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ANEXO VIII – Plano Regional de Leitura (2011-2012: 3º período) 

 

GUIÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL DO LIVRO 

 

Apresentação do livro 

Titulo da obra  

 

Nome do autor  

 

SÍNTESE 

Tema(s)  

 

 

Resumo  
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OPINIÃO PESSOAL / CRÍTICA 

Comenta os elementos 

paratextuais do livro. 

 

 

 

 

 

O que mais e menos 

gostaste no livro? 

 

 

 

 

Foi importante para ti a 

sua leitura? 

 Porquê? 

 

 

 

 

 

O que aprendeste com 

o texto? 

 

 

 

 

 

Que atividade de 

escrita desenvolveste a 

partir do texto? 

 

 

 

 

Pensaste com o texto? 

O que pensaste? 
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Trouxe-te memórias? 

Quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem na obra 

algumas semelhanças 

com a atualidade? 

Refere-as. 

 

 

 

 

 

 

 

O que encontraste de 

diferente no livro em 

relação aos nossos 

dias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aconselhas a leitura do 

livro a alguém? 

Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleciona um excerto 

da obra e justifica a tua 

opção. 
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PLANO REGIONAL DE LEITURA – 9º ano 

2011-2012 (3º período) 

 Atividade de escrita 

 

 Baseando-te no livro que leste, produz um texto. Escolhe uma das seguintes 

atividades: 

 

 Acrescenta um capítulo; 

 Escreve um texto de apreciação crítica sobre o livro; 

 Elabora uma notícia a partir de um acontecimento da obra; 

 Escreve uma carta de reclamação relativamente a algum acontecimento da 
história lida; 

 Redige uma entrevista a uma das personagens (Deves respeitar a estrutura 
deste tipo de texto); 

 Escreve uma carta informal a partir de algum acontecimento da obra; 

 Pesquisa uma imagem relacionada com a temática do teu livro e elabora a 
respetiva descrição. 

 

SÊ CRIATIVO(A)! 
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PRL–MADEIRA 

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES - 3º CICLO – 3º PERÍODO 

Escola: B+S PROF. DR. FRANCISCO FREITAS BRANCO, PORTO SANTO      Nome do Projeto: MOINHO DE LETRAS 

 9º ANO 

 

Abril 

Seleção das obras de autores. 

Leitura das obras. 

Escolha da atividade escrita de interação com a obra lida. 

 

Maio 

Continuação da leitura das obras. 

Preparação do oral refletido (resumo do enredo da obra, pesquisa biográfica acerca do autor, emissão de uma opinião pessoal e crítica fundamentada acerca 

da obra lida). 

Produção da atividade escrita de interação escolhida. 

 

Junho 

Exposição oral do trabalho efetuado. 

Entrega da atividade escrita de interação com a leitura realizada. 

 

 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E 

INOVAÇÃO 
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                                            BIBLIOGRAFIA 

 

NO 3º PERÍODO, AS OBRAS QUE SERÃO OBJETO DE LEITURA POR PARTE DOS ALUNOS FORAM 

ESCOLHIDAS PELOS ALUNOS.  

Lista de obras 

Autor Título 

Agatha Christie Um Brinde à Morte 

Alice Vieira A Esquina do Tempo 

Alice Vieira Os Profetas 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada Quero ser outro 

Anita Shreve Luz na neve 

Ann E. Cannon Descobri que te amo 

Anne Frank O Diário de Anne Frank 

Christiane F. Os Filhos da Droga 

Dan Brown Anjos e Demónios 

Else Fisher O Castelo em Ruínas 
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Emmanuelle Laborit O grito da gaivota 

Francisco Fernandes A Casa do Penedo da Gaivota 

Francisco Fernandes Memórias com Mar 

Francisco Fernandes O Enigma da Casa das Mudas 

Enid Blyton O Mistério Que nunca Existiu 

Ernest Hemingway O Velho e o Mar 

Gonçalo Cadilhe África Acima 

Graça Alves Um Pingo de Sol na Areia 

João de Aguiar Inês de Portugal 

John Boyle O Menino do Pijama às Riscas 

José Rodrigues dos Santos Sétimo Selo 

José Saramago A Viagem do Elefante 

José Saramago O Conto da Ilha Desconhecida 

José Saramago Claraboia 

Lauren Weisberger A última noite no Chateau Marmont 

Luciano Doddoli Cartas de um Pai a uma Filha que se droga 

Luís Sepúlveda A sombra do que fomos 

Luís Sepúlveda O Velho que lia Romances de Amor 

Manuel Alegre Cão como nós 

Manuel Rui Quem me dera ser onda 
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Margarida Rebelo Pinto Minha Querida Inês 

Maria Aurora Homem Para ouvir Albinoni 

Maria João Lopes Carvalho Adopta-me 

Maria Teresa Maia Gonzalez Alguém Sabe do João 

Maria Teresa Gonzalez Recados da mãe 

Maria Teresa Gonzalez A Lua de Joana 

Mukhtar Mai Desonrada 

Patrícia Higsmith O Alibi Perfeito 

Patrick Süskind A História do Senhor Sommer 

Paulo Azevedo Uma vida normal 

Sofia Vilaregues O Tesouro de Monserrat 

William Shakespeare Romeu e Julieta 

William Shakespeare Rei Lear 
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ANEXO VII – Plano Regional de Leitura (2011-2012: 2º período) 

 

GUIÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL DO LIVRO 

 

Apresentação do livro 

Titulo da obra  

 

Nome do autor  

 

SÍNTESE 

Tema(s)  

 

 

Assunto  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÃO PESSOAL / CRÍTICA 

Comenta os elementos 

paratextuais do livro. 
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O que mais e menos 

gostaste no livro? 

 

 

 

 

Foi importante para ti a 

sua leitura? 

 Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

O que aprendeste com 

o texto? 

 

 

 

 

 

 

Que atividade de 

escrita desenvolveste a 

partir do texto? 

 

 

 

 

 

 

Pensaste com o texto? 

O que pensaste? 
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Trouxe-te memórias? 

Quais? 

 

 

 

 

 

 

Existem na obra 

algumas semelhanças 

com a atualidade? 

Refere-as. 

 

 

 

 

 

 

 

O que encontraste de 

diferente no livro em 

relação aos nossos 

dias? 

 

 

 

Aconselhas a leitura do 

livro a alguém? 

Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleciona um excerto 

da obra e justifica a tua 

opção. 
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PLANO REGIONAL DE LEITURA – 9º ano 

2011-2012 (2º Período) 

 Atividade de escrita 

 

 Atividade 1 
 

 Redige um pequeno texto com algumas referências biográficas do autor 

do conto e indica duas ou três obras literárias do mesmo. 

 

 Atividade 2 
 

 Baseando-te no livro que leste, produz um texto. Escolhe uma das 

seguintes atividades. 

 

 Produz um texto dramático a partir de um excerto ou capítulo. (Deves 
respeitar as características desse tipo de texto); 

 Acrescenta um capítulo; 

 Escreve um poema a partir de um acontecimento; 

 Elabora um texto publicitário promovendo o livro. (Deves incluir uma 
imagem, um breve texto informativo e um breve texto argumentativo) ; 

 Redige uma notícia a partir de um acontecimento. (Deves respeitar a 
estrutura deste tipo de texto); 

 Altera o final da história; 

 Retira 10 palavras-chave da obra e escreve um texto narrativo. 
 

SÊ CRIATIVO(A)! 
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 PRL–MADEIRA 

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES - 3º CICLO – 2º PERÍODO 

Escola: B+S PROF. DR. FRANCISCO FREITAS BRANCO, PORTO SANTO      Nome do Projeto: MOINHO DE LETRAS 

 9º ANO 

 

Jan. 

Seleção das obras de autores de expressão portuguesa. 

Leitura das obras. 

Escolha da atividade escrita de interação com a obra lida. 

 

Fev. 

Continuação da leitura das obras. 

Preparação do oral refletido (resumo do enredo da obra, pesquisa biográfica acerca do autor, emissão de uma opinião pessoal e crítica fundamentada acerca 

da obra lida). 

Produção da atividade escrita de interação escolhida. 

 

Mar. 

 

Exposição oral do trabalho efetuado. 

Entrega da atividade escrita de interação com a leitura realizada. 

 

 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E 

INOVAÇÃO 
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                                            BIBLIOGRAFIA 
NO 2º PERÍODO, AS OBRAS QUE SERÃO OBJETO DE LEITURA POR PARTE DOS ALUNOS FORAM ESCOLHIDAS PELOS 
ALUNOS E SÃO DE AUTORES DE EXPRESSÃO PORTUGUESA.  

Lista de obras 
Autor Título 

Alice Vieira Os Profetas 

Alice Vieira Meia Hora para Mudar a Minha Vida 

Almeida Garrett As viagens na minha terra 

Álvaro de Carvalhal Os Canibais 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada Quero ser outro 

Ana Saldanha Para o meio da rua 

Berta Helena Lenços Brancos 

Camilo Castelo Branco Amor de Perdição 

Eça de Queirós Alves & Companhia 

Eça de Queirós O mistério da estrada de Sintra 

Francisco Fernandes A Casa do Penedo da Gaivota 

Francisco Fernandes O Enigma da Casa das Mudas 

Germano Almeida O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo 
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Germano Almeida Ilha fantástica 

Graça Alves Um Pingo de Sol na Areia 

Inês Pedrosa Fazes-me falta 

Jacinto Lucas Pires Azul-turquesa 

João de Aguiar Inês de Portugal 

João de Barros A Odisseia 

José Eduardo Agualusa Milagrário Pessoal 

José Saramago Intermitências da morte 

José Saramago Caím 

Lídia Frade A Fazenda Onde Veio a Luz ao Mundo 

Manuel Alegre Cão como nós 

Manuel Rui Quem me dera ser onda 

Maria Aurora Homem Para ouvir Albinoni 

Maria do Carmo Rodrigues A Porta do Teu Coração 

Maria João Lopes Carvalho Adopta-me 

Maria Teresa Gonzalez Recados da mãe 

Maria Teresa Gonzalez A Lua de Joana 

Mário Zambujal Primeiro as Senhoras 

Mia Couto Estórias Abençoadas 

Miguel Torga Novos Contos da Montanha 

Valter Hugo Mãe O Filho de Mil Homens 
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ANEXO VI – Plano Regional de Leitura (2011-2012: 1º período) 

GUIÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL DO CONTO 

 

Apresentação do conto 

Titulo do conto  

 

Nome do autor  

 

SÍNTESE 

Tema  

 

 

Assunto  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÃO PESSOAL / CRÍTICA 

O que mais e menos 

gostaste no conto? 
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Foi importante para ti? 

Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

O que aprendeste com 

o texto? 

 

 

 

 

 

 

Que atividade de 

escrita desenvolveste a 

partir do texto? 

 

 

 

 

 

Que sensações te 

despertou o texto? 

 

 

 

 

Pensaste com o texto? 

O que pensaste? 

 

 

 

Trouxe-te memórias? 

Quais? 
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Existem no conto 

algumas semelhanças 

com a atualidade? 

Refere-as. 

 

 

 

 

 

 

O que encontraste de 

diferente no conto em 

relação aos nossos 

dias? 

 

 

 

 

Aconselhas a leitura do 

conto a alguém? 

Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleciona uma 

passagem do conto e 

justifica a tua opção. 
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PLANO REGIONAL DE LEITURA – 9º ano 

2011-2012 (1º período) 

 

 APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESCRITA 

 

 Atividade 1 
 

 Redige um pequeno texto com algumas referências biográficas do autor 

do conto e indica duas ou três obras literárias do mesmo. 

 

 

 Atividade 2 
 

 Baseando-te no conto, produz um texto. Escolhe uma atividade entre 

aquelas que se apresentam. 

Por exemplo:   

 um marcador com informação do conto; 

 uma BD com legendas; 

 uma reflexão crítica; 

 a continuação do conto; 

 a inserção de uma nova personagem; 

 outra que consideres interessante. 
 

 

DELICIA-NOS COM A TUA CRIATIVIDADE! 
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                      PRL–MADEIRA 

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES - 3º CICLO – 1º PERÍODO 

Escola: B+S PROF. DR. FRANCISCO FREITAS BRANCO, PORTO SANTO      Nome do Projeto: MOINHO DE LETRAS 

 9º ANO 

 

Set. 

Out. 

Seleção dos contos pelos alunos. 

Leitura dos contos. 

Escolha da atividade de escrita a realizar com o conto lido. 

 

Nov. 

 

Preparação do oral refletido (resumo do enredo do conto, pesquisa biográfica acerca do autor do conto selecionado, emissão de uma opinião pessoal e crítica 

fundamentada acerca do conto lido). 

Produção da atividade escrita escolhida. 

 

Dez. 

 

Exposição oral do trabalho efetuado. 

Entrega da atividade escrita realizada. 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E 

INOVAÇÃO 
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BIBLIOGRAFIA 

NO 1º PERÍODO, OS CONTOS QUE SERÃO OBJETO DE LEITURA POR PARTES DOS ALUNOS, FORAM 

ESCOLHIDOS INDIVIDUALMENTE MEDIANTE UMA LISTA APRESENTADA.  

Lista de Contos distribuídos pelos alunos das turmas 
Autor Título Turma A Turma B Turma C Turma D 

Eça de 

Queirós 

Singularidades de uma rapariga loira Mara Menezes Natália Nuno Freitas Paulo Drumond 

Um poeta lírico ----------------------- -------------------------- Marcos ------------------------ 

No Moinho Bárbara Juliana Vítor André Ricardo 

Civilização Leandro Correia Luís Sara Dias ------------------------ 

O Tesouro Francisco Pereira Miguel José Paulo Rodrigues 

Frei Genebro --------------------- ------------------------- ----------------------- ------------------------ 

Adão e Eva no paraíso Ana Cláudia Isabel Beatriz Vítor 

A Aia João André Francisco Vera Carlos 

O Defunto J. Vasconcelos Pedro Eleutério Renato Pedro Geraldo 

José Matias ---------------------- -------------------------- Nuno Melim ------------------------ 

A Perfeição ----------------------- Patrícia Sara Garanito Iller 
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O suave milagre Duarte Castanho Iolanda ------------------------ Nélia 

Outro suave milagre Lisandra ------------------------- ----------------------- ------------------------ 

José R. 

Miguéis 

O anel de contrabando Cláudia Abrantes Gonçalo Leonardo G. Pedro Rodrigues 

Léah ---------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------ 

Mário de 

Carvalho Coleccionadores ----------------------- -------------------------- ----------------------- ------------------------ 

Sophia de 

Mello 

Breyner 

Andresen 

Pórtico ----------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------- 

O jantar do bispo ---------------------- --------------------------- Catarina ------------------------- 

A viagem Sara Henriques Denisa Nelson Melissa 

Retrato de Mónica ---------------------- Mara Joana ----------------------- Mónica 

Praia Laura Sofia -------------------------- David Albertina 

Homero Pedro Velosa Valter ----------------------- Nelson 

O Homem Ana Catarina Joana Nunes Diogo ------------------------- 

Os três reis do Oriente João Francisco Alexandre Bernardo Valentin 
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ANEXO V – Fotografias dos cartazes elaborados pelos alunos  
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ANEXO IV- Análise descritiva das entrevistas aos vários mediadores  

 

 Após a auscultação de alguns mediadores de leitura da ilha do Porto Santo, 

afigura-se essencial proceder ao tratamento das informações recolhidas. 

 

1. Entrevista aos professores de Português da Escola Básica e Secundária 

Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo 

 

 No âmbito do presente estudo, pretendeu-se saber que atividades são promovidas 

pelos docentes para motivar os alunos para a leitura e os respondentes referem, na 

totalidade, o Plano Regional de Leitura, dois referem a atividade Comunidade de 

Leitura e um menciona o projeto “Ler com amor”. Para além destas, são referidas outras 

que são aplicadas, frequentemente, pela maioria, entre elas: ler em voz alta, interpretar 

textos relativos a diferentes tipologias textuais, expressar-se oralmente e por escrito, 

dramatizar, falar das leituras pessoais e do prazer que lhes deram, quer aos professores 

que aos alunos e visionar filmes alusivos à obra/época ou relacionados com a temática 

do texto. 

 Ainda nesta decorrência, seguem-se outras que apenas são referidas por alguns: 

o debate e/ou a criação de textos a partir de imagens sugestivas, a ida à biblioteca, a 

ilustração de capítulos, a análise de elementos paratextuais, a amostra e empréstimo de 

livros, a leitura de excertos, o recurso à intertextualidade e a relação de textos com 

música e pintura. Para além de tudo isto, fazem ainda nas suas aulas referência à 

importância do ato de ler e motivam para a leitura recreativa de variados tipos de texto 

de acordo com os gostos pessoais dos alunos, dando muitas vezes testemunho das suas 

experiências pessoais e do seu percurso como leitores. Os docentes referem que 

recorrem frequentemente a este tipo de atividades, uns porque a julgam ser a mais 

adequada para os objetivos pretendidos, outros para variar e, também, para apelar à 

criatividade e à capacidade crítica e argumentativa. 

 No que concerne à realização de atividades na sala de aula, os docentes 

recorrem, na totalidade, às sugestões do manual adotado; contudo, também utilizam 

outros textos de diversas tipologias e desenvolvem outras atividades, que vão buscar a 

outros livros de apoio, quando a situação o proporciona e quando há tempo suficiente 

para as trabalhar. A este respeito, citam-se as afirmações de alguns docentes:  
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  “Seguir o manual ou ir mais além é uma opção que depende de vários fatores 

circunstanciais e designadamente o tipo de turma com que estamos a trabalhar, a 

disponibilidade efetiva do professor nesse período e o ano de escolaridade, no nono 

ano, que tem um programa muito definido e vasto, e que termina com exame nacional, 

não há grande disponibilidade para certas experiências”  

 “Tenho o hábito de desenvolver outras atividades para além das sugeridas no 

manual uma vez que considero manifestamente insuficiente a simples aplicação das 

sugestões dadas no manual adotado. Considero que a leitura é muito desvalorizada 

pelo alunos, principalmente, durante o período da adolescência e juventude, pelo que 

urge motivá-los para a leitura recreativa por iniciativa própria e não apenas para a 

leitura obrigatória que, muitas vezes, é feita apenas para satisfazer a vontade do 

professor para poder obter determinada classificação à disciplina. Por tudo o que 

referi considero importante adotar metodologias diferentes ano após ano“ 

   “Quando procuro seguir metodologias diferentes das sugeridas pelo manual, 

pretendo sobretudo atender às expetativas dos alunos ou adequá-las ao seu nível de 

maturidade cognitiva”. 

 Acresce dizer e, ainda, de acordo com o exposto, que a maioria dos docentes 

considera que a escolha/seleção do corpus textual deveria obedecer a critérios mais 

rigorosos para evitar disparidades, no que concerne aos textos lidos e analisados nos 

diferentes ciclos de ensino e escolas de todo o país. A este respeito, destaca-se uma 

opinião explanada: 

 “Creio que há necessidade de estabelecimento, ao nível do Ministério, de um 

corpus textual essencial indispensável para cada ano letivo (não vejo neste dirigismo 

qualquer tipo de problema). A partir desse núcleo, manuais e professores teriam 

escolha livre. Infelizmente, a seleção de textos literários das últimas décadas que os 

manuais apresentam é pobre, creio que devido a razões de natureza editorial (direitos 

de autor) que impedem o manual de uma determinada editora de incluir textos de 

certos autores ligados a outras editoras concorrentes. Este problema relativo à livre 

utilização de textos nos manuais escolares teria de ser resolvido por via legislativa”. 

 No que se refere a projetos inovadores implementados na sala de aula a maioria 

dos docentes referiu que as suas atividades baseiam-se em ideias já criadas ou que 

surgiram da partilha de experiências de colegas, para além do Plano Regional de 

Leitura. 
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  Porém, ainda nesta esteira, dois docentes do 2º ciclo estão a implementar outros 

projetos já mencionados anteriormente e, os restantes, tentam promover diversas 

atividades que primam pela inovação, para motivar os alunos. A título de exemplo um 

dos inquiridos referiu que numa turma do 8º ano promoveu as seguintes atividades: 

indicou sítios da internet onde os alunos podiam encontrar sugestões de obras para ler; 

sugeriu títulos concretos, revelando um pouco do seu conteúdo, apontou obras que 

considerou interessantes e que existem disponíveis na biblioteca da escola, promoveu a 

leitura coletiva, na sala de aula, de O conto da Ilha desconhecida de José Saramago e 

procedeu à sua gravação áudio com a participação de toda a turma e, por fim, ofereceu o 

áudio-livro produzido a cada um dos alunos e à biblioteca da escola. 

 Houve ainda quem mencionasse uma atividade denominada: Clipes literários, 

que consiste na declamação de poemas para posterior gravação em vídeo e passagem 

em contexto escolar; a criação de um blogue de comentários aos textos lidos; a leitura 

de livros digitais e o recurso à intertextualidade.  

 No cômputo geral, os docentes mostram-se satisfeitos com o feedback dos 

alunos aquando da aplicação destas atividades, contudo constatam que o entusiasmo é 

efémero e vai-se desvanecendo progressivamente. Nesta conformidade, veja-se a 

opinião de um docente: 

  “A recetividade varia de aluno para aluno, no entanto na sua generalidade os 

discentes aderem bem às atividades propostas e muitas vezes gostam de realizá-las 

dentro da sala de aula. No entanto, o que verifico é que as atividades que levo a cabo 

não ajudam a criar hábitos quotidianos de leitura deleitosa fora do espaço escolar, 

uma vez que os tempos de lazer são ocupados por atividades consideradas muito mais 

interessantes por parte dos discentes. E relativamente a esse aspeto sinto alguma 

frustração pelo facto dos incentivos à leitura não surtirem grande efeito nas atividades 

de tempos livres dos alunos. Quando chegam à adolescência, os alunos são, muitas 

vezes, resistentes à criatividade, à descoberta e é necessário um aliciamento quase 

forçado. Os alunos que costumam ler por iniciativa própria são muito poucos. A leitura 

implica uma capacidade de concentração e renúncia que não é muito comum na idade 

a que nos referimos“. 

 Relativamente à forma como os docentes lidam com a rejeição da leitura por 

parte dos alunos, são apontadas várias estratégias: a apologia às qualidades do livro, 

argumentando sobre a importância e os benefícios da leitura, a sugestão de um livro que 

vá ao encontro dos seus interesses e motivações, a “beleza” da história e o 
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estabelecimento de analogias com a realidade. Ainda neste âmbito, alguns permitem a 

leitura de qualquer livro, literário ou não, desde que adequado à idade, de acordo com os 

gostos pessoais manifestados, para que da próxima vez o aluno manifeste vontade de ler 

algo mais. Um outro refere, ainda, que procura conhecer os motivos que estão na base 

dessa rejeição caso seja permitido/adequado, reorienta a seleção dos textos a ler de 

modo a que o leitor/aluno se sinta mais confortável e as propostas seguem geralmente 

em sentido oposto ao das razões enumeradas para essa desmotivação. 

 Neste seguimento, cita-se a afirmação de um docente: 

  “Perante tanta diversidade de livros (e de número de páginas) que os alunos 

têm à sua disposição, perante a abertura dos professores para leituras de tipologias 

tradicionais, os alunos que não leem são os que não estão nada interessados no próprio 

sucesso escolar. Creio, aliás, que é possível fazer um paralelismo entre a leitura 

individual e o seu sucesso escolar. Quando um aluno não lê, advirto-o durante as aulas 

e penalizo-o na classificação final. Mas a cotação relativa à leitura, ponderada com 

outros parâmetros, pode não ser suficiente para que o aluno se sinta impelido ao 

cumprimento do PRL. Por outro lado, tenho tido muitos alunos que rejeitam a leitura e 

para quem eu levo livros invulgares da minha biblioteca e que acabam por ler, embora 

de uma forma pouco aplicada. Tive um exemplo disso com o pior aluno do 8.º B que 

acabou por ler o livro K Nojo, porque a irreverência da temática o interessou”. 

 Relativamente à importância da literatura nos programas do ensino básico, todos 

os docentes referiram os benefícios da mesma no desenvolvimento intelectual do aluno 

que, por sua vez, se vai refletir nas suas práticas e atitudes, para além de fomentar o 

gosto pela arte e desenvolver a sensibilidade estética nos alunos. A este propósito cita-

se a opinião de alguns docentes: 

  “A literatura é uma porta aberta a outros mundos, fundamental para o 

alargamento de horizontes e desenvolvimento da imaginação e criatividade. Nela 

inspiramo-nos para escrever e falar melhor e educa a sensibilidade artística. Os alunos 

que leem são mais inteligentes e criativos. Quanto mais cedo as crianças tiverem 

contacto com a literatura, mais facilmente lerão por gosto, por iniciativa, por prazer” 

 “O cânone literário deve manter-se sempre como a referência maior da 

expressão e comunicação artística de uma língua. A sua utilização deve ser efetivada 

em todos os níveis de ensino de forma adequada e progressiva” 
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 “É essencial que a literatura tenha um papel fundamental nos programas de 

Língua Portuguesa dos diferentes níveis de escolaridade uma vez que permite o 

desenvolvimento da leitura e da escrita, da cultura literária e linguística, assim como 

também o desenvolvimento do espírito crítico. No entanto, tudo o que referi é 

condicionado pela forma como essa mesma literatura é abordada em contexto de sala 

de aula por cada professor”.   

 Neste âmbito, a maioria dos docentes considera que a literatura está bem 

representada nos novos programas dos 7º e 8º anos tanto pela variedade como pela 

qualidade, o grande obstáculo é a falta de tempo para a explorar, todavia ainda há 

alguns que consideram que devia ser dado um maior relevo. 

 No que tange ao papel da escola do Porto Santo na fomentação do gosto pela 

leitura as respostas são díspares; contudo, mencionam que, apesar da inoperância por 

parte do órgão diretivo a este respeito, os professores têm manifestado essa 

preocupação, nomeadamente, os de Português. A título exemplificativo cita-se o 

testemunho de dois docentes: 

  “A escola, ou seja, o Órgão de Gestão não se tem preocupado muito com este 

aspeto, o que é evidente no horário de funcionamento e no regimento da biblioteca, 

assim como também deveria haver professores destacados para a animação daquele 

espaço” 

 “A escola é constituída pelo conjunto de todas as pessoas que nela trabalham e 

como comunidade de trabalho e aprendizagem na escola os seus membros deveriam 

fomentar o gosto pela leitura. No entanto, penso que tal não acontece muito. Considero 

que talvez os membros da comunidade escolar conversem com os alunos acerca da 

importância da leitura, dando testemunhos de leituras e experiências pessoais sempre 

que o assunto surge numa conversa informal. E considero que os docentes de 

Português o fazem ao longo do ano letivo com cada uma das suas turmas e em 

atividades de grupo promovendo encontros com escritores, jornalistas, entre outras 

personalidades ligadas ao ramo da escrita”. 
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2. Entrevista ao responsável pelo projeto “Baú de Leitura”  

 

 O “Baú de Leitura” é um projeto que foi implementado, em 2001, pela Direção 

Regional de Educação, da Região Autónoma da Madeira, cujo objetivo principal é 

promover hábitos de leitura e escrita, junto dos alunos de todos os níveis de ensino. Tem 

uma equipa coordenadora sediada numa escola da Região
1
 e dinamizadores nas diversas 

escolas (do 1º ciclo ao secundário). Além dos recursos humanos adstritos, possui 

diverso material, nomeadamente: “baús” de livros e kits de animação que passam, numa 

forma itinerante, mensalmente, pelos diversos estabelecimentos de ensino que fazem 

parte do projeto.  

 O docente responsável por este projeto na referida escola desenvolve múltiplas 

atividades, entre elas destaca-se o Triatlo Literário (uma competição com três provas: 

cultura, leitura e escrita sobre um autor), os Flashes Literários (concurso de fotografia), 

um concurso de escrita criativa, participações em emissões de rádio, comemoração de 

datas emblemáticas, homenagem a escritores, entre outros. O mesmo refere que a 

adesão dos alunos a estas atividades tem sido bastante positiva; contudo, habitualmente, 

os mais participativos são os alunos que frequentam os 2º e 3º ciclos, alunos que pela 

sua curiosidade e agitação evidenciam o seu papel ativo e colaborativo na escola. 

Realça-se, ainda, a colaboração dos docentes quer na divulgação quer na aplicação de 

determinadas atividades. 

 Foi dito que o “Baú” tem o seu núcleo na biblioteca escolar, mas desenvolve as 

suas atividades um pouco por toda a escola, quer nas salas de aula quer nos corredores. 

As condições em que elas ocorrem, não sendo as ideais, são as possíveis. 

 No que toca ao objetivo central do presente estudo, este projeto, na opinião deste 

docente, contribui de uma forma positiva para a fomentação dos hábitos de leitura nos 

jovens, embora os resultados sejam difíceis de aferir, porque se trata de um processo a 

longo prazo; todavia, considera que é sempre positivo o estímulo dado aos hábitos de 

leitura seja em que moldes for.  

 Nesta sede, quando foi questionado sobre o que poderia ser feito 

especificamente para melhorar os índices de frequência da biblioteca e a participação 

em atividades para fomentar o gosto pela leitura, especialmente no ensino básico, o 

mesmo mencionou que, oficialmente, o sistema já oferece diversas respostas a esse 

                                                           
1
  No ano letivo de 2011/2012, a equipa coordenadora esteve sediada na Escola Básica e Secundária da 

Calheta. 
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objetivo, como o Plano Regional de Leitura e outros projetos e, o que importa agora, era 

dotar de meios os estabelecimentos de ensino com os recursos necessários. 

 Neste seguimento, o docente considera também que a escola, para incentivar os 

jovens para a leitura, deveria ampliar a oferta bibliográfica (revistas, jornais, livros), 

promover canais de comunicação (escritor – alunos/ alunos – alunos) e divulgar os 

trabalhos escritos através de uma revista escolar e/ou de um mural de expressão escrita 

e, ainda, estabelecer a obrigatoriedade das editoras doarem um exemplar de cada obra 

infanto-juvenil publicada, às escolas da sua área de influência. 

 Em síntese, e como nota final do seu testemunho, o docente responsável por este 

projeto, nesta escola do Porto Santo, não deixou de realçar que, apesar das limitações de 

caráter geográfico, que confinam a participação dos alunos nos diversos concursos e, 

sobretudo, o intercâmbio de obras de leitura, o “Baú” tem envidado esforços para 

ultrapassar esses escolhos. 

                   

3. Entrevista aos encarregados de educação dos alunos do 9ºano 

 

 A partir da entrevista aplicada aos encarregados de educação apurou-se os 

resultados que vou, de imediato, apresentar e analisar. Começo por referir que todos 

estes encarregados de educação são pais destes alunos, destacando-se, em larga escala, a 

figura feminina do núcleo familiar a cumprir esta função.  

 Posto isto, é agora o momento de apresentar as informações recolhidas e, a título 

de surpresa, a maioria destes pais considera que os seus filhos têm hábitos de leitura 

(53,3%), contudo referem que muitos dos seus educandos lê por obrigação, porque estão 

subjugados a uma avaliação. Ora, na minha opinião, a sua suposição é relativa, na 

medida em que os seus educandos leem porque são coagidos a tal, em virtude de uma 

classificação e não por sentirem o ímpeto voluntário para a busca do prazer na leitura. 

Nesta decorrência, os pais referem que costumam comprar livros para os filhos (50%) e, 

segundo o meu ponto de vista, esta atitude deve-se à obrigatoriedade dos alunos lerem 

um livro por período, no âmbito do Plano Regional de Leitura, não agindo 

voluntariamente. 

 Relativamente aos hábitos de leitura dos pais, uma grande parte alega ter esse 

tipo de hábitos (66,7%), apresentando como leituras mais frequentes: romances (33%), 

livros de cultura geral (13%), livros técnicos e policiais (10%), revistas e jornais (7%), 

livros de casos verídicos (7%), a Bíblia (7%) e livros de culinária (3%).  
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 Face ao exposto, verifica-se que os seus gostos recaem, sobretudo, nos 

romances, obras que certamente têm uma intensa carga emocional e que os faz viver 

veementemente as situações relatadas. As outras leituras referidas, para além dos livros 

policiais, apontam para leituras pontuais, que remetem, na sua maioria, para satisfazer 

curiosidades, outras para assuntos da atualidade e outras, ainda, de cariz utilitário. 

 Quando questionados sobre o seu papel na educação literária dos filhos, (30%) 

respondeu “nada”. Outros referiram comprar livros (23%), aconselhar (13%),  

incentivar (10%), falar sobre os livros (7%), ler para os filhos, brincar com as palavras, 

contar histórias sobre livros lidos, deixar o filho escolher o livro, dar-lhe oportunidade 

de contactar várias tipologias de texto, ler o jornal, explicar o quão importante é a 

leitura (todos estes itens com 3%). 

  Apesar de ainda haver pais que tentam, de alguma forma, incentivar para a 

leitura, denota-se, na maioria, uma passividade e um delegar essa responsabilidade à 

escola, mormente aos professores. Entre as várias estratégias apontadas para esse fim, 

salienta-se como bastante positivas: ler em voz alta, falar sobre os livros e sensibilizar 

para a importância de ler, as quais devem ser praticadas desde muito cedo. 

 No entender destes encarregados de educação, os jovens não gostam de ler 

porque existem outros estímulos mais atrativos como o computador, a Internet e o 

telemóvel (37%), ou porque há falta de incentivo (20%), ou é um aborrecimento (10%). 

Para além destes argumentos são, ainda, referidos outros, tais como: a preguiça, a falta 

de paciência, a perda de tempo, a falta de compreensão e a imposição da leitura.  

 Em conformidade com as informações recolhidas nos inquéritos aos alunos, os 

pais também consideram que as novas tecnologias cativam e mobilizam os jovens 

sobremaneira, levando-os a descurar e a desprezar o ato de ler. Ora, havendo esta 

consciência da parte dos pais, os mesmos, a meu ver, deveriam estabelecer horários para 

que estes pudessem usufruir daqueles meios de um forma adequada e não desmesurada, 

pois considero que, nesta matéria, os pais são fundamentais, pois co habitam no mesmo 

espaço dos seus filhos, são eles que lhes proporcionam os materiais e são eles que 

devem ditar as regras, educando-os.  

 Neste postulado e, no que diz respeito ao desenvolvimento do gosto pela leitura 

nos jovens, os resultados são reveladores da consciência dos pais para a interiorização 

de regras e para a fomentação de hábitos literácitos desde a infância (20%). Para além 

destes argumentos são apontados outros, tais como: oferecer livros interessantes de 

acordo com os seus interesses (13%), promover a leitura através de campanhas, de 
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divulgação e distribuição de livros, realizar palestras sobre os benefícios da leitura 

(16,7%), falar sobre os livros e as suas histórias (10%), ler livros interessantes (6,7%) e, 

por fim, são apresentados outros com um peso menor como: a importância do ambiente 

familiar, o preço dos livros, o qual deve ser mais acessível, a diversificação de textos e a 

apropriação de hábitos diários de leitura, o exemplo dado pelos pais, a importância de 

orientar e não obrigar a ler e, há quem mencione, também, que o livro deve ser usado 

como ponte para outras atividades, como o teatro e exposições.  

  

4. Entrevista ao bibliotecário da biblioteca da escola 

 

 A inquirida exerce as suas funções de Técnica de biblioteca, na escola que tem 

vindo a ser referenciada e tem formação nesta área. A mesma começou por referir que 

as atividades que são promovidas naquele espaço e que visam fomentar o gosto pela 

leitura são dinamizadas pelo “Baú de Leitura”, o qual já foi referido neste estudo. 

Salienta, também, que são os alunos dos 2º e 3º ciclos que mais frequentam este espaço, 

classificando a sua adesão como satisfatória. 

 Quando foi questionada acerca do que poderia ser feito para melhorar os índices 

de frequência e fomentar a leitura, a mesma propôs a leitura em voz alta de pequenas 

histórias, durante os intervalos das aulas por professores, sendo que cada sessão deveria 

ser dirigida a um determinado ano de escolaridade. 

  Relativamente ao espaço da biblioteca considera-o exíguo e degradado, 

necessitando de uma intervenção urgente a todos os níveis. Refere que o mesmo se 

destina a uma multiplicidade de fins, para além das atividades do baú, tais como: 

consulta de livros, realização de trabalhos, jogos e, ainda, local para onde se deslocam 

os alunos a quem é dada ordem de saída da sala de aula, os quais são recebidos por 

professores que os orientam na atividade que vão realizar.  

  No que se refere ao acervo da biblioteca, a mesma considera que a diversidade 

de livros existente é razoável, tendo em conta o espaço. Ainda a este respeito, ressalta 

que até 2002 o registo de livros era feito em papel e depois passou a ser feito através do 

sistema PORBASES versão 1.2, onde foram registados quatro mil livros; contudo, em 

2009 o programa foi danificado e, a partir desse momento, voltou-se a utilizar o registo 

em papel. 

 No que toca ao horário da biblioteca, a mesma salienta que não é convidativo à 

sua frequência, pois durante aquele período os alunos estão em aulas, sublinhando que o 
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ideal seria funcionar das oito horas às vinte e duas horas sem interrupção, mas para tal 

era necessário mais um funcionário, o que é impensável neste momento de contenção. 

  

5. Entrevista ao bibliotecário da biblioteca municipal do Porto Santo 

 

 A responsável pela biblioteca municipal disponibilizou-se para colaborar neste 

estudo e começou por traçar o seu perfil profissional: pós-graduada em Ciências 

Documentais, tendo frequentado várias formações ministradas pela Fundação Calouste 

Gulbenkian e possui, ainda, formação na área de Animação Cultural, formações estas 

que considera importantíssimas para o exercício do cargo que desempenha. 

 Partindo, então, para aquilo que se considera relevante para o presente estudo, 

esta profissional mencionou as diversas atividades dinamizadas neste espaço, dirigidas 

às diferentes faixas etárias, as quais passo a elencar: hora do conto, recitais de poesia, 

palestras, convívios intergeracionais, sessões de cinema à noite (DVD´s), concursos, 

escritor do mês, programa radiofónico sobre literatura, tertúlias, programa de orientação 

aos alunos nos trabalhos literários, workshops de croché, bordado da madeira e pintura 

em tecido.  

 Apesar de haver uma adesão razoável do público nas palestras, nos convívios, 

nas tertúlias e nos workshops, ressaltou que a afluência a este espaço é francamente 

baixa, tendo em conta o número populacional, bem como aquilo que a biblioteca tem 

para oferecer, sendo a faixa etária a partir dos 30 anos a que mais a frequenta. 

 No que concerne aos jovens dos 10 aos 16 anos, considera que as escolas têm 

um papel preponderante na sua ida à biblioteca. Devem ser os professores a 

aconselharem os alunos a lerem, para assim os pais se deslocarem àquele espaço e os 

ajudarem a selecionar o livro “que a Srª Professora recomendou”. E reforça dizendo: 

”se isso não acontece os pais dizem que os filhos não podem requisitar, porque têm 

muito para estudar e não têm tempo para ler”. 

 Retomando o acima mencionado, realça que os jovens do Porto Santo só a 

frequentam quando necessitam de fazer algum trabalho para a escola ou vão à procura 

de um livro para o Plano Regional de Leitura e somente quando não existe ou não está 

disponível na biblioteca da escola. 

 Ainda, neste âmbito, foi solicitada uma avaliação à frequência do público em 

geral e a mesma referiu que, curiosamente, é mais frequentada pelos turistas nacionais e 
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estrangeiros de várias faixas etárias do que pelos naturais da ilha. Refere que, muitas 

vezes, os pais estão a ler os periódicos e os filhos estão no espaço infantil também a ler. 

 No que diz respeito ao espaço físico classifica-o como razoável, embora gostasse 

de oferecer melhores condições. Ele é constituído por uma sala única que se subdivide 

em micro espaços: à entrada área de atendimento e consultas, ao fundo a área para 

leitura dos periódicos, separado por um painel está o espaço infantil e os livros. As 

condições ideais passariam por ter espaços individualizados: uma sala infantil, uma sala 

de periódicos e ludoteca, um espaço para fazer investigação, uma sala para animação de 

leitura, uma sala com dois computadores para consulta de base de dados e uma base de 

dados adequada à biblioteca. 

  Quanto ao acervo da biblioteca considera-o muito rico e diversificado, estando 

os cerca de vinte e três mil livros dispostos por ordem alfabética de autores e por temas. 

Uns estão registados manualmente, outros de forma informatizada, mas em nenhum 

programa próprio para o efeito. 

 Relativamente ao horário, considera-o adequado ao público, estando no período 

de inverno aberto às segundas-feiras das 11.00h às 18.00h ininterruptamente para 

aqueles que, por motivos profissionais, não a possam frequentar nos restantes dias. A 

mesma refere que gostaria de fazer um horário noturno, no período do verão, mas por 

falta de recursos humanos é impossível concretizar tal intento. 

 Não podendo olvidar o projeto “Comunidade de leitores” já implementado em 

algumas bibliotecas de Portugal Continental, questionou-se a inquirida sobre o mesmo, 

a qual referiu ter conhecimento de tal projeto, considerando-o fundamental na 

envolvência da comunidade com a biblioteca, em que a partilha de opiniões seria uma 

mais-valia no desenvolvimento intelectual, principalmente dos jovens. 

 A este propósito considera que nesta ilha, por enquanto, não é viável a sua 

implementação, porque se lê pouco e as pessoas não gostam de partilhar opiniões, 

dizendo que o número de porto-santenses inscritos na biblioteca é uma minoria. 

 Ainda nesta decorrência e, proferindo as suas derradeiras palavras, indica os 

inúmeros benefícios que daí poderiam advir: “mais conhecimento, maior poder 

interpretativo, mais rapidez de raciocínio, poder de síntese e conhecer melhor a língua 

portuguesa” e, por fim, remata dizendo que “a troca de opiniões entre os participantes 

abriria novos caminhos para a reflexão”.  
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6. Entrevista ao presidente da empresa municipal “Areal Dourado” 

 

 No âmbito deste estudo decidi, também, contactar a empresa “Areal Dourado”, 

uma entidade empresarial municipal, responsável pela Gestão de Equipamentos 

Desportivos e Culturais e Ação Social, no Porto Santo. O seu presidente acedeu 

espontaneamente ao meu pedido e forneceu algumas informações pertinentes acerca da 

mesma, no que respeita ao seu papel cultural no seio da comunidade porto-santense. 

 Nesta esteira começou por referir que a empresa foi criada em finais de 2006 e 

está situada no edifício de serviços públicos, local onde está também sediada a Câmara 

Municipal do Porto Santo. A mesma foi constituída com o objetivo de, 

concertadamente, potencializar os equipamentos culturais da ilha e permitir uma maior 

eficácia na forma como a cultura, a animação e o desporto chegam aos diferentes 

públicos. 

 Nesta decorrência disse, também, que esta empresa pretende ser líder no 

desenvolvimento cultural e quer assumir-se como pilar da projeção do Porto Santo, 

interna e externamente, constituindo-se como uma referência na gestão e dinamização 

de equipamentos e atividades culturais e desportivas. A sua missão é, pois, dar a 

conhecer a ilha dourada além-fronteiras, enquanto montra de património, espetáculos, 

cultura, entretenimento e desporto, de forma a atrair eventos de prestígio, garantir apoio 

adequado aos promotores e proporcionar uma oferta diversificada aos diversos públicos 

do Porto Santo.  

 No que concerne à cultura e, mais concretamente, à fomentação de hábitos de 

leitura, a empresa dinamiza algumas atividades em parceria com a biblioteca municipal, 

tais como: o “Baú de Leitura”, o escritor do mês, ler e fazer histórias, entre outras, em 

que o público-alvo é essencialmente o estudantil, que vai desde o ensino pré-escolar ao 

ensino secundário; contudo, o mesmo refere que “a adesão tem sido francamente baixa, 

sendo mesmo irrisória para os objetivos pretendidos, sendo as crianças entre os seis e 

os dez anos (1º ciclo) que mais participa nas atividades”. 

 Ainda nesta senda, solicitou-se ao inquirido que, no seu entender, classificasse o 

nível literácito da população da ilha e o mesmo referiu que  

 “as habilitações literárias médias da grande fatia da população residente na 

ilha estão situadas entre o 6º e o 9º anos e, já mais recentemente, uma faixa etária na 

casa dos 30/40, com o 12º ano. Este indicador é, na minha opinião, um fator 

preponderante para a fraca apetência para as leituras (aqui excetuam-se os jornais). 
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Face a estes indicadores, não é de surpreender que o nível literácito da população seja 

francamente baixo”.  

  Por fim, pedi que fosse feita uma avaliação do projeto cultural desta empresa, 

tendo em conta a fomentação de hábitos de leitura e foi dito que  

 “embora exista alguma vontade, não existe de facto um projeto real direcionado 

para uma maior fomentação dos hábitos de leitura. Como atrás foi referido, existem 

sim atividades esporádicas destinadas, não tanto a esse propósito, mas sim como que 

para justificar a existência de um qualquer departamento de cultura ou uma biblioteca. 

Se fosse a avaliar os itens que sustentam um projeto do género, a nota seria uma 

negativa muito baixa. Isto porque, na minha opinião, o Porto Santo pecou e continua a 

pecar pela ausência muito clara de uma estratégia bem definida para o efeito”.  
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ANEXO III – Análise descritiva do inquérito aplicado aos alunos 

 

Após a recolha de informação através do inquérito aplicado aos alunos dos 2º e 

3º ciclos da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, do 

Porto Santo, segue-se a análise detalhada e discussão dos dados, a partir da questão 

número quatro do inquérito. 

 

 Ordena os passatempos, de acordo com a frequência com que os praticas. 

(pergunta nº4 do inquérito) 

 

 Relativamente a esta questão, solicitou-se a cada aluno que indicasse a 

frequência com que colocava em prática cada uma das atividades sugeridas e, verificou-

se, de acordo com os valores obtidos, que a preferência dos jovens de ambos os ciclos 

recai noutras práticas que não a leitura, estando esta em último lugar. Efetivamente, no 

2º ciclo, o desporto, o computador, a música e a televisão assumem as preferências 

cimeiras e no 3º ciclo as mesmas também se sobrepõem à leitura, mas segundo uma 

outra ordem, desta vez: música, computador, televisão e desporto. Curioso, ainda é o 

facto de o item “Outro” registar uma elevada percentagem, a maior, em ambos os ciclos 

(cf. tabelas 1 e 2), certamente existem ainda outros passatempos mais apelativos que 

cativam os jovens. 

 Face ao exposto, constata-se, então, que os alunos canalizam as suas 

preferências para outras realidades, nomeadamente, para o mundo tecnológico, mais 

sedutor pela sua dimensão lúdica e interativa. Perante tantos fatores aliciantes que 

rodeiam e absorvem os jovens, a leitura como ato individual e solitário ainda está longe 

de assumir os lugares cimeiros, na medida em que os jovens ainda não desenvolveram 

técnicas que lhe permitam auferir algum prazer a partir da sua prática, daí ser imperioso 

ensinar e demonstrar como o podem adquirir para atingir esse regozijo. 

 Com isto não quer dizer que os jovens não recorram às novas tecnologias como 

passatempo, pois elas também têm o seu espaço e papel na sua formação, porém, há que 

saber dosear e selecionar o que se vê, bem como o tempo que a elas é dedicado e aí os 

agentes educativos têm uma delicada e crucial função. 
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Tabela 1: Frequência dos passatempos dos alunos do 2º ciclo 

Passatempos Mais 

frequente 

    Menos 

frequente 

6 5 4 3 2 1 

Ler 10 16 14 24 28 25 

Desporto 31 17 21 23 17 15 

Música 16 10 24 30 22 17 

TV 13 34 34 19 17 4 

Computador 18 30 20 14 15 24 

Outro 33 14 8 11 22 36 

 
 

Tabela 2:  Frequência dos passatempos dos alunos do 3º ciclo 

 
Passatempos Mais 

frequente 

    Menos 

frequente 

6 5 4 3 2 1 

Ler 11 22 16 16 42 43 

Desporto 16 27 24 39 24 19 

Música 26 22 36 33 20 10 

TV 19 34 35 22 20 17 

Computador 25 32 33 25 21 16 

Outro 54 14 7 16 24 46 

                               

 Gostas de ler? (pergunta nº 5 do inquérito) 

 

 Quanto ao gosto pela leitura, pode-se verificar através dos dados que a seguir se 

apresentam (cf. gráfico 1) que os jovens, na sua maioria (67%), até gostam de ler; 

todavia, como se constata na realidade, não praticam esta atividade como era desejável, 

devido à preferência por outros passatempos, como se verificou nas tabelas atrás 

apresentadas (cf. tabelas 1 e 2). Afigura-se importante, ainda, realçar o decréscimo 

acentuado do gosto pela leitura à medida que os jovens vão progredindo na escolaridade 

(cf. gráfico 2). 

 

 

 

 

  

 Gráfico 1: Gosto pela leitura (geral)                             Gráfico 2: Gosto pela leitura por nível de ensino    
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 Quais as razões que te levam a apreciar a leitura? (pergunta nº 5.1 do 

inquérito) 

 

 Quanto aos dados recolhidos nesta questão e como se observa no gráfico 3, 

constata-se que as razões que levam os jovens a apreciar a leitura são, por ordem de 

preferência, muito semelhantes em ambos os ciclos, destacando-se no 2º ciclo a criação 

de um mundo imaginário (48,9%), a ocupação do tempo livre e o conhecimento (ambos 

com 39,8%), o prazer (30,8%), a aquisição de vocabulário (27%) e a cultura geral 

(15,8%). No 3º ciclo, a ocupação de tempo livre assume o lugar cimeiro (37,9%), segue-

se a criação de um mundo imaginário (36,8%), o prazer (24,7%), a cultura geral 

(23,6%), o conhecimento (19,2%) e a aquisição de vocabulário (15,3%). 

 A partir destes valores infere-se que o fascínio despertado pela fantasia e pelo 

desconhecido capta a atenção dos jovens e leva-os a usufruir de algum deleite. É de 

realçar que o item “prazer”, apesar de se apresentar em quinto lugar em ambos os ciclos, 

apresenta valores razoáveis, tendo em conta a realidade conhecida. 

 Saliente-se, ainda, que no item “cultura geral” são os alunos do 9º ano que 

apresentam uma maior percentagem (35,7%), o que poderá estar relacionado com a fase 

de transição de estudos destes jovens, que começam a sentir que estão próximos de 

atingir outro patamar de ensino, o secundário, conotado como uma etapa mais complexa 

e exigente, ao invés dos alunos do 2º ciclo, que ainda estão numa fase inicial de 

formação e não atribuem tanta importância a tal item. 

 

 

Gráfico 3: Motivos para apreciar a leitura 
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 Quais as razões que te levam a não gostar de ler? (pergunta nº 5.2 do 

inquérito) 

 

 Os resultados obtidos nesta questão confirmam o que já se verificou 

anteriormente (cf. tabelas 1 e 2), a preferência dos alunos por outras atividades que 

consideram mais aliciantes (no 2º ciclo 12,8% e no 3º ciclo 27,9%). Acresce agora, a 

falta de motivação (4,5% no 2º ciclo e 22,5% no 3º ciclo), seguindo-se a dificuldade de 

concentração (4,5% no 2º ciclo e 9,9% no 3º ciclo) e, por último, a dificuldade de 

compreensão (1,5% no 2º ciclo e 4,4% no 3º ciclo). Pretende-se, ainda, frisar que estes 

últimos itens têm uma maior peso no 9º ano (cf. gráfico 4), o que pode ser justificado 

pelo facto destes jovens estarem numa idade caracterizada pela agitação propícia a 

determinadas atitudes conflituosas e titubeantes, que em nada favorecem o seu 

desenvolvimento pessoal e cognitivo. Contudo, afigura-se importante salientar a 

consciência que os jovens têm sobre a sua atitude face à leitura. Perante tal 

reconhecimento é necessário enveredar esforços para expurgar tais comportamentos, 

visando o incremento do prazer de ler.  

 

 

  Gráfico 4: Motivos para não gostar de ler 
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 Com que frequência lês determinado tipo de textos? (pergunta nº 6 do 

questionário) 

 

 Os dados recolhidos nesta questão permitem constatar que os alunos de ambos 

os ciclos (34,9%) leem mais frequentemente livros de aventuras bem como revistas 

(25%). A banda desenhada (17,1%) e os jornais desportivos (15,8%) apresentam, 

também, valores bastante significativos, no que diz respeito à frequência de leitura (cf. 

gráficos 5 e 6). 

 É inegável que os textos mais selecionados pelos alunos coadunam-se com as 

faixas etárias em que se inserem, privilegiando, por um lado as aventuras, pelo interesse 

e pelas emoções que elas despoletam no leitor, levando-o a criar expetativas e 

prendendo-o até ao desenlace e, por outro lado, a satisfação da curiosidade patente nas 

informações mediáticas das revistas. Esta leitura preferencial, tal como os jornais 

desportivos, inserem-se na leitura lúdica e utilitária que permitem a obtenção de 

informações básicas e efémeras que se norteiam, essencialmente, por futilidades ou por 

uma curiosidade ávida de notícias de um determinado cariz. 

Considero que este tipo de leitura tem a sua importância e o seu papel, na 

medida em que satisfaz a curiosidade dos jovens, proporcionando-lhe prazer; todavia, 

há que demonstrar-lhes que é através da leitura de textos literários que o seu 

desenvolvimento intelectual e valorativo se efetua. 

 A banda desenhada, como já foi referido, constitui também uma preferência 

bastante significativa dos jovens, pois é uma leitura relaxante, ou dito de outra forma, 

que não exige muito esforço na sua compreensão, destacando-se o poder das imagens 

que ajudam a realçar o valor das palavras. Contudo, a par dessa facilidade, este tipo de 

texto ajuda, também, os jovens a exercitarem o seu raciocínio, através das elipses que o 

invadem daí ser, também, um bom material para os agentes educativos promoverem o 

exercício cognitivo dos seus educandos. 

 Constitui-se, também, uma preferência dos alunos, os livros policiais e de ficção 

científica pelo seu cariz enigmático. Saliente-se, ainda, que os resultados obtidos nesta 

questão vão ao encontro das informações recolhidas na pergunta nº 13 do questionário, 

acerca dos temas preferidos pelos nossos jovens: aventura, policiais e ficção científica. 

 Por fim, sublinha-se que todos estes textos que constituem as preferências 

primárias destes jovens são bases importantes no que concerne ao seu percurso literário, 

porém há que apresentar outro tipo de textos e sensibilizá-los para as diferentes funções 
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que os vários tipos de leitura desempenham no seu desenvolvimento pessoal, cognitivo 

e cultural. 

 

 

  Gráfico 5: Frequência com que lês diversos textos (2º ciclo)  

 

 

 Gráfico 6: Frequência com que lês diversos textos (3º ciclo)   

 

 

 

 

 

 



XXI 
 

 Com que frequência costumas ler? (pergunta nº 7 do questionário) 

 

 No que diz respeito a esta questão e observando o gráfico 7, verifica-se que o 

item “às vezes” é o que alcança uma maior percentagem, em ambos os ciclos (no 2º 

ciclo 29,9% e no 3º ciclo 37,3%). Esta resposta pode funcionar como um indicador do 

desinteresse pela leitura, realçando a ideia de este não ser um hábito frequente. Alguns 

alunos aproveitam, também, as férias para ler (no 2º ciclo 16,5% e no 3º ciclo 15,9%). É 

ainda de realçar a percentagem dos alunos que escolhem o item “não leio” (1% no 2º 

ciclo e 3% no 3º ciclo), o que considero positivo e isso deve-se, em grande parte, aos 

vários projetos que têm sido aplicados pelos docentes nas escolas. 

 

 

 Gráfico 7: Frequência com que os jovens leem 

 

 Quantos livros lês, em média, por ano? (pergunta nº 8 do inquérito) 

 

 Através da visualização do gráfico 8, verifica-se que entre os alunos que leem 5 

ou mais livros por ano estão os do 2º ciclo (33%), contra (19%) do 3º ciclo. Estes 

últimos apresentam valores superiores no item “3 ou 4 livros” (47,2%), enquanto os do 

2º ciclo apresentam (27,8%). 

 Constata-se, assim, que a leitura no 2º ciclo é mais frequente do que no 3º ciclo e 

interpreto estes dados como uma atitude positiva face à leitura possivelmente pelo maior 

apoio dado pelos pais nesta faixa etária e devido, também, aos tais projetos que têm 

vindo a ser implementados nas escolas e já referidos anteriormente. Apesar de ainda 

haver alunos que se recusam a ler, a maioria já lê e tem apresentado atividades 

interessantes relacionadas com o livro escolhido. Também, neste caso, cabe ao docente 
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não só fomentar atividades interessantes para captar os jovens para a leitura, como 

também selecionar e sugerir textos que permitam um desenvolvimento cabal dos jovens. 

 

 

Gráfico 8: Quantificação dos livros lidos, em média, por ano 

  

 Lês por prazer ou obrigação? (pergunta nº 9.1 do questionário) 

 Em relação a esta questão destaca-se a disparidade entre os dois ciclos no que se 

refere à forma como encaram a leitura (cf. gráficos 9 e 10). No 2º ciclo, as crianças 

ainda conseguem retirar algum prazer dos textos (88%), enquanto no 3º ciclo, esse 

prazer vai-se desvanecendo (57%), o que se coaduna com o que se tem vindo a acentuar 

ao longo deste estudo e, visualizando o gráfico 11 pode-se, ainda, constatar mais 

claramente a distinção entre os dois ciclos. Face a esta realidade, é necessário intervir 

urgentemente para evitar o depauperamento da leitura no 3º ciclo, promovendo 

estratégias motivadoras conducentes à fruição prazerosa do ato de ler. 

 

Gráfico 9: 2º ciclo                                                                 Gráfico 10: 3º ciclo 

 

Obrigação 
12% 

Obrigação 
43% 
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Gráfico 11: Ler por prazer ou obrigação 

  

 Os livros que costumas ler são de autores portugueses ou estrangeiros? 

(pergunta nº 9.2 do inquérito) 

 

 Neste item a resposta foi uniforme, em ambos os ciclos os alunos referem ler 

autores nacionais e estrangeiros (52,6% no 2º ciclo e 67,6% no 3º ciclo). 

 

 Se lês por prazer, indica nomes de escritores que já leste. (pergunta nº 10 do 

questionário) 

 

 Os dados obtidos nesta questão de resposta aberta permitem verificar que os 

alunos referem os autores que são sugeridos pelo programa e pelo Plano Regional de 

Leitura, doravante referido como PRL. Destaca-se, no 5º ano e, por ordem de 

preferência, os mais apontados: Luísa Ducla Soares, António Mota, Alice Vieira, 

Sophia Mello Breyner, António Torrado, José Jorge Letria, Enid Blyton, Francesca 

Simon, Lewis Carroll, Geronimo Stilton, Álvaro Magalhães, Judite Dias. No 6º ano 

destaca-se Sophia de Mello Breyner, António Torrado, Maria Alberta Menéres, Luísa 

Ducla Soares, Alice Vieira, António Mota, Isabel Alçada, Álvaro Magalhães e Ana 

Maria Magalhães. 

 No que respeita ao 3º ciclo e, por ordem de preferência, os alunos do 7º ano, 

referem autores como Sophia de Mello Breyner, Luísa Ducla Soares, António Torrado, 

Maria Alberta Menéres, António Mota, Alice Vieira e Nicholas Sparks. No 8º ano 

destacam Sophia de Mello Breyner, Alice Vieira, Isabel Alçada, J. K. Rowling e 

Francisco Fernandes e no 9º ano destacam Sophia de Mello Breyner, Jorge Amado, 

António Mota, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, José Jorge Letria, José Saramago, 

Francisco Fernandes, Luís Sepúlveda, Alice Vieira, António Torrado, Fernando Pessoa, 
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Maria do Carmo Rodrigues, Saint-Exupéry e Miguel Sousa Tavares. A este propósito 

realça-se que, no caso do 9º ano, são referidos nomes de autores que foram apresentados 

no início do ano letivo em estudo e, possivelmente, por esse motivo, os alunos 

mencionam-nos, como por exemplo José Saramago e Miguel Sousa Tavares. 

Curiosamente, os livros que os alunos leram no 2º ciclo continuam a ser 

lembrados no ciclo seguinte, o que leva a inferir mais uma vez que o processo de leitura 

deve iniciar-se desde cedo, oferecendo experiências positivas, proporcionadoras de 

prazer, pois só assim elas são conservadas na memória, constituindo-se como referentes 

culturais. 

 

 Refere livros que tenhas lido por prazer. (pergunta nº 10.1 do questionário) 

 

 Relativamente a esta questão aberta, apresenta-se uma listagem dos livros mais 

mencionados pelos alunos, consoante o seu nível de ensino. No 2º ciclo, no 5º ano os 

mais referidos são: A menina do Mar, A fada Oriana, Alice no País das Maravilhas, 

Capitão Cuecas, Circo em ação e Uma aventura e no 6º ano, para além dos citados, 

temos, também, Ulisses e O rapaz de bronze. 

 No 3º ciclo, no 7º ano, são referidas as seguintes obras: Ulisses, A menina do 

Mar, A lua de Joana, a fada Oriana, Uma aventura, As palavras que nunca te direi, O 

rapaz de bronze. No 8º ano, Uma aventura, A lua de joana, O Principezinho, O enigma 

da casa das Mudas,  Queimada viva, Que momento inesquecível. No 9º ano destacam-

se: O gato malhado e a andorinha Sinhá, Uma aventura, A fada Oriana, História do 

gato que ensinou a gaivota a voar, Ps I love you, O código USN. 

 Averigua-se nesta questão aquilo que já se tinha detetado na anterior, ou seja, os 

alunos referem o universo livresco que faz parte do programa curricular e dos projetos 

aplicados na escola e, pontualmente, outros que estão comercialmente em voga. Com 

algum interesse, refira-se que os alunos do 3º ciclo recordam o que leram nos anos 

anteriores, especialmente no 2º ciclo, por isso, urge continuar a aliciá-los para a 

literatura, diversificando os autores nos vários níveis de ensino bem como os textos, 

pois só assim ela se pode vir a tornar mais interessante e prazerosa. 
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 Indica nomes de escritores e livros que costumas ler por obrigação. 

(pergunta nº 11 do questionário)  

 

 No que concerne a esta questão, os inquiridos referem os nomes dos escritores já 

referidos na questão nº 10, uma vez que participam no PRL, projeto este que tem peso 

na avaliação e, por isso, muitos sentem-se obrigados a ler. 

 

 Caso nunca tenhas lido, indica dois nomes de escritores que tenhas ouvido 

falar. (pergunta nº 12 do questionário) 

  

 No seguimento da resposta anterior, constata-se que todos os alunos referem 

nomes de escritores referidos anteriormente, ou seja, o PRL veio proporcionar a 

divulgação e a fomentação da literatura, contribuindo positivamente para a elevação dos 

índices da cultura literária dos alunos, contudo há que investir ainda mais nesta área 

com outras propostas de trabalho, diversificando textos e autores, pois a 

competitividade na sociedade impera de uma forma desmesurada. 

 

 Descobriste o prazer da leitura através de… ? (pergunta nº 14 do inquérito) 

 

 Averigua-se, claramente, através do gráfico 12, a importância da família como 

agente transmissor do gosto pela leitura, no 5º ano (51,1%), no 6º (56,2%), no 7º (48%), 

no 8º (24,5%) e no 9º ano (26,8%), ligeiramente abaixo do professor. Compreende-se 

esta tendência nas idades mais precoces em virtude do grande apego que a criança ainda 

tem aos pais nesta fase, a qual pode ser facilmente induzida pelos adultos mediante 

atitudes e comportamentos bem delineados. Contudo, não deixam ainda de focar a 

importância do professor como transmissor do gosto pela leitura, no 5º ano (36,2), no 6º 

(35,9%), no 7º (28,7), no 8º (22,6) e no 9º ano (28,6%). 

 No cômputo geral, pode-se confirmar, através destes resultados, que a família 

tem um grande peso na fomentação de hábitos literácitos, o que já fora confirmado 

noutros estudos realizados e já referidos neste trabalho. 
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Gráfico 12: Intervenientes no processo de descoberta do prazer da leitura 

 

 És incentivado para a leitura pelos professores ou pais? (pergunta nº 15 do 

inquérito) 

 

 Na decorrência da questão anterior, os dados apresentados nos gráficos 13 e 14 

demonstram, também, que quer os professores quer os pais incentivam os jovens para a 

leitura, apresentando valores muito significativos.  

 No que respeita ao 2º ciclo, (83,5%) dos discentes apontam os professores como 

elementos incentivadores, respondendo no item “muitas vezes” (cerca de 40,6%). 

Quanto ao 3º ciclo, aos mesmos itens cabe-lhes os seguintes valores respetivamente     

(93,4% e 59%), (cf. gráfico 13). 

 No que concerne aos pais e como se observa no gráfico 14, os alunos do 2º ciclo 

atribuem-lhes (84%) de peso no incentivo à leitura, reforçado com o item “muitas 

vezes” (48,9%) e, no 3º ciclo, pela mesma ordem (82,4% e 35,7%). 

  Após esta análise depreende-se que ambos os mediadores têm realizado um 

trabalho satisfatório no que concerne a esta temática, porém ainda há muito para fazer 

neste âmbito. Fico satisfeita com a consciência que os alunos têm acerca do papel 

desempenhado pelos seus agentes educativos, cabe, então, refletir acerca da 

discrepância existente entre o incentivo que estes agentes proporcionam e a 

desmotivação crescente e contínua dos jovens perante a leitura. Pode-se, por isso, 

concluir que ou o incentivo é ainda pouco eficiente ou a desmotivação é descomunal 

que impede a transformação de hábitos e atitudes.  
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Gráfico 13: Incentivo pelos professores                                   Gráfico 14: Incentivo pelos pais  

 

 De que forma é que os professores te incentivam? (pergunta nº 17 do 

inquérito) 

 

 Ainda relacionada com a questão anterior, pretende-se saber quais as estratégias 

usadas mais frequentemente pelos professores na difusão do livro e hábitos de leitura e 

elas são, essencialmente, as mesmas em ambos os ciclos: lendo e analisando textos na 

aula (69,2% no 2º ciclo e 72% no 3º ciclo), aconselhando livros (49,6% no 2º ciclo e 

54,9% no 3º ciclo), levando livros (16,5% no 2º ciclo e 14,3% no 3º ciclo), promovendo 

atividades literárias (10,5% no 2º ciclo e 13,1% no 3º ciclo) e ida à biblioteca (10,5% no 

2º ciclo e 5,5% no 3º ciclo, sendo esta última mais referida pelos alunos do 2º ciclo). As 

outras estratégias referidas apresentam uma percentagem pouco significativa. A título 

de curiosidade, no item “outro”, (3,8%) dos alunos de ambos os ciclos referiu o PRL 

(cf. gráfico 15). 

 Conclui-se, então, a partir destes testemunhos que os professores incidem, 

maioritariamente, as suas atividades na leitura e interpretação de textos. A este respeito, 

considero que se deve propor uma maior diversidade de tarefas, por exemplo, recorrer à 

intertextualidade, estabelecer paralelismos com o mundo real, trocar e discutir temas 

suscitados pelos textos e outras que impliquem direta ou indiretamente o envolvimento 

do aluno, assim ele poderá sentir-se um elemento participativo naquele processo 

literário. 
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 Gráfico 15 : Estratégias usadas pelos professores para motivar para a leitura 

 

 De que forma é que os teus pais te incentivam? (pergunta nº 16 do 

inquérito) 

 

 Relativamente a esta questão, foi solicitado aos respondentes que apontassem as 

estratégias usadas pelos pais para os aliciar para a leitura e, a partir dos dados 

recolhidos, pode-se referir que o item “comprando livros” é o que tem um maior peso 

em ambos os ciclos (57,1% no 2º ciclo e 42,3% no 3º ciclo), seguindo-se “conversando 

contigo” (36,8% no 2º ciclo e 37,3% no 3º ciclo). O item “lendo contigo” tem uma 

percentagem superior no 2º ciclo (34,6%) em relação ao 3º ciclo (13,2%). Deduz-se, 

assim, que à medida que a criança vai crescendo vai havendo um maior afastamento dos 

pais relativamente aos hábitos e à frequência da leitura, contribuindo para o decréscimo 

desta prática. Segue-se depois, com um peso significativo no 3º ciclo “aconselhando 

livros” (33% contra 18% no 2º ciclo). É ainda de referir que poucos são os alunos que 

selecionam o item “pedindo livros” (10,5% no 2º ciclo e no 3º ciclo 8,2%) e há, ainda, 

uma minoria que seleciona “outro”, especificando a ida à biblioteca “para ter boas 

notas” (4,5% no 2º ciclo e no 3º ciclo 3,8%), (cf. gráfico 16). 

 Retomando a ideia anterior relativamente à leitura de textos em família e, 

tomando-a como fundamental na relação das crianças com os livros, reforça-se que esta 

atividade não deve ser descurada pelos pais, podendo ser feita em qualquer fase, apesar 
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de ser identificada como uma atividade meramente para crianças e, por isso, os pais, à 

medida que os seus filhos vão crescendo, vão-se desleixando, ignorando esta prática.  

 Em suma, não obstante o inevitável crescimento da criança, ela necessita sempre 

do apoio e incentivo dos seus pares, não se deve, por isso, confundir o seu gradual 

crescimento com a necessidade premente de fomentar hábitos conducentes à boa 

formação dos jovens. 

 

 

Gráfico 16 : Estratégias usadas pelos pais para motivar para a leitura 

 

 Consideras as práticas de leitura nas aulas de línguas importantes? 

(pergunta nº 18 do inquérito) 

 

 Neste estudo constata-se, através dos dados obtidos, que os alunos do 2º ciclo 

atribuem uma maior importância à prática da leitura, na aula, optando pelo item “muito 

importante” (66%), enquanto no 3º ciclo apenas (40%) o selecionaram. 

 Relativamente ao item “importante”, no 2º ciclo a percentagem é de (27,8%) e 

no 3º ciclo de (48,3%). Contudo, é de salientar que, no cômputo geral, o item “muito 

importante” tem um peso de (51,1%) e o “importante” de (39,7%) e é interessante 

verificar que as crianças mais jovens têm uma consciência mais acutilante no que toca a 

esta prática, como se tem vindo a confirmar quer no presente estudo quer em outros já 

realizados. 
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 Justifica a importância da leitura. (pergunta nº 18.1 do questionário) 

 Através desta questão pretende-se entender as razões que fundamentam as 

respostas atrás apontadas e, mediante uma questão aberta, verifica-se que, em ambos os 

ciclos, os alunos consideram, na sua maioria, que a leitura é importante para o 

aperfeiçoamento da leitura e da escrita (30,8%), para a aquisição de conhecimentos 

(41,6%), para aprender línguas (12,7%), para adquirir vocabulário (8,9%), para 

melhorar a compreensão (7,6%) e para desenvolver a criatividade (3,8%). É, ainda de 

salientar que, uma minoria referiu que a leitura não era importante (5%), à exceção do 

5º ano, que não considerou essa hipótese. Estes resultados remetem para a questão nº 21 

do questionário, quando se solicita os benefícios da leitura e verifica-se que existe uma 

uniformidade nas respostas. Destaca-se a referência ao prazer da leitura mencionada por 

(6%) dos inquiridos. Perante tais resultados é iniludível que os jovens têm plena 

consciência do papel da leitura no seu desenvolvimento, embora na realidade esta 

prática esteja muito aquém do desejado. 

   

 

 Onde adquires os livros que lês? (pergunta nº 19 do inquérito) 

  

Perante esta questão chega-se à conclusão que a maioria dos alunos refere que 

adquire os livros na livraria (53,6%), seguindo-se a biblioteca da escola (38,7%) e 

municipal (27,9%) e uma percentagem menos acentuada pede emprestado (19,3%). 

 

  

 Onde preferes ler? (pergunta nº 20 do inquérito) 

 No que concerne a esta questão, da totalidade da amostra que participou no 

estudo, (75,2%) prefere ler no quarto, sendo outros locais relegados para um plano 

secundário, como a sala (21,6%), a biblioteca (9,8%) ou mesmo a sala de aula (5,4%). 

Sendo a leitura uma atividade individual e solitária, que exige concentração é natural 

que o quarto constitua o espaço mais adequado e propício a tal atividade. 
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 Indica os benefícios da leitura. (pergunta nº 21 do inquérito) 

 

 Relativamente a esta questão aberta as opiniões foram unânimes em ambos os 

ciclos, no que toca às primeiras propostas: aquisição de conhecimentos (45,9% no 2º 

ciclo e 51% no 3º ciclo), aperfeiçoar a leitura e a escrita (36,8% no 2º ciclo e 37,3% no 

3º ciclo). Seguem-se outros benefícios, por ordem de preferência, no 2º ciclo: aquisição 

de vocabulário (18,8%), desenvolve a criatividade (27,5%), criação de um mundo 

imaginário (15%), dá prazer (3,8%) e ajuda a crescer (2,2%). No 3º ciclo: desenvolve a 

criatividade (27,5%), aquisição de vocabulário (22,5%), dá prazer (7,7%), criação de 

um mundo imaginário (3,3%) e ajuda a crescer (1,6%). Salienta-se, ainda, que (17,3%) 

dos discentes do 2º ciclo e (12,6%) do 3º ciclo não responderam a esta questão (cf. 

gráfico 17). 

 Em síntese, pode-se dizer que, sendo esta uma questão aberta, os alunos 

apresentaram argumentos bastante válidos relativamente aos benefícios da leitura, o que 

confirma, mais uma vez, a consciência que têm sobre a sua importância. 

 

 

Gráfico 17: Benefícios da leitura 
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 O que poderia ser feito para que gostasses mais de ler? (pergunta nº 22 do 

inquérito) 

 

 Após a análise dos dados obtidos nesta questão e visualizando o gráfico 18 é 

curioso salientar que uma grande parte dos alunos não responde (21,8% no 2º ciclo e 

17% no 3º ciclo) e, também, uma grande percentagem refere “nada” (3% no 2º ciclo 

contra 19,7% no 3º ciclo). Pode-se entender estes resultados de várias perspetivas, a 

existência de um alheamento dos alunos face à questão ou a afirmação de uma verdade 

assumida pela dificuldade em arranjar argumentos plausíveis para além daqueles que já 

existem, no que diz respeito ao incentivo à leitura, pois muitas vezes, também os 

mediadores têm dificuldade em promover as melhores estratégias para o efeito. 

Todavia, alguns alunos referem algumas propostas interessantes em ambos os ciclos, 

mas com pesos diferentes, como passo a enumerar respetivamente: atividades de leitura 

com livros diversos (intertextualidade) (11,2 % e 11,5%); livros com desenhos e 

emoções (10,5% e 4,9%); concursos de leitura (8,2% e 4,4%). Seguidamente, surge no 

2º ciclo: a compra de livros (6,8%), livros 3D e ter mais tempo livre (ambos com 6%), 

atividades na biblioteca (4,5%), livros com piadas (3,8%), livros digitais (2,3%), 

incentivo dos professores (2,2%) e encontro com escritores (0,8%). No 3º ciclo, após as 

três propostas já apresentadas, passo a elencar as restantes: atividades na biblioteca, 

encontro com escritores e incentivo dos professores (todos os itens com 3,3%), livros 

3D e compra de livros (ambos com 2,1%), ter tempo livre e livros digitais (ambos com 

1,6%) e, por último, livros com piadas (1%). 

 Conclui-se a partir destes resultados que os alunos mostram interesse no 

confronto de textos diferentes, talvez pelo que de apelativo eles transportam, desde a 

curiosidade temática até à sua discussão. Os livros com desenhos e emoções estão em 

segundo lugar, com um maior peso no 2º ciclo em virtude, claramente, da sua faixa 

etária, porém os alunos do 3º ciclo também os selecionaram, penso que o grande motivo 

são as emoções transmitidas pelas aventuras, como já se viu anteriormente, a grande 

preferência dos jovens. 

 Por fim, é ainda de destacar o pouco peso dado aos livros digitais (1,9%), o que 

constitui uma surpresa pelo facto de pertencerem ao mundo tecnológico e, ainda, a 

existência de um grupo minoritário de alunos que refere que adora ler (5,2% no 2º ciclo 

e 10,4% no 3º ciclo), o que me congratula e anima para continuar a desenvolver o gosto 

nestes e a incentivar aqueles que ainda estão longe de tal patamar. 
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Gráfico 18: Propostas dos alunos para fomentar o gosto pela leitura 
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ANEXO II – Inquéritos por entrevista aos vários mediadores de leitura 

 

Entrevista aos professores de Português dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico da Escola 

Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo 

 

 

 

1.Que atividades promove para motivar os alunos para a leitura? 

 

2.Limita-se a seguir as sugestões do manual ou desenvolve outras atividades? 

 

    2.1.Quais? 

    2.2.Por que razão adota essa metodologia? 

 

3.Já implementou projetos inovadores com efeitos imediatos no que concerne à criação de 

hábitos de leitura? Quais?  

 

    3.1.Qual a recetividade dos alunos a essas atividades? 

 

4.Como atua quando um aluno rejeita ler um livro? 

 

5.Considera que a literatura deve ter um papel fundamental nos programas de Língua Portuguesa 

do Ensino Básico? Porquê? 

 

     5.1.Atualmente, como avalia a presença da literatura nos programas do Ensino Básico (2º e 3º 

ciclos)? 

 

6.A sua escola fomenta nos alunos o gosto pela leitura? 

 

   6.1.Que estratégias/atividades promove a sua escola para concretizar tal objetivo? 

 

7.Poderá acrescentar outras informações pertinentes que não estejam contempladas nas questões. 

 

Obrigada. 

 

 

 

 

   A presente entrevista realiza-se no âmbito de uma tese de mestrado em Estudos Portugueses. 

 

   Pretende auscultar as práticas letivas dos professores dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, no 

que respeita à leitura. 

 

   É assegurada a confidencialidade e anonimato das respostas. Agradeço a sua colaboração, que 

é imprescindível para o êxito deste trabalho, pedindo a total sinceridade e objetividade nas 

respostas. 
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Entrevista ao responsável pelo “Baú de Leitura” da Escola B/S Prof. Dr. Francisco de 

Freitas Branco, Porto Santo  

 

 

 

1.Em que consiste o projeto “Baú de Leitura”? 

 

      1.1.Explique como funciona, os seus objetivos e os meios que estão envolvidos nesse projeto. 

 

      1.2.No âmbito do projeto, que atividades são promovidas para desenvolver os hábitos de 

leitura? 

 

2.Como tem sido a adesão dos alunos? 

 

3.Qual é a faixa etária que participa mais nas atividades? 

 

4. Onde funciona o “Baú de Leitura”? 

 

4.1.Esse espaço oferece condições para promover as atividades? Dê a sua opinião. 

 

5.Que avaliação faz deste projeto, tendo em conta a fomentação dos hábitos de leitura nos 

jovens? 

 

6.O que poderia ser feito especificamente para melhorar os índices de frequência da biblioteca e 

a participação em atividades para fomentar o gosto pela leitura, especialmente no Ensino Básico? 

 

7.No seu entender, o que acha que, também, deveria ser feito na escola para incentivar os jovens 

para a leitura? 

 

 8.Poderá acrescentar outras informações pertinentes que não estejam contempladas nas 

questões. 

 

 

Obrigada. 

 

 

 

   A presente entrevista realiza-se no âmbito de uma tese de mestrado em Estudos Portugueses. 

 

   Pretende auscultar a implementação de projetos, bem como a sua dinâmica, na criação de 

hábitos de leitura. 

 

   É assegurada a confidencialidade e anonimato das respostas. Agradeço a sua colaboração, que 

é imprescindível para o êxito deste trabalho, pedindo a total sinceridade e objetividade nas 

respostas. 
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Entrevista aos Encarregados de Educação do 9ºano da Escola B/S Prof. Dr. Francisco de 

Freitas Branco, Porto Santo  

 

 

 

 

1.Quantos filhos tem a estudar? 

 

2 Que idades têm? 

 

3.Os seus educandos têm hábitos de leitura? 

 

4.Quando o seu educando lê um livro, fá-lo por prazer ou obrigação? 

 

5.O que costuma fazer para educar os seus filhos na leitura? 

 

6.Tem por hábito comprar livros para os seus filhos? 

 

7.Os seus filhos pedem-lhe para comprar livros? 

 

8.O/A sr./sra tem hábitos de leitura? 

 

9.Que livros costuma ler? 

 

10.Porque é que muitos jovens não gostam de ler? 

 

11.No seu entender, o que é necessário fazer para desenvolver o gosto pela leitura nos jovens? 

 

 

Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A presente entrevista realiza-se no âmbito de uma tese de mestrado em Estudos Portugueses. 

 

   Pretende auscultar a opinião dos Encarregados de Educação, no que concerne à leitura. 

 

   É assegurada a confidencialidade e anonimato das respostas. Agradeço a sua colaboração, que 

é imprescindível para o êxito deste trabalho, pedindo a total sinceridade e objetividade nas 

respostas. 
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Entrevista ao responsável pela biblioteca da Escola B/S Prof. Dr. Francisco de Freitas 

Branco, Porto Santo  

 

 

1.A biblioteca promove ações de dinamização e sensibilização para fomentar o gosto pela 

leitura? Quais? 

 

2.Como tem sido a adesão dos alunos? 

 

3.As condições que a biblioteca oferece convidam à leitura? 

 

4.Como classifica a afluência a este espaço? 

 

5.Quais as idades dos jovens que frequentam habitualmente este espaço? 

 

6.O que poderia ser feito especificamente para melhorar os índices de frequência e fomentar o 

gosto pela leitura, especialmente no Ensino Básico? 

 

7.Tem alguma formação específica nesta área? 

     

    7.1.Que importância atribui à formação? 

 

8.Como está organizado o espaço? 

 

9.Existe uma base de dados dos livros existentes na biblioteca? 

 

10.Como classifica este espaço quanto à diversidade e qualidade dos livros existentes? 

 

11.Considera o horário da biblioteca convidativo para a sua frequência? Porquê? 

 

12.Considera este espaço apelativo? Porquê? 

 

     12.1.Se não, o que é necessário para que este espaço seja considerado ideal para a 

comunidade escolar? 

 

13.Poderá acrescentar outras informações pertinentes que não estejam contempladas nas 

questões. 

 

Obrigada. 

 

 

   A presente entrevista realiza-se no âmbito de uma tese de mestrado em Estudos Portugueses. 

 

   Pretende auscultar a afluência à biblioteca, bem como a sua dinâmica. 

 

   É assegurada a confidencialidade e anonimato das respostas. Agradeço a sua colaboração, que 

é imprescindível para o êxito deste trabalho, pedindo a total sinceridade e objetividade nas 

respostas. 
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Entrevista ao responsável pela Biblioteca Municipal do Porto Santo  

 
1.A biblioteca promove ações de dinamização e sensibilização para fomentar o gosto pela leitura? 

1.1.Que tipo de atividades são promovidas? 

1.2.A que faixa etária são dirigidas?  

 

2.Como tem sido a reação /adesão do público? 

 

3.As condições que a biblioteca oferece convidam à leitura? 

 

4.Como classifica a afluência a este espaço? 

 

5.Qual é a faixa etária que mais frequenta esta biblioteca? 

 

6.O que poderia ser feito especificamente para melhorar os índices de frequência e fomentar o gosto pela 

leitura, especialmente nos jovens entre os 10 e os 16 anos? 

  

7.Como avalia a frequência dos jovens e dos adultos neste espaço? 

 

8.Tem alguma formação específica nesta área? 

     

    8.1.Que importância atribui à formação? 

 

9.Como está organizado o espaço? 

 

10.Existe uma base de dados dos livros existentes na biblioteca? 

 

11.Como classifica este espaço quanto à diversidade e qualidade dos livros existentes? 

 

12.Considera o horário da biblioteca convidativo para a sua frequência? Porquê? 

 

13.Considera este espaço apelativo? Porquê? 

 

     13.1. Se não, o que é necessário para que este espaço seja considerado ideal para a comunidade da 

ilha? 

 

14. Algumas bibliotecas de Portugal Continental implementaram o projeto “Comunidade de Leitores”, 

espaço de partilha e discussão de livros para jovens e adultos. 

      14.1. Conhece o projeto? Se sim, qual a sua opinião? 

      14.2. Será que no Porto Santo era possível promover um projeto desta natureza? 

      14.3. Que benefícios poderia trazer à população? 

 

15. Poderá acrescentar outras informações pertinentes que não estejam contempladas nas questões. 

 

Obrigada pela colaboração. 

 

   A presente entrevista realiza-se no âmbito de uma tese de mestrado em Estudos Portugueses. 

 

   Pretende auscultar a afluência à biblioteca, bem como a sua dinâmica. 

 

   É assegurada a confidencialidade e anonimato das respostas. Agradeço a sua colaboração, que 

é imprescindível para o êxito deste trabalho, pedindo a total sinceridade e objetividade nas 

respostas. 



 

XIV 

 

 

 

Entrevista ao Presidente da empresa “Areal Dourado” do Porto Santo  

 

1.Em que é que consiste o projeto “Areal Dourado”? 

 

2.Como e onde funciona? 

 

3.Quais os objetivos envolvidos neste projeto? 

 

4.No âmbito do projeto, que atividades são promovidas para desenvolver os hábitos de leitura? 

 

4.1.Qual é o público-alvo? 

 

4.2.Como tem sido a adesão do público porto-santense? 

 

4.3.Qual é a faixa etária que participa mais nas atividades? 

 

5.No seu entender, como classifica o nível literácito da população do Porto Santo? 

 

6.Que avaliação faz deste projeto, tendo em conta a fomentação dos hábitos de leitura nos 

jovens? 

 

7.Poderá acrescentar outras informações pertinentes que não estejam contempladas nas questões 

e que tenham a ver com hábitos de leitura no Porto Santo. 

 

Obrigada. 

 

   A presente entrevista realiza-se no âmbito de uma tese de mestrado em Estudos Portugueses. 

 

   Pretende auscultar a dinâmica da empresa, no que diz respeito à fomentação de hábitos de 

leitura. 

 

   É assegurada a confidencialidade e anonimato das respostas. Agradeço a sua colaboração, que 

é imprescindível para o êxito deste trabalho, pedindo a total sinceridade e objetividade nas 

respostas. 
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ANEXO I – Inquérito por questionário aos alunos 

 

Inquérito dirigido aos alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico que frequentam a Escola 

Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo 

 

1. Sexo:   Feminino     Masculino 

 

2. Idade: ___ 
 

3. Ano de escolaridade:   5ºano      6ºano        7ºano         8ºano       9ºano 

 
4. Ordena os seguintes passatempos, de acordo com a frequência com que os 
praticas.  
(Assinala as opções por ordem decrescente, sendo 6 o mais frequente e 1 o menos frequente). 

 

 Ler …………………………………………  
 Praticar desporto…………………………    
 Ouvir música………………………………  
 Ver televisão ……………………………..  
 Jogar no computador ……………………  
 Outro. Qual? _____________________   

 

5. Gostas de ler?   Sim   Não 

 
    5.1. Se respondeste SIM, assinala as razões pelas quais aprecias a leitura: 

 Aquisição de conhecimentos ……………  

 Enriquecimento da cultura geral ………..   
 Criação de um mundo imaginário  ……..   
 Apropriação de vocabulário ……………..  
 Por prazer ………………………………….  
 Para ocupar o tempo livre ……………….   
 Outro. Qual? ______________________  

 

   O presente inquérito realiza-se no âmbito de uma tese de mestrado em Estudos Portugueses. 

 

   Pretende aferir os hábitos de leitura nos alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 

 

   Por favor, lê atentamente e responde a todas as questões. Nas respostas de tipo “fechado” é 

favor assinalar com uma X e, nas de tipo “aberto”, responder de modo sucinto. 

 

   É assegurada a confidencialidade e anonimato das respostas. Agradeço a tua colaboração, que é 

imprescindível para o êxito deste trabalho, pedindo a total sinceridade e objetividade nas 

respostas. 
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  5.2. Se respondeste NÃO, assinala as razões que te levam a não gostar de ler: 
 

 Dificuldade de concentração …………….  
 Dificuldade de compreensão …………….                             
 Falta de motivação ……………………….  
 Tenho outras preferências……………….   

 Outro. Qual? ______________________  

 
 
6. Com que frequência lês: 

Muito            Alguma           Pouca              Não 
          frequente     frequência        frequência       leio 

 

   contos ……………………………………………………                
    romances ………………………………………………….                        
    livros de banda desenhada ……………………………..                         
    histórias de animais/fábulas …………………………….                         
    ficção científica ……………………………….................                         
    policiais …………………………………………………….                         
    poesia ………………………………………………………                                     
    jornais desportivos ……………………………………….                         
    jornais diários ou semanários …………………………..                         
    revistas ……………………………………………………                         
    aventuras ………………………………………………….                         
    contos tradicionais/contos de fadas ……………………                         
    enciclopédias/livros científicos ou históricos ………….                          
    biografias ………………………………………………….                          
    outros. Quais? _______________________________                          
     
 
7. Costumas ler: 
 

     Todos os dias                 Às vezes                    Durante a semana 

     Aos fins de semana       Nas férias           Raramente leio       não leio 

 
 
 
8. Quantos livros lês, em média, por ano? 
 

            nenhum                 1 ou 2                  3 ou 4                       5 ou mais 

 
 
9. Quando lês um livro, fá-lo por:  
 

    9.1.     prazer                                obrigação 
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    9.2. Os livros que costumas ler são de autores: 
 

             portugueses                             estrangeiros                          ambos 

     
   
 
 10.Se lês por prazer, indica no máximo três nomes de escritores que leste: 
 
          a)______________________________________ 
          b)______________________________________ 
          c)______________________________________ 
 
    
 
    10.1. Refere no máximo três livros que tenhas lido. 
 
          a)______________________________________ 
          b)______________________________________ 
          c)______________________________________ 
 
 
   
11. Se costumas ler por obrigação, indica dois nomes de escritores que tenhas lido. 
 
         a)_____________________________________ 
         b)_____________________________________ 
 
 
      11.1. Refere no máximo dois livros que tenhas lido. 
 
         a)_____________________________________ 
         b)_____________________________________ 
 
 
12. Caso nunca tenhas lido, indica dois nomes de escritores que tenhas ouvido falar. 
 
          a)_____________________________________ 
          b)_____________________________________ 
 
 
13. Que temas preferes? (assinala no máximo duas opções) 
 

              aventura           policiais   informativos  históricos 

              ficção cientifica        romances  outros __________________ 

 
 
14. Descobriste o prazer da leitura, através: 
 

      de um professor     da família     de um amigo    não tenho prazer em ler 
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15. És incentivado para a leitura pelos: 
                                                                   Sim    Não      Muitas vezes    Raramente      Nunca 

      15.1. teus pais ……………………….                              

      15.2. teus professores ………………                              

 
 
 
 
16. De que forma é que os teus pais te incentivam para a leitura? 
            (Assinala no máximo duas opções). 
 

 comprando livros ………………………………………………    

 incentivando-te a comprar livros ………………………….....  

 pedindo livros aos amigos para leres ……………………….  

 conversando contigo sobre a importância da leitura ………  

 lendo contigo …………………………………………………..      

 aconselhando livros que já leram ……………………………  

 não incentivam …………………………………………………      

 outro. Qual? _____________________________________  

 
 
 
 
17. De que forma é que os teus professores te incentivam para a leitura? 
            (Assinala no máximo duas opções). 
 

 lendo e analisando textos na aula …………………………...    

 aconselhando livros ……………………………………………  

 levando livros para a aula …………………………………….      

 fazendo visitas à biblioteca …………………………………...      

 promovendo atividades literárias …………………………….      

 promovendo encontros com escritores ……………………..       

 fazendo concursos e jogos literários ………………………..       

 dinamizando a biblioteca de turma ………………………….      

 realizando semanas culturais ………………………………..      

 outro. Qual? _____________________________________      

 não incentivam ………………………………………………....     
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18. Consideras as práticas de leitura nas aulas de línguas: 
  

    Muito importantes   Importantes    Pouco importantes     Nada importantes  

 
      18.1. Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
19. Onde adquires os livros que lês? 
 

          na biblioteca da escola       na biblioteca municipal      na livraria 

          peço emprestado     não tenho hábitos de leitura       outro ___________ 

 
 
20. Onde preferes ler? 
 

       na biblioteca    na aula   no quarto    na sala    outro local    

       não leio 

 
 
 
21.Indica dois benefícios da leitura no teu dia a dia. 
 
     a) _________________________________________________________________ 
 
     b) _________________________________________________________________ 
 
 
 
22. O que pensas que poderia ser feito para que gostasses mais de ler? 
      

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela tua colaboração. 



 

 

VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


