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“O princípio de uma didática da produção escrita é 
que os objetivos sociais, tal como definidos pela 
política escolar de um determinado país, são 
absolutamente prioritários, e que a teoria deve 
estar ao serviço desses objetivos sócio-políticos.  
Isso significa que não devemos simplesmente 
‘aplicar’ as teorias ao ensino (rejeição do 
aplicacionismo), mas, ao contrário escolher elementos 
teóricos que pareçam ser úteis e adaptá-los no 
quadro dos programas e dos métodos de ensino 
(princípio da transposição didática)”. 



“Estas três últimas décadas de estudo e 
investigação são, por certo, muito pouco tempo 
para poderem ter influenciado as práticas de 
ensino da escrita nas nossas escolas e nas 
instituições de formação de professores”. 
 

 



 « (…) autant les recherches ont porté sur la 
planification et sur le retour sur le texte, 
autant les problèmes posés par la mise en 
texte ont été négligés. En fait, cette 
composante - qui était quasi-vide dans le 
modèle de Hayes et Flower (1980) - n'est que 
partiellement étudiée par le modèle de Levelt. 
Celui-ci, en se limitant à la production des 
mots et des phrases, ne traite pas de 
l'enchaînement des phrases, et donc de la 
structure des textes et des problèmes que 
pose sa production.» 
 



1. Da (má) escolarização da escrita 
 - ausência de sujeito; 
 - ausência de trabalho sobre o texto; 
 - ausência de (sentido para a)  tarefa 
 

2. A produção escrita na escola  
 - presença do sujeito; 
 - presença de trabalho sobre os (géneros  de) textos; 
 - presença de (sentido para a) tarefa  

 
3. Os dispositivos didáticos  associados a diferentes 

modos de trabalho com a escrita 
  



PROCESSUAL 
(textos) 

PESSOAL 
(sujeitos) 

SOCIAL 
(contextos) 

(Pereira, 2008; Pereira, Aleixo, Cardoso & Graça, 2010) 



 la situation de communication et ses enjeux ; 
 le référent (savoirs encyclopédiques); 
 le genre textuel : but du texte, contrat 
    communicatif, mode de mise en discours et 
 structure compositionnelle, et les spécificités 
     rhétoriques et langagières ; 
 la langue comme système: lexique, 

syntaxe,ponctuation et orthographe ; 
 le texte : mécanismes de cohérence (cohésion 
    nominale et verbale) et de progression du texte; 
 la mise en page: intitulés, marques graphiques, 
     iconographie, etc. 



Era um homem bem vestido   

Foi beber no botequim   

Bebeu muito, bebeu tanto   

Que   

  Saiu   

    De   

      Lá   

        Assim   

As casas  passavam   em volta   

Numa procissão sem fim   

As coisas todas rodando   

  

  Assim   

Assim   

    Assim   

  Assim   

          Millôr Fernandes   

          Trinta Anos de Mim Mesm o   

  

Compreensão   do   texto   



 

 

Inês Cardoso   
Luísa Álvares Pereira   

Ensinar a escrever, na escola, hoje   
5 de Maio de 2011   

Compreensão   do   texto   

  

1.   O modo como começa o poema faz lembrar o começo de um certo tipo  

de histórias. Qual?   

2.   Atenta na figura do homem a que o texto se refere.   

  2.1. O que faz ele no botequim?   

  2.2.  Ele sai aos ziguezagues. Transcreve o verso que o prova.   

  2. 3.  Já na rua, como se lhe apresentam as coisas?   

  2.4.  Que passagem do texto melhor ilustra a tua resposta a 2.3.?   

3.   Atribui um título ao texto.   

  

Expressão   escrita   

  Trabalho de casa:    

    

  Constrói um poema , em que a forma dos versos faça lembrar, como  

neste, o  seu conteúdo.   Dá - lhe um título.  (F az  esta   tarefa numa folha à parte,  

para entregares ao teu professor , na próxima aula.)   

  

  



 De repente, não tinha ideia nenhuma [hm hm], comecei a escrever aquilo ao 
calha e depois, de repente, (…), nem ia a meio, lembrei-me e comecei [hm hm] 
a... mais a não estar inspirada. Queria fazer e ao mesmo tempo não estava 
inspirada. (MA) 

 
 às vezes os professores dizem até umas tais linhas, tens de escrever até ali, 

(…) há pessoas que não têm muito para escrever, que não lhes vem nada à 
cabeça e quando, quando não vem nada à cabeça, nós escrevemos coisas que 
não têm significado e não têm nada a ver com o que temos de escrever (…) a 
professora, depois, critica o texto, que não tem nada a ver com o que pedia 
(…). Porque há pessoas que escrevem muito e com, com… o sentido não dá 
nada, não dá nenhum sentido [exacto]. E há pessoas que escrevem muito 
pequeno e dá um sentido enorme àquela história (…) (R) 

(Cardoso, 2009) 



  “equacionar o problema das condições 
escolares geradoras de escrita e de 
trabalho intencional que se impõe na escola 
para o desenvolvimento da reflexão sobre a 
língua. Não se trata de colocar os alunos 
perante a realização de actividades 

ocasionais de escrita, mas da organização 
de um sistema interactivo de 
produção e de partilha de textos 
pelos alunos”(Santana, 2003) 
 



  Neste “ Círculo de Letras” sentimo-nos protegidos recebendo uma 

formação que nos ajuda a conviver com os nossos medos e a 

superá-los. Aprendemos a levar tudo, por mais grave que seja, até ao 

lado positivo. Partilhamos as nossas emoções da vida, aceitando as 

diferenças uns dos outros. Cooperamos, dialogando na procura da 

solução para os nossos problemas sem nervosismo nem exaltação, 

só com paz na alma. 

 Passar por esta experiência é uma forma de ter mais empenho na 

aula de Português e de estar mais seguro quando temos de 

escrever; é perceber que podemos escrever textos de várias 

maneiras. Para alguns é poder descobrir o   lado  criativo que não 

conheciam; é conhecer as palavras e o sentido delas. Começamos a 

ver que colegas nossos poderão  ser escritores um dia. Um deles 

chega mesmo a dizer “ sem oficina não vivo, sem ela não sonho, sem 

ela não imagino”. 

 Termos a oportunidade de escrever, criar e ler os nossos textos com 

a ajuda de alguém como a nossa professora  é um bem precioso no 

nosso percurso escolar. Ela faz-nos ver a escrita com outros olhos, 

dá-nos confiança para avançarmos com alegria e boa disposição. 

 Carta ao Diretor , in Oliveira, R. M. (2011). Escritas de Vida, Histórias 

da Escola. Porto, Cordão de leitura.  

   

 



“Ao descaracterizar o aluno como sujeito, 
impossibilita-se-lhe o uso da linguagem”. 

Pereira & Cardoso(2012) 

 “Como dar ao aluno o direito a ser sujeito dos seus 
escritos, sem cair naqueles lugares tão comuns de o deixar 
desamparado perante tarefa tão complexa ou de o 
submeter à produção escrita de textos que já rotinizou 
enquanto jovem e, portanto, já conhece – eis o desafio”. 



“Eu, pecadora, me confesso. Não tenho tido 
experiências fantásticas no ensino da escrita” 
(Cr.) – dificuldades a ensinar a escrever 
 

“A minha experiência com o ensino da escrita 
narrativa é, porventura, semelhante à de outros 
professores de Língua Portuguesa, ou seja, 
pouca ou muito pouca…” (Cl.) – pouco 
tempo para a escrita 
 
 
 



“A minha experiência com o ensino da escrita 
narrativa não tem sido das melhores, pois cada vez 
mais os alunos criam resistência à produção 
escrita, poucos são aqueles que o fazem 
espontaneamente e por gosto.” (Da.) 
 

“Após o momento de produção escrita na aula, 
recolho os textos e, normalmente em casa, porque 
na escola raramente tenho tempo, leio-os e corrijo-
os (…). Posteriormente, devolvo-os aos respectivos 
donos (…)” (Cl.) 
 



“olha/o que é que tens de dizer à partida? Qual é a tua 
opinião/sobre isto/sobre a indisciplina na escola/tens que 
dizer qual é a tua opinião/DEPOIS tens de 
argumentar/justificar/ por que é que pensas dessa forma/”.   

 
“Sobre algumas falhas/ que tiveram  no texto da aula 

passada/vejam lá se neste texto já não as fazem”. 
 
“Atenção aos parágrafos”.(aula professor B) 
 
 
para serem ajudados no desenvolvimento 

da produção escrita, os alunos precisam 
de indicações activas e  positivas.  

 



Não há autor nem compreensão do 
próprio processo de escrita; 

 
Não há reflexão sobre a elaboração do 

texto ; 
 

Não  se estabelece uma  relação  positiva 
com o  saber (escrever)–alunos e 
professores. 



 
“O nosso pressuposto, portanto, é o de que a formação para o 

ensino da escrita tem de despertar o professor para observar a 
sua própria relação com a escrita e a forma como esta 
determina as suas opções didácticas – elegendo a partilha dos 
textos escritos individuais e a interacção que daí decorre como 
vias de acesso, convictas do potencial das interacções como 
transformadoras da forma como cada um se vê como escritor, 
como, aliás, também foi demonstrado acontecer no National 
Writing Project, nos Estados Unidos”. 

 
 
Pereira, L. A., & Cardoso, I. (2010). Os textos de reflexão (livre) em contexto de formação 

de professores de escrita: Que género? Que mundos? Que desafios? In A. I. Andrade 
& A. S. Pinho (Eds.), Línguas e educação: práticas e percursos de trabalho colaborativo. 
Perspectivas a partir de um projecto (pp. 133-156). Aveiro: Universidade de Aveiro  

 
 
 
 
 



• 1. Ensine aos jovens estratégias para planificar, rever e editar os seus próprios 
escritos; 

• 2. Estabeleça objetivos claros e específicos para os jovens alcançarem com os 
seus produtos escritos; 

• 3. Ensine aos jovens como escrever frases mais complexas (elaboradas); 

• 4. Estimule os jovens através de atividades de pré-escrita que os ajude a reunir e 
organizar ideias para as suas composições; 

• 5. Motive os jovens para  que abordem a escrita como um processo; 

• 6. Ensine aos jovens estratégias e procedimentos para sumariar o material, uma 
vez que isto melhora a sua habilidade de apresentar a informação precisa e de 
forma concisa nos seus escritos; 

• 7. Desenvolva modalidades de ensino onde os jovens possam em conjunto 
planificar, desenvolver o rascunho e rever as suas composições; 

• 8. Torne possível aos jovens a escrita com recurso às tecnologias de 
processamento de texto; 

• 9. Envolva os jovens em atividades de escrita concebidas para aguçar a sua 
capacidade de questionação; 

• 10. Providencie aos jovens bons modelos para cada tipo de escrita que seja o 
foco da instrução; 

• 11. Peça a escritores com dificuldades que monitorizem a sua performance e o 
seu comportamento na escrita; 

• 12. Providencie tempo suficiente para que os jovens escrevam; 



 Um elefante estava tranquilamente a jogar com uma 
bolinha de plástico. 

 Apareceu um tigre faminto que tragou o elefante 
com um pouco de molho de tomate.  

 Uma antílope, boa cozinheira, devorou o tigre 
ensopado com legumes. 

 Um macaco de gravata e chapéu de coco lambuzou 
a antílope assada no espeto.  

 Um rato acrobata engoliu o macaco passado pelo 
sal. 

 Um escaravelho mal acordado degustou o rato em 
espetinhos com arroz. 

Mas a mosca, enojada, fez uma careta: “Escaravelho, 
argh, isso faz-me mal ao fígado!”.  

 
Bernard Friot, Histoires pressées 

 



Um elefante estava tranquilamente a jogar com uma bolinha de 

plástico. 

 Apareceu um tigre faminto que tragou o elefante com um pouco de 

molho de tomate.  

 Uma antílope, boa cozinheira, devorou o tigre ensopado com legumes. 

 Um macaco de gravata e chapéu de coco lambuzou a antílope assada no 

espeto.  

 Um rato acrobata engoliu o macaco passado pelo sal. 

 Um escaravelho mal acordado degustou o rato em espetinhos com 

arroz.  

Mas a mosca, enojada, fez uma careta: “Escaravelho, argh, isso faz-me 

mal ao fígado!”.  
 

Bernard Friot, Histoires pressées/histórias curtas  



 Após a leitura do texto, questioná-lo no sentido de ativar não 
só a compreensão do seu conteúdo mas também a 
apropriação do seu modo de construção.  

 

 Questões possíveis: 
• É uma história engraçada – porquê? É uma história possível? 

• O título está adequado? (É um título que funciona ao contrário da história, destaca-se 
pelo contraste, pela expetativa que cria e não cumpre). 

• Vamos observar o texto – sublinhar e aproximar os animais, para ver por que ordem 
aparecem. 

• Uma palavra serve para introduzir um acontecimento que muda a tranquilidade do 
início – qual é? (“Apareceu”). 

•  Ninguém come o escaravelho. A mosca não o quer comer? Que palavra introduz esta 
alteração no final da história? (“Mas”). 

• ….. 



Um elefante estava tranquilamente a jogar com uma 
bolinha de plástico.  

Veio um crocodilo meio idiota que engoliu o elefante com 
maionese. 

Uma grande vaca meio mentirosa degustou o crocodilo 
empanado. 

Um coala bastante prendada saboreou a vaca em 
churrasco.  

Um ouriço bem vestido degustou o coala  com molho de 
vinagre. 

Uma borboleta um pouco apressada tragou o ouriço 
recheado. 

Mas o percevejo, de mau humor, fez uma careta: 
“borboleta, argh, isso faz-me mal ao fígado!”.  



Com esta atividade, pretendemos mostrar como podemos 
orientar um trabalho de produção escrita coletiva, 
assente nos seguintes princípios : 

 Texto mentor – modelo da estrutura organizacional do texto; 
 Leitura/diálogo sobre o texto centrado mais nos “pontos 

críticos” para a escrita do que na informação veiculada pelo 
texto; 

 Atividades orientadas para a compreensão e crescente 
apropriação do processo de elaboração das frases e de 
construção do texto; 

 Articulação de atividades metalinguísticas com a produção de 
texto: as listas de palavras de diferentes classes, o 
enriquecimento do vocabulário concorrem diretamente para a 
produção escrita. 



“A história do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá começa com a seguinte 
trova popular: 

«O mundo só vai prestar 
Para nele se viver 

No dia em que a gente ver 
Um gato maltês casar 

Com uma alegre andorinha 
Saindo os dois a voar 

O noivo e a sua noivinha 
Dom Gato e dona Andorinha» 

(Trova e filosofia de Estêvão da Escuna, poeta popular) 
  

Na Dedicatória, o autor designa a história como uma «fábula». 
Ora a fábula é um texto narrativo cujas personagens são 
animais e em que existe a intenção de moralizar. 
  
Elabora um comentário com cerca de cento e vinte palavras 
sobre a(s) mensagem(ns) que, em tua opinião, o autor pretende 
transmitir ao mundo dos homens através de O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá: uma História de Amor. 



Para mim a Trova de Estêvão da Escuna não está certa, 
seja na realidade, em fábulas ou em contos de fadas os 
gatos, no geral, são sempre inimigos das andorinhas. 
Qualquer andorinha que se atravesse no caminho de um 
gato é morte certa, só se elas passarem a voar isso já é 
outro assunto. Se um gato estiver enervado com alguma 
coisa qualquer animal que se atravesse no seu caminho, 
morre! Voltando ao assunto do Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá, como é que um gato pode cassar-se 
com uma andorinha, é impossível um gato casar-se com 
uma andorinha. 
É a lei da vida. 



  Releitura da primeira versão: correcção de 
aspectos relacionados com problemas no 
registo de língua; erro de coerência 
(sentido) – repetição sem avançar com 
nova ideia; pontuação; construção 
sintáctica; ortografia. 
 

  Focalização nos aspectos “corrigidos” no 
teste – foi possível perceber as correcções e 
concluir que incidiam nos problemas 
acabados de identificar e corrigir. 



Para mim, a Trova de Estêvão da Escuna não está 
certa, seja na realidade, seja em fábulas ou em 
contos de fadas. Os gatos, no geral, são sempre 
inimigos das andorinhas. Qualquer andorinha que 
se atravesse no caminho de um gato é 
provavelmente apanhada; só se ela passar a voar 
alto, isso já seria diferente. Voltando ao assunto do 
Gato Malhado e da Andorinha Sinhá, como é que 
um gato pode casar-se com uma andorinha? É 
impossível casarem-se. É a lei da vida. 



 Apontamentos a partir da instrução de escrita – especificidade 
do género pedido. 
 Primeira reacção ao ler a trova: estranho 
 Possível intenção de moral: união entre raças diferentes; não se 
deixar levar pelas aparências, por preconceitos; o valor da diversidade; 
multiculturalidade  
 Confronto do comentário feito – mesmo na segunda versão – 
com a pergunta do teste: o comentário redigido não respondia à questão. 
 
 O que me é pedido - Comentário (vou apontar como se faz): 
 - inclui uma explicação/exposição sobre o tema a ser tratado, 
resumo do conteúdo; inclui também uma parte argumentativa, de 
opinião. Posso fazer uma introdução em que indico o assunto que vou 
tratar. Depois o desenvolvimento, onde faço a exposição e a opinião. No 
fim, a conclusão onde faço um resumo do que escrevi. 

 



Pretendo neste comentário reflectir, dar a minha opinião sobre a 
mensagem que a fábula O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá quer 
transmitir ao mundo. 

Em primeiro lugar, vou falar da trova de Estêvão da Escuna que está 
logo no começo da fábula referida. Segundo esta trova popular, o mundo só 
vai prestar quando um gato e uma andorinha se casarem. Na realidade, isto 
é impossível, mas o que quer dizer é que a trova e a fábula estão a defender a 
união entre espécies/raças diferentes.  

Portanto, para mim, o que acabei de dizer significa que não nos devemos 
deixar levar pelas aparências, pelos preconceitos. Isto é, na fábula, o gato e a 
andorinha queriam casar-se porque se amavam; porém, venceu o preconceito 
e o final foi triste. Ora, isto dá-nos uma lição para o mundo dos humanos: 
para não sermos preconceituosos. Por isso, eu acho que esta obra quer 
mostrar às pessoas o valor da diversidade, da multiculturalidade, ou seja, 
conviver com pessoas de raças (religiões, partidos…) diferentes.  

Para finalizar, as mensagens que esta obra encerra são muito actuais: 
somos mais felizes se convivermos aceitando as diferenças uns dos outros, 
sem nos deixarmos levar pelos preconceitos instalados na sociedade.  





“O objetivo primeiro é o de instrumentalizar o 
aprendiz para que ele possa descobrir, com seus 
camaradas, as determinações sociais das situações de 
comunicação assim como o valor das unidades 
lingüísticas no quadro de seu uso efetivo. Nesta 
segunda opção estratégica, as intervenções 
sistemáticas do professor desempenham um papel 
central para a transformação das interações entre o 
aprendiz e o texto.” 

Schneuwly & Dolz, (2010), p. 40 

 

 

 

 



Alunos do 8.º 
 

 “Todas estas actividades foram realizadas pelos 
alunos com abertura e interesse, o que não aconteceu 
com o texto inicial que foi escrito com pouco 
empenho e dedicação.  

 De acordo com a ficha de auto-avaliação cedida aos 
alunos no final dos trabalhos, a maioria considerou 
terem sido benéficos, úteis e práticos todos os 
recursos disponibilizados, assim como as diferentes 
etapas seguidas na implementação da sequência.” 

 
 



As sequ~encias didáticas.. 



 
 
 

 
 

Unidade 
didática 
(de 
ensino) 

Sequência 
de ensino 
(didática) 

Projeto(s) 
de 
literacia(s) 



 
 
 

 
 

A escrita no fim da cadeia 

 

 

 

 

Texto - texto inventivo 

A escrita dos alunos geradora das 

tarefas 

 

 

 

Texto - género textual   

O projeto é o indicador do 

percurso 

Projeto( é responsável pelo 

envolvimento em práticas) de 

literacia 

Textos/Discursos - práticas sociais 

Não há autoria Autoria ficcional e real Autoria real 

Gramática + leitura = escrita Escrita contempla  leitura e 

gramática 

Produção de escritos com 

momentos de “paragem” para 

trabalho com géneros 

Individualidade Colaboração na reescrita Cooperação em todo o processo 

Professor dá instrução Professor acompanha a (re)escrita Professor e alunos sustentam o 

processo de escrita  

Textos a ler são modelos (autores 

consagrados) 

Leituras para compreender o 

processo de produção do género 

Interação da leitura e da escrita de 

diferentes géneros 

Reconhecimento Conhecimento localizado Conhecimento globalizado 

Só os textos “sagrados” contam   Atender aos textos “Sagrados” e 

aos “profanos” 

Textos “sagrados” e “profanos” 

interagem 

Distância  Escuta Escuta ativa 



Problemas de escrita/ 
constrangimentos 
 
- Finalidade do texto, 
situações de produção, 
suporte de escrita, 
textos mentores... 
 

Colaboração, 
negociação, 

sistematização 
- interação, trabalho 

individual, 
instrumentos de 

revisão/reescrita, auto 
e heterocorreção 

 
 

Sujeito-autor  
 

Escrita 
extraescolar, 

caderno de escrita, 
escrita criativa, 

poética, literária, 
livre, expressiva... 

 

Escrita 
pessoal 

Revisão 
Reescrita 

Géneros de 
texto 

(adotar e 
adaptar) 

 

Função identitária Função epistémica 

(Pereira, 2010) 



Textos 

• Mediação do processo de escrever: exercícios de planificação, 
textualização (diferentes versões), reescrita, revisão – reflexão 
sobre o processo 

Contextos 

• Ensino da escrita por géneros (situações de produção autênticas 
ou forjadas) – desafios reais de comunicação (intencionalidade e 
finalidade comunicativas) 

Sujeitos 

• Consideração da relação do aluno com a escrita 

• Promover construção epistémica pela adesão identitária. 



“Libélula vermelha. 
  Tira-lhe as asas: 
  Um pimentão.”             KIKAKU 

 
 

“Pimentão vermelho. 
  Põe-lhe umas asas: 
  Libélula.”                      BASHÔ/ 

mudado para português por HH                     
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  produzir um texto escrito não se aprende fazendo o que outros nos dizem para fazer;  

a aprendizagem da escrita exige regulações de segundo grau e não apenas regulação de primeiro grau 
(Pereira, 2002) ; as regulações de 1º grau são episódicas, as de 2º são intervenções na própria 
construção de conhecimentos pelos alunos;  

 
ausência de inscrição da produção textual numa situação comunicativa – consequência: 
invalidação da escolha de mecanismos linguísticos e discursivos adaptados; 
Ausência de sujeito –autor;  



 



 


