade de vida pessoal e social de todos os cidadãos, 

a promover gradualmente ao longo da educação básica» (DEB, 2001: 15) a saber: «1) 

Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 
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para abordar situações e problemas do quotidiano; 2) Usar adequadamente linguagens 

das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar; 3) Usar 

corretamente a Língua Portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em 

situações do quotidiano e para apropriação de informação; 5) Adotar metodologias per-

sonalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objetivos visados; 6) Pesquisar, 

selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 7) 

Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 8) Rea-

lizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 9) Cooperar com outros em 

tarefas e projetos comuns; 10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, 

numa perspectiva pessoal promotora da saúde e da qualidade de vida» (DEB, 2001: 15).  

Segundo o CNEB, é com o grande objetivo de concretizar satisfatoriamente todas estas 

competências que as diferentes disciplinas e áreas curriculares não disciplinares se 

orientam ao longo de todo o Ensino Básico, particularmente no 3.º ciclo (nível 2 do QEQ). 

São por isso competências transversais e multidisciplinares que, articuladas de forma 

interdependente e coesa definem o «perfil» esperado dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória, determinando ao mesmo tempo a orientação e o rumo das ações na sua vida 

futura. 

Ao analisar, por exemplo, os verbos que norteiam cada uma das competências descritas 

(mobilizar, compreender, usar, comunicar, pesquisar, selecionar, organizar, cooperar…), 

rapidamente se depreende que apontam para o sentido interativo e dinâmico das mes-

mas. Por isso, cada um dos verbos apresentados é descrito com determinada finalidade: 

mobilizar para compreender; usar para se expressar/comunicar/estruturar pensamento; 

pesquisar, selecionar, organizar para transformar em conhecimento…, o que significa que  

cada competência corresponde a uma atitude dinâmica, intencional e prática. Reconhe-

cendo esta noção de competência como um saber em ação, pode-se deduzir que, mes-

mo assim, as cinco primeiras competências são descritas com uma finalidade aparente-

mente mais imediata e objetiva e as cinco últimas surgem com um propósito de âmbito 

mais alargado, podendo (e devendo) ser construídas e consolidadas ao longo do tempo 

(da educação básica e ao longo da vida). Dito de outra forma, as cinco primeiras compe-

tências são mais facilmente «escolarizáveis» porque são aquelas cujo domínio exigem 

treino e ensino formal, correspondendo a situações mais específicas de aprendizagem e 

assumem características didáticas mais visíveis e objetivas, enquanto as últimas cinco 

são competências que, embora devam ser desenvolvidas na escola, poderão também ser 

complementadas e convertidas em ações ao longo da vida.  

Parece óbvio que as competências gerais do CNEB vão de encontro à perspectiva 

defendida sobre o que deverão ser competências em literacia, sobretudo se se conside-
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rar que as primeiras quatro competências enunciadas, implicam a mobilização de sabe-

res e de linguagens de diversas áreas (culturais, científicas e tecnológicas). A sua aplica-

ção pressupõe não só compreender a realidade e enfrentar situações e problemas do 

quotidiano, como expressar-se de forma adequada (em língua portuguesa e em línguas 

estrangeiras), apropriando-se dos seus sentidos. Já nas competências seguintes, cinco, 

seis e sete estão subentendidas capacidades de organização, tratamento e articulação 

da informação através de metodologias e estratégias adequadas e as últimas competên-

cias são determinantes para o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, criativi-

dade e cooperação, indispensáveis à realização de uma cidadania consciente, participati-

va e dinâmica ao longo da vida. 

Neste panorama, de acordo com a noção de literacia defendida, todas estas competên-

cias gerais são de facto competências de literacia (são multidisciplinares e interdisciplina-

res) e englobam o conjunto de aprendizagens a desenvolver. Para que os alunos pos-

sam, no final do 9.º ano, possuir as ditas competências, deverão consolidar, ao longo dos 

três ciclos do Ensino Básico, destrezas e habilidades consonantes e interligadas que lhes 

permitirão integrar-se plenamente na sociedade, intervir conscientemente de forma cívica 

e relacionar-se com os outros, cooperando com eles em tarefas e projetos comuns.  

«É função da escola fazer de cada aluno um leitor fluente e crítico, capaz de usar a leitu-

ra para obter informação, organizar o conhecimento e usufruir o prazer recreativo que a 

mesma pode proporcionar» (Sim-Sim, 1997: 28), mas cabe sobretudo à escola ultrapas-

sar o sentido estritamente «escolarizável» da leitura e oferecer aos seus alunos, futuros 

cidadãos, um manancial vasto de oportunidades de leitura do mundo que lhes possibili-

tem inscrever-se nesse mundo e nele viver de forma autónoma e ativa. São as compe-

tências gerais operacionalizadas em situações concretas, reais, que garantem a partici-

pação consciente e plena dos futuros cidadãos no grupo, na comunidade, na sociedade. 

Enquanto na escola, concretamente na disciplina de Língua Portuguesa, se continuar a 

privilegiar o desenvolvimento de competências de leitura que nada têm a ver com a(s) 

realidade(s) com que os alunos se deparam, compromete-se (e muito) a eficácia e a prá-

tica de competências de literacia. Na realidade, como já atrás foi referido, a atuação da 

escola na promoção de competências de literacia de leitura, segundo este ponto de vista, 

acaba por se refletir na adaptação dos seus alunos a situações e vivências do quotidiano 

e nas competências que demonstram aquando da realização de testes PISA, para cujas 

competências não são treinados porque globalmente, o objetivo de leitura não se esten-

der às «leituras» essenciais da vida. Não basta «desenvolver em todos os alunos a mes-

tria de competências que lhes permitam, através da leitura de textos literários e não literá-

rios de várias épocas e géneros, tomar consciência da multiplicidade de dimensões da 

experiência humana» (Sim-Sim, 1997: 41), mas importa refletir sobre o uso que se faz 
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dessa competência e de forma equilibrada alargar o seu domínio e ajustá-lo realidade, às 

vivências efetivas dos indivíduos. Apesar do salto qualitativo que foi dado pelo CNEB, o 

ainda atual programa de Língua Portuguesa continua sem acompanhar a tendência para 

onde apontam as competências gerais e a desconhecer a dimensão transdisciplinar do 

português.  

O CNEB pressupõe o desenvolvimento de competências em todos os domínios, com o 

objetivo de formar cidadãos críticos e dinâmicos, capazes de resolver problemas através 

de uma prática fundamentada por valores, que se traduz na reconfiguração do saber ser, 

facto que constitui uma preocupação e reconfigura já uma recomendação do Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (Delors, 

1996). 

* 
O «crescimento» em literacia é um processo de aprendizagem que se desenvolve ao 

longo da vida e não pode pretender-se que os alunos no final da escolaridade obrigatória 

tenham adquirido as competências de literacia que lhe permitirão enfrentar futuramente 

os desafios do dia-a-dia. No entanto, o PISA pretende avaliar as competências de litera-

cia em contexto de leitura do mundo (respeito da objetividade científica) e de si próprio no 

seu mundo (respeito da subjetividade literária) e as competências gerais do CNEB apon-

tam nesse sentido, embora o programa de Língua Portuguesa não acompanhe essa ten-

dência. 

2.2. Avaliações PISA de 2000, 2003 e 2006 em Portugal e exames nacionais 

Os testes PISA avaliam as competências de literacia em contexto de leitura de alunos de 

15 anos e nos exames nacionais de Língua Portuguesa no 9.º ano são avaliados diferen-

tes domínios (leitura e compreensão, funcionamento da língua e escrita). A análise com-

parativa dos resultados dos exames nacionais (de 2005 a 2009) e do PISA (2000, 2003 e 

2006) é feita a partir de dados globais públicos, disponíveis a nível nacional (Web 21).  

* 

Em Portugal generalizou-se o conceito de literacia a partir da publicação dos resultados 

do Estudo Internacional PISA (Programme for International Student Assessment), em 

2001, dando conta dos fracos resultados obtidos pelos alunos portugueses de 15 anos, 

nomeadamente na leitura e compreensão de textos escritos, quando comparados com os 

seus congéneres nessa competência. Ultimamente, o conceito tem sido sobejamente 

desenvolvido e os seus pressupostos alargadas a vários contextos sob diferentes pers-
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pectivas e a teia de subconceitos associados, ou que dele decorrem, têm suscitado 

variadas e esclarecedoras intervenções.  

Alguns estudos internacionais, desenvolvidos anteriormente e nos quais Portugal também 

participou, nomeadamente o estudo Reading Literacy promovido pela IEA em 1991 e o 

IALS em 1998, promovido pela OCDE, já prenunciavam resultados pouco satisfatórios no 

âmbito da literacia de leitura. As conclusões relativas ao primeiro estudo referido, desti-

nado a avaliar as competências de literacia em contexto de leitura de alunos do 4.º e 9.º 

ano, não diferem muito dos restantes estudos exceto no que diz respeito aos alunos do 

9.º ano que revelaram desempenhos médios ligeiramente superiores à média dos países 

participantes (situação explicada pelo facto de nessa altura, a percentagem de alunos 

que frequentavam esse nível de ensino ser apenas de 53%). Segundo os dados apresen-

tados por este primeiro estudo, os alunos do 9.º ano obtiveram o 14.º lugar em 32 países 

e os alunos do 4.º ano ficaram-se pela 23.ª posição num total de 27 países, revelando 

melhores desempenhos na análise de textos narrativos e expositivos e piores em leitura 

de documentos. O segundo estudo mencionado foi desenvolvido pela OCDE, em coope-

ração com a organização Statistics Canada e pretendeu avaliar os níveis de literacia de 

indivíduos dos 16 aos 65 anos, de 20 países, em três domínios: prosa, documental e 

quantitativo. Neste estudo Portugal posicionou-se em 19.º lugar, tendo sido o grupo etário 

mais novo (16-25 anos) aquele que revelou melhores desempenhos na literacia de prosa, 

seguindo-se a documental. Os sujeitos entre os 26 e os 45 anos foram os que revelaram 

os piores resultados nos três domínios. 

Mais tarde, os estudos PISA avaliam o desempenho dos alunos de 15 anos, em termos 

de conhecimentos e competências que os tornam capazes de enfrentarem os desafios da 

vida real e realizam-se em vários países industrializados, coordenados pelos governos 

dos países participantes através da OCDE. Até ao momento são conhecidos os resulta-

dos de três ciclos PISA (2000, 2003 e 2006) cujas avaliações incidiram sobre três áreas 

do conhecimento (língua materna, matemática e ciências), embora com ênfases diferen-

tes em cada um deles - em 2000, a ênfase foi posta no domínio da literacia em contexto 

de leitura, em 2003 foi dado enfoque à literacia matemática e em 2006 à literacia científi-

ca. Participaram no primeiro ciclo PISA 265 000 alunos de 32 países, 28 dos quais da 

OCDE, no segundo ciclo PISA, mais de 250 000 alunos de 41 países, incluindo a totali-

dade dos países da OCDE, e no terceiro ciclo PISA, participaram cerca de 60 países e 

este estudo contou com a participação de mais de 200 000 alunos. Em Portugal, no pri-

meiro ciclo PISA, participaram 4604 alunos, no segundo PISA, 4608 alunos e no terceiro, 

5109 alunos.  
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Em 2009, concluiu-se o quarto ciclo desta avaliação PISA, com enfoque na literacia em 

contexto de leitura (primeiro domínio a ser avaliado pela segunda vez). Nele participaram 

mais de 60 países, 19 dos quais foram também sujeitos a uma avaliação de leitura ele-

trónica. A divulgação dos resultados desta avaliação está prevista para o final de 2010. 

Neste capítulo, interessam essencialmente os resultados do PISA 2000, por ser aquele 

que mais privilegiou o domínio da leitura e que, por essa razão, mais se aproxima do 

objetivo deste estudo. «Avaliar a competência dos jovens para usarem os seus conheci-

mentos e as suas capacidades em desafios da vida real e não tanto o seu domínio de um 

currículo escolar específico» (Ramalho, 2000: 26) numa perspectiva para a vida ativa, é o 

objetivo principal dos estudos PISA e concretamente no domínio da língua, esta avalia-

ção pretende incidir sobre a literacia em contexto de leitura, no que se refere à com-

preensão e utilização de textos escritos e à reflexão sobre os mesmos, isto é a «capaci-

dade de cada indivíduo compreender, usar textos escritos e refletir sobre eles, de modo a 

atingir os seus objetivos, a desenvolver os seus próprios conhecimentos e potencialida-

des e a participar ativamente na sociedade» (GAVE, 2001: 5). 

Os níveis de literacia são medidos no PISA com base no texto escrito (desenvolvidos em 

«papel e lápis») e ainda em testes que medem a velocidade de leitura (2000). «O PISA 

incide sobre “ler para aprender” e não sobre “aprender a ler”; por consequência, os estu-

dantes não são avaliados ao nível das capacidades de leitura mais básicas» (GAVE, 

2001: 10), nem são avaliados para comprovar o que aprenderam, mas para aplicar o que 

aprenderam a novas situações / desafios reais. 

A operacionalização das avaliações PISA determina um quadro de referência da literacia 

de leitura que contempla: o formato do material de leitura, isto é, a forma como o material 

escrito está organizado e é apresentado, do texto contínuo (textos narrativos, expositivos, 

argumentativos) ao não contínuo (listas, formulários, gráficos, diagramas); o tipo de texto 

(estrutura do texto) que pressupõe uma tarefa de leitura diferente; a situação, ou o uso 

para o qual o texto foi escrito e que se pretende para cada texto (uso privado, público, 

ocupacional e educacional).  

Os resultados das avaliações dos diferentes ciclos PISA às competências de literacia de 

leitura mostram que os alunos portugueses se posicionam abaixo dos seus congéneres 

dos restantes países. Ainda dentro desse domínio, da análise comparada de resultados 

obtidos pelos alunos portugueses nos três ciclos PISA, verifica-se uma ligeira diferença 

positiva entre 2000 e 2003, o que já não aconteceu em 2006 (acima dos resultados de 

2000, mas abaixo dos de 2003). Globalmente, sabe-se que os alunos portugueses se 

posicionaram, nos três anos do PISA, no nível 2 da escala global de literacia, isto é, são 



  Rita Maria Pires Antunes dos Santos Luís Marques 

 
52 

alunos «capazes de realizar tarefas básicas de leitura que envolvem a localização sim-

ples de informação, inferências de vários tipos, mas de nível baixo, a compreensão de 

significado de uma parte bem definida do texto e o uso de informação exterior ao texto 

para a sua compreensão» (GAVE, 2001: 5) que se encontram abaixo da média da OCDE 

(definida entre os 408 e os 480 pontos) e muito distantes dos países que obtiveram 

melhores resultados. Em 2000, 25% dos alunos portugueses encontravam-se no nível 2 

ou nem sequer o tinham alcançado, 17% no nível 1 e 10% no nível 0. Nesse ano, Portu-

gal obteve um modesto 26.º lugar num total de 31 países. Em 2003, os resultados globais 

foram ligeiramente superiores, tendo 48% dos alunos portugueses alcançado o nível 2 da 

escala. Em 2006 as percentagens de alunos com níveis de proficiência 3, 4 e 5 revelaram 

maior crescimento. Apesar disso, o desempenho médio global nos três anos situa-se 

sempre abaixo dos 500 (470, 478 e 472, em 2000, 2003 e 2006 respetivamente).  

Contudo, os alunos portugueses revelaram maior sucesso, e superaram os valores 

médios da OCDE, quando o texto proposto era uma narrativa (o mesmo não acontecendo 

com o texto dramático ou informativo extenso que exigem respostas muito precisas). 

Embora, como já foi referido, os testes PISA não pressuponham o desenvolvimento de 

competências curriculares, a verdade é que nessas (texto narrativo, por exemplo) os alu-

nos acabam por revelar melhores desempenhos, já que é «mais fácil antecipar o que se 

segue num texto narrativo do que num texto descritivo» (Sim-Sim, 1994: 137). De facto, 

se se considerar o que atrás ficou dito, enquanto nos programas de Português não se 

alterar o critério da seleção de textos e não se equilibrar a sua abordagem, os alunos 

portugueses continuarão a associar as competências trabalhadas na escola aos desafios 

da literacia e a tentar, através delas, responder às necessidades do dia-a-dia, o que 

depois se traduz quase sempre pelo insucesso. O facto de na escola, concretamente na 

Língua Portuguesa se privilegiar o estudo do texto literário (sobretudo narrativo), condi-

ciona, de certa forma os alunos no 9.º ano quando confrontados com outros textos, de 

tipologia diversa, com registos mais práticos em que a intenção comunicativa não é exa-

tamente aquela para cujas competências foram «treinados». No PISA, as características 

pessoais e os contextos familiares são também apontados como aspetos que diferenciam 

os alunos portugueses em relação aos alunos dos outros países, assim como a variação 

regional, os anos de escolaridade, a idade e o sexo dos alunos, mas nada se refere rela-

tivamente à «contribuição» da escola para esse insucesso. Concluiu-se também que os 

alunos com melhores desempenhos são aqueles que usam mais estratégias de controlo 

(organização pessoal no estudo, verificação final do que aprendeu) e de elaboração 

(estabelecimento de relações entre temas de várias disciplinas e com conhecimentos 

prévios), assim como aqueles que valorizam mais o esforço e a perseverança no estudo 



Avaliação em português no 9.º ano e o desafio da literacia (2000-2009)   

 
53 

e detêm um «maior auto-conceito académico, um maior sentido de eficácia e de pertença 

à escola e uma maior motivação para assegurar, estudando, o seu futuro» (Ramalho, 

2002: 46). Isto vem, aliás, confirmar o que foi defendido anteriormente: a valorização da 

articulação das competências gerais do CNEB deverá ser efetivamente o caminho que a 

escola deve privilegiar para garantir um «crescimento» equilibrado dos alunos no 9.º ano. 

A qualificação das tarefas e a segmentação do tipo de tarefas de leitura esperadas para 

cada nível da Escala Global de Literacia (entre o 5 e o 1) que permitem compreender o 

critério concebido para a avaliação da competência de literacia em contexto de leitura, 

servirão de base para a futura elaboração um «teste PISA», o mais próximo possível 

do(s) original(ais).  

Os resultados obtidos através da avaliação deste estudo constituem uma referência útil 

especialmente para a determinação de pontos fortes e pontos fracos permitindo uma ava-

liação dos progressos alcançados ao longo dos anos da sua implementação (Ferrer, 

2003: 101) e deverão permitir aos governos dos vários países envolvidos, utilizar os 

dados recolhidos para definir e/ou aperfeiçoar as políticas educativas a fim de melhorar a 

preparação dos jovens para a sua vida futura.  

Sabendo que uma das conclusões do PISA 2000 é que não há grande relação entre as 

classificações obtidas pelos alunos em Língua Portuguesa e os resultados obtidos no 

PISA, reconhecendo ainda que não é objetivo destes estudos avaliar competências curri-

culares, estas avaliações internacionais, que colocam os alunos portugueses em desvan-

tagem, relativamente aos seus homólogos, carecem de uma análise aprofundada por 

parte de todos os implicados (alunos, professores, família, instituições). Considerando 

ainda que a escola não treina os alunos para os testes PISA, estas avaliações permitem, 

por exemplo, questionar a importância do que se avalia e como se avalia em Língua Por-

tuguesa. Sendo certo que a formação dos alunos, passa necessária e quase exclusiva-

mente pelo contacto com conteúdos de índole cultural (e literário) em detrimento de 

outros de caráter mais pragmático e por isso mais funcional.  

À medida que os exames nacionais de Língua Portuguesa do ensino básico foram sendo 

implementados, em Portugal, começou-se a verificar uma alteração significativa na sua 

concepção em termos de estrutura e funcionalidade, como atrás foi referido. A leitura dos 

dados nacionais globais, comprovam essa tendência, não só pela evolução estrutural 

visível e demonstrada anteriormente, mas também, e sobretudo, porque se percebe que 

ao longo dos anos da sua implementação, o sucesso global nos exames vai diminuindo, 

embora se situe claramente em parâmetros razoáveis e positivos. De qualquer modo, 

regista-se uma acentuada quebra de sucesso global entre os anos de 2008 e 2009, sen-



  Rita Maria Pires Antunes dos Santos Luís Marques 

 
54 

do o ano 2007 de maior sucesso e 2006 aquele em que o sucesso global foi menor, con-

forme se pode observar no gráfico seguinte. 

 

Atendendo ao que atrás se expôs, o desnível evidenciado no ano de 2006, parece ser o 

que mais se destaca no panorama geral dos exames nacionais, por ser aquele cujos 

dados de sucesso e insucesso mais se aproximam. A análise detalhada do exame nacio-

nal de 2006 permitirá à partida identificar um dado importante, constituído pela introdução 

de uma alteração estrutural de base a ter em conta, que ocorreu apenas nesse ano: a 

inclusão do texto poético como texto principal (Web 12). Esta afigura-se como a explica-

ção mais lógica para a existência desta discrepância no panorama geral dos resultados 

dos exames nacionais: o texto poético, porque demasiado subjetivo, não só não é o tipo 

de texto privilegiado na disciplina de Língua Portuguesa, como não será o tipo de texto 

adequado para avaliar capacidades de leitura nos alunos de 9.º ano. Esta dificuldade 

acrescida não se repetiu em mais nenhum ano e por isso, a tendência geral mantém os 

níveis de sucesso mais elevados, embora em queda, novamente a partir de 2007 e os de 

insucesso mais baixos, porém em ascensão. Poder-se-ia também alvitrar outras explica-

ções possíveis para justificar esse decréscimo nos resultados em 2006, como por exem-

plo, a abrangência dos conteúdos ter também aumentado nesse ano. Apesar disso, con-

siderando a intenção de englobar conteúdos dos três anos do 3.º ciclo no âmbito do 

exame, tal não se veio a verificar, pois neste ano, concretamente, a única incidência de 

9.º ano no exame, não se verificou nos conteúdos programáticos (leitura e escrita e fun-

cionamento da língua), mas apenas na seleção do autor do texto poético que era, efeti-

vamente um autor constante da lista de autores do 3.º ciclo, previstos no programa. O 

relatório do JNE atesta efetivamente, dificuldades acrescidas nesse ano, mas segundo 
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esse relatório, esses «fatores de complexidade» nada têm a ver com o ensino básico. 

Mesmo a constatação de que nesse ano, segundo o mesmo relatório, o número de rea-

preciações de prova aumentou, a situação é justificada pela equipa pelo facto de os 

encarregados de educação estarem melhor informados e pelo aumento do peso percen-

tual atribuído agora ao exame (em 2005 era de 25% e a partir de 2006 passou a ser 

30%).  

Justificada esta quebra em 2006, os anos que se seguiram mostram claramente que a 

tendência geral, de acordo com os resultados obtidos, tem sido no sentido de diminuir o 

sucesso e aumentar o insucesso, mas que, apesar disso, globalmente, os alunos se 

encontram bem posicionados em relação aos parâmetros previstos para o 9.º ano, com 

níveis médios de sucesso na ordem dos 75%. É verdade que, à medida que os exames 

nacionais vão evoluindo cronologicamente, se verifica uma preocupação em variar o tipo 

de questões e o tipo de textos de forma a poder avaliar-se não só capacidades interpreta-

tivas (idênticas às treinada nas aulas), mas também competências ao nível da compreen-

são do texto, nomeadamente informativo. Esta tendência vem responder, acredita-se, a 

uma espécie de «imposição» que obriga de certa forma à reestruturação dos exames 

nacionais, mas também à própria reestruturação dos documentos orientadores do ensino 

da língua portuguesa (programas de português). A verdade é que esta progressão não 

tem sido acompanhada pela mais que urgente alteração dos programas e nisto reside 

uma contradição inexplicável, sobretudo no que se refere ao estudo do português. São 

estas contradições dos últimos 20 anos, constituídas por sucessivos avanços e recuos, 

em que depois de avaliado o impacto do PISA em 2000, se reflete sobre a ineficácia do 

ensino do português e se avança com a organização do CNEB, cuja tendência demons-

trada nas competências gerais, não foi depois acompanhada pela alteração do programa 

que tarda em concretizar-se, dez anos depois. 

Por essa razão, em Portugal, pelo que se pode comprovar através dos resultados das 

avaliações PISA, e da comparação que se pode fazer com os países onde estes resulta-

dos são mais favoráveis, o ensino da língua materna está ainda longe do que certamente 

serão os pressupostos básicos desses países. Continua-se a constatar que a «escola 

está longe de cumprir uma das suas finalidades mais elementares, ou seja, capacitar os 

alunos para a vida, dando-lhes as ferramentas de compreensão e de interação que lhes 

permitam exercer as profissões, inserir-se nos tecidos sociais e contribuir para o seu 

desenvolvimento, mas sobretudo, exercer a vida com reconhecida dignidade, isto é, dis-

por das condições de uma cidadania responsável e plena» (Sá-Chaves, 2006). São 

essas questões que importa debater a nível nacional e que deverão ser agora parcial-
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mente colmatadas com a implementação dos novos programas de Português. Urge alte-

rar procedimentos e formar mentalidades para poder «dar o salto» que se espera qualita-

tivo para a promoção das capacidades leitoras (do mundo e de si próprio no mundo) dos 

alunos no final da escolaridade obrigatória. Estes resultados globais não permitem, por 

exemplo, distinguir item a item, quais as competência específicas em que os alunos 

obtêm melhores e piores resultados, o que limita, de certo modo o âmbito desta investi-

gação. Seria desejável conhecer os dados nacionais, distritais e locais por item, para se 

poder estabelecer uma comparação mais fiável entre os dados decorrentes dos exames 

nacionais e os dados que se reportam a competências mais ou menos correspondentes 

no PISA. Desta forma, poder-se-á apenas concluir de forma genérica, e lamentar que a 

objetivação das hipóteses que motivaram esta investigação se fique por dados estatísti-

cos gerais que não possibilitam outra(s) leitura(s). A análise de dados mais específicos 

limita porventura uma intervenção futura, desejadamente mais participativa e incisiva, 

passível de transformar práticas reais.  

Comparar os dados recolhidos nos exames nacionais de Língua Portuguesa com os 

resultados obtidos pelos alunos no PISA não é tarefa fácil, sobretudo porque não se 

encontram disponíveis as grelhas de classificação do PISA e os critérios de classificação 

de uns e outros são muito diferentes. Em termos muito gerais, de acordo com a informa-

ção obtida, aquilo que parece evidente é que globalmente, os resultados obtidos pelos 

alunos portugueses nos exames nacionais são superiores aos do PISA. Quando compa-

rados com os seus homólogos, os alunos portugueses revelam competências muito ele-

mentares, sobretudo ao nível de literacia em contexto de leitura. Como os resultados dos 

exames nacionais disponíveis não permitem isolar e conhecer dados concretos relativos 

à competência de leitura (por item), resta concluir genericamente. Seria muito interessan-

te verificar os resultados obtidos nos exames nacionais pelos alunos portugueses, nos 

itens mais diretamente relacionados com as competências de leitura para através deles 

se poder fazer uma comparação lógica, mais esclarecedora e consequentemente mais 

produtiva. 

«Espera-se que a literacia prove a funcionalidade da escola na promoção da eficiência 

social e económica, e os processos de avaliação que lhe são associados parecem mos-

trar alguma desconfiança face à capacidade da escola contemporânea em desempenhar 

esse papel» (Candeias, 2000: 219), por essa razão é importante compreender que o 

legado da escola, em termos de literacia, no final da escolaridade obrigatória tem que 

ultrapassar a dimensão «excessivamente cultural» do ensino da língua materna e prepa-

rar os alunos para fazerem uso dessa competência nos diversos contextos do dia-a-dia, 
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na escola, no trabalho e na vida. Como foi avaliada e medida ao longo do ensino básico 

(avaliação contínua) e o modo como é avaliada nos exames nacionais diferem substan-

cialmente da forma como se processa a sua avaliação a nível internacional. Para contor-

nar o preconceito linguístico e cultural que ainda subsiste, urge implementar medidas 

efetivas, progressivas e progressistas (ao nível da definição dos conteúdos programáti-

cos, por exemplo, ou de outro tipo de orientações curriculares) que valorizem o texto na 

sua dimensão prática e funcional eliminando de vez a sobrevalorização do texto literário. 

* 

Através da leitura dos resultados apresentados, verifica-se que, de uma forma global, 

segundo os dados disponíveis, os resultados das avaliações PISA são inferiores aos dos 

exames nacionais. Os alunos portugueses revelam desempenhos muito modestos nas 

avaliações PISA, apresentando dificuldades básicas de literacia em contexto de leitura, 

sobretudo em textos de tipo utilitário. Apesar disso, nos exames nacionais do ensino 

básico, os resultados são francamente favoráveis, embora se registe um declínio nos 

últimos anos, altura em que se começou também a avaliar a leitura de textos de caráter 

mais pragmático, competência não tão extensamente treinada.  

* * 

A comparação de resultados entre as avaliações PISA e os exames nacionais, através de 

dados globais não é exata e rigorosa. Com esta comparação verifica-se antes de mais 

que o tipo de competências avaliadas nos dois enunciados é bastante diferente: nos 

exames nacionais avaliam-se três domínios (leitura/compreensão/interpretação, funcio-

namento da língua e escrita) e nas avaliações PISA são avaliadas competências de lite-

racia em contexto de leitura. À partida, dos três domínios avaliados nos exames nacio-

nais, apenas o primeiro se «aproxima» do pretendido no PISA. 

Apesar destas contradições, constata-se que os resultados das avaliações PISA – parti-

cularmente na avaliação da literacia em contexto de leitura – são inferiores aos resulta-

dos dos exames nacionais. Os exames nacionais, apreciados globalmente, apresentam 

apesar de tudo, resultados bastante satisfatórios, no entanto, à medida que os exames 

vão evoluindo no tempo, o sucesso dos alunos vai diminuindo. Este facto não é de todo 

surpreendente tendo em conta que, a partir de 2008, os exames passaram a avaliar 

competências que não estão previstas no programa e que por essa razão não são tão 

extensamente desenvolvidas na escola. 

Refira-se que os testes PISA aplicados aos alunos portugueses em 2000, 2003 ou 2006 

não foram disponibilizados pelo GAVE, apesar de estes terem sido solicitados e justifica-

dos os fins a que se destinavam. O GAVE alegou que «o material usado no PISA é confi-
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dencial porque pode ser usado em vários ciclos», remetendo a pretensão de os utilizar na 

experiência piloto, para o material que se encontra disponível no respetivo site. O mesmo 

aconteceu em relação aos resultados dos exames nacionais por item/competência, aos 

quais também não se pôde aceder em tempo. 
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3. Comparação de exames nacionais com «PISA» 

A simulação da comparação entre exames nacionais e «PISA», analisando comparativa-

mente os resultados obtidos na realização dos exames nacionais de 2005 e de 2009 e de 

um «teste de literacia», resultou numa experiência piloto (pré-experimental), realizada por 

30 alunos de 9.º ano de uma escola portuguesa. 

Sabendo que a compreensão do texto narrativo (literário) e do texto informativo (não lite-

rário) exigem desenvolvimentos diferenciados de competências, (o que nem sempre 

acontece na prática letiva, dada a utilização quase exclusiva de textos de caráter literário 

como ponto de partida para o estudo da língua), os alunos portugueses sentem dificulda-

des acrescidas quando confrontados com situações que os obrigam a colocar-se perante 

a realidade e a compreender enunciados de tipo diferente daqueles a que estão habitua-

dos: texto informativo, utilitário, argumentativo, expositivo, documentos autênticos, 

mapas, esquemas, gráficos, formulários e imagens, porque não são textos extensamente 

abordados nas aulas. 

3.1. Caracterização de uma experiência piloto (pré-experimental) 

Neste capítulo dá-se conta dos resultados de uma experiência piloto (pré-experimental), 

fazendo a simulação da comparação entre os resultados dos exames nacionais (de 2005 

e 2009) e um «teste PISA», com 30 alunos do 9.º ano de uma escola portuguesa, através 

da qual se pretende aferir se, no 9.º ano, a compreensão do texto narrativo (literário) e do 

texto informativo (não literário) exige (ou não) desenvolvimento diferenciado de compe-

tências. Através da análise comparada, na «experiência» local», dos resultados dos 

exames nacionais realizados e do teste «PISA» pretende-se confirmar (ou não) se a 

compreensão do texto narrativo (literário) tem melhores resultados do que a do texto 

informativo (não literário). 

* 

Durante o ano letivo de 2009/2010, 30 alunos de 14/15 anos, a frequentar o 9.º ano de 

escolaridade, da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, em Oliveira do Bairro, realizaram 

os exames nacionais de Língua Portuguesa referentes aos anos 2005 e 2009 e um «teste 

de literacia». 
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Na impossibilidade de concretizar um estudo comparado mais razoável e fidedigno, reali-

zou-se um teste com base nos «itens libertos» pelo GAVE, onde se pretendeu diversifi-

car, tanto quanto possível, os tipos de texto e o âmbito das questões, para assim se 

poder alcançar aquilo que, à partida, mais se aproximaria de um teste PISA. Convém 

também mencionar a intenção inicial de alargar esta experiência a todos os alunos do 9.º 

ano da referida escola, mas tal não foi possível. 

Segundo os dados recolhidos na Carta Educativa do Concelho de Oliveira do Bairro, con-

cluída em abril de 2007, este concelho está situado na NUT II - Região Centro e NUT III – 

Baixo Vouga e pertence ao distrito de Aveiro. É limitado a Norte pelo município de Aveiro, 

a Nordeste pelo de Águeda, a Sueste pelo de Anadia, a Sul pelo de Cantanhede e a Oes-

te pelo de Vagos. É um concelho de pequena dimensão, com seis freguesias: Bustos, 

Mamarrosa, Oiã, Oliveira do Bairro (sede de concelho), Palhaça e Troviscal e encontra-se 

bem localizado relativamente à proximidade de centros urbanos relevantes, que o poten-

ciam economicamente. O concelho de Oliveira do Bairro, ao longo das últimas décadas, 

tem demonstrado uma progressiva tendência de passagem da ruralidade para o urba-

nismo e industrialização, acompanhando a tendência geral do país para a terciarização, 

verificando-se o desvio da população do setor primário para os setores secundário e ter-

ciário. Face ao dinamismo que se verifica no setor secundário e terciário, a evolução do 

número de empresas presentes no concelho tem crescido expressivamente. O maior 

número de empresas sedeadas no concelho insere-se nos setores do comércio por gros-

so e a retalho, reparação de veículos e construção (perfazendo 57,73%), valores logo 

seguidos pelo das empresas de indústria transformadora (14,15 %). Estes dados com-

provam a tendência atual para a evolução dos setores secundário e terciário, principal-

mente do terciário, no concelho de Oliveira do Bairro. 

Sendo Oliveira do Bairro um concelho pequeno, comparativamente com outros da Região 

do Baixo Vouga, tem uma densidade populacional acima da média registada para a 

Região e que representa o dobro do valor registado para Portugal. Conforme os dados 

estatísticos de 1981, 1991 e 2001, a população do concelho registou um aumento signifi-

cativo nos últimos 20 anos, valores que, por serem muito superiores aos valores da 

Região do Baixo Vouga e de Portugal (13,42% no concelho para 10,07% face à Região e 

4,96% face ao País), deixam transparecer uma muito razoável capacidade atrativa popu-

lacional do concelho, principalmente nas freguesias de Oiã e Oliveira do Bairro. Este fac-

to poderá ser explicado pelo crescimento demográfico registado e pela importância das 

migrações que estão associadas a indivíduos que são de fora do concelho, mas que, 

devido à localização e/ou acessibilidade privilegiadas e à cada vez maior dinâmica indus-
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trial que neste tem ocorrido, vêm viver para algumas freguesias do concelho, nomeada-

mente Oiã e Oliveira do Bairro.  

O número de famílias tradicionais residentes no concelho cresce em todas as freguesias, 

exceto na Mamarrosa onde se regista um ligeiro decréscimo. As freguesias onde se 

regista o maior crescimento do número de famílias entre 1991 e 2001 são as de Oiã e de 

Oliveira do Bairro. A evolução do número de famílias residentes no concelho de Oliveira 

do Bairro, desde 1981, tem variado positivamente, destacando-se o crescimento que 

ocorreu nas freguesias de Bustos, Oliveira do Bairro e Oiã, apresentando estas fregue-

sias valores de variação positiva próximos dos 35%, um pouco acima do valor médio 

registado para a globalidade do concelho (28,03%). O crescimento registado ao longo 

destes dois períodos inter-censitários decorre essencialmente das dinâmicas de cresci-

mento e de fixação da população registadas durante a década de 90, com exceção da 

freguesia da Mamarrosa que regista um crescimento negativo. Porém, esta dinâmica tem 

sido acompanhada por um decréscimo generalizado da dimensão média dos agregados 

familiares residentes, desde 1981.  

O grande grupo etário 25-64 anos é o mais representativo neste concelho, englobando 

cerca de 52% da população residente. O menos representativo é o grupo etário 15-24 

anos, que representa apenas cerca de 13,5% da população residente. Atendendo à com-

posição da população por grandes grupos etários, em 2004: 15,7% da população com-

preendia idades até aos 14 anos; 11,59% da população tem entre os 15 e os 24 anos; 

52,48% tem entre os 25 e os 64 anos e 20,23% a partir dos 65 anos, o que revela uma 

população tendencialmente envelhecida. 

Os níveis de ensino atingidos pela população do concelho evidenciam a relevância da 

percentagem da população sem qualquer nível de ensino (14,35%), a maioria (63%) do 

sexo feminino, valor superior ao verificado na região (13,57%). No concelho de Oliveira 

do Bairro, uma expressiva percentagem da população (39,93%) possui apenas habilita-

ções literárias ao nível do 1.º ciclo do ensino básico, surgindo de seguida, com 14,35%, o 

grupo de população sem nenhum grau de instrução. Isto é, mais de metade da população 

residente no concelho de Oliveira do Bairro encontra-se inserida nestes dois grupos. A 

percentagem de população que no concelho não concluiu sequer o 1.º ciclo é de 29%. A 

maior taxa de população que não conseguiu concluir qualquer nível de ensino situa-se no 

grupo etário com mais de 65 anos e a maior percentagem de indivíduos com mais habili-

tações académicas pertence ao grupo etário que em 2001 tinha entre 25 e 39 anos. No 

que concerne à taxa de analfabetismo registada para o concelho, constata-se que de 

1991 para 2001, se assistiu a uma diminuição de cerca de 2,6%. A taxa de analfabetismo 
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do concelho apresenta valores muito próximos da média nacional nos dois anos referi-

dos, registando com sucesso o movimento de descida daquele indicador. 

Atualmente, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro é frequentado por 1069 alu-

nos e dele fazem parte oito estabelecimentos de ensino, cinco com pré-escolar e 1.º 

ciclo, dois com 1.º ciclo e um do 2.º e 3.º ciclo. O número de alunos varia de acordo com 

o nível de ensino que frequentam. Frequentam o pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico 

610 alunos e a Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, sede do agrupamento, é frequen-

tada por 193 alunos do 2.º ciclo (96 do 5.º ano e 97 do 6.º ano), 240 alunos do 3.º ciclo 

(92 do 7.º ano, 76 do 8.º e 72 do 9.º ) e 26 formandos de dois Cursos de Educação e 

Formação (Curso de Pintura e Decoração Cerâmica e Curso de Mecânica de Veículos 

Ligeiros), num total de 459 alunos. (Web 02; Web 03) 

O grupo de alunos a quem foi aplicada esta experiência é um grupo relativamente homo-

géneo social e culturalmente. É constituído por 17 rapazes e 13 raparigas, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 15 anos e apenas três alunos frequentam o 9.º ano pela 

segunda vez. Os seus encarregados de educação são maioritariamente as mães cuja 

idade varia entre os 35 e os 49 anos. Cerca de 60% dos alunos vivem em meio rural, 

embora a escola que frequentem esteja inserida num meio urbano muito recente. Este 

grupo revelou, ao longo do ano letivo transato, dificuldades ao nível da concentra-

ção/atenção nas aulas, pouco empenho e interesse pelas atividades propostas e uma 

manifesta falta de trabalho regular em casa, sobretudo em atividades de consolidação de 

conhecimentos e alargamento de competências, situação muitas vezes agravada por 

problemas de comportamento. Cumpre aqui registar (e mesmo lamentar) a ligeireza ou 

leviandade com que alguns alunos contribuíram para este estudo, realizando as provas 

de exame e o «teste de literacia» de forma aparentemente desinteressada e pouco 

empenhada, apresentadas como tarefa extra de preparação para o exame nacional que 

iriam realizar proximamente. Este desinvestimento pessoal no trabalho foi, aliás, uma 

constante ao longo de todo o ano letivo, atitude repetidamente assinalada e registada nos 

Conselhos de Turma, assim como o fraco interesse demonstrado por estes alunos na sua 

própria formação, o total desinteresse pelas atividades propostas e a recusa sistemática 

em aproveitar as diversas oportunidades que a escola lhes ofereceu. 

Ainda assim, foram realizados na totalidade os exames nacionais de 2005 e de 2009 

(primeiro e último disponíveis no momento da sua realização, mas também por serem o 

mais próximo e o mais distante do ano de implementação do PISA - 2000), assim como 

um «teste de literacia», numa experiência piloto pré-experimental. O tempo de realização 

dos exames nacionais foi criteriosamente estabelecido, tendo sido disponibilizado o tem-
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po que correspondeu a cada um dos exames no ano em que foram implementados (90 

minutos para realização do exame de 2005 e 120 minutos para o de 2009). O «teste de 

literacia» foi realizado no tempo regulamentado de 45 minutos. Em relação a este fator, 

os alunos consideraram que o tempo disponibilizado para a realização de todas as pro-

vas foi suficiente. Os critérios de avaliação dos referidos exames foram também cuidado-

samente seguidos.  

Embora os exames nacionais referidos tenham sido realizados na sua totalidade e de os 

dados globais da sua avaliação poderem ser tidos em conta na análise dos resultados 

por comparação com os dados locais e nacionais disponíveis, pretende-se aqui apenas 

analisar comparativamente os itens relacionados com a avaliação da competência de 

literacia em contexto de leitura, considerando para o efeito não só os tipos de texto utili-

zados em ambos, como também o teor e incidência do tipo de questões que os acompa-

nham. 

Tendo em conta o exposto, apresenta-se a seguir uma descrição dos exames nacionais 

de 2005 e 2009 e do «teste de literacia» a que os alunos foram submetidos no âmbito 

desta experiência. 

Em 2005 (Web 11), o texto principal do exame, constituído por um excerto de Constanti-

no, guardador de vacas e de sonhos, de Alves Redol (1962), apresenta uma explicação 

vocabular longa (11 vocábulos) e um conjunto de nove questões (subdivididas) através 

das quais se pretende: detetar com exatidão a informação autorizada pelo texto, interpre-

tar uma informação, inferir sentidos, detetar o sentido de uma frase, através de respostas 

de escolha múltipla. Pede-se para inferir traços caracterizadores de uma personagem, a 

partir de questões de verdadeiro/falso, para detetar com exatidão a informação recolhida 

no texto ou explicitar sentidos a partir de indícios textuais, em respostas mais alongadas, 

assim como identificar uma metáfora e explicitar os sentidos produzidos pela mesma. O 

segundo texto é um excerto (duas estâncias) de um episódio de Os Lusíadas, de Luís de 

Camões, obra de leitura e análise obrigatória no 9.º ano, do qual se explicita o sentido de 

nove vocábulos. Sobre este texto são colocadas três questões (igualmente subdivididas) 

através das quais se pretende aferir conhecimentos adquiridos, onde se solicita aos alu-

nos para explicitar sentidos permitidos pelas informações dadas pelo texto, ler na pista de 

um pormenor e justificar uma opinião pessoal, mobilizando conhecimentos acerca do 

episódio em causa. 

Sobre o primeiro texto, recai uma cotação de 34 pontos percentuais e sobre o segundo 

16, num total que contabiliza metade da cotação total do exame. O primeiro texto é narra-

tivo literário e o segundo, também de caráter literário, é obra de leitura orientada (obriga-
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tória), faz parte do programa de 9.º ano, é conhecido pelos alunos, sendo extensamente 

trabalhado nas aulas. 

O exame de 2009 (Web 15) é constituído por três textos de tipologia diferente: um texto 

informativo (adaptação de um artigo publicado na revista Visão em 2007), um excerto de 

um texto dramático de Ivette Centeno, As três cidras do amor (1991), e um excerto (duas 

estâncias) de um episódio de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Quanto ao tipo de ques-

tões formuladas, em relação ao primeiro texto, é solicitado aos alunos que ordenem cro-

nologicamente acontecimentos biográficos referidos no texto, indiquem a que nome se 

refere um pronome numa frase e ainda (em itens de escolha múltipla) que completem 

sentidos de frases (num total de sete questões). No segundo texto é-lhes pedido para 

relacionar e justificar informações recolhidas no texto, desfazer ambiguidades textuais e 

explicitar sentidos de texto e ainda justificar uma opinião pessoal (cinco questões no 

total). O terceiro texto, serve de mote a um exercício de escrita extensa orientada, a que 

os alunos deverão responder, num número limite de palavras (entre 70 e 100 palavras), 

mobilizando conhecimentos adquiridos sobre o episódio de Os Lusíadas apresentado. 

Sobre o primeiro texto, recai uma cotação de 17 pontos percentuais, sobre o segundo 23, 

e sobre o terceiro 10, num total que contabiliza metade da cotação total do exame. O 

primeiro texto é informativo (não literário), o segundo pertence ao género dramático (lite-

rário) e o terceiro, também literário é de leitura obrigatória, exigido pelo programa de 9.º 

ano, bem conhecido pelos alunos, largamente trabalhado nas aulas. 

Estas são questões que correspondem ao grupo I, isto é, aquele onde o texto é dominan-

te e que, segundo as informações produzidas pelo GAVE e divulgadas antes da realiza-

ção dos exames, pretende avaliar competências nos domínios da leitura e da escrita. 

No que diz respeito ao «teste de literacia», a sua elaboração teve por base um conjunto 

de «itens libertos» (Web 17; Web 18; Web 19; Web 20), supostamente idênticos aos utili-

zados nos testes de avaliação da literacia em contexto de leitura em 2000, 2003 e 2006, 

que se encontram disponíveis no site do GAVE. Pretendeu-se acima de tudo organizar 

um teste constituído por um conjunto de questões que se aproximassem, tanto quanto foi 

possível imaginar, das questões desenvolvidas pelo PISA ao longo de três ciclos. Tendo 

por base o quadro de referência de literacia em contexto de leitura e considerando as 

diferenças específicas apresentadas nos ditos «itens libertos», ponderou-se sobre os 15 

itens disponíveis e selecionou-se quatro textos e respetivos questionários, tentando variar 

a situação (uso pessoal e público), o formato do texto (texto contínuo, texto descontínuo), 

os processos de leitura (aceder e retirar/ integrar e interpretar/ refletir e avaliar), o tipo de 

texto (narrativo, expositivo, de imprensa, formulário) e o formato de resposta (de escolha 
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múltipla e resposta construída). Na verdade, os textos que serviram para construir o «tes-

te de literacia», são de tipologia e grau de dificuldade distintos: um texto narrativo (conto 

tradicional), uma carta publicada num jornal australiano em 1997, um texto autêntico 

(fatura e respetiva garantia de uma compra efetuada por alguém) e um texto informativo 

(artigo de jornal - editorial). A cada um destes textos corresponde um conjunto de ques-

tões cujos objetivos passam pela avaliação de diferentes competências: retirar informa-

ção (ligação sinónima, usar a informação de outra fonte para preencher um formulário, 

ligação literal); compreender o texto globalmente (identificar o tema principal de uma his-

tória); desenvolver uma interpretação (inferir os motivos ou intenções de uma persona-

gem, ligar a coesão local e global, reconhecer representação gráfica de informação dada 

num texto escrito); refletir sobre o conteúdo de um texto (testar uma representação men-

tal do que acontece no texto em contraposição a uma crença baseada em informação 

prévia, fazer comparações entre conceitos representados na história e o próprio conhe-

cimento); refletir sobre a forma de um texto (identificar o objetivo do escritor).  

O conteúdo e características do «teste de literacia» podem ser observados no quadro 

que se segue: 

«Itens libertos» Tipo de texto Formato Situação 

Texto A Narrativo Texto contínuo Uso público 

Texto B Expositivo/informativo Texto contínuo Uso público 

Texto C Documento autêntico Texto não contínuo Uso privado 

Texto D Informativo Texto contínuo Uso público 

 

Os «itens libertos» selecionados corresponderam aos objetivos definidos e, de forma 

geral, serviram os interesses estabelecidos. Aliás, de todos os textos rejeitados, constan-

tes desse conjunto de «itens libertos», apenas os textos de caráter narrativo continham 

questões diferentes, passíveis de também poderem ser incluídas neste «teste». Conside-

rando as necessidades desta investigação e o interesse dos alunos que sobre eles iriam 

trabalhar, selecionou-se um texto narrativo que se afigurou o mais apelativo e susceptível 

de despertar neles a curiosidade e a atenção necessárias à sua leitura, fundamental para 

a realização deste teste. 

Relembrando que uma das conclusões do PISA 2000 é que não há grande relação entre 

as classificações obtidas pelos alunos em Língua Portuguesa e os resultados obtidos no 

PISA, far-se-á a análise dos resultados obtidos pelos alunos sobre os quais recaiu este 
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estudo, partindo desse pressuposto. 

* 

Na experiência realizada pretendeu-se comparar enunciados que exigem o desenvolvi-

mento de diferentes competências, recorrendo a dois exames nacionais de Língua Portu-

guesa do 9.º ano (2005 e 2009), tendo-se colmatado a não existência de autênticos tes-

tes PISA, com a simulação de um «teste de literacia», concebido para testar as compe-

tências de literacia em contexto de leitura dos alunos desta experiência. 

Reconhecendo que no 9.º ano, a compreensão do texto narrativo (literário) e do texto 

informativo (não literário) exigem desenvolvimentos diferenciados de competências, a 

diversificação dos materiais de leitura (leia-se diferentes tipos de texto em diversos supor-

tes) a utilizar em sala de aula deverá constituir uma prática regular e contrapor-se à utili-

zação quase exclusiva de textos literários. Neste momento, em função da base progra-

mática em vigor, verifica-se precisamente o oposto, razão pela qual as competências de 

leitura dos alunos refletem principalmente as práticas letivas e não podem ser considera-

das competências em literacia. 

3.2. Análise e reflexão dos resultados  

Ao analisar comparativamente na «experiência» local os resultados dos exames nacio-

nais e do «PISA», pretende-se verificar se a compreensão do texto narrativo (literário) 

apresenta resultados superiores aos de outros textos (não literários). Os dados obtidos 

são limitativos, pois correspondem a uma pequena amostra, pouco representativa, mas 

apesar de tudo real.  

* 

Na experiência realizada, os resultados que se apresentam deverão ser lidos per si, ten-

do em conta que as escalas em que eles são apresentados são diferentes, isto é, mesmo 

que nos exames nacionais só se analisem as competências referentes à compreensão da 

leitura (grupo I), o critério de avaliação que lhes está subjacente não será porventura o 

mesmo que foi aplicado no «teste de literacia» elaborado.  

Os alunos do Ensino Básico (2.º e 3.º ciclo) são avaliados numa escala de classificação 

que varia de 1-5 e, nos exames nacionais, esta classificação corresponde a valores per-

centuais como os que se apresentam na seguinte tabela:  
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Nível 1 0% - 19% 

Nível 2 20% - 49% 

Nível 3 50% - 69% 

Nível 4 70% - 89% 

Nível 5 90% - 100% 

Os critérios de avaliação merecem uma pequena referência neste capítulo, uma vez que 

foi com base neles que se chegou às conclusões sobre os resultados obtidos pelos alu-

nos nos exames que realizaram (2005 e 2009). À primeira vista, os critérios de avaliação 

do exame de 2005 são mais flexíveis, quando comparados com os de 2009. Em 2005, 

nas primeiras seis questões relacionadas com o primeiro texto (narrativo literário), ava-

liam-se competências de compreensão de leitura, através de itens de resposta fechada. 

Nas restantes perguntas, apesar da flexibilidade dos critérios, a competência de escrita 

também é tida em conta, sendo desvalorizados aspetos formais como a não utilização de 

aspas numa transcrição. Isto é notório nas questões 7, 10 e 11.2. Nas outras perguntas 

relacionadas com o mesmo texto são avaliadas simultaneamente a compreensão textual 

e a competência de escrita. Em 2009, a inclusão do texto informativo parece ser o mote 

para a avaliação de mecanismos de compreensão da leitura, enquanto através das ques-

tões que se referem aos restantes textos se avaliam também competências de escrita (no 

seu duplo aspeto de forma e conteúdo). Refira-se ainda, uma vez que esta leitura se refe-

re a dados globais, que em algumas questões, em 2005, sobretudo do grupo II (funcio-

namento da língua) com cotação de 5 pontos, é dada aos alunos a possibilidade de obter 

pontuação intermédia sequencial (de 1 a 5), o que não se verifica com os critérios de ava-

liação de 2009, em perguntas equivalentes, cuja cotação atribuída, apenas pode ser obti-

da por pontuações intermédias não sequenciais.  

Em relação ao «teste de literacia», foram cumpridos os requisitos para cada item, tendo 

os mesmos sido cotados de acordo com as indicações fornecidas. Não é possível obter 

dados globais por aluno por se desconhecerem os valores que correspondem a cada 

código de classificação. 

Considerando ainda as diferenças existentes entre os dois tipos de prova (exames nacio-

nais e «teste de literacia», será tido em atenção ao longo deste capítulo o domínio da 

leitura e escrita (correspondente ao grupo I dos exames nacionais), uma vez que o fun-

cionamento da língua e a expressão escrita (produção de um texto longo), não são domí-

nios avaliados pelo PISA. 
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Exame nacional de 2005 

Dos 30 alunos que realizaram o exame, 24 obtiveram percentagens que os situam acima 

da média esperada para este exame, isto é dos 50%. Isto corresponde a uma percenta-

gem de 80% de sucesso. A média das classificações obtidas, globalmente, por estes alu-

nos neste exame é de 59%. 

Segundo os parâmetros de avaliação dos exames nacionais, o quadro que se segue dá 

conta dos resultados finais obtidos pelos alunos no exame de 2005. 

 N.º de alunos 

Nível 1 0 

Nível 2 6 

Nível 3 20 

Nível 4 4 

Nível 5 0 

 

A leitura vertical (por domínio) dos resultados dos exames nacionais de 2005 permitem 

concluir o seguinte: nos três domínios avaliados (leitura e escrita, funcionamento da lín-

gua e escrita), que correspondem respetivamente aos grupos I, II e III dos exames nacio-

nais, os resultados dos alunos situam-se globalmente acima da média (50%). Contudo, o 

grupo I é aquele onde a média dos resultados obtidos pelos alunos é superior (63%), 

seguida do grupo III com 60% e finalmente do grupo II com 50%. 

Segundo o Relatório Final do Júri Nacional de Exames em 2005, de acordo com uma 

leitura global dos resultados obtidos nas provas de exame de Língua Portuguesa, verifi-

cou-se que, no concelho de Oliveira do Bairro, naquele ano, a média dos resultados por 

nível, da classificação de frequência foi de 3,16 e o da classificação de exame de 2,88, o 

que condiz com a média nacional de 3 para o nível dos dois tipos de classificação. 

Os dados relativos ao grupo I, neste ano, são os que se apresentam no quadro seguinte 

e ilustram sumariamente os resultados obtidos pelos alunos em cada questão e em cada 

texto.  
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As questões 1 a 9.2 referem-se ao texto A, de tipo narrativo, e as restantes questões ao 

texto B, épico. No texto narrativo, o resultado é globalmente satisfatório, encontrando-se 

apenas duas questões abaixo da média: a 8 e a 9.2. Este facto é compreensível sabendo 

o objetivo de cada questão: a 8 implicava explicitar sentidos a partir de indícios textuais, e 

a 9.2 exigia explicitar os sentidos produzidos por uma metáfora. Este tipo de questão, 

muito subjetivo e de índole interpretativa, contrasta com as restantes que apenas solici-

tam inferência de sentidos e deteção de informação textual, e além disso são avaliadas 

no seu duplo aspeto de forma e conteúdo. No texto B verifica-se que há um certo dese-

quilíbrio nas respostas apresentadas. Assim, verifica-se que quando os alunos apenas 

têm que ler na pista de um pormenor, os resultados são bons (questões 11.1. e 11.2.), 

mas se têm que explicitar sentidos ou exprimir uma opinião mobilizando conhecimentos 

(questões 10 e 12), os resultados são claramente insatisfatórios.  

O texto narrativo é sem dúvida aquele que mais insistentemente se desenvolve na prática 

letiva e de facto, os alunos apresentam melhores resultados quando confrontados com 

um tipo de texto que reconhecem, perante o qual despoletam facilmente competências de 

leitura e compreensão.  

Exame nacional de 2009 

Dos 30 alunos que realizaram o exame, 21 obtiveram percentagens que os situam acima 

da média esperada para este exame, isto é dos 50%. Isto corresponde a uma percenta-

gem de 70% de sucesso. A média das classificações obtidas, globalmente, por estes alu-

nos neste exame é de 52%. 

Segundo os parâmetros de avaliação dos exames nacionais, o quadro que se segue refe-

re-se aos resultados finais obtidos pelos alunos no exame de 2009. 
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 N.º de alunos 

Nível 1 0 

Nível 2 9 

Nível 3 19 

Nível 4 2 

Nível 5 0 

 

A leitura vertical (por domínio) dos resultados dos exames nacionais de 2009 permitem 

concluir o seguinte: nos três domínios avaliados (leitura e escrita, funcionamento da lín-

gua, escrita), que correspondem respetivamente aos grupos I, II e III dos exames nacio-

nais, os resultados obtidos pelos alunos situam-se globalmente acima da média (50%). 

Contudo, o grupo III é aquele onde a média dos resultados obtidos pelos alunos é supe-

rior (57%), seguida do grupo II com 55% e finalmente do grupo I com 50%. 

Em relação ao ano de 2009, os resultados emanados do Relatório Final do Júri Nacional 

de Exames referem apenas os resultados da classificação de exame de 2009 no conce-

lho de Oliveira do Bairro (2,97) em comparação com a mesma classificação obtida em 

2008 (3,13). O termo de comparação não é agora a média nacional, mas a média do dis-

trito: 3,3 em 2008 e 3 em 2009. 

Relativamente ao exame nacional de 2009, a experiência realizada, os resultados obtidos 

pelos alunos no grupo I podem ler-se no gráfico seguinte. 

 

 

Neste, os resultados das questões 1 a 3.5. reportam-se ao texto A, informativo, as 
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questões 4 a 8 referem-se ao texto B, dramático e a última questão é sobre o texto C, 

épico. 

Somente as primeiras questões poderão ser observadas, uma vez que são as únicas 

sobre as quais recaem apenas cotações relativas ao conteúdo, isto é, avaliam a 

competência de leitura e compreensão per si. As outras questões são também avaliadas 

em relação à forma, embora aqui só tenham sido contabilizados os dados referentes ao 

conteúdo com cotação total ou parcial muito aproximada. Isto quer dizer que, nesta 

análise, os dados disponíveis são muito limitados e não permitem uma comparação muito 

fiel. Globalmente, em relação ao texto informativo, os resultados obtidos pelos alunos são 

pouco satisfatórios, tendo em conta que a finalidade das questões era muito clara e que 

apenas exigiam competências para ordenar sequências textuais ou retirar informação do 

texto. No 9.º ano, os alunos estão muito pouco habituados a trabalhar o texto informativo 

(não literário). Apesar disso, no programa há uma preponderância do texto literário 

(sobretudo nesse ano) que regulam os exames nacionais e o desenvolvimento de 

competências de leitura de informação é relegado para segundo plano.  

Em suma, globalmente, os resultados obtidos pelos alunos na «experiência local», em 

relação aos exames nacionais, podem ler-se no gráfico que se segue.  

 

                           Dados nacionais       Dados locais             Dados da experiência 

De uma forma geral, não existem grandes discrepâncias na leitura dos dados deste gráfi-

co, verificando-se a tendência já largamente ilustrada que permite constatar que os resul-

tados em 2005 são sempre superiores aos de 2009. Mais próximo do previsto no progra-

ma de Língua Portuguesa de 1991, o exame de 2005 apresenta melhores resultados do 

que o exame de 2009, que se aproxima mais dos objetivos previstos no PISA. Isto acon-
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tece porque as competências de leitura mais trabalhadas na disciplina de Língua Portu-

guesa no 9.º ano, aquelas que se «treinam» diariamente, são baseadas em textos de 

caráter literário.  

A análise dos resultados dos exames nacionais, a partir da leitura vertical (por domínios), 

permite verificar que no exame de 2005 o grupo I (leitura e escrita) é o que obtém os 

resultados mais altos (63%) e que em 2009 este domínio é o que obtém resultados mais 

baixos. No que diz respeito ao grupo II (funcionamento da língua) os resultados apenas 

variam em termos de hierarquização, nos dois anos observados, uma vez que a diferença 

da percentagem obtida é pouco significativa – 50% no exame de 2005 e 55% no de 2009. 

Finalmente, no grupo III, verifica-se igualmente uma discrepância em termos de hierar-

quização, o mesmo não se podendo dizer dos resultados obtidos que são muito aproxi-

mados - 60% no exame de 2005 e 57% no de 2009.  

Na realidade, verificou-se uma queda acentuada de 13 pontos percentuais entre os resul-

tados dos exames nacionais de 2005 e os de 2009, no que concerne ao domínio da leitu-

ra e compreensão. Este decréscimo é relevante e acompanha a tendência nacional que 

aponta para uma regressão em termos de resultados quando comparados os exames de 

2005 e os de 2009.  

Das competências analisadas, os alunos revelam maiores dificuldades no CEL. Em rela-

ção à compreensão da leitura, a sua maior dificuldade é ao nível da compreensão infe-

rencial (competência crucial) registando-se os melhores resultados na leitura orientada do 

texto narrativo (o que é amplamente treinado nas aulas). No que diz respeito à localiza-

ção seletiva da informação, não parece haver muitas dificuldades. 

«Teste de Literacia» 

No que diz respeito ao «teste de literacia», a sua correção foi baseada nos indicadores 

que cada um dos «itens libertos» apresentava. Por se desconhecer a grelha de classifi-

cação subjacente ao PISA, os resultados obtidos através desta experiência terão que ser 

«lidos» por item, para poderem ser comparados com as correspondentes dos exames 

nacionais, ou seja, com as competências previstas no grupo I dos mesmos. 

It
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 d
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Código 1 - resposta certa   P. 1, 2, 4, 6 - Texto A 

Código 0 - resposta nula  P. 1- Texto B 

Código 9 - sem resposta  P.1, 2, 3 - Texto C 

            P. 2 - Texto D 
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Código 4 - cotação total   P. 3, 5.1, 5.2 -texto A 

Código 3, 2, 1 - cotação parcial P. 2 -Texto B 

Código 0 - resposta nula   P. 4 - Texto C 

Código 9 - sem resposta   P. 1 - Texto D 

 
De qualquer forma, considerando a tipologia dos textos incluídos no «teste», numa pri-

meira análise de âmbito mais geral pode-se concluir que globalmente, o texto A (narrativo 

– literário) apresenta melhores resultados do que os textos B (expositivo/argumentativo – 

não literário) e D (informativo – não literário) e que o texto C (documento autêntico – não 

literário) é de todos, aquele que apresenta resultados superiores. O quadro que se segue 

ilustra este panorama. 

 

A análise por tipo de texto permite retirar algumas conclusões de âmbito mais restrito.  

À partida, no texto C, os alunos revelam ser capazes de preencher um documento de 

acordo com informações anexas (perguntas 1a, 1b e 1c) ou de retirar informação do texto 

(pergunta 3), mas têm mais dificuldade em separar informações parciais de um dado glo-

bal, como acontece na pergunta 1d e não revelam habilidade para refletir sobre a forma 

do texto, como acontece na pergunta 4.  

O texto A aparece como o segundo texto com melhores resultados. De facto, apenas as 

perguntas 5.1. e 5.2. surgem com resultados negativos, embora a pergunta 3 também 

não apresente um resultado muito satisfatório. As restantes questões encontram-se cla-

ramente acima da média. Tratando-se de um texto narrativo, estes resultados parecem 

incompreensíveis. Contudo, se se atentar no teor das perguntas 5.1. e 5.2., verifica-se 

que, embora relacionadas com a compreensão textual, elas remetem para a associação 

com a realidade dos alunos: solicita-se a comparação entre conceitos representados na 
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história e o próprio conhecimento. Os alunos em questão não responderam satisfatoria-

mente revelando desconhecimento que se pretendia razoável e não rigoroso sobre o sis-

tema legal nacional. Em relação à pergunta número 3, pretendia-se que os alunos ava-

liassem comparativamente as situações apresentadas como aparentemente similares na 

história, dificuldade manifestada por uma grande percentagem de alunos. 

No que diz respeito ao texto D, os resultados apresentados não são satisfatórios, aconte-

cendo na pergunta 1 uma situação idêntica à referida anteriormente em relação ao texto 

A. Os resultados não são satisfatórios, embora se posicionem acima da média e nesta 

questão os alunos tinham que desenvolver uma interpretação que exigia relacionar fac-

tos.  

Finalmente, o texto B apresenta resultados mais fracos, facto justificável em primeiro 

lugar por apenas conter duas questões, e em segundo lugar por ser um tipo de texto de 

caráter mais intimista. Tratando-se de uma carta, de teor expositivo e simultaneamente 

apelativo, as questões que lhe estão associadas remetem para a compreensão global e 

particular da mensagem que pretende transmitir. A segunda questão é aquela onde os 

alunos obtêm resultados inferiores à média, pelo que se deduz que identificam o objetivo 

do autor (pergunta 1), mas não conseguem exprimir a sua opinião, refletindo sobre o con-

teúdo do texto (pergunta 2). 

O quadro seguinte apresenta a situação acima descrita. 

 

                        Texto A                                     Texto B   Texto C                                      Texto D 

Considerando o que atrás foi dito quanto à relação entre os resultados obtidos pelos 



Avaliação em português no 9.º ano e o desafio da literacia (2000-2009)   

 
75 

alunos e o tipo de questões do «teste de literacia», parece importante elencar agora 

aquelas que parecem ser as competências de maior e menor dificuldade sentidas pelos 

alunos. 

Assim, o quadro que se segue apresenta a síntese dessas competências. 

Competências 

Maiores dificuldades Menores dificuldades 

Refletir sobre o conteúdo de um texto – texto B 
(perg.2): comparar conceitos representados na 
história e o próprio conhecimento – texto A 
(perg.5.1. e 5.2.); 

Retirar informação: usar a informação de outra 
fonte para preencher um formulário, separando 
dados totais - texto C (perg.1d); 

Refletir sobre a forma de um texto: referir-se 
explícita ou implicitamente ao desenvolvimento 
de uma relação – texto C (perg.4). 

Refletir sobre a forma de um texto: reconhecer 
o género de uma história – texto A (perg.6); 

Compreender o texto globalmente: identificar o 
tema principal de uma história – texto A 
(perg.4); 

Retirar informação: usar a informação de outra 
fonte para preencher um formulário – texto C 
(perg.1a, 1b e 1c); 

Retirar informação: ligação sinónima – texto A 
(perg.2); 

Retirar informação: ligação literal – texto C 
(perg. 2). 

 

Resta acrescentar que, globalmente, os alunos respondem com maior correção aos itens 

de resposta fechada do que aos de resposta aberta e que as maiores dificuldades apre-

sentadas no quadro acima, quando relacionadas com o tipo de questões que lhe estão 

associadas, referem-se a capacidades que não são de facto treinadas em sala de aula. 

Por se tratar de questões demasiado específicas de outras áreas que não o português, 

ou porque os alunos se encontram desfasados da realidade que os cerca, a verdade é 

que a grande maioria não consegue ultrapassar os modelos ditos escolarizáveis, sepa-

rando a vida da escola da vida real. 

Feita a análise dos resultados obtidos na «experiência» local, resta concluir que também 

aqui se revela a tendência atrás enunciada: globalmente, os resultados dos exames 

nacionais (75%) também são superiores aos do «teste de literacia» (68%), mas quando 

se analisam os itens especificamente relacionados com a leitura e compreensão de tex-

tos acentua-se a discrepância entre os dois exames referidos (63% no exame de 2005, 

50% em 2009), explicada pelo facto de em 2009 estes resultados refletirem parcialmente 

a competência de escrita. 

* 

De facto, segundo os dados recolhidos nesta «experiência», pode-se confirmar que nela, 
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globalmente, os resultados dos exames nacionais são também superiores aos do «teste 

de literacia» que foi realizado, pelo que, de uma forma geral, a compreensão do texto 

narrativo (literário) tem melhores resultados do que a do texto informativo (não literário).  

* * 

Os resultados do estudo empírico realizado têm um caráter mais exploratório do que con-

clusivo. A avaliação desses resultados aponta para que, no 9.º ano, a compreensão de 

diferentes tipos de texto é dependente (?) do desenvolvimento diferenciado de compe-

tências. 
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Conclusão 

Este trabalho constitui uma primeira parte de um projeto de investigação mais amplo. 

Pretendeu-se equacionar um problema e contribuir para a sua prossecução, tendo em 

conta as limitações impostas pelo reduzido tempo desta investigação. É um primeiro pas-

so, uma primeira abordagem nesse sentido, sabendo que um segundo passo está já em 

curso. No final deste trabalho mais exploratório do que conclusivo, pelas razões aponta-

das, as conclusões são pré-conclusões, não passando de hipóteses para continuar mais 

investigação. Mas, apesar de tudo, um passo foi dado. 

1. Quando se analisa e compara os fins e objetivos previstos para a Língua Portugue-

sa/Português, nos programas atuais e futuros, verifica-se uma diferença substancial, na 

sua concepção e na forma como a leitura é perspectivada e concretizada. No programa 

de Língua Portuguesa em vigor sobrevaloriza-se a leitura de textos literários (nacionais e 

universais), ou seja, a interpretação e o estudo da estrutura formal da língua, faz-se repe-

tidamente em função do texto literário, sendo este apresentado como um processo de 

enriquecimento cultural e artístico do aluno. Nos novos programas de Português essa 

incidência não é tão evidente, resultando num adequado equilíbrio entre diferentes tipos 

de texto, literários e outros de caráter mais utilitário e funcional, com finalidades específi-

cas e distintas que exigem desenvolvimentos diferenciados de competências. Neles, a 

leitura é uma competência a desenvolver e é apresentada com finalidades explícitas: lê-

se para construir conhecimento e para apreciar textos variados. 

No 9.º ano, os exames de Língua Portuguesa baseiam-se «logicamente» no programa 

ainda em vigor e refletem os pressupostos nele contidos, atribuindo-se ao texto literário 

um papel fulcral na avaliação das competências de leitura e compreensão/interpretação. 

No entanto, nos últimos dois anos (2008 e 2009), os exames nacionais têm vindo a sepa-

rar-se do previsto no programa oficial e a aproximar-se do previsto nos próximos progra-

mas cuja implementação tem vindo a ser adiada. A partir desse momento, a diversifica-

ção dos textos tem vindo a implicar também a avaliação de competências diferentes, 

nomeadamente a compreensão da leitura, que (ainda) não é uma competência valorizada 

pelo programa (ainda) atualmente em vigor. 

2. A preocupação manifestada nos diversos relatórios, depois do impacto das avaliações 
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do primeiro PISA, justificou a definição de um conjunto de competências gerais, no 

CNEB, cuja tendência não foi acompanhada pela alteração dos programas. Compreen-

deu-se assim, que o PISA pretende avaliar competências de literacia em contexto de lei-

tura do mundo (respeito da objetividade científica) e de si próprio no seu mundo (respeito 

da subjetividade literária), o que não constituía por si só um pressuposto do programa de 

Língua Portuguesa, nem estava consignado em nenhum documento orientador.  

As coincidências existentes entre as competências gerais definidas no CNEB e as com-

petências em literacia, inferidas com base na Escala Global de Literacia, divulgada atra-

vés avaliações PISA da OCDE, evidenciam algumas contradições (traduzidas em avan-

ços e recuos), dos últimos 20 anos em Portugal. Apesar de o CNEB ter surgido em 2001 

e de nessa altura não se ter julgado indispensável alterar o programa, porque se pressu-

pôs a «natural» substituição deste pelas orientações do CNEB, essa substituição era 

mais do que necessária e urgente, razão pela qual se está agora a proceder a alterações 

de fundo nos programas ao que se tem encontrado algumas resistências. 

Conhecidos os resultados das avaliações PISA nos três anos da sua realização, que dão 

conta dos modestos desempenhos dos alunos portugueses, particularmente na avaliação 

da literacia em contexto de leitura, a análise comparativa dos exames nacionais ao longo 

dos cinco anos da sua implementação permite concluir que globalmente, os exames 

nacionais apresentam resultados superiores às avaliações PISA. À medida que os exa-

mes nacionais vão evoluindo no tempo, e se vão aproximando de objetivos próximos dos 

previstos no PISA, os resultados dos alunos vão diminuindo. Isto acontece porque há um 

desajuste entre as determinações do programa (que continua a nortear o exame) e a ava-

liação de competência de leituras sobretudo visíveis nos últimos dois anos: avalia-se 

cada vez mais outro tipo de leitura(s), de âmbito mais alargado e diversificado. 

3. Na experiência realizada, verificou-se que os alunos obtiveram melhores resultados 

nos exames nacionais (sobretudo no de 2005) do que no «teste de literacia», e que, glo-

balmente a compreensão do texto narrativo (literário) tem melhores resultados do que a 

compreensão de outros textos (não literários). Os resultados globais dos exames nacio-

nais, cujos textos continuam a ser predominantemente literários (apesar de algumas alte-

rações de conteúdo), são sempre superiores aos do «teste de literacia», ou seja, atual-

mente, ou nos anos em que os exames foram realizados, os alunos revelam sempre 

melhores competências de leitura e compreensão/interpretação (principalmente de textos 

narrativos) e não são tão bem sucedidos nas competências de literacia em contexto de 

leitura, porque menos «treinadas».  

Apesar da evolução estrutural verificada nos exames nacionais (que incluem a diversifi-
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cação e alargamento textual) que os aproxima dos pressupostos dos novos programas e 

de critérios internacionais, a ausência de uma prática letiva igualmente abrangente e 

diversificada, pode condicionar o sucesso dos alunos e não potencia uma melhor prepa-

ração para a vida ativa, mais realista e pragmática, que obriga cada um à leitura do mun-

do e de si próprio nesse mundo. Se no 9.º ano, a compreensão do texto narrativo (literá-

rio) e do texto informativo (não literário) exigem desenvolvimentos diferenciados de com-

petências, a diversificação dos materiais de leitura (leia-se textos não literários, de uso 

comum) a utilizar em sala de aula deverá constituir uma prática regular e contrapor-se à 

utilização quase exclusiva dos textos literários. Atualmente isto não se verifica, já que as 

competências de leitura dos alunos continuam a refletir sobretudo as práticas letivas e 

não podem ser consideradas competências em literacia. 

Lamentavelmente, a escola não ensina a ler para estudar, embora essa modalidade de 

leitura esteja prevista no atual programa de Língua Portuguesa. Na aula de Português 

deveriam ser trabalhados todo o tipo de textos, inclusivamente de outras disciplinas, não 

só para potenciar experiências de leitura diferentes, mas para levar os alunos a com-

preender também a necessidade de ler para saber e não só ler para descodifi-

car/interpretar ideias contidas em textos (maioritariamente literários) e ainda a ler para 

trabalhar. Reconhecendo que «o peso da literatura no currículo é uma herança clássica» 

(Duarte, 1994: 191), nos dias que correm, a tendência para colocar sempre no centro da 

aula o texto literário, deverá ser revista e alterada de forma a contemplar equilibradamen-

te as diversas vertentes e possibilidades que os textos colocam. Isto não significa que 

nas aulas de Português não se procure estimular o gosto pela leitura dos mais variados 

textos. 

Em 2010, as provas de avaliação externa de Língua Portuguesa no 9.º ano (teste inter-

médio e exame nacional) propõem já uma inovadora alteração ao nível textual (sobretudo 

do texto informativo), associando-lhe um mapa/gráfico que obriga a diferentes tipos de 

leitura do mesmo texto. A concepção e avaliação do texto informativo de caráter misto vai 

ao encontro do que aqui se defende e procura responder de certa forma à necessidade 

de avaliar nos exames nacionais de Língua Portuguesa / Português competências de 

literacia em contexto de leitura e não só competências de leitura associadas à compreen-

são/interpretação. Os (futuros) novos programas de Português e as avaliações PISA 

assim o exigem.  

A publicação dos resultados do PISA 2009, que só deverá ocorrer no final de 2010, per-

mitirá entretanto avaliar o impacto das políticas educativas da última década, consideran-

do que foi dado enfoque à literacia em contexto de leitura pela segunda vez. Aliás a 
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recente publicação Para uma avaliação da leitura na Língua Portuguesa (2010) dá conta 

da preocupação da equipa de português do GAVE em promover o treino de competên-

cias de diferentes leituras. Nesta obra, compilou-se o resultado do trabalho desenvolvido 

por diversos professores de português que elaboraram um conjunto de itens idênticos 

aos dos testes PISA, com a finalidade de poderem ser trabalhados nas aulas, o que con-

traria, de certa forma, a afirmação generalizada segundo a qual «o PISA não é um teste 

para o qual se possa praticar, visto que o leque de materiais aí apresentados é imprevisí-

vel e diversificado» (Serrão, 2010: 9). 
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 Escala global de literacia 
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Língua Portuguesa / Português     3.º Ciclo do Ensino Básico 

Objetivos  1991 Resultados esperados   2009-11 

- Exprimir-se oralmente, de forma desbloqueada e 
autónoma, em função de objetivos comunicativos 
diversificados; 

- Comunicar oralmente tendo em conta a oportunidade, o 
tempo disponível e a situação; 

- Compreender enunciados orais nas suas implicações 
linguísticas e paralinguísticas; 

- Apreender criticamente o significado e a 
intencionalidade de mensagens veiculadas em discursos 
variados; 

- Desenvolver o gosto pela preservação e recriação do 
património literário oral; 

- Aprofundar o gosto pessoal pela leitura; 

- Contactar com textos de géneros e temas variados da 
literatura nacional e universal; 

- Exprimir as reações subjetivas de leitor nos atos de 
recitar, recriar ou dramatizar; 

- Desenvolver a competência de leitura (interagir com o 
universo textual a partir da sua experiência e 
conhecimento do mundo, apropriar-se de estratégias para 
a construção de sentidos); 

- Interpretar linguagens de natureza icónica e simbólica; 

- Experimentar percursos pedagógicos que proporcionem 
o prazer da escrita; 

- Aprofundar a prática da escrita como meio de 
desenvolver a compreensão na leitura; 

- Promover a divulgação dos escritos como meio de os 
enriquecer e de encontrar sentidos para a sua produção; 

- Produzir textos que revelem a tomada de consciência de 
diferentes modelos de escrita; 

- Aperfeiçoar a competência de escrita pela utilização de 
técnicas de auto e de heterocorreção;  

- Alargar a competência comunicativa pela confrontação 
de variações linguísticas regionais ou sociais com formas 
padronizadas da língua; 

- Descobrir aspetos fundamentais da estrutura e do 
funcionamento da língua a partir de situações de uso; 

- Apropriar-se, pela reflexão e pelo treino, de 
conhecimentos gramaticais que facilitem a compreensão 
do funcionamento do discurso próprio e de outros 
discursos; 

- Desenvolver métodos e técnicas de trabalho que 
contribuam para a construção das aprendizagens, com 
recurso eventual a novas tecnologias. 

(DGEBS, 1991) 

- Saber escutar visando diferentes 
finalidades, discursos formais em 
diferentes variedades do 
Português, cuja complexidade e 
duração exijam atenção por 
período prolongados; 

- Produzir discursos orais 
corretos em português padrão, 
recorrendo a vocabulário e 
estruturas gramaticais 
diversificados e manifestando o 
domínio de mecanismos de 
organização e de coesão 
discursiva; 

- Ler, de forma fluente, textos de 
diferentes tipos e suportes 
variados, para obter informação, 
organizar o conhecimento ou para 
aceder a universos no plano do 
imaginário, adequando as 
estratégias de leitura às finalidades 
visadas; 

- Recorrer autonomamente a 
técnicas e processos de 
planificação, textualização e 
revisão, utilizando diferentes 
instrumentos de apoio, 
nomeadamente ferramentas 
informáticas; 

- Explicitar, com base em técnicas 
de experimentação e usando a 
terminologia apropriada, aspetos 
fundamentais da estrutura e do uso 
do português padrão nos diferentes 
planos do conhecimento explícito 
da língua. (Plenária ppt) 

(DGIDC, 2009) 
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ESCALA GLOBAL DE LITERACIA 

Nível 5 (acima 
de 625 pontos) 

«Alunos que são capazes de realizar com sucesso tarefas sofisticadas, que 
envolvem processos tais como a gestão da informação, que é difícil de 
encontrar em textos não familiares; a compreensão em detalhe de tais 
textos e a inferência sobre qual a informação relevante para a tarefa; a 
avaliação crítica e a construção de hipóteses; o funcionamento com 
conhecimento especializado; a adaptação de conceitos que podem ser 
contrários às expectativas.» 

Nível 4 (entre 
553 e 625 
pontos) 

«Alunos que são capazes de realizar tarefas difíceis de leitura que 
envolvem processos tais como a localização de informação implícita, a 
construção de significado a partir de subtilezas de linguagem e a avaliação 
crítica de um texto». 

Nível 3 (entre 
481 e 552 
pontos) 

«Alunos que são capazes de realizar tarefas com complexidade moderada, 
envolvendo a localização de múltiplos segmentos de informação, o 
estabelecimento de relações entre as diferentes partes de um texto e o seu 
relacionamento com o conhecimento familiar e quotidiano.» 

Nível 2 (entre 
408 e 480 
pontos) 

«Alunos que são capazes de realizar tarefas básicas de leitura que 
envolvem a localização simples de informação, inferências de vários tipos, 
mas de nível baixo, a compreensão de significado de uma parte bem 
definida do texto e o uso de informação exterior ao texto para a sua 
compreensão». 

Nível 1 (entre 
335 e 407 
pontos) 

«Alunos que são capazes de realizar apenas as tarefas de leitura menos 
complexas desenvolvidas para o PISA, implicando a localização de uma 
única peça de informação, a identificação do tema principal de um texto, ou 
a simples conexão com o conhecimento do quotidiano.» 

Nível 0 «Alunos que não são capazes de realizar as tarefas mais básicas que o 
PISA propunha. Isto não significa a ausência de competências de literacia. 
A maior parte dos alunos nesta situação poderá saber ler num sentido 
técnico e cerca de metade são capazes de realizar pelo menos 10% das 
tarefas de leitura propostas. Estes alunos têm sérias dificuldades em usar a 
leitura como um instrumento efetivo para o avanço e extensão dos seus 
conhecimentos e competências em outras áreas. São alunos que poderão 
estar em risco não só na sua transição inicial da educação para o trabalho, 
mas também na possibilidade de virem a usufruir de outras aprendizagens 
ao longo da vida.»  

(GAVE:2001, 5-6) 
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Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo 

«Teste de literacia» – 9.º ano 

Junho de 2010 

 

 

Texto A 

O juiz justo 

Um rei argelino chamado Bauakas queria descobrir se era ou não verdade que, como lhe 
tinham dito, numa das suas cidades vivia um juiz justo, capaz de discernir rapidamente a verdade, 
e a quem nenhum trapaceiro conseguira alguma vez enganar. Bauakas trocou de roupa com um 
mercador e partiu a cavalo para a cidade onde vivia o juiz. 

Às portas da cidade, um coxo aproximou-se do rei e pediu-lhe esmola. Bauakas deu-lhe 
dinheiro e preparou-se para continuar o seu caminho, mas o coxo agarrou-se-lhe às roupas. 

«Que desejas?», perguntou o rei. «Não te dei dinheiro?» 

«Deste-me esmola», disse o coxo, «agora concede-me um favor. Deixa-me ir contigo até à 
praça da cidade, ou os cavalos e os camelos podem espezinhar-me.» 

Bauakas sentou o coxo atrás dele em cima do cavalo e levou-o até à praça da cidade. Parou 
o cavalo, mas o coxo recusou-se a desmontar. 

«Chegámos à praça. Por que não desmontas?», perguntou Bauakas. 

«Por que é que havia de fazê-lo?», respondeu o mendigo. «Este cavalo pertence-me. Se não 
estás disposto a devolver-mo, temos de ir a tribunal.» 

A discussão atraiu gente, que se juntou à volta deles gritando: 

«Vão ao juiz! Ele decidirá!» 

Bauakas e o coxo foram ao juiz. Estavam mais pessoas no tribunal, e o juiz 

chamava uma de cada vez. Antes de chegar a Bauakas e ao coxo, ouviu um sábio e um 
camponês. Tinham ido ao tribunal por causa de uma mulher: o camponês dizia que era a mulher 
dele, e o sábio dizia que era a sua. O juiz ouviu ambos, ficou um momento em silêncio, e depois 
disse: 

«Deixem a mulher aqui comigo e voltem amanhã.» 

Quando se foram embora, um carniceiro e um mercador de azeite chegaram diante do juiz. O 
carniceiro estava coberto de sangue, e o mercador coberto de azeite. O carniceiro segurava na 
mão algum dinheiro, e o mercador de azeite segurava a mão do carniceiro. 

«Estava a comprar azeite a este homem», disse o carniceiro, «e quando tirei a bolsa para lhe 
pagar, ele agarrou-me a mão e tentou roubar todo o meu dinheiro. Por isso viemos ter contigo: eu, 
segurando a minha bolsa, e ele, segurando a minha mão. Mas o dinheiro é meu, e ele é um 
ladrão.» 

Então falou o mercador de azeite: «Não é verdade», disse. «O carniceiro veio comprar-me 
azeite, e, depois de eu lhe ter aviado um pote bem cheio, pediu-me que lhe trocasse uma moeda 
de ouro. Quando tirei o meu dinheiro e o pus em cima de um banco, ele deitou-lhe a mão e tentou 
fugir. Agarrei-o pela mão, como pode ver, e trouxe-o aqui.» 

O juiz ficou um momento em silêncio, e depois disse: «Deixem o dinheiro aqui comigo e 
voltem amanhã.» 

Quando chegou a sua vez, Bauakas contou o que acontecera. O juiz escutou-o, e depois 
mandou o mendigo falar. 

«Tudo o que ele disse é mentira», disse o mendigo. «Este homem estava sentado no chão e, 
quando eu passava pela cidade a cavalo, pediu-me que o deixasse ir comigo. Sentei-o no meu 
cavalo e levei-o aonde ele queria. Mas, quando lá chegámos, recusou-se a desmontar e disse que 
o cavalo era dele, o que não é verdade.» 

O juiz refletiu um momento, depois disse: «Deixem o cavalo aqui comigo e voltem amanhã.» 

No dia seguinte, juntou-se muita gente no tribunal para ouvir as decisões do juiz. 

O sábio e o camponês foram os primeiros a ser chamados. 

«Leva a tua mulher», disse o juiz ao sábio, «e dêem cinquenta chicotadas ao camponês.» 
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O sábio levou a mulher, e o camponês foi açoitado. 

Depois o juiz chamou o carniceiro. 

«O dinheiro é teu», disse-lhe. E, apontando o mercador de azeite, disse: «Dêem-lhe 
cinquenta chicotadas.» 

A seguir chamou Bauakas e o coxo. 

«Serias capaz de reconhecer o teu cavalo no meio de outros vinte?», perguntou ele a 
Bauakas. 

«Seria», respondeu o rei. 

«E tu?», perguntou o juiz ao coxo. 

«Seria», disse o coxo. 

«Vem comigo», disse o juiz a Bauakas. 

Foram os dois à estrebaria. Bauakas identificou logo o cavalo no meio de outros vinte. Depois o 
juiz chamou o coxo à estrebaria e mandou-o identificar o cavalo. O coxo reconheceu o cavalo e 
indicou-o ao juiz, que então voltou ao seu lugar. 

«Leva o cavalo, é teu», disse ele a Bauakas. «Dêem ao mendigo cinquenta chicotadas.» 

Quando o juiz saiu do tribunal e foi para casa, Bauakas seguiu-o. 

«Que queres?», perguntou o juiz. «Não estás satisfeito com a minha decisão?» 

«Estou satisfeito», disse Bauakas. «Mas gostava de saber como descobriste que a mulher 
era do sábio, que o dinheiro pertencia ao carniceiro, e que o cavalo era meu e não do mendigo.» 

«Eis como soube de quem era a mulher. De manhã mandei chamá-la e disse-lhe: «Por 
favor, enche o meu tinteiro.» Ela pegou no tinteiro, lavou-o rápida e habilmente e encheu-o de 
tinta; logo, estava habituada a esse trabalho. Se fosse a mulher do camponês, não teria sabido 
fazê-lo. Isso mostrou-me que o sábio dissera a verdade. 

E eis como soube de quem era o dinheiro. Meti-o numa vasilha cheia de água, e de 
manhã fui ver se algum azeite tinha vindo ao de cima. Se o dinheiro tivesse pertencido ao 
mercador de azeite, ter-se-ia sujado com o azeite das suas mãos. Não havia azeite na água; logo, 
o carniceiro dissera a verdade. 

Foi mais difícil descobrir de quem era o cavalo. O coxo reconheceu-o no meio de outros 
vinte. Porém, não vos levei à estrebaria para ver qual dos dois conhecia o cavalo, mas para ver 
qual dos dois o cavalo conhecia. Quando te aproximaste, ele virou a cabeça e esticou o pescoço 
em direção a ti. Mas, quando o coxo lhe tocou, ele baixou as orelhas e levantou uma pata. Logo, 
soube que eras tu o verdadeiro dono do cavalo.» 

Bauakas disse então ao juiz: «Não sou um mercador, mas o rei Bauakas, e vim cá para 
saber se era verdade o que se dizia de ti. Vejo agora que és um juiz sábio. Pede-me o que 
quiseres, e ser-te-á dado como recompensa.» 

«Não preciso de nada. A aprovação do meu rei é recompensa suficiente para mim.» 

 

1. No princípio da narrativa, diz-se que Bauakas trocou de roupa com um mercador. Por que 
não queria Bauakas ser reconhecido? 
 

A - Queria saber se lhe obedeciam enquanto pessoa «vulgar». 

B - Planeava apresentar-se no tribunal, diante do juiz, disfarçado de mercador. 

C - Gostava de se disfarçar para se deslocar à sua vontade e pregar partidas aos súbditos. 

D - Queria ver o juiz a trabalhar como habitualmente, sem ser influenciado pela presença do rei. 

 

2. Como soube o juiz que a mulher era a esposa do sábio? 
 

A - Observando a sua aparência, e vendo que ela não parecia uma camponesa. 

B - Pela maneira como o sábio e o camponês contaram as suas histórias no tribunal. 

C - Pela maneira como ela reagiu em relação ao camponês e ao sábio diante do tribunal. 

D - Pela sua habilidade num trabalho que ela devia desempenhar para o marido. 
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3. Achas que era justo o juiz dar o MESMO castigo para todos os delitos? 

Justifica a tua resposta referindo-te às semelhanças ou às diferenças entre os três casos da 
história. 

 

4. Esta história é principalmente sobre: 
 

A - crimes graves. 

B - uma justiça sábia. 

C - um bom governante. 

D - uma partida inteligente. 

 

5. Para responder a esta questão, precisas de comparar a lei e a justiça no teu país com a lei e a 
justiça apresentadas nesta história.  

 

5.1 Indica um aspeto em que a lei e a justiça no teu país sejam SEMELHANTES à lei e à justiça 
apresentadas nesta história. 

 

5.2 Indica um aspeto em que a lei e a justiça no teu país sejam DIFERENTES da lei e 

da justiça apresentadas nesta história. 

 

6. Qual das expressões seguintes descreve melhor esta história? 
 
A – um conto tradicional 
B – uma narrativa de viagens 
C – um relato histórico 
D – uma tragédia 
E – uma comédia 

 

 

 

Texto B 

 

Chocolate com sabor a sopa dos pobres 

De Arnold Jago 

 

Sabiam que, em 1996, os australianos 

gastaram quase o mesmo em 

chocolate que o Governo australiano 

em auxílio internacional aos pobres? 

Estará alguma coisa errada quanto às 

nossas prioridades? 

O que é que vocês vão fazer a este 

respeito? 

Sim, vocês. 

 

Arnold Jago, 

Mildura 
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Esta carta foi publicada num jornal australiano em 1997. Fundamenta-te na carta para responder 
às questões que se seguem. 

 

1. O objetivo de Arnold Jago nesta carta é 
 

A - culpabilizar. 

B - divertir. 

C - assustar. 

D - agradar. 

 

2. Na tua opinião, a que tipo de resposta ou de ação gostaria Arnold Jago que esta carta 
desse origem? 

 

 

 

Texto C
1 

 

GARANTIA 
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A página anterior mostra a fatura que Sara recebeu quando comprou uma máquina fotográfica 
nova. Nesta página vê-se o certificado de garantia da máquina fotográfica. 

 

Utiliza as informações fornecidas em ambos os documentos para responder às questões que se 
seguem. 

 

 

Texto C
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utiliza as informações da fatura para completar o certificado de garantia. 

Os espaços destinados ao nome e à morada já foram preenchidos. 
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2. De quanto tempo dispõe Sara para devolver o certificado de garantia? 
 

3. Que outro artigo comprou Sara na mesma loja? 
 

4. No rodapé da fatura, podemos ler «Obrigado pela sua preferência». A inclusão desta frase 
pode ser simplesmente por uma questão de delicadeza. Indica outra razão possível. 

 

 

 

Texto D 

 

Violência 

Pais com pouco conhecimento da violência nas escolas 

 

De acordo com um inquérito do Ministério da Educação, publicado na passada quarta-feira, só 
um em cada três dos pais interrogados tem conhecimento de atos de violência relacionados com 
os filhos.  

O inquérito, realizado entre dezembro de 1994 e janeiro de 1995, envolveu cerca de 19 000 
pais, professores e alunos das escolas do 1.º do 2.º e do 3.º ciclos e das escolas secundárias 
onde ocorreram casos de violência. 

Este inquérito, o primeiro do género realizado pelo Ministério, abrangeu estudantes a partir do 
4.º ano de escolaridade. De acordo com os resultados, 22% dos alunos do 1.º e do 2.º ciclos 
afirmam defrontar-se com atos violentos, contra 13% no 3.º ciclo e 4% no secundário. 

Por outro lado, 26% dos alunos do 1.º e do 2.º ciclos afirmam ter praticado atos violentos; a 
percentagem baixa para 20% no 3.º ciclo e para 6% no secundário. 

Entre os que responderam ter praticado atos violentos, 39 a 65% dizem ter sido também 
vítimas de tais atos. 

O inquérito revelou que 37% dos pais de alunos do 1.º e do 2.ºciclos tinham conhecimento dos 
atos violentos praticados sobre os filhos. Este número diminui para 34% entre os pais de alunos 
do 3.º ciclo e para 18% entre os pais de alunos do secundário. 

Dos pais com conhecimento de atos violentos, 14 a 18% afirmam ter sido alertados pelos 
professores. De acordo com o inquérito, só 3 a 4% souberam dos atos violentos através dos filhos. 

O inquérito revelou também que 42% dos professores do 1.º e do 2.º ciclos não têm 
conhecimento dos atos violentos de que os seus alunos são vítimas. O número de professores nas 
mesmas circunstâncias é de 29% nas escolas do 3.º ciclo e de 69% nas escolas secundárias. 

Inquiridos sobre as causas da violência nas escolas, cerca de 85% dos professores referiram 
a falta de educação em casa. Muitos pais mencionaram, como principal causa, a falta de sentido 
de justiça e de compaixão entre os jovens. 

Um porta-voz do Ministério da Educação declarou que os resultados do inquérito indicam que 
pais e professores deveriam ter um contacto mais estreito com os alunos, a fim de evitar atos 
violentos. 

A violência nas escolas tornou-se um assunto de primeira importância no Japão, depois de 
um aluno de 13 anos, Kiyoteru Okouchi, se ter enforcado em Nishio (concelho de Aichi), no final 
de 1994. As palavras que escreveu antes de morrer diziam que os colegas o tinham mergulhado 
no rio várias vezes seguidas e lhe tinham extorquido dinheiro. 

Este suicídio ligado à violência no meio escolar levou o Ministério da Educação, em março de 
1995, a publicar um relatório em que aconselhava os professores a proibir aos alunos violentos o 
acesso à escola. 

 

 

1. Por que razão é mencionada no artigo a morte de Kiyoteru Okouchi? 
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2. Que percentagem de professores em cada nível de ensino desconhece os atos violentos 
exercidos sobre os seus alunos? Faz um círculo em torno da alternativa (A, B, C ou D) 
que melhor representa essa realidade. 
 
 

 

 

 

Obrigada pela colaboração. 

 

 

 


