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Resumo           

Este relatório descreve uma aula teórico-prática da disciplina de Técnicas de Análise 

Textual das licenciaturas em ensino de Português-Francês, Português-Inglês e Português-

Latim-e-Grego da Universidade de Aveiro as quais se destinam basicamente à formação 

integrada de professores do ensino preparatório e secundário nas várias componentes.           

Relativamente aos planos de estudo em vigor, a disciplina em questão apresenta, para 

cada um dos cursos, um peso de três unidades de crédito traduzidas numa carga horária de 

três horas teórico-práticas semanais e é� leccionada no 2º semestre do 4º ano, o último 

semestre lectivo antes do estágio pedagógico. Os alunos possuem, nos últimos semestres 

antes do estágio, os conhecimentos teóricos básicos que lhes possibilitam uma abordagem do 

texto literário e necessitam de modelos de análise textual que lhes permitam, na prática, 

desenvolve análises textuais.  

A disciplina de Técnicas de Análise Textual, como se pode observar no seu programa, 

debruça-se sobre três modelos de análise no âmbito da linguística textual tendo em conta as 

três vertentes principais do texto literário: texto dramático, texto narrativo, texto poético. Na 

presente aula, inicia-se propriamente a aplicação do primeiro modelo.  Trata-se da adaptação 

de um estudo proposto por Keir Elam (1980) o qual integra vários tópicos de análise linguística 

dos quais foram seleccionados treze, como consta do programa da disciplina.           

Na aula descrita neste relatório, serão abordados os seis primeiros pontos de análise, os 

quais são imprescindíveis para que a segmentação do texto, a sua divisão em pequenas 

partes, ou segmentos, seja efectuada segundo os critérios propostos pelo autor, ou seja, em 

unidades deíctico-ilocutórias. Uma segmentação do texto é ainda o ponto de partida para, nas 

aulas seguintes, se proceder à integração dos restantes aspectos em estudo.  

A pertinência desta aula, e da primeira unidade em geral, prende-se com a escassez 

de modelos de análise em relação ao texto dramático, a qual dificulta ao estagiário/professor 

no ensino secundário uma abordagem deste tipo de texto que tenha em conta a sua 

especificidade e características a nível linguístico. O estagiário/futuro professor poderá� utilizar 

este modelo, adaptando-o previamente aos conteúdos programáticos e ao nível de 

conhecimentos da turma no campo da linguística. Algumas sugestões serão dadas no final da 

unidade nesse sentido. Tal como é apresentado, o modelo permite aos alunos/futuros 

professores tomarem consciência de vários aspectos linguísticos que integram este tipo de 

texto e da sua inter-relação.  

Pensamos que é tempo de o texto dramático deixar de ser encarado como um texto 

literário de menor importância e, tal como os outros tipos de texto, passar a ser objecto de uma 

análise linguística apropriada e bem conduzida nas nossas escolas. Para tal esperamos, com 

esta unidade, dar um modesto contributo.  
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