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Resumo 

 

No contexto do projeto de investigação “Protextos: Ensino da Produção de Textos 

no Ensino Básico”, desenvolvido no campo da Didática da Escrita e que aqui nos 

propomos descrever sumariamente, pretendemos apresentar um dispositivo didático – a 

sequência de ensino – que temos vindo a aperfeiçoar (Pereira, Aleixo, Cardoso, & Graça, 

2010; Pereira & Cardoso, 2012) e que se encontra subjacente tanto ao design do 

dispositivo de formação de professores do projeto mencionado como à planificação 

didática e aos materiais concebidos, implementados e validados no contexto formativo e 

investigativo do projeto (atuante nos 4.º, 6.º e 9.º anos da escolaridade obrigatória em 

Portugal). 

mailto:lpereira@ua.pt
mailto:lpereira@ua.pt
mailto:lucianagraca@ua.pt


 
 
 
 

2 

 

Primeiramente, descreveremos a sequência de ensino, ancorando-a conceptual e 

metodologicamente, e mostrando o(s) seu(s) valor(es), nomeadamente o facto de que se 

encontra fundada nos princípios básicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

(Bronckart, 2008, 2007, 1996), enfatizando os aspetos sociais, processuais e pessoais da 

produção escrita (Pereira, Cardoso, & Graça, 2009) e o ensino da escrita orientado por 

géneros de texto (Schneuwly & Dolz, 2004). No momento seguinte, mostraremos alguns 

dados recolhidos num programa de formação desenvolvido no âmbito do “Protextos” e 

baseado neste dispositivo de ensino e de formação, focando-nos no ensino da escrita do 

género literário “fábula”. 

 

Introdução 

Esta contribuição tem por base um conjunto de investigações que temos levado a 

cabo, no campo específico da Didática da Escrita, área fulcral para o desenvolvimento 

cognitivo e para a construção do saber, ainda que seja de tradição recente no sistema 

educativo português (Amor, 2004; Pereira et al., 2010). Entre os principais resultados 

destas investigações, têm-se destacado não só a complexidade dos processos de produção 

de diferentes géneros textuais e a necessidade de um ensino sistematicamente 

acompanhado e monitorizado pelo professor (Graça, 2010) como também a importância 

da motivação e da relação pessoal de alunos e de professores com a escrita (Cardoso, 

2009) para o desenvolvimento desta competência. E a verdade é que a informação já 

disponível sobre esta matéria, sem o apoio de uma modelização didática consistente e de 

uma formação de docentes que a atualize e aperfeiçoe, ainda não produziu os efeitos 

desejáveis, em termos do currículo e das práticas de ensino da escrita (Pereira et al., 2009). 

Na verdade, um dos principais problemas, entre nós, é o facto de ainda não terem 

sido formuladas orientações específicas, fundamentadas cientificamente, que conduzam a 

um ensino favorecedor da progressão da competência de produção escrita dos alunos, ao 

longo dos três ciclos do Ensino Básico (obrigatório), indicando, com precisão, o que 

distingue uma boa produção escritural de um determinado género num ciclo e no término 

do ciclo seguinte.  

Ora, com as nossas pesquisas, temos procurado aprofundar, precisamente, 

conhecimentos sobre os (géneros de) textos e a didática da produção de escritos, ao longo 

de toda a escolaridade, no sentido quer de identificar dispositivos e instrumentos capazes 

de promover a progressão na produção textual quer de validar critérios para análise e 

avaliação das produções escritas. Para garantir uma maior proficuidade destes trabalhos, 
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temos desenvolvido investigações em parceria com os próprios professores de língua(s), 

como é o caso do projeto “PROTEXTOS – Ensino da produção de textos no Ensino 

Básico”  (2010-2013)
1
, que procuraremos descrever, da seguinte forma: i) por um lado, 

enunciando as suas principais finalidades e apresentando o dispositivo de investigação 

montado, que se funde nos próprios dispositivos de formação e de ensino; ii) por outro, 

apresentando dados recolhidos de uma formação “Protextos”, voltada para o 

desenvolvimento das competências de alunos na escrita do género “fábula”. 

 

1. Protextos: um projeto para a formação e o ensino da produção escrita 

No quadro das lacunas diagnosticadas no campo da Didática da Escrita, e 

cingindo-nos ao caso português, o Protextos pretende dar um contributo, no sentido de 

construir e validar dispositivos didáticos capazes de promover o desenvolvimento da 

escrita de diferentes géneros de textos, ao longo dos três ciclos do ensino básico. A 

consciência da importância de uma união de esforços entre diferentes agentes educativos, 

como, em particular, professores destes três ciclos referidos, fez com que este projeto 

tenha sido montado de forma a reunir o trabalho destes docentes, numa mesma oficina de 

formação. Em relação às oficinas de formação, o projeto desenvolveu quatro (de 50 

horas), todas acreditadas para efeitos de progressão na carreira: i) a primeira decorreu de 

fevereiro a julho de 2010 e centrou-se no ensino da produção de textos poéticos, com 

recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); ii) a segunda, de fevereiro a 

julho de 2011, centrou-se no género narrativo “fábula”, sendo desta formação os textos 

dos alunos que analisaremos, nesta nossa contribuição; iii) as outras duas (2011/2012) 

centram-se em géneros ligados a escrever para aprender e a textos 

expositivos/informativos (mapas conceptuais, artigo de enciclopédia) e em géneros 

predominantemente argumentativos, como a carta de reclamação e o manifesto. Quanto às 

sessões formativas propriamente ditas, os formadores (na sua maioria, professores e 

membros da equipa Protextos) trabalharam em conjunto com professores que lecionam, 

                                                           
1
 PTDC-CPE-CED/101009/2008, coordenado por Luísa Álvares Pereira, Universidade de 

Aveiro – projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo 

Programa COMPETE: FCOMP-01-0124-FEDER009134 (Programa Operacional 

Temático Fatores de Competitividade do Quadro Comunitário de Apoio III e 

comparticipado pelo Fundo Comunitário Europeu FEDER). 
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mais especificamente, a turmas de 4.º, de 6.º e de 9.º anos de escolaridade
2
, sendo que os 

formandos tiveram a oportunidade de construir conhecimento acerca da modelização 

didática proposta – a Sequência de Ensino (SE) –, construindo, de forma colaborativa, 

exemplos destas modelizações, que implementaram, em sala de aula, com os respetivos 

alunos. 

O Protextos distingue-se, assim, por uma sólida articulação entre três grandes 

linhas de investigação. Por um lado, a construção de sequências de ensino em contexto de 

formação, de acordo com princípios didáticos mais coerentes com a complexidade do 

processo de escrita dos diferentes géneros de textos, e o respetivo teste e validação em sala 

de aula, com a consequente reflexão acerca dos resultados alcançados. Por outro lado, o 

estudo do próprio processo de formação contínua para o ensino da produção escrita, 

que continua por investigar, entre nós. E, na verdade, conhecendo-se a existência de uma 

correlação entre a formação dos professores e os resultados dos alunos, a compreensão 

desta correlação terá de passar por entrar nas salas de aula, estudando os agires didáticos 

de professores e de alunos. Por último, também há um grande interesse da nossa parte em 

determinar se a apropriação que cada professor fez do dispositivo “Sequência de ensino” e 

a forma como a atualizou, em sala de aula, terá ou não surtido efeitos em termos da 

evolução registada nos textos dos alunos. Para tal, será necessário elaborar instrumentos 

de análise das produções textuais, que sejam coerentes quer com os “parâmetros” que 

definem os géneros em causa (Coutinho & Miranda, 2009) quer com as sequências de 

ensino aplicadas.  

Com vista a cumprir os objetivos deste projeto, desenvolvemos duas grandes 

ordens de estudos. Os estudos intensivos e interventivos, como aqueles a que acabámos 

de fazer referência, que nos permitirão produzir conhecimento i) quer sobre programas de 

formação de professores e dispositivos didáticos – com ou sem recurso às TIC – para o 

ensino de diferentes géneros textuais, em diferentes níveis, e capazes de melhorar os 

resultados dos alunos, em produção escrita; ii) quer sobre as diferenças entre as produções 

textuais de alunos de 4.º, 6.º e 9.º anos produzidas antes (texto 1) e depois (texto 2) de uma 

determinada intervenção didática – mediante, no nosso caso, a implementação de 

sequências de ensino. Por sua vez, os estudos extensivos estão a ser realizados mediante a 

                                                           
2
 Níveis preferenciais por corresponderem a momentos de terminus de um ciclo e de 

passagem para o seguinte – primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico, 

respetivamente. 
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distribuição de questionários e visam, globalmente, dar a conhecer: i) as práticas de ensino 

da escrita nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos (como já referido, aliás, nos 4.º, 6.º e 9.º anos); e ii) as 

práticas de escrita escolar e extraescolar dos alunos dos mesmos anos de escolaridade, sem 

negligenciar a sua ligação com as TIC. Afinal, não se compreende que continue a existir 

um profundo desconhecimento, neste campo, uma vez que já há estudos nacionais sobre a 

leitura e os alunos.  

Como referimos anteriormente, uma vez que um dos objetivos gerais do projeto 

consiste em avaliar como uma determinada formação para o ensino da escrita por géneros 

textuais era suscetível de potenciar as práticas de ensino e de aprendizagem da produção 

escrita, por parte de professores e de alunos, vamos passar, no segundo momento deste 

texto, a uma breve descrição, e fundamentação, do dispositivo montado, e que é, em 

simultâneo, um dispositivo investigativo, formativo e didático: a sequência de ensino 

(Pereira & Cardoso, 2012), a que já temos vindo a fazer referência, ao longo deste texto.  

 

2. A “Sequência de Ensino”- dispositivo investigativo, formativo e 

didático 

No contexto do nosso projeto, este dispositivo, a que chamamos “Sequência de 

Ensino”, serve, assim, e ao mesmo tempo, para guiar o desenvolvimento das sessões de 

formação e as próprias intervenções didáticas, em sala de aula; daí que possamos 

considerar existir um isomorfismo entre a formação e o ensino (Pereira & Cardoso, 2010). 

A própria designação de SE prende-se, por um lado, com o objetivo de colocar o 

enfoque, desde logo, na importância de um ensino explícito da escrita, por parte do 

professor, junto de cada aluno, o que não significa que o aluno não tenha a sua 

responsabilidade no processo de aprendizagem. Por sua vez, o termo “sequência” 

pretende remeter para o caráter global e sequenciado do trabalho a realizar com os 

alunos. Por outras palavras, não é possível conceber uma SE para englobar a totalidade das 

dimensões constituintes de um determinado género de texto. Daí a importância de se 

colocar em prática várias sequências, ao longo de todo o currículo, de molde a cobrir o 

maior número possível de tais dimensões. E estas sequências de ensino devem centrar-se, 

então, num determinado género de texto, enquanto prática social e discursivo-textual 

(Marcuschi, 2005). Afinal, não é possível haver comunicação (oral ou escrita) sem a 

mobilização de um género. Por isso é que nos conseguimos compreender, em múltiplas 
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situações, já que usamos formatações idênticas para realizar uma mesma atividade de 

linguagem.  

Também importa acrescentar que a SE, fundada, como vimos, num ensino da 

escrita por géneros (Pereira, 2008; Pereira & Cardoso, 2011; Simões, Cerqueira, Correia, 

Pereira, & Cardoso, 2010), não surge, naturalmente, do nada, alimentando-se de outros 

procedimentos didáticos: i) em primeiro, da Sequência Didática (Graça & Pereira, 2008, 

2006, 2005; Pereira, 2000a, 2000b; Pereira & Graça, 2005; Pereira, 2007), que, conforme 

definida pelos autores (Dolz, Noverraz, & Schneuwly, 2004, p. 82; 2001), consiste num 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 

género textual oral ou escrito, e que tem subjacentes princípios básicos do ISD (Bronckart, 

2005); ii) em segundo, o nosso dispositivo também se encontra correlacionado com outras 

correntes de ensino da escrita, compatíveis com o trabalho por géneros e de uma forma 

sistemática, que advogam a importância de se consagrar, em sala de aula, um tempo para a 

própria escrita mais pessoal e criativa, fomentando uma adesão maior do sujeito e uma 

relação com a escrita mais favorecedora de uma implicação na aprendizagem (Cardoso & 

Pereira, 2008; Oliveira, 2011). 

O trabalho com as sequências de ensino engloba várias etapas. Numa primeira 

etapa, temos a fase da pré-intervenção, em que os professores aprofundam o seu 

conhecimento acerca dos parâmetros específicos que definem o género textual a trabalhar. 

Por exemplo, no caso da formação para o ensino da escrita da fábula, escolhemos quatro 

exemplos de textos do género fábula, considerando-os como Textos Mentores, ou seja, 

textos que funcionam como guia e exemplo, a vários níveis e em vários momentos da SE, 

sendo que tais textos podem, em determinadas circunstâncias e para determinados níveis 

escolares, ser elaborados pelo próprio professor. A leitura e a desconstrução do Texto 

Mentor (TM) permitirão ao docente selecionar determinadas dimensões que serão 

apresentadas aos alunos, ao longo da sequência. Daí que o TM funcione, mais do que 

como modelo, como um “caderno de encargos” de determinado género, evidenciando 

algumas das suas regularidades. O TM tem, assim, uma dupla função: i) servir como 

evidência do funcionamento do género (Quais as principais características deste género 

de texto? Que traços definitórios me permitem dizer que determinado texto é, 

indubitavelmente, um exemplo do género que estou a trabalhar?); ii) servir de exemplo de 

algumas das dimensões a serem trabalhadas junto dos alunos. Numa segunda etapa, 

encontramos a produção do texto 1, para diagnosticar dificuldades e facilitar a tomada de 
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opções a seguir. Numa terceira etapa, temos a intervenção didática propriamente dita, 

cujo enfoque é colocado em problemas específicos revelados pelos alunos, na primeira 

produção de texto. Na última fase de uma SE, procura-se que professores e alunos estejam 

capazes de avaliar a evolução dos textos, comparando as produções finais com as 

iniciais, utilizando uma linguagem comum, construída durante os módulos e que fora 

objeto de uma síntese, muitas vezes transferível para instrumentos de revisão. O professor 

pode constatar o efeito da sua ação e os alunos podem reconhecer a sua evolução e as 

dificuldades que ainda têm de ultrapassar. O esquema em baixo (figura 1) procura traduzir 

e sintetizar aquilo que dissemos, sobretudo neste ponto e no anterior, acerca do 

desenvolvimento de uma SE.  

 

 

Figura 1 - Sequência de ensino 

   

Ora, durante as sessões formativas, e como já tínhamos feito referência, também 

seguimos, precisamente, estes passos: análise de TM; recolha e análise das produções 

iniciais dos alunos; diagnóstico das dificuldades, por nível de ensino; e construção de 
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módulos didáticos a implementar, com base no nosso conhecimento sobre o género e nas 

dificuldades dos alunos
3
.   

 

3. A evolução da competência escrita a partir da análise de produções 

textuais 

Na formação para o ensino da escrita da fábula
4
, recolhemos dados muito variados, 

num total de 18 turmas. Todas as 15 turmas dos 15 professores que integraram o programa 

de formação tornaram-se grupos experimentais (GE) para esta ação. Outras três turmas, de 

professores da mesma área geográfica, mas que não tinham participado na formação, 

tornaram-se grupos de controle (GC) (Tuckman, 2005). Reunimos questionários iniciais e 

finais e os textos que os alunos realizaram, antes e após a implementação das sequências 

de ensino. Também gravámos algumas aulas
5
 e foram recolhidos materiais de formação e 

ensino. O quadro seguinte procura dar conta destes dados: 

 

                                                           
3
 Para uma maior compreensão destes processos, vide “A Sequência de ensino como 

dispositivo didático para a aprendizagem da escrita num contexto de formação de 

professores” (Pereira & Cardoso, 2012). 
4 “Ler e Escrever com o Texto Narrativo no Ensino Básico” (CCPFC/ACC- 62746/10). 

Foram formadoras nesta oficina Célia Graça, Inês Cardoso, Rosa Oliveira e Teresa Dias, 

com colaboração de Sónia Pereira. 
5
 Também foram observados excertos fílmicos das aulas pelos professores e 

formadores/investigadores – esta observação ocorreu aquando de uma entrevista de 

autoconfrontação (Clot, Faita, Fernandez, & Scheller, 2000). 

Grupos de  controle (GC) Grupos experimentais (GE) 

3 turmas 
4 . º ano (10 anos) 
6. º ano (12 anos) 
9. º ano (15 anos) 

15 turmas 
4 . º ano  – 6 turmas 
5 . º ano  – 1 turma 
6 . º ano  – 5 turmas 
8 . º ano  – 1 turma 
9 . º ano  – 2 turmas 

 Question á rio inicial a  
professores (3) 
 Question á rio inicial a alunos (52) 
 Produ ç ões textuais iniciais (52) 
 Produ ç ões textuais finais (50) 

 Question á rio inicial a professores/formandos (15) 
 Question á rio inicial a alunos (300) 
 Question á rio final a alunos (opcional  - 152) 
 Produ ç ões textuais iniciais (297) 
 Produ ç ões textuais finais (280) 
 Grava ç ões de aulas  – 4. º ano  – 6 turmas 
 Entrevistas de  auto - confronta ç ão – a professor do  
4. º ano de escolaridade 
 Mem ó rias descritivas dos formandos (15)  

 

 

Quadro 1 - dados recolhidos na formação para o ensino da escrita de 

fábulas 



 
 
 
 

9 

 

Com esta contribuição, vamos mostrar uma análise preliminar feita até agora. 

Escolhemos duas professoras de duas turmas de 4.º ano do mesmo agrupamento de escolas 

e os textos dos seus alunos antes da intervenção didática – produções iniciais dos alunos 

realizadas em fevereiro de 2011 – e do fim da intervenção didática planeada durante as 

sessões de formação (no final do ano letivo). Um total de 67 textos são aqui considerados: 

GE_7
6
_Professora E GE_10_Professora A 

Texto1: 11 

 

Texto 2: 9 

 

Texto 1: 24 

 

Texto 2: 23 

 

Fevereiro 2011 Maio 2011 Fevereiro 2011 Junho 2011 

Quadro 2 – textos aqui considerados pela análise, provenientes de dois GE 

 

Para uma consciencialização mais fina e mais sólida do que caracteriza, 

efetivamente, uma boa fábula – e para desencadear, afinal, uma apreciação dos textos 

iniciais com critérios mais coerentes com a especificidade do género -, foram analisadas, 

na oficina, 4 fábulas (TM: “A rã e o boi”, de Fedro; “A cigarra e a formiga”, de Bocage; 

“A raposa e o corvo”, de Esopo; “O lobo e o cordeiro”, de La Fontaine) e sintetizados os 

parâmetros que o grupo considerou serem definitórios de uma fábula. Esta desconstrução 

de TM conduziu à elaboração do caderno de encargos da fábula, que compreendeu a 

identificação de aspetos que podiam ser trabalhados a ensinar a escrita de fábulas e que, 

globalmente, correspondiam às dificuldades diagnosticadas nas produções iniciais: título; 

plano do texto/estrutura organizativa (estratégias para acelerar narrativa); sequência 

narrativa, dialogal, injuntiva; lugar e função do diálogo; coesão verbal e nominal; 

pontuação; ortografia; construção sintática; organizadores do discurso. 

Na presente análise dos textos iniciais e finais produzidos nas duas turmas 

mencionadas, focamo-nos, apenas, nas seguintes categorias: opção de escrita dos alunos 

(reconto de fábula, invenção ou adaptação de uma); título; plano do texto e sequências 

textuais: i) situação inicial (personagens, tempo, espaço); ii) problema/conflito; iii) 

acontecimentos; iv) situação final; v) moral (explícita ou implícita). Ora, estamos a 

centrar-nos no tipo de discurso que é dominante nas fábulas – a narração –, servindo-nos 

das categorias que J.-M. Adam (2001) identificou na construção de uma típica sequência 

narrativa, dado que a fábula é um género literário com parâmetros bem definidos e 

                                                           
6
 Numeração atribuída ao grupo experimental (GE) em causa. 
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estáveis. A nossa opção por enfatizar as categorias destacadas foi baseada, sobretudo nesta 

primeira fase do trabalho, ainda com os professores em causa, na necessidade de manter 

uma coerência quer com as opções de ensino tomadas a partir das dificuldades 

diagnosticadas quer com a avaliação dos textos para efeitos escolares – avaliar aquilo que 

foi ensinado na SE. O nosso primeiro objetivo era, portanto, avaliar o progresso ocorrido 

entre as produções iniciais e as finais. Parece-nos, efetivamente, mais ajustada a conexão 

entre os parâmetros do género que são ensinados e os que são, depois, usados como 

critério na avaliação de resultados. 

 

3.1. Produções iniciais de fábulas 

3.1.1. Opção de escrita 

Considerámos que seria interessante observar quais tinham sido as opções tomadas 

pelos alunos, já que, no texto inicial, tinham-lhes sido dadas duas opções: recontar ou criar 

uma nova fábula. Os textos escritos pelo grupo 7 são, na sua totalidade, fábulas, ou seja, 

ao analisar estes textos, não houve qualquer dúvida quanto à classificação de tais 

produções escritas como fábulas. Porém, não é o que acontece na turma 10, em que só 

54% dos textos foram considerados como sendo fábulas. A respeito destes resultados, 

poderíamos formular a hipótese de que ou os alunos ainda não sabiam bem o que era uma 

fábula ou sabiam, mas pensavam que a professora poderia preferir que criassem a sua 

própria fábula. As opções das turmas 7 e 10 uma vez mais se distinguem, já que a 

principal opção da primeira é recontar e, da segunda, inventar (mas nem sempre bem-

sucedida, como estamos a ver): 

 

 

Figura 2 – Opções de escrita dos alunos, Texto 1 (T1) 
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3.1.2. Título e personagens 

No que se refere ao título, a totalidade dos alunos da turma 7 incluiu este elemento 

na sua fábula, o que não aconteceu na turma 10, em que muitos alunos ainda não têm a 

representação de que uma fábula deve ter um título. Quanto ao número de personagens, 

este varia entre duas e cinco, em cada texto, o que revelou uma potencial área de trabalho: 

levar os alunos a constatar, pela análise de TM, que na fábula raramente intervêm mais 

que 3 personagens (figura 3). 

 

Figura 3 – Número de personagens, T1 

 

3.1.3. Tipos de personagens 

Mais uma vez, a turma 7 manifestou um melhor desempenho, em comparação com 

a turma 10. Os textos desta última turma recorrem, mais especificamente, a um grande 

número de personagens humanas (14), o que não é comum numa fábula tradicional, a 

personagens sem qualquer identificação e a uma grande variedade de animais (vide Figura 

4). Estes resultados parecem-nos coerentes com o facto de que os alunos desta turma 

preferiram, na sua maioria, criar as suas próprias fábulas (cf. Figura2). 
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Figura 4 – Tipo de personagens, T1 

 

3.1.4. Caracterização de personagens (na situação inicial) 

A caracterização de personagens pode ser compreendida como uma indicação de 

textos mais bem desenvolvidos – ou seja, como uma forma de enriquecer os textos, se 

usada de forma apropriada. Nos exemplos a seguir (figura 5), vemos o uso de adjetivos e a 

descrição de ações típicas que contribuem para um melhor conhecimento das personagens, 

mantendo a turma 7 indicadores de maior proficiência: 

 

Figura 5 – Caracterização de personagens, T1 
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3.1.5. Tempo e espaço 

Através da análise de TM, concluímos que as referências ao tempo e ao espaço não 

eram constantes nas fábulas. A turma 7 utiliza, em grande percentagem (figura 6), a 

localização temporal nos seus textos, ao contrário do que acontece nos textos da turma 10. 

Em relação à localização no espaço, os valores registados aproximam-se: 

 

Figura 6 – Tempo e espaço na situação inicial, T1 

 

3.1.6. Problema/conflito e acontecimentos  

No que se refere à apresentação do problema, as duas turmas não parecem ter tido 

dificuldade. A turma da Prof. E., mais uma vez, teve uma melhor prestação: escreveu 

textos mais desenvolvidos, inferindo-se isto pelo número de acontecimentos presentes em 

cada história – o número médio de acontecimentos dos seus textos coincide com o número 

máximo de acontecimentos criados pela turma da Prof. A.: 

 

 

Figura 7 – Problema/conflito, T1 
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3.1.7. Situação final 

Um reduzido número de alunos da turma 10 demonstrou ser capaz de escrever fins 

coerentes para os seus textos (45,8%). Na turma 7, 81,8% das crianças conseguem-no. 

Abaixo exemplificamos um final incoerente e inverosímil, associado a problemas de 

coesão nominal, num T1 da turma 10: 

 

 

Figura 8 – texto GE_10_20, T1 

 

3.1.8. Moral 

No que se refere à presença de uma lição de moral nas fábulas, quase todos os 

alunos da turma 7 demonstraram conhecimento nesta matéria, tendo escrito textos com 

morais explícitas ou implícitas. No entanto, apenas 37,5% dos alunos da turma 10 foram 

capazes de fazer o mesmo. 

 

Figura 9 – Moral, T1 



 
 
 
 

15 

 

Quando a moral é explícita, os alunos variam muito a forma como a mesma é 

enunciada (e, por vezes, apresentada graficamente). Surgiu, inclusivamente, um caso 

curioso em que a fábula era narrada por um enunciador não implicado; no entanto, no 

parágrafo final, emerge a voz de um enunciador implicado: “por isso com esta fábula 

aprendi que devagar se vai ao longe!” (GE_10_1)
7
. 

 

Figura 10 – Enunciado da moral, T1 

 

Ora, no fim da análise das produções textuais iniciais do género fábula destas 

turmas de 4.º ano, podemos concluir, então, que a turma 7 teve menos dificuldades, tendo 

manifestado um melhor desempenho, em relação a muitos dos parâmetros que definem 

uma fábula. Assim, parece que, de facto, a turma 10 terá um maior trabalho a fazer no que 

se refere a aprender mais sobre o que é e como se escreve uma fábula, como se nota por 

este exemplo: 

                                                           
7
 Providenciamos mais alguns exemplos das formas como a moral explícita aparece: “elas 

aprenderam a lição”; “nunca mais abro o meu bico para cantar uma música a ninguém 

quando tenho um bocado de queijo no bico, juro mesmo. E assim jurou o corvo”; “mais 

vale ir do que ficar”; “Devagar se vai ao longe”; "mas nunca mais foi preguiçosa". 
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Figura 11 – T1 de GE_10_5 
 

3.2. Sequências de ensino: conteúdos e tipo de atividades 

Tendo em conta as dificuldades diagnosticadas, o professor de cada uma das 

turmas em estudo desenhou uma SE, no contexto da formação, para ensinar a sua turma a 

escrever uma fábula. Destacamos, portanto, as opções didáticas das professoras cujos 

textos estão a ser apreciados: 

 

Figura 12 – Objetos de ensino – conteúdos eleitos para SE 
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Quanto às atividades realizadas nos módulos, cabe aqui realçar apenas, em geral
8
, 

o que as professoras entenderam ser proveitoso, procurando testar a SE, conforme 

aprofundada na formação: pesquisa orientada de informações sobre fabulistas; 

desconstrução de TM – incompletos e completos (identificar, parafrasear, levantamentos 

de expressões de tempo e de espaço, situação inicial, lições de moral, conectores, com 

registo de conclusões); reescritas de partes de texto; organizar, legendar imagens de uma 

fábula – planificar; distinguir “fábulas” de “não fábulas” de entre produções iniciais de 

alunos; escrita colaborativa e dramatização; construção de linguagem para falar do género 

– sistematização; produção final individual (acompanhada de “caderno de encargos” feito 

por cada aluno ou de guia de autorrevisão coletivo). 

 

3.3. Produções finais de fábulas 

Neste momento, apresentamos os resultados da análise das produções textuais 

finais dos mesmos alunos, escritas no fim da SE. 

3.3.1. Opção de escrita 

Na turma 7, houve igual número de alunos que recontaram e que inventaram uma 

nova fábula (figura 13), tendo manifestado também maior segurança, inclusive, em 

adaptar uma fábula conhecida. Na turma 10, houve, sobretudo, a escrita de uma nova 

fábula e de recontos, esta talvez por ser uma opção mais segura. Um grande número de 

alunos desta turma escolheu reescrever a sua produção inicial, o que, no entanto, nem 

sempre se revelou a melhor opção, já que dois alunos que não tinham escrito uma fábula 

foram, precisamente, aqueles que optaram por reescrever esses mesmos textos iniciais. 

Segundo a professora da turma, a reescrita parecia mais fácil para os alunos com mais 

dificuldades, razão por que, na produção final, permitiu aos alunos reescrever a inicial ou 

escrever outra. Porém, os resultados preliminares obtidos, ainda que não possam já ser 

generalizados, levam-nos a acreditar que, para alunos com sérias dificuldades, a opção da 

reescrita do texto inicial não foi tão produtiva, já que os discentes não foram capazes de 

identificar o que deviam manter ou eliminar das suas primeiras produções escritas. A 

reescrita revelou-se, então, demasiado complexa para ser feita individualmente por 

crianças desta idade e com elevadas dificuldades. Por sua vez, a adaptação e a invenção 

                                                           
8
 As atividades e os materiais utilizados pelas professoras foram ligeiramente diferentes 

entre si, mas não é aqui o lugar para explanar as especificidades do trabalho didático de 

cada docente nem para mostrar os materiais concebidos, o que está previsto pelo grupo 

Protextos, naturalmente. 
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parecem menos frequentes neste momento da SE, talvez devido a que os alunos não 

tenham querido correr tal risco, já que puderam ter acesso, afinal, a bons exemplos de 

fábulas (TM). 

 

 

Figura 13: Opções de escrita dos alunos, T2
9
 

 

3.3.2. Título e personagens 

Como podemos verificar, a turma 10 ultrapassou esta dificuldade - todos os alunos 

escreveram um título. Quanto ao número de personagens, tornou-se mais regular, tendo 

sido usadas entre duas e três:  

 

Figura 14: Título e número de personagens, T2 

                                                           
9
 “P1”, no gráfico”, significa “produção 1, inicial”. 
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3.3.3. Tipos de personagens 

No que diz respeito aos tipos de personagens utilizadas, importará destacar que, 

nesta fase, não são utilizadas quaisquer personagens humanas e que o número de animais 

existentes é igual, nas duas turmas: 15 animais (figura 15).  

 

Figura 15: Tipo de personagens, T2 

 

3.3.4. Caracterização de personagens (na situação inicial) 

No que se refere a este aspeto, que, apesar de não ser obrigatório, enriquece o 

texto, a turma 10 investiu mais do que a turma 7: 

 

Figura 16: Caracterização de personagens, T2 
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3.3.5. Tempo e espaço 

De acordo com a análise de TM, e tal como já referimos, foi possível concluir que 

as referências temporais e espaciais não eram obrigatórias no início de uma fábula. Ora, 

esta conclusão tinha sido anotada, precisamente, pela turma 10, após a análise de 5 TM. 

Daí que não seja surpreendente que menos alunos desta turma tenham incluído tais 

indicações. Ainda assim, houve um aumento deste tipo de referências nesta turma, aliás, 

com uma superior variedade de expressões em relação ao T1 (figura 17). 

 

Figura 17: Tempo e espaço na situação inicial, T2 

3.3.6. Problema/conflito e acontecimentos  

Neste parâmetro, as duas turmas registaram uma considerável melhoria. A turma 7 

continua a ter um melhor desempenho; porém, e de acordo com as fábulas típicas, não 

podemos considerar que a turma 10 tenha fábulas piores apenas devido ao menor número 

de acontecimentos presentes nos seus textos (cf. figura 18). De facto, as fábulas são, 

normalmente, narrativas muito mitigadas. 

 

Figura 18: Problema/conflito, T2 
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3.3.7. Situação final 

Neste parâmetro, ambas as turmas mostram evolução positiva: todos os alunos da 

Prof. E. escreveram finais coerentes para os seus textos. Porém, na turma 10, continua a 

haver dois alunos a não ser capazes de o fazer (91,3%), um dos quais optara por reescrever 

a sua produção 1 que, contudo, não chegava a ser uma fábula, pois só patenteava duas 

personagens do mundo animal que não se davam bem, sendo a situação final igual à 

inicial, sem complicação nem moral a extrair. São estes casos “isolados” que, 

naturalmente, vão requerer uma mediação individualizada por parte do professor. 

3.3.8. Moral 

Na turma 7, em que todos redigem explicitamente uma sentença moral, esta tende a 

ser apresentada de forma visível e, inclusive, separada do corpo do texto. Na turma 10, 

87% dos alunos também apresentaram uma moral nos seus textos: mais de metade 

explicitou a lição de moral; 34,8% optou por apresentar uma moral implícita. 

Em relação à forma como a lição de moral é enunciada na turma 7, verificou-se 

que, nesta etapa da SE, os alunos fizeram escolha mais similares: «moral da história em 

destaque» (9) (ex.: “Ser rápido nem sempre ajuda” - GE_10_14) e/ou «provérbio» (4) 

(ex.: “Moral: é melhor prevenir do que remediar” - GE_7_9), sendo que, por vezes, estas 

categorias ocorreram em simultâneo. O mesmo sucedeu, globalmente, na turma 10, ainda 

que um aluno tenha integrado a lição de moral na narração - “A lição desta história é que 

devagar se vai ao longe” - GE_10_3. 

Ora, estes resultados levam-nos, de facto, a refletir sobre a influência enorme 

exercida pelos TM nas produções escritas dos alunos. Neste caso, os alunos manifestaram 

uma preferência por opções mais similares àquelas usadas nos TM, ainda que as suas 

opções iniciais de verbalizar a moral também tenham sido legítimas. Isto significará que o 

professor também deve estar atento ao efeito do TM – expandir, dar segurança, mas não 

limitar o que os alunos já eram capazes de fazer. Em relação ao tipo de frase usado na 

enunciação das lições de moral, predominam as frases declarativas (ex.: “Moral: Com 

preguiça nada se alcança.” - GE_10_12) e imperativas (ex.: “Moral: não faças aos outros 

o que não gostas que te façam a ti.” - GE_7_1). 

Vejamos, agora, a produção final do mesmo aluno cujo texto inicial também 

apresentámos (integrado na turma com mais dificuldades): 
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Figura 19 – T2 de GE_10_5 

Evidentemente que este texto ainda apresenta algum tipo de “erros”, mas o que 

parece de relevar, neste caso, atendendo ao género em estudo e às características do aluno, 

é o facto de ter conseguido produzir, efetivamente, uma fábula. O seu texto já não é um 

relato pessoal, mas uma história com animais atuantes em oposição, chegando a uma 

resolução com sentença moral explícita. 

 

4. Considerações finais 

Tendo apresentado um projeto de investigação centrado numa área tão 

fundamental como a Didática da Escrita, quando se pretende promover o sucesso escolar 

dos alunos, foi nosso intuito principal chamar a atenção para a importância de dois dos 

nossos grandes objetivos: 

i) elaborar dispositivos de ensino de vários géneros textuais, em contexto de 

formação de professores, implementá-los e avaliá-los; 

ii) comparar o desempenho escritural de grupos experimentais e de controlo, 

construindo instrumentos de análise dos textos coerentes com os objetos de 

ensino (derivados do género textual em causa, mas não só), o ciclo de 

ensino/faixa etária e os alunos em causa. Os instrumentos de análise de 
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textos a construir ainda procurarão fornecer indicações para o ensino de 

determinado género (da ordem do narrar, do argumentar, do expor), ensino 

esse pautado pela progressão articulada entre ciclos do EB, indicando com 

mais exatidão o que deve ser ensinado por ciclo. 

Seguidamente, apresentámos um dispositivo de intervenção didática e com forte 

pendor formativo, que designámos por “sequência de ensino”, que tem vindo a ser, como 

dissemos, suficientemente fundamentada, tendo uma configuração flexível, suscetível de 

conciliar as dimensões que nos parecem importantes quando se planifica o ensino da 

escrita: dimensão processual, pessoal e social da produção escrita. Assim, a SE está 

ancorada, conceptualmente, a um paradigma de ensino da escrita que não negligencia o 

trabalho oficinal e sistemático que esta competência complexa requer e que se deixa 

pautar e avaliar pela relação que os sujeitos (re)constroem com a escrita, sem descurar, 

portanto, a adesão identitária à atividade escritural, condição para uma episteme mais 

sólida. 
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