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s“A minha experiência com o ensino da escrita 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.”
(Afirmação de uma professora no contexto de uma oficina de formação) 

Muitos dos nossos colegas professores encontram esta resistência à escrita escolar em alunos 
que assumem detestar escrever. Como fazer para ter estes alunos nas aulas a querer escrever e 
a mobilizar-se para investir nos seus textos? Quando as dificuldades e resistências atingem o 
ensino superior, que alternativas didáticas tem o professor? 

A reflexão sobre a escrita que aqui propomos, advogando o ensino de diferentes géneros de 
textos, é da responsabilidade de investigadores, formadores e professores de diferentes níveis 
de escolaridade – desde o básico ao superior – que têm desenvolvido trabalho em torno do 
ensino da produção textual, nas escolas, em contextos de formação, articulados com 
instituições de Ensino Superior. Recentemente, o grupo “Protextos” congrega alguns destes 
profissionais que têm em comum a certeza do interesse global da escrita e das potencialidades 
do seu ensino sistemático.

Neste livro, todos os professores – que são também professores (e avaliadores) de escrita – 
encontram fundamentos para questionar a sua prática e reconstruir saberes, propostas de 
dispositivos didáticos testados no terreno e sugestões de atividades, desde a iniciação à escrita à 
“escrita académica”, no ensino superior, não negligenciando as possibilidades do mundo digital. 

A leitura deste livro interessa, assim, a todos quantos, como a professora que citamos, buscam 
melhores experiências com a escrita, mais suscetíveis de motivar e apoiar os alunos no 
desenvolvimento desta competência complexa e fundamental.
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Apresentação

“A minha experiência com o ensino da escrita 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.”

(Afirmação de uma professora no contexto de uma oficina de formação1) 

A origem desta publicação é múltipla – nos lugares e nas motivações. Podemos dizer, 
para começar, que decorre do IV Encontro de Reflexão sobre o Ensino da Escrita que se 
assumia, simultaneamente, o II Encontro Nacional de Oficinas de Escrita2. Como facilmente se 
depreende, é este Encontro de reflexão e de oficinas ele próprio fruto de uma continuidade 
de trabalho relativamente recente sobre a Escrita no nosso país. O lugar do conhecimento 
em que nos posicionamos é o da Didática da(s) Língua(s), necessariamente poliédrico, pela 
sua permeabilidade a campos adjacentes. O lugar institucional é a Universidade de Aveiro e 
o Departamento de Educação, que acolheu o Encontro, e que também é a “sede” do grupo 
“Protextos”, com o mesmo nome do projeto que possibilitou a sua constituição – “Protextos: 
Ensino da Produção de Textos no Ensino Básico”3.

É já no contexto do trabalho de ensino, de formação e de investigação para o ensino de 
textos do grupo Protextos, a que pertencemos, que ganha forma este livro, motivado, no seu 
âmago, por aprofundar conhecimentos interferentes na didática da escrita e motivado, ainda, 
pela comunicação desse conhecimento, que se torna urgente num mundo organizado pelo 
escrito (processos e produtos), que assume cada vez mais novas e complexas formas, numa 
escola em que a escrita é omnipresente e central, desde o modus operandi organizacional 
ao pedagógico e didático, incluindo a avaliação dos alunos, e num contexto educativo para 
o ensino do Português que vem atravessando mudanças e apresentando propostas, de que 

1 “Ler e Escrever com o Texto Narrativo no Ensino Básico” (CCPFC/ACC- 62746/10) – cf. Pereira & Cardoso, nesta 
publicação.

2 Página do Departamento de Educação, “eventos” - http://www.ua.pt/de/PageText.aspx?id=9834. 

3 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-FEDER-009134 (Programa 
Operacional Temático Factores de Competitividade do Quadro Comunitário de Apoio III e comparticipado pelo Fundo 
Comunitário Europeu FEDER).



destacamos os Programas de Português do Ensino Básico (2009) e os do Ensino Secundário, 
anteriores. Oficialmente, reconhece-se explicitamente a importância de contemplar, na aula, 
atividades de produção escrita de diferentes textos; de facto, as mais recentes investigações, 
realizadas no âmbito do ensino do Português, dão conta da necessidade de institucionalizar 
uma prática de ensino da escrita de diferentes géneros textuais, desde os mais clássicos 
aos mais recentes, nos vários níveis de ensino e nas diferentes disciplinas.

Contudo, o grande interesse pela escrita (consubstanciado também nestas recomendações) 
tem acompanhado o discurso de que hoje se escreve mal e de que os professores agonizam, 
na escola, para (ter tempo para) ensinar a escrever. Mais, como evoca a colega professora que 
citamos em epígrafe: professores que se confrontam na escola com o aparente desinteresse 
e resistência dos alunos à oferta de escrita escolar com que, é legítimo supor, também os 
próprios alunos se (de)batem.

Por via da reflexão sobre a escrita que aqui propomos, advogamos o ensino de diferentes 
géneros de textos, sobretudo por três ordens de razões (que, depois, se ramificam): i) sociais 
– espera-se que o público escolar fique capaz de agir por escrito, em diferentes circunstâncias 
comunicativas, desde as mais informais às mais formais, como, aliás, aquelas em que já 
se encontra inserido e de que se vê rodeado - razão para tirar partido do “capital textual” 
que os alunos trazem consigo e que o mundo digital exponenciou quer na quantidade e 
diversidade de escritos quer na acessibilidade enquanto produtores e recetores de textos; ii) 
processuais – porque o modo como os textos são gerados difere, naturalmente, consoante os 
géneros em que esses textos se inscrevem, requerendo processos cognitivos mais ou menos 
complexos, carentes de (maior ou menor) mediação e de diferentes graus de autoinvestimento 
e determinação (para que o sujeito nem sempre se encontra preparado e motivado); iii) 
motivacionais – porque os progressos na produção de texto(s) estão diretamente relacionados 
com os motivos pessoais para escrever e com a relação com essa escrita que os processos 
vividos forem gerando nos sujeitos – por exemplo, a acumulação de insucessos escriturais 
alimenta uma relação de afastamento e desistência com a escrita, claramente desmobilizadora; 
nesta linha de ideias, está em causa o que é possível fazer para desencadear a “tal motivação” 
para escrever, que se alimente e vá consolidando numa relação com a escrita favorável ao 
desenvolvimento pessoal nesta competência. E este ponto pode remeter-nos de novo ao 
social, porquanto escrever com uma finalidade, num contexto específico, pode gerar motivação 
e implicação pessoal; por outro lado, estas podem desencadear construção de conhecimento 
mais seguro sobre os textos, que alimente mais sucessos na escrita.

Como vemos, estas dimensões da escrita estão claramente imbricadas e os textos que 
compõem este livro são disso evidência. Escritos por membros do Protextos, por seus 
colaboradores – mesmo os “não oficiais” – e por outros com quem fazem sentido os diálogos 
do conhecimento, pela partilha dos mesmos referenciais teóricos e das mesmas conceções 
de ensino da língua, estes textos procuram providenciar uma amostra de diferentes vertentes 
de trabalho e de estudo com a Escrita que se têm tornado pertinentes. São textos que, 
como o Protextos, se ancoram em dinâmicas investigativas ou formativas ou de ensino da 



escrita em aula – ou, ainda, na confluência destas dinâmicas. Com efeito, os contributos 
que constituem esta publicação surgem nos contextos reais da ação dos autores – ou a 
dar aulas, ou na formação contínua ou na investigação ora incidente em temáticas de relevo 
para estes contextos ora feita neles. Isto significa que os processos de formação tendem 
a constituir-se como processos de intervenção nas escolas e que estes se têm também 
constituído em objeto de investigação (mais formal) ou em base para desencadear atitudes 
investigativas conducentes a mudanças mais produtivas.

Assim, na Parte I, “Para o ensino da escrita orientado por géneros de texto”, Antónia 
Coutinho propõe uma explicitação aprofundada sobre os contornos epistemológicos de uma 
corrente que se encontra na base de muito do que neste livro se propõe – o Interacionismo 
Sociodiscursivo. Desta “ciência do humano” sobressai a centralidade da relação entre 
linguagem e desenvolvimento – precocemente e ao longo da vida; daqui ao enfoque na 
escrita como promotora do desenvolvimento da pessoa é um passo. Implicações desta 
ciência logocêntrica na Educação e na Formação, em geral, e no ensino da escrita, mais 
em particular, podem formular-se a partir deste contributo, designadamente, a conceção de 
escrita como reformulação, a necessidade de domínio de géneros de texto que permitam 
ao sujeito agir socialmente, construir pensamento na escola… e de esse domínio dever 
ser potenciado pela mediação do professor, geradora de mais desenvolvimento escritural 
(na senda de Vygotsky). Luísa Álvares Pereira e Inês Cardoso propõem, justamente, um 
dispositivo didático, a implementar pelo professor, que vêm aperfeiçoando e que resulta de 
práticas investigativas e formativas – a sequência de ensino. A fundamentação e descrição 
do dispositivo vêm acompanhadas de testemunhos dos professores que, em oficina de 
formação, dele se apropriaram e o adaptaram às suas turmas, o que significa que a construção 
deste dispositivo, suficientemente sólido e flexível, tem sido possível através de uma grande 
implicação nos contextos de aula. Finalmente, Manoel Corrêa dá um poderoso contributo 
no sentido de argumentar em prol de um ensino centrado nos géneros de textos, motivado 
pela dinamicidade que os caracteriza – tendo a escola, por isso mesmo, de preparar o seu 
público para esta flexibilidade, mas cumprindo o seu papel “estabilizador”, ajudando a mostrar 
a especificidade de escrever um texto de certo género, isto é, descobrindo a possibilidade 
singular de esse texto organizar o heterogéneo que entra na sua constituição. É no quadro 
da reflexão acerca da heterogeneidade na constituição dos textos (dá exemplos) que o autor 
ajuda a discutir a clássica dicotomia tão escolarizada de “escrita VS oralidade”, repensando-as 
como modos de enunciação que, aliás, os textos multimodais têm ajudado a complexificar. 

Reinventar investimentos didáticos consistentes com estas perspetivas sobre a linguagem 
e a escrita é o denominador comum dos dois textos da segunda parte: Paulina Ribera 
posiciona-se no período da iniciação à escrita e defende que esta se faça, simultaneamente, 
por via do desenvolvimento de conhecimento sobre o código e sobre os textos. As crianças 
estão em contacto com os textos desde muito pequenas, em ambientes ricos em materiais 
impressos, independentemente do nível socioeconómico. É importante, por conseguinte, a 
escola dar continuidade e desenvolver este conhecimento das crianças sobre os textos – 
contemplando a maior diversidade possível. Assim, a escola atende a necessidades sociais 



e comunicativas, contribui para dotar de mais sentido as aprendizagens formais, reatando 
o elo com o que se passa fora da escola e com o que as crianças já tinham aprendido 
antes da entrada no ensino formal da língua. A autora dá exemplos de várias atividades, 
inclusivamente para alunos com mais dificuldades (nomeadamente, no desenvolvimento da 
consciência fonológica), deixando bem claras as suas vantagens. No segundo capítulo, 
Teresa Limpo e Rui A. Alves apresentam um programa destinado a promover a monitorização 
do processo de escrita por parte de escreventes pouco experientes – alunos do 2.º ciclo. 
Cá está, portanto, um texto que se foca na abordagem processual da escrita, sugerindo 
alternativas para um ensino que não descure esta vertente, mas que precisa de se munir de 
instrumentos variados (sendo o professor o principal, claro) que sejam adjuvantes de uma 
maior integração de conhecimentos declarativos e processuais por parte dos alunos, para 
que estes ganhem, assim, mais autonomia a escrever de forma eficaz. Este programa está, 
presentemente, a ser testado e prevê-se a sua disponibilização para breve. 

Se ninguém duvida de que o sucesso do ensino/aprendizagem da escrita não depende 
exclusivamente do professor, também todos seremos unânimes em reconhecer que da prática 
e dos instrumentos que, enquanto professores, formos capazes de acionar podem derivar 
comportamentos de maior adesão à escrita… e daí a contribuir para a construção de uma 
relação mais positiva dos alunos com a produção textual é… um longo processo, que muito 
ganhará se acompanhado de reflexão sobre a praxis, tónica dominante na terceira parte. Joana 
Filipe Martins, professora, proporcionou exatamente esta oportunidade aos colegas professores 
que com ela colaboraram e que aceitaram “testar” as suas práticas. São professores com 
um modus faciendi diferente (e, podemos colocar a hipótese, “scribendi”) no que diz respeito 
a “aulas de escrita”, que é caracterizado e problematizado à luz de investigações atuais. 
Os efeitos dessas práticas de ensino da escrita são observados nos textos dos alunos desses 
professores, comparando textos do início do ano com textos do final, quer da autoria dos 
considerados “bons alunos” quer dos mais “fracos” – estando sempre o mesmo género de 
texto em causa (o reconto). Pensar acerca dos efeitos destas práticas pode ser fortemente 
indutor de uma autorreflexão sobre a mesma matéria que, aliás, é o que fazem as professoras 
Aurora Cerqueira e Betina Martins, num texto empírico “na fronteira” – na fronteira entre o 
que “aprendem” e constroem teoricamente e o que são capazes de implementar; entre o 
que implementam e os elementos que essa prática lhes dá para reconcetualizar e reconstruir 
conhecimento. E, já agora, um texto na fronteira entre o arquétipo que possamos ter de um 
capítulo de livro com este contexto de produção (académico) e a inovação que a flexibilidade 
do género e o seu estatuto de enunciadoras a refletir sobre a sua prática lhe dão.

Na Parte IV, aprofundamos mais a vertente de análise de textos que acreditamos convictamente 
dever incorporar qualquer dispositivo de ensino da escrita. Em diálogo assumido com diferentes 
teorias linguísticas e discursivas, as autoras destes dois capítulos dão exemplos de textos 
que, em contexto escolar, podem figurar e da análise que o professor pode levar a cabo no 
sentido de conduzir o próprio aluno a aperceber-se do funcionamento do texto, das suas 
(ir)regularidades. É esta interiorização e adoção do modelo de produção que, depois, vai 
favorecer uma adaptação bem-sucedida por parte do aprendiz de escrita. Isabel Sebastião 
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centra-se no verbete de enciclopédia, nomeadamente na(s) sequência(s) descritiva(s) que 
este género textual incorpora. Antónia Coutinho, Audria Leal, Camile Tanto, Lúcia Cunha e 
Noémia Jorge conduzem-nos num trabalho “oficinal” com três textos – página de blogue, 
texto de apresentação de um produto e entrada de enciclopédia –, propondo uma grelha 
de análise que ajuda a compreender a desconstrução textual empreendida e as sugestões 
de operacionalização didática que daqui decorrem.

Na penúltima parte deste livro, consagramos a atenção à escrita no Ensino Superior, 
nomeadamente à difícil transição do Secundário para este nível de ensino, que já vários 
estudos vão dando a conhecer, como nos dá conta José António Brandão Carvalho. Esta 
transição difícil nem sempre encontra atenuantes e, por vezes, as dificuldades intensificam-se, 
sendo acusadas por professores e por alunos. Esta realidade, que só muito recentemente 
começa a emergir em Portugal, tem motivado alguns estudos que procuram perceber como 
é possível trabalhar a escrita no Ensino Superior, no contexto específico de várias disciplinas 
e de géneros de texto que convocam outras “agências de produção”, relações intertextuais e 
uma polifonia nem sempre fácil de gerir. Ainda a oscilar entre a perplexidade de, efetivamente, 
a escrita ter de ser trabalhada neste nível de ensino, com os alunos, e do modo como isso 
se fará, Anabela Pinho propõe um trabalho intensivo incidente na “tomada de notas”, pois 
este “género”, se bem aproveitado e “rentabilizado”, é fundador de construção de pensamento 
e de conhecimento próprio no contexto académico e os alunos não parecem estar a saber 
“manejá-lo” (a pertinência da transposição deste trabalho de tomada de notas para níveis 
de ensino precedentes também ficará evidente). Maria José Loureiro e Francislê de Souza 
apresentam resultados que indiciam a forte ligação do desenvolvimento do questionamento 
à argumentação, argumentando, exatamente, pelo benefício do primeiro na construção de 
textos de matriz argumentativa mais bem elaborados. Anunciam, ainda, a preparação em 
curso da plataforma multilingue ArguQuest, a disponibilizar brevemente, e que se destina ao 
desenvolvimento das competências de questionamento e de argumentação, correlacionadas.

Refletir sobre as potencialidades didáticas das TIC no ensino da língua/escrita é o grande 
objetivo da última parte do nosso livro, que se concretiza de três formas: i) perceber como os 
blogues, através das possibilidades de interação, podem ser promotores do desenvolvimento, 
nos alunos, de uma metalinguagem relacionada com a língua e com os textos – esta é a pista 
que Luís Barbeiro nos deixa, após analisar o vasto sistema de comentários de um blogue 
do PNEP4 que deixou patente a força da relação interpessoal estabelecida, muito através 
de comentários avaliativos aos textos com o principal objetivo de motivar para continuar a 
escrever. Sem descurar esta valência, o autor vê aqui a possibilidade de gerar dispositivos 
didáticos que apostem numa interação em blogues escolares mais focada na melhoria dos 
textos; ii) compreender como a professora Elsa do Rosário criou e dinamizou, com a sua 
turma de Português de 7.º ano, um blogue, destinado, grosso modo, à publicação dos 
escritos da turma. Da dinâmica de aula conducente ao blogue e da dinâmica do blogue 
para a aula, a esta professora interessou, sobretudo, recolher indícios que lhe permitissem 

4 Programa Nacional do Ensino do Português (1.º Ciclo), 2006-2010.
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ver como é que esta sua prática, mediada pela Web 2.0, foi propulsora do desenvolvimento 
de uma relação com a escrita mais favorável às aprendizagens textuais; iii) num contexto, 
como o de hoje, de literacias múltiplas, Clara Ferrão Tavares propõe, também com base em 
“práticas PNEP”, algumas alternativas viáveis para promover o desenvolvimento de operações 
cognitivas específicas, a partir do uso de textos multimodais, como sejam a antecipação, 
seleção, hierarquização de informação, entre outras.

O livro que apresentamos conjuga, desde a sua génese, portanto, relações muito próximas 
entre a investigação e a formação em didática e o agir dos professores nas aulas. Estabelece 
inúmeras relações intertextuais quer com outros trabalhos do Protextos quer com outros que 
têm sido e podem ser determinantes no contributo que nos derem. Porque, se o interesse 
pela escrita é global, as “respostas” só podem ser locais e também a este nível julgamos 
estar a prestar um serviço – fornecendo instrumentos de pensamento sobre os saberes e 
as práticas de ensino da produção textual, inspirando, talvez, outras experiências em que 
seja possível vislumbrar o aparecimento ou a reabilitação de uma motivação intrínseca pela 
escrita. De certeza que a espontaneidade e o gosto que desejamos ver nos nossos alunos 
enquanto escrevem, para retomar a epígrafe, são compatíveis com conhecimento que dá 
maior segurança e confere maior realização nas produções textuais. A cada um de nós a 
tarefa de, localmente, contribuir para potenciar escritas assim “pensadas” e “sentidas”, com 
autenticidade.

As Coordenadoras

Outubro de 2012
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O desenvolvimento da escrita na perspetiva 
do Interacionismo Sociodiscursivo1

Maria Antónia Coutinho (acoutinho@fcsh.unl.pt) 

FCSH-UNL, CLUNL2

1. Introdução
A especificidade do posicionamento epistemológico do Interacionismo Sociodiscursivo, 
formulado por Jean-Paul Bronckart (1999/1997), tem sido largamente exposto em inúmeros 
trabalhos daquele autor (veja-se, entre outros, Bronckart, 1999/1997; 2004; 2006; 2008b; 
Bronckart & Groupe LAF, 2004). Limitar-me-ei aqui a retomar alguns aspetos mais relevantes – 
tendo em conta, em particular, a articulação com as preocupações que norteiam a presente 
contribuição. Serão assim postos em destaque os pressupostos epistemológicos que 
sustentam o projeto de uma ciência do humano e evidenciada a centralidade da relação entre 
linguagem e desenvolvimento, em fases precoces e ao longo da vida. Em função desses 
aspetos, serão então equacionadas algumas das questões especificamente relacionadas com 
a escrita – quer em termos do desenvolvimento de capacidades de linguagem suscitadas 
por diferentes práticas de escrita quer do ponto de vista da forma como a(s) prática(s) de 
escrita podem intervir no desenvolvimento da pessoa, em diferentes etapas.

2. O que é o Interacionismo Sociodiscursivo?
O Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD) assume-se fundamentalmente na continuidade 
do interacionismo social – corrente de pensamento que, filiando-se em (ou integrando) 
contributos de ordem filosófica e política (que vão de Spinoza a Hegel, Marx e Engels), se 
configura no primeiro quartel do século XX nas obras decisivas de Vygotsky (2007/1934) e 
de Voloshinov (1977/1929)3. 

1 Agradeço à organização do II Encontro Nacional de Oficinas de Escrita/IV Encontro de Reflexão sobre o Ensino da 
Escrita (Universidade de Aveiro, outubro de 2009) a oportunidade de participar no encontro e na presente publicação. 

2 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa; CLUNL – Centro de Linguística da 
Universidade Nova de Lisboa.

3 Assumo aqui como decisivo o contributo de Voloshinov e não o de Bakhtine, ainda frequentemente tido como tal. 
Como mostraram Bota & Bronckart (2008), evidenciam-se nas (verdadeiras) obras destes dois autores posicionamentos 
epistemológicos radicalmente opostos: assim, os textos publicados por Bakhtine manifestam uma epistemologia 
fenomenológica, por oposição às obras hoje indiscutivelmente reconhecidas como sendo da autoria de Voloshinov, que 
se situam claramente na perspetiva interacionista social. Além de Le marxisme et la philosophie du langage (Voloshinov, 
1977/1929) e de “Le discours dans la vie et le discours en poésie”, artigo incluído em Todorov (1981), a verdadeira obra 
de Voloshinov compreende mais sete artigos publicados em russo (cf. Bota & Bronckart, 2008). Não me refiro aqui aos 
contornos eticamente chocantes associados à usurpação da obra de Voloshinov por parte de Bakhtine – recuperando 
o segundo os temas introduzidos pelo primeiro, sem nunca o citar, como também mostram Bota & Bronckart (2008).
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Sem ser um modelo de análise do discurso nem uma teoria linguística, sem se pretender 
uma teoria psicológica ou sociológica, o ISD movimenta-se entre (ou com) estes espaços de 
conhecimento, assumindo um dos traços marcantes do interacionismo social: o projeto de 
uma ciência do humano, em alternativa ao espartilhamento disciplinar herdado do racionalismo 
positivista. Se só dessa ciência (re)unificada se pode esperar a capacidade de dar conta 
da complexidade do humano (ou, se se preferir, do objeto de estudo), ela será também, 
necessariamente, uma ciência que permanentemente se procura ou se reconstitui4. Como 
explica Bronckart (2004), está em causa: 
 · uma ciência (permanentemente) sustentada pela reflexão epistemológica (suscetível de 

repensar modelos e dados);
 · uma ciência de intervenção (capaz de medir a validade do conhecimento que produz pela 

capacidade de transformação ou de operacionalização prática);
 · uma ciência natural (que rejeita a oposição entre ciências naturais e ciências humanas) – 

em função da adesão aos princípios de monismo materialista e de paralelismo 
psicofisiológico, herdados de Spinoza5.

A orientação interacionista social pode ser observada com clareza a propósito da génese do 
pensamento consciente (ou das funções psicológicas superiores) – questão que se relaciona 
diretamente com a do desenvolvimento, que nos interessa em particular, no âmbito da presente 
contribuição. Assim, num trabalho em que, de forma sistemática, confronta as epistemologias 
de Piaget e de Vygotsky, Bronckart (1999-2002: 42) evidencia que o primeiro prolonga a 
herança cartesiana e kantiana, assumindo o desenvolvimento cognitivo como condição 
de aparecimento da linguagem e das atividades coletivas, enquanto o segundo assume 
as posições de Spinoza, de Marx e de Engels, defendendo a dupla origem – biológica e 
sociossemiótica – do pensamento consciente, na espécie humana. A perspetiva de Vygotsky 
é determinante no quadro do interacionismo social: ao assumir-se que é a interiorização e a 
apropriação dos signos que viabiliza o pensamento e a consciência, evidencia-se ao mesmo 
tempo que a possibilidade de pensamento é indissociável do processo de semiotização. Foi 
também essa, de resto, a posição de Saussure, que claramente recusou a disjunção entre 
pensamento, tido como prévio, e linguagem, que se limitaria a refletir o primeiro: “Ce qui est 
faux, c’est de penser qu’il y ait quelque part des formes (existant par elles-mêmes hors de 
leur emploi) ou quelque part des idées (existant par elles-mêmes hors de leur représentation).” 
(Saussure, 2002: 31).

 · É este ponto de vista que o ISD assume e, de certa forma, enfatiza: articulando contribuições 
de ordem filosófica e sociológica (a que se associam nomes como Habermas e Ricœur, entre 

4 Interessante, a este propósito, a observação de Joëlle Kohler-Chesny (1982: 102), contrapondo à oposição entre 
ciências “duras” e ciências “moles” a que se poderia estabelecer entre ciências que se encontraram e ciências que 
se procuram. 

5 O monismo materialista implica que tudo é uma substância única, matéria em movimento, com uma dimensão 
física e uma dimensão psíquica (a primeira inscrita no espaço e diretamente observável, ao contrário da segunda). 
O paralelismo psicofisiológico resume essas duas vertentes, assumindo que qualquer entidade é dotada de uma 
complexidade equivalente, do ponto de vista físico e psíquico. 
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outros) e reabilitando a verdade e a novidade do pensamento saussuriano, o ISD define-se 
especificamente como uma abordagem logocêntrica, centrada sobre o papel fundamental 
da linguagem na constituição da pessoa consciente e no desenvolvimento ao longo da vida. 
E é em função desse foco central que adquirem relevo as principais vertentes do programa 
de trabalho do ISD (Bronckart, 2004): 

 · por um lado, a atenção e a reflexão em torno das práticas de educação e de formação, 
como formas de mediação sociossemiótica através das quais se processa a apropriação 
(de aspetos) da herança histórica, social e cultural (o que implica, de forma descendente, 
a análise dos pré-construídos que constituem essa mesma herança);

 · por outro, a análise da forma como esses processos de apropriação intervêm sobre 
a pessoa, em fases precoces e ao longo da vida (o que implica, de forma dialética, 
a análise das capacidades, que se supõem reflexivamente acrescidas, de intervenção 
histórica, social e cultural).

3. Textos e géneros de texto no quadro do Interacionismo sociodiscursivo 
Em função dos pressupostos que acabam de ser referidos, compreender-se-á o papel central 
que assumem, no quadro do ISD, todas as produções em língua – formulação vaga que nos 
convém, para já, de forma a podermos diferenciar com precisão o que nela se pode conter. 

Se a linguagem é condição de desenvolvimento humano, como já se viu, ela é também 
o “meio natural” da espécie humana, na vida em sociedade que a caracteriza. Os textos 
aparecem assim, na perspetiva do ISD, como representantes empíricos das atividades coletivas 
em que acontecem (atividade familiar, escolar, política, religiosa, etc.), ao mesmo tempo que 
correspondem sempre a ações de linguagem – isto é, a um recorte particular no âmbito 
da atividade em questão, imputado a (ou assumido por) um agente, individual ou conjunto 
(Bronckart, 1999/1997 e 2006; Bronckart & LAF, 2004). Trata-se, portanto, de unidades 
comunicativas globais, orais ou escritas, realizadas numa dada língua natural (eventualmente, 
em mais do que uma língua e recorrendo quase sempre a outros recursos semióticos). Para 
além disso, cada texto empírico (efetivamente realizado ou em curso de realização) depende 
de um género, ou modelo abstrato, integrado no arquitexto – espécie de memória textual 
organizada de forma maleável e flexível (em “nebulosa”) e interiorizada a partir da experiência 
(textual/comunicativa) dos sujeitos. O conjunto de géneros de texto que circulam no âmbito 
de cada atividade social constitui um (sub)sistema – dotado de uma relativa estabilidade, 
numa dada época e para uma dada cultura – a que recorrem os sujeitos em situação 
de produção/interpretação. Assim, a produção de cada texto empírico envolve, de forma 
consciente e refletida ou não, um certo número de decisões, relativamente à adoção (mais ou 
menos linear e rígida) ou à adaptação (mais ou menos livre e criativa) do género em causa – 
sendo normalmente no âmbito da própria atividade, numa época dada, que se definem, de 
forma tácita ou explícita, os limites e as conveniências de adoção/adaptação6. A mesma 
problemática – adoção/adaptação de um género – tem sido formulada por Jean-Michel Adam 

6 Veja-se como, durante o classicismo, a atividade literária acarinhou a reprodução fidelíssima do género – posto em 
questão pelo romantismo e tão subvertido quanto possível, na nossa contemporaneidade. 
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(2001) em termos de movimentos centrípeto e centrífugo, respetivamente, e reequacionada 
na perspetiva de parâmetros de género e de mecanismos de realização textual, enquanto 
instrumentos de análise de textos (Coutinho, 2007; Coutinho & Miranda, 2009; Miranda, 
2010) – como mostra o Quadro 1. 

Género (categoria abstrata)

Texto(s) empírico(s)

Adaptação do género (Bronckart, 1997)

Princípio centrífugo (Adam 2001: 38), orientado para a 
variação e a inovação

Mecanismos de realização textual, ou características 
específicas do texto singular (Coutinho, 2007; Coutinho
& Miranda, 2009; Miranda, 2010)

Adoção do género (Bronckart, 1997)

Princípio centrípeto (Adam 2001: 38), normativo, orientado 
para a identidade e a reprodução

Parâmetros de género, ou características do texto próprias 
do género em causa (Coutinho, 2007; Coutinho & Miranda, 
2009; Miranda, 2010)

Quadro 1: Relação género – texto(s)

Não desenvolveremos aqui detalhadamente a distinção entre géneros (de texto/de discurso) e 
tipos (de texto/de discurso)7. Limitar-nos-emos a assinalar que, ao contrário do que acontece 
noutros âmbitos (de análise do discurso e de linguística do texto), em que os discursos 
correspondem à contextualização histórica e social dos objetos (linguísticos) que são os textos, 
no quadro do ISD os discursos são compreendidos como segmentos infraordenados que 
entram na composição dos textos; configuram-se como “envelopes” de unidades linguísticas 
e entram na constituição dos textos, enquanto segmentos identificáveis por essas mesmas 
unidades linguísticas. 

Na continuação deste trabalho, retomaremos a questão dos textos e dos géneros de texto, 
sob o ângulo específico do desenvolvimento da escrita. Abordaremos agora, na secção que 
se segue, a noção de desenvolvimento. 

7 Sobre essa questão, veja-se Coutinho, 2003 e 2005.
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4. A problemática do desenvolvimento 
São vários os fatores que explicam a originalidade da noção de desenvolvimento, em Vygotsky. 
Assim, o que Schneuwly (1999: 295) sintetizou como “a abordagem instrumental do psiquismo 
humano” e a compreensão da construção social das funções psíquicas superiores determinam 
que, para aquele autor, ao invés de um processo linear e endógeno, o desenvolvimento se 
estabeleça por saltos (revoluções) e se desencadeie numa “lógica de automovimento”, pela 
interação entre fatores internos e externos. 

Como mostrou Schneuwly (1999), a esta noção de desenvolvimento não linear e que resulta 
do conflito (ou da resolução do conflito) entre capacidades de que a criança (já) dispõe 
e solicitações desencadeadas pelo meio cultural virá acrescentar-se, em Pensamento e 
linguagem, uma outra vertente: decorrente da reconsideração do papel da significação (e da 
capacidade de generalização que esta proporciona), o desenvolvimento aparece como um 
processo complexo e globalizante, isto é, “comme articulation et construction de systèmes 
interfonctionnels et donc comme réorganisation fondamentale du fonctionnement psychique” 
(Schneuwly, 1999: 302). 

A importância desta “revolução interior” está necessariamente associada à reflexão de Vygotsky 
em torno da aprendizagem e da relação entre aprendizagem e desenvolvimento, sobretudo 
em idade escolar – porque é a constituição das funções psíquicas superiores que constitui 
o ponto fulcral do desenvolvimento da criança nessa idade (Vygotsky, 2007/1934: 236)8. 
Vygotsky mostra que aprendizagem e desenvolvimento têm ritmos diferentes, não dependendo 
o segundo, de forma direta e imediata, do conteúdo de uma matéria em particular nem da 
organização e programação (dos conteúdos) das aprendizagens. Ao contrário do que poderia 
parecer à primeira vista, estas constatações em nada minimizam o papel das aprendizagens. 
Com efeito, a célebre noção de zona de desenvolvimento próximo, que dá conta do “domínio 
das transições acessíveis à criança” (Vygotsky, 2007/1934: 267), evidencia a necessidade de 
clarificar e de operacionalizar o espaço de intervenção e a eficácia da ação educativa, em 
função dos limiares (mínimo e máximo) de desenvolvimento da criança. Em última análise, é 
decisiva a importância que recai sobre as conceções e as práticas de aprendizagem: 

A aprendizagem só é útil quando se antecipa ao desenvolvimento. Fazendo-o, 
impulsiona ou desperta toda uma série de funções que se encontram num 
estágio de maturação na zona imediatamente próxima de desenvolvimento. Tal 
é o papel principal da aprendizagem no desenvolvimento. É este mesmo aspeto 
que distingue a aprendizagem da criança do treino dos animais. E que distingue 
também um ensino da criança orientado para o seu pleno desenvolvimento de 
um ensino especializado, visando as competências técnicas particulares, como 
a datilografia ou o andar de bicicleta. (Vygotsky, 2007/1934: 271).

8 Recorde-se que, para Vygotsky, as funções psíquicas superiores são funções “que se distinguem precisamente pela 
intelectualização e pela assimilação, pela reflexão consciente e pela volição.” (Vygotsky, 2007/1934: 236).
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Se a conceção vygotskiana de desenvolvimento constitui uma referência de fundo para 
o ISD, reflexões posteriores, em particular neste mesmo âmbito, permitem pensar novas 
questões – ou, se preferirmos, perspetivar novas condições de desenvolvimento conceptual. 
Sem pretensões de exaustividade, e correndo certamente o risco de silenciar contributos 
significativos, limitar-me-ei aqui a dar conta de algumas das interpelações equacionadas num 
artigo significativamente intitulado Un retour nécessaire sur la question du développement, 
de Bronckart (2008a). 

Em primeiro lugar, sublinhando a diversidade de objetos que podem ser tidos em conta, quando 
se fala de desenvolvimento, o autor considera três ordens (ou objetos) de desenvolvimento (que 
relaciona com os três tipos de mundos formais postulados por Habermas): desenvolvimento 
de conhecimentos formais ou conceptuais, avaliado em função dos saberes científicos 
construídos sobre o mundo objetivo; desenvolvimento de comportamentos ou capacidades 
de ação, avaliado em função dos saberes das ciências humanas e do senso comum sobre o 
mundo social; desenvolvimento (da identidade) das pessoas, avaliado em função dos saberes 
das ciências humanas e do senso comum sobre o mundo subjetivo (Bronckart, 2008a: 239). 
A segunda interpelação refere-se ao facto de a noção de zona de desenvolvimento próximo 
ter sido pensada relativamente às situações de ensino formal – importando por isso (re)pensá-
la quer em função de contextos de formação não formal quer a propósito de situações de 
formação de adultos. 

Tendo Vygotsky mostrado de forma decisiva a importância da linguagem no processo de 
desenvolvimento, a reflexão que propõe diz fundamentalmente respeito às palavras (ou signos). 
A este propósito, assinala Bronckart (2008a: 240, itálico meu): “Mais dans les pratiques 
verbales effectives, ces signes sont structurés en textes, et l’intériorisation des formes prises 
par cette organisation ne peut pas ne pas avoir d’effets développementaux”. Aqui reside 
então, também, uma questão ainda a desenvolver. 

A última interpelação diz respeito ao caráter de reorganização do funcionamento psíquico 
que, como vimos, Vygotsky atribui ao desenvolvimento (e que Bronckart lembra ser também 
apontado por Piaget e Wallon). Deste ponto de vista, a questão que coloca Bronckart é a 
de se saber se qualquer reorganização psíquica corresponde efetivamente a um efeito de 
desenvolvimento (positivo) – ou, mais exatamente, que condições são necessárias para que 
isso aconteça. 

Bronckart retoma algumas destas questões na continuação do artigo, focando em particular 
as capacidades de ação dos adultos. Voltarei também a assinalar algumas das perspetivas 
de resposta equacionadas, à medida que forem solicitadas pelo tratamento do tema que 
prioritariamente aqui nos ocupa – e que abordaremos no ponto seguinte. 
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5. A escrita como fator de desenvolvimento
Vygotsky integra no “processo unificado do desenvolvimento da linguagem” três componentes, 
que considera interagirem de forma complexa: a aprendizagem da língua materna, a 
aprendizagem das línguas estrangeiras e o desenvolvimento da linguagem escrita (Vygotsky, 
2007/1934: 225). É, no entanto, o desenvolvimento da linguagem escrita e a aprendizagem 
da linguagem oral (enquanto aprendizagem da língua materna) que ficam em confronto – 
sustentando o autor a impossível assimilação entre os dois processos (Vygotsky, 2007/ 
1934: 257):

A investigação indica que o desenvolvimento da linguagem escrita não reproduz 
o da linguagem oral. Qualquer semelhança existente entre os dois processos é 
exterior e sintomática, mais do que essencial. A linguagem escrita não é apenas 
a tradução da linguagem oral pelo signo escrito. A apropriação da linguagem 
escrita exige mais do que o ensino das técnicas de escrita. (…). 

Vygotsky aponta as características da escrita que a distinguem da oralidade (e que não se 
confundem com a aprendizagem técnica e/ou motora da escrita). Embora a relação entre 
escrita e oralidade não se possa resumir a uma oposição binária9, vale a pena lembrar os 
aspectos assinalados por aquele autor. Assim, mostra que, ao contrário do que se passa 
com a linguagem oral, a escrita exige uma “dupla abstração”: a que decorre da ausência do 
“material sonoro” e a que se relaciona com um interlocutor “imaginário ou conceptualizado”; 
e considera que, a estas dificuldades, se junta o facto de a criança em idade escolar não 
reconhecer motivos para a escrita – ou, por outras palavras, não precisar (ainda) dela, ao 
contrário da experiência que tem da linguagem oral (Vygotsky, 2007/1934: 257-8). É de admitir 
que este aspeto se altere, hoje em dia, face à familiaridade das crianças com computadores 
(provavelmente mais alargada do que foi ou do que será ainda a familiaridade com livros, em 
muitos meios). Resta, no entanto, saber se a necessidade de recurso à escrita que pode 
surgir por essa via desencadeia efetiva ou necessariamente a ‘mesma escrita’10.

A questão do ritmo, rapidamente apontada por Vygotsky (2007/1934: 354), estará certamente 
relacionada com as características atrás referidas e poder-se-á associar, em termos mais 
gerais, às condições de espaço e de tempo de produção – suscetíveis, em última análise, 
de suscitarem a identidade reflexiva da escrita: 

O ritmo rápido da linguagem oral não conduz ao desenvolvimento da actividade 
da linguagem como uma acção voluntária complexa – quer dizer, como uma 
acção caracterizada pela reflexão, o conflito dos motivos e a selecção. 

9 A questão será retomada à frente; veja-se também, a este propósito, a contribuição de M. Correa, neste mesmo 
volume.

10 Estudos sobre literacias emergentes mostram que a criança, convivendo com o escrito, vai identificando funções 
para a escrita de que também derivam motivos para/vontade de escrever. Veja-se, a este propósito, o capítulo de P. 
Ribera, neste mesmo volume. 
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A (capacidade de) abstração e a condição reflexiva são certamente fatores que determinam a 
especificidade da escrita – que Vygotsky (2007/1934: 257) considera “uma função inteiramente 
original da linguagem”. Ainda que nem todas as práticas de escrita impliquem da mesma forma 
o desenvolvimento das “funções superiores” (questão a que voltaremos ainda), importa pensar 
como viabilizar condições para esse mesmo desenvolvimento – em fases posteriores à das 
(primeiras) aprendizagens em período escolar. E pensar o que se joga nessa especificidade – 
em fases posteriores de desenvolvimento. 

6. O desenvolvimento da escrita na perspetiva do interacionismo sociodiscursivo
Nesta última secção, procuraremos voltar às questões que foram sendo desenvolvidas ao 
longo do percurso estabelecido – (re)equacionando-as agora do ponto de vista das implicações 
para a escrita, sobretudo em contexto escolar. 

6.1. Géneros de texto e modalidade escrita
Como atrás se viu, os textos dependem de géneros, dotados de características contextuais 
e organizacionais e associados a uma determinada atividade (ou a uma atividade principal e 
outras subsidiárias). Neste âmbito, onde e como se situa a escrita?

Se a escrita aparece, em primeiro lugar, como uma modalidade de produção, pode no entanto 
verificar-se alguma ambiguidade. A modalidade de produção pode ser tomada, num sentido 
que poderíamos quase considerar técnico, como a forma de realização linguística associada 
ao género em causa: no âmbito de cada atividade há, normalmente, géneros que implicam 
a modalidade de produção escrita e géneros que implicam a modalidade de produção 
oral. A este propósito, vale a pena lembrar que a intervenção da noção de género obriga 
a repensar a (clássica) oposição entre escrita e oralidade numa relação a quatro termos, 
como claramente fez notar Marcuschi (2008: 190-193): trata-se de dar conta do que aquele 
autor considera a conceção e o meio associados a determinado género, que assumiremos 
aqui como modalidade de produção e modalidade de circulação, respetivamente. As duas 
modalidades nem sempre coincidem: por exemplo, um telejornal é ‘montado’ na modalidade 
escrita e apresentado na modalidade oral, uma entrevista (para uma revista de grande 
circulação) será realizada na modalidade oral e circulará depois na modalidade escrita11. 
Deste ponto de vista, a escrita constitui uma modalidade determinada pelas condições de 
produção próprias de cada género: condições espácio-temporais, que determinam, por 
exemplo, a necessidade de realizar por escrito o que será posteriormente lido, com recurso 
a teleponto, no caso de apresentação do telejornal, ou sem ele, no caso de uma crónica 
radiofónica; suportes disponíveis ou necessários, que determinam, por exemplo, que uma 
entrevista realizada oralmente (e gravada) tenha de se converter na modalidade escrita para 
circular numa revista impressa (ou mesmo na respetiva edição em linha). 

11 Os exemplos são importados de Marcuschi (2008: 193) e poderão ser discutidos ou revistos (por exemplo, uma 
entrevista pode ser construída por resposta escrita a uma série de perguntas). O que interessa aqui destacar, no 
entanto, é o princípio de não coincidência necessária entre modalidade de produção e de circulação.
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Com as precauções e adaptações necessárias, em função de idades e de ciclos de ensino, 
poderá ser útil tomar em conta a escrita como modalidade de produção e de circulação, no 
ensino/aprendizagem em contexto escolar. Ambas as vertentes pedem, ou podem suscitar, um 
trabalho reflexivo sobre as condições de produção (destinatário(s), objetivo, espaço e tempo de 
produção) e as características organizacionais (plano de texto, mecanismos de textualização e 
mecanismos enunciativos) associadas ao género de texto em causa. Esse trabalho prévio e/
ou simultâneo pode, em qualquer dos casos, facilitar as tarefas de planificação e de revisão12. 
Mas o exercício da escrita como modalidade de circulação permite focalizar a revisão e, 
tendencialmente, objetivar estratégias de intervenção a esse nível – que terão com certeza 
de passar por escolhas de ordem macro organizacional e microlinguística. Aparentemente 
desconsiderada ou menorizada, a escrita como modalidade de circulação poderá constituir 
um instrumento precioso para o desenvolvimento da escrita como modalidade de produção. 

Importa ainda lembrar que nem todos os géneros realizados na modalidade escrita exigem 
grande elaboração ou um elevado esforço de abstração (veja-se o caso da lista de compras 
ou do recado familiar). Isso não significa, no entanto, que esses géneros não disponham dos 
seus próprios parâmetros – nem que, em casos específicos, os parâmetros em causa não 
ofereçam dificuldades concretas de realização, eventualmente suscetíveis de serem aprendidas 
e/ou ensinadas de forma explícita, em contexto escolar. Seja como for, a especificidade da 
escrita como uma atividade de linguagem complexa, na linha enfatizada por Vygotsky, não 
pode fazer-se corresponder, de forma linear, à modalidade de produção escrita – questão a 
que voltaremos ainda, no percurso destas páginas.

6.2. Escrita e capacidades de ação
Como atrás se viu, produzir um texto é agir – no contexto de uma determinada atividade 
social, que se pode situar entre a informalidade da atividade familiar e a rigidez das atividades 
altamente institucionalizadas, como a jurídica ou a académica. Deste ponto de vista, uma 
questão a ponderar será a de saber que capacidades de ação suscitam ou desenvolvem os 
trabalhos de escrita em contexto escolar, nos vários ciclos de ensino13. Por outras palavras: 
até que ponto, com os trabalhos de escrita, se focaliza a capacidade de integração – ativa 
e interventiva – em diferentes contextos e situações da vida em sociedade? De que forma é 
que a escola – em si mesma uma atividade, como claramente mostraram Dolz & Schneuwly 
(1994) – prepara crianças e jovens para a diversidade de práticas de escrita exigidas nas 
atividades sociais exteriores à escola? Em que medida é que a escola ensina os géneros 
de texto que circulam fora da escola? E em que medida é que a escola ensina os géneros 
de texto que exige – muitos deles criados e mantidos exclusivamente no seu interior, como 
é o caso da “redação”, da “composição”, do “resumo” e do “comentário”?

12 Cf. Hayes & Flower, 1980; Pereira, 2000. 

13 Poder-se-á colocar a mesma questão para textos realizados na modalidade oral. 
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Aprender (e/ou ensinar) a escrever é então aprender (e/ou ensinar) a agir socialmente. 
Desenvolver uma tal capacidade implicará, para além da esperada e desejada correção 
morfossintática, o reconhecimento e domínio progressivo de diferentes géneros de texto – por 
um lado, a identificação das características (contextuais e organizacionais) que os configuram, 
de forma a permitir que sejam interiorizados e reproduzidos, quando necessário14; por outro, 
a aprendizagem de uma postura reflexiva suscetível de determinar movimentos de adoção e 
de adaptação adequados ao contexto de produção e, de forma mais geral, às circunstâncias 
da atividade em causa. 

Se a escolha dos géneros a serem aprendidos na escola é determinada pelos documentos 
normativos (nomeadamente os programas), vale a pena sublinhar o interesse e a conveniência 
de diversificar as propostas de trabalho – questão que, em última análise, permite evidenciar a 
falácia frequentemente associada à polémica sobre o lugar e o estatuto dos textos literários e 
não literários nos programas e nas aulas de língua. Com efeito, nem todo o trabalho orientado 
para o ensino da escrita – escrita de textos de géneros relevantes em diferentes domínios da 
vida social – assegurará (necessariamente) as condições de apropriação estética, simbólica e 
cultural que proporcionam a leitura e a análise dos textos literários. Da mesma forma, nem 
sempre a leitura e a análise do texto literário se presta (necessariamente) a um trabalho 
sistemático e consistente orientado para a aprendizagem da escrita – numa perspetiva de 
ensino que ultrapasse quer a tradicional inércia que deixa os alunos entregues a si mesmos 
e aos seus talentos (nada ensinando a escola nem aos que já escrevem bem nem aos que

continuam a escrever mal) quer a indolência que aceita, de forma mais ou menos tácita, a 
transversalidade do que seja ‘escrever bem’, apagando a diversidade de práticas textuais e 
menosprezando as dificuldades específicas que lhes podem estar associadas. Uma articulação 
dessas duas vertentes, adequadamente ponderada e planificada, poderá certamente ser uma 
via produtiva. A este propósito, remetemos para inúmeros trabalhos sobre o ensino de géneros 
textuais e sobre o ensino de géneros que implicam a modalidade escrita, desenvolvidos no 
âmbito do ISD ou por investigadores que partilham os mesmos pressupostos epistemológicos – 
como sejam Dolz e Schneuwly, 1994; Cristóvão & Nascimento, 2004; Pereira & Graça, 2007; 
Machado & colaboradoras, 2009; Dolz, Gagnon & Decândio, 2010, Leurquin, Bezerra & 
Soares, 2011, entre outros. 

6.3. Escrita e (re)construção dos saberes
Se todos já experimentámos, provavelmente, a sensação de ‘saber mas não saber dizer’, 
a verdade é que cada pessoa só sabe aquilo que é capaz de formular. O que está em 
causa é a condição irredutivelmente semiótica (linguística) do saber, por objetivo e científico 
que seja ou se apresente, idêntica à da ideia mais anódina: “prise en elle-même, la masse 
purement conceptuelle de nos idées, la masse dégagée de la langue représente une espèce 
de nébuleuse informe où l’on ne saurait rien distinguer dès l’origine” (Saussure, 2002:285). 

14 Para uma apresentação desenvolvida desta questão, veja-se Miranda, 2010. 
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Em última análise, é a própria relação com o saber que assim se deixa equacionar: do saber 
que se reproduz e se transmite (ou da ilusão desse saber) para o saber que se constrói em 
situação – organizando-se, formulando-se, reformulando-se15. 

Se é verdade que esse trabalho se pode também fazer na oralidade, é provável que a 
escrita desempenhe um papel determinante. Por um lado, porque essa é quase sempre a 
modalidade privilegiada para a circulação e a avaliação do(s) saber(es), em contexto escolar e 
académico. Deste ponto de vista, importaria que a escola se preocupasse de forma explícita – 
isto é, que ensinasse – os géneros (ou modelos) de produção escolar /académica que 
reconhece e valoriza. Se nisso se pode ver uma condição elementar de qualquer postura de 
ensino (isto é, ensinar o que se avalia e se sanciona), permitiria ao mesmo tempo reajustar 
a ilusão de que o saber se aprende, independentemente da formulação que o comunica – 
ou que se aprende algures, no exterior de quem o formula e comunica. Por outro lado, 
porque a (re)construção do(s) saber(es) é inequivocamente uma tarefa complexa – que 
poderá largamente beneficiar, numa larga maioria de casos, das condições de tempo e/ou 
de reflexão tendencialmente associadas à produção escrita. Desse ponto de vista, importa 
pensar que géneros se adequam a essa tarefa – ou perguntar até que ponto os géneros 
em que se avalia o saber (a sua expressão ou comunicação) são sempre necessariamente 
os géneros adequados à tarefa de (re)construção do saber. A propósito da reflexão sobre o 
diário de leituras e na sequência de muitos outros autores, Machado (1998: 45-46) insiste 
na duplicidade da relação entre escrever e pensar: “Se, de um lado, escrever exige pensar, 
de outro, escrever é um veículo para pensar” (Machado, 1998: 45-46). Essa duplicidade 
permite evidenciar (ou convida a não negligenciar) o papel da produção escrita fragmentada 
e não acabada como forma, ou ocasião, de pensar: “(…) escrever não é só desenvolver 
pensamentos totalmente completos, mas é uma ação que fornece um meio para que esses 
pensamentos sejam trabalhados” (Machado, 1998: 46)16. Importa sublinhar, no contexto 
deste trabalho, que considerações como as que acabam de ser apontadas não podem ser 
confundidas com qualquer solução de facilitismo, do ponto de vista dos desempenhos e das 
expectativas escolares. Trata-se, pelo contrário, de insistir nas exigências que recaem sobre 
os agentes condutores do processo de ensino/aprendizagem: como exigir padrões elevados 
de produção escrita sem levar em conta as especificidades do processo de escrita? Se esse 
processo inclui etapas diversas, cabe à escola e aos professores tomá-las em conta e saber 
lidar com elas, para uma otimização das aprendizagens. Assim, se por um lado se impõe 
trabalho conducente ao domínio dos géneros de produção escolar, importa igualmente levar 
a sério o papel da escrita não acabada – isto é, do rascunho, ou da prática do rascunho. 
Em última análise, importa compreender a escrita como reescrita – e o saber como saber 
em construção: não para validar qualquer resultado (menos conseguido) mas para poder 
perspetivar desempenhos numa lógica de progressão efetiva na aprendizagem. 

15 Sobre a relação com o saber, veja-se Charlot, 1997; Coutinho, 2002. 

16 Pode ser também esclarecedor pensar no papel que a escrita fragmentada – ou fragmentária – assume na produção 
literária contemporânea. Sobre esta questão, veja-se Gonçalves, 2010. 
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6.4. Escrita e desenvolvimento pessoal
A possibilidade de dispor de um repertório de géneros de texto rico e diversificado faz parte 
do desenvolvimento pessoal e constitui condição de cidadania ativa e responsável. Ainda 
que a escola possa e deva trabalhar também sobre a modalidade oral, será certamente 
uma tarefa exigente o ensino de géneros da modalidade escrita – ou, na sequência do 
que atrás se disse, o exercício de transposição entre as duas modalidades (tanto quanto 
possível, não numa perspetiva redutora de mero exercício escolar, mas como desempenho 
adequado a diferentes situações de comunicação, com as suas características e requisitos 
próprios). Caberá aos agentes responsáveis pelo processo de ensino/aprendizagem para os 
diferentes ciclos, nas diferentes instâncias em que esse mesmo processo se define, clarificar 
o que possa constituir um repertório de géneros ensináveis – e o(s) género(s) que interessa 
trabalhar, em cada momento, numa perspetiva de aprendizagem da escrita. Essas opções 
terão naturalmente de reconhecer e de lidar com diferentes atividades (atividades sociais 
não escolares mas que a escola pode integrar e/ou recriar, de forma planeada e controlada) 
e com diferentes (des)valorizações socialmente atribuídas a diferentes géneros de texto. 
E terão certamente de ter em conta o espaço de intervenção que é a zona de desenvolvimento 
próximo. Se, por um lado, importa pensar que géneros de texto podem suscitar um salto no 
desenvolvimento das pessoas implicadas, importará também saber que desenvolvimento está 
a ser focado: capacidade de abstração? Capacidade de comunicação/ação? Capacidade de 
reflexão/construção de saber? Capacidade de redação fluente? Que escolhas são suscetíveis 
de avançar por cada uma dessas vias?

6.5. A escrita como (re)formulação
Bühler (2009:140) distingue ação de fala (“action de parole”) e obra de linguagem (“œuvre 
langagière”): a primeira realiza a tarefa de resolver um problema prático ligado à situação, 
a segunda está associada a situações “(…) où nous travaillons de façon créatrice à la 
formulation linguistique adéquate d’un matériau donné (…)” (Bühler, 2009:140). A interpretação 
mais imediata e mais provável da obra de linguagem relacioná-la-á sem dúvida – e com 
razão – com a atividade literária. A confirmá-lo, poderemos ainda acrescentar a explicação 
do autor, evidenciando a necessária autonomização da ‘obra’ relativamente ao contexto de 
produção: “L’œuvre langagière en tant que telle exige en revanche qu’on puísse la regarder 
et qu’on la regarde en la déliant de sa position dans la vie et du vécu individuels de son 
producteur.” (Bühler, 2009:140). Mas não é evidente que a questão se esgote nesses termos. 
A especificidade reflexiva da escrita e a capacidade que oferece como modo de pensamento 
estarão certamente relacionadas com as condições de formulação. Se por um lado se pode 
enfatizar que a formulação é sempre reformulação (correção, ajuste, revisão), é preciso 
também reconhecer que esse processo não invalida o trabalho específico de formulação: 
trabalho de olhar o mundo, de o recortar e de o dizer, com o esforço de algo que se faz 
pela primeira vez; trabalho de ouvir/ler os textos dos outros, de os recortar e de sobre eles 
dizer algo que não estava antes dito. A língua – a apropriação da língua – é inequivocamente 
condição de formulação: não apenas na estabilidade das formas e das estruturas prontas 
a (voltar a) usar, mas na abertura ao mundo que, através dela, (de cada vez) toma forma. 
A dificuldade e a riqueza do trabalho de formulação dependem ambas de um mesmo fator: 
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“la manière fondamentalement ouverte dont les objets et les états de choses sont saisis par 
le langage” (Bühler 2009: 290). 

7. Para concluir: elogio do rascunho 
Para além do tempo (talvez ainda presente, aqui e ali) em que a escola pouco investiu no 
ensino da escrita, a verdade é que esta é uma tarefa que está longe de ser evidente – pela 
diversidade e pela complexidade de contornos de que se reveste. Uma via a ter em conta é, 
sem dúvida, o investimento em práticas diversificadas de escrita – ou na escrita de diferentes 
géneros de texto, se preferirmos. Para além disso, quando todos – pais, professores de 
diferentes ciclos de ensino, profissionais vários – lamentamos que os jovens/os alunos não 
saibam escrever, conviria também que parássemos um pouco e pensássemos no trabalho 
que nos dá, a cada um(a) de nós, escrever (quando escrevemos, se escrevemos). Talvez 
o desenvolvimento da escrita (ou a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da 
escrita) passe, em larga medida, pela experiência (reflexiva) de escrita – isto é, pela relação 
com a (nossa própria) escrita. Aprendizes de todas as idades e de todas as profissões, 
somos todos feitos da mesma matéria de que também parecem feitos os “trabalhadores 
maiores da escrita”. Estamos todos sujeitos à experiência de “algo que em nós foi expressão 
enrodilhada e confusa”17. Alunos e professores, estamos todos sujeitos ao exercício nunca 
definitivamente concluído de ‘desenrodilhar’ a escrita. Apliquemo-nos, pois. De forma que 
possamos dizer: “E damos o que for preciso. Como qualquer trabalhador maior da escrita, 
embrenhado e inseguro no texto finalmente límpido”18.
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Introdução
A nossa atividade de investigação, formação e ensino inscreve-se no campo da Didática da 
Escrita (DE), área fulcral para o desenvolvimento cognitivo e para a construção do saber, 
mas de tradição recente no sistema educativo português (Amor, 2004; Pereira, Aleixo, 
Cardoso, & Graça, 2010). Este texto tem, assim, na base, um conjunto de pesquisas 
que têm sido feitas entre nós e que têm evidenciado a complexidade dos processos de 
produção de diferentes géneros textuais e a necessidade de um ensino programado e de 
uma monitorização pelo professor (Graça, 2010), sem, contudo, ignorar a importância da 
motivação e da relação pessoal (quer do aluno quer do professor) com a escrita (Cardoso, 
2009) para o desenvolvimento da competência escritural (Pereira, Cardoso, & Graça, 2009).

No quadro da DE atual, visa-se ultrapassar uma situação em que a informação disponível, 
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 ao nível do currículo e das 
práticas de ensino da escrita (Pereira et al., 2009).

Além disso, a DE enfrenta um problema crucial: não foram 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 (EB), 
nem os mais recentes Programas de Português, homologados em 2009 (Reis et al., 2009), 
indicam, com precisão, o que distingue uma boa produção escritural de um determinado 
género num ciclo e no término do ciclo seguinte.

Precisamos, assim, de aprofundar conhecimento sobre os (géneros de) textos, a didática da 
produção de textos ao longo da escolaridade – que dispositivos e instrumentos promotores 
de progressão e que critérios para análise e avaliação dos textos. Mas, como é finalidade da 
DE, impõe-se que este conhecimento seja produzido em parceria com os agentes educativos 
implicados e (pre) ocupados com a didática da escrita, concretamente os professores de 
língua (s). Já foi neste ambiente colaborativo que se desenrolou a oficina de formação para o 
ensino da escrita integrada no projeto “Línguas e Educação: construir e partilhar a formação” 

1 Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores – http://www.ua.pt/cidtff/. 
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(2007-2010) (Andrade & Pinho, 2010; Cerqueira & Martins, 2012; Pereira & Cardoso, 2010; 
Simões, Cerqueira, Correia, Pereira, & Cardoso, 2010), experiência formativa centrada na 
escrita, com continuidade lógica no projeto “PROTEXTOS – Ensino da produção de textos 
no Ensino Básico”2 (2010-2013). Descrevendo sumariamente as finalidades deste projeto em 
curso, avançaremos para mostrar como, nele, o dispositivo de investigação se funde nos 
dispositivos de formação e de ensino.

Neste enquadramento, procuramos, aqui, propor um dispositivo de organização do ensino e 
da aprendizagem da escrita, subjacente aos trabalhos conduzidos no contexto de oficinas de 
formação para o ensino da escrita, inscritas nos projetos enunciados – a sequência de ensino 
(SE) –, evidenciando e testemunhando a sua operacionalização em contexto de formação de 
professores e de sala de aula.

1. PROTEXTOS – um projeto para (a formação para)  
o ensino da produção de textos
Na linha das necessidades diagnosticadas na DE – e concentrando-nos no caso português –, 
o Protextos pretende dar um contributo no sentido de criar e validar dispositivos didáticos 
capazes de promover o desenvolvimento da escrita de diferentes géneros de texto ao longo 
da escolaridade, numa perspetiva de progressão. A forma como, metodologicamente, o 
projeto foi montado tem permitido juntar professores dos três primeiros ciclos de escolaridade 
numa mesma oficina de formação3. Assim, professores com turmas de 4.º, de 6.º e de 9.º 
anos (níveis preferenciais, por corresponderem a momentos de terminus de um ciclo e de 
passagem para o seguinte) trabalham em conjunto e com os formadores (quase todos também 
professores, membros da equipa Protextos) no sentido de identificarem de que aspetos 
relativos à produção textual de um mesmo género de texto cada qual se vai ocupar a trabalhar 
com os seus alunos. Nas sessões formativas, os formadores e professores familiarizam-se 
com a modelização didática que propomos (flexível) – a SE – e vão atualizar e (re)construir 
conhecimentos, criando, colaborativamente, sequências de ensino para o género textual em 
causa, ajustadas às respetivas turmas.

Emergem, assim, três linhas de ação/investigação que se cruzam sempre no Protextos:
 · a conceção de sequências de ensino em contexto de formação, e subsequente 

implementação e reflexão sobre os efeitos ao nível das aprendizagens – teste e validação 

2 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-FEDER-009134 (Programa 
Operacional Temático Factores de Competitividade do Quadro Comunitário de Apoio III e comparticipado pelo Fundo 
Comunitário Europeu FEDER).

3 O projeto prevê quatro oficinas de formação (50 horas cada), todas acreditadas para efeitos de progressão na carreira. 
A primeira decorreu de fevereiro a julho de 2010 e centrou-se no ensino da produção de textos poéticos (Machado & 
Cristovão, 2006), com recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação. A segunda, de fevereiro a julho de 2011, 
centrou-se no género narrativo “fábula”; neste texto, recorreremos a vários exemplos emanados desta formação. As 
outras duas (2011/2012) centram-se em géneros ligados a escrever para aprender e textos expositivos/informativos 
(mapas conceptuais, artigo de enciclopédia) e em géneros predominantemente argumentativos, como a carta de 
reclamação.
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de dispositivos didáticos mais coerentes com a complexidade processual e genológica 
dos textos;

 · o processo de formação contínua para o ensino da produção escrita – que, entre nós, 
não tem sido objeto de investigação. Sabendo, porém, da existência de uma correlação 
entre a formação dos professores e os resultados dos alunos – que se conhece, por 
vezes, pelo “efeito (preparação do) professor” –, queremos compreender este processo. 
Ora isto implicará estar nas salas de aula, interagindo ou não com os professores das 
turmas, estudar, inclusivamente com os professores, o seu agir didático e observar como 
o meio de ensino concebido durante a oficina se torna – ou não – elemento gerador de 
uma prática transformadora4 (Graça, 2010; Schneuwly & Wirthner, 2004; Wirthner, 2006);

 · a evolução nos textos dos alunos – a apropriação, por cada professor, do dispositivo 
“sequência de ensino” e como o (trans)pôs em prática na sua sala de aula terá gerado 
efeitos nas produções textuais dos alunos, que nos interessa verificar. A problemática 
investigativa que daqui releva é, portanto, a necessidade de construir instrumentos de 
análise dos textos que sejam coerentes quer com os géneros em causa quer com as 
sequências implementadas em aula (opções de ensino). Por esta razão, interessa-nos 
investir na definição dos “parâmetros” que definem os géneros de que nos ocupamos 
(Coutinho, 2012; Coutinho & Miranda, 2009), como teremos oportunidade de explicitar 
mais detalhadamente.

Para poder melhor distinguir os efeitos do ensino da escrita através de sequências de 
ensino, pretendemos analisar e comparar textos dos alunos dos professores das oficinas de 
formação (grupos experimentais) com textos de turmas de outros professores não inscritos 
neste processo formativo (grupos de controlo), mas do mesmo agrupamento de escolas.

Os estudos e as prioridades que acabámos de sumariar coadunam-se, como se depreende 
facilmente, com estudos intensivos e interventivos. Assim, procuramos produzir conhecimento 
sobre os programas de formação de professores e sobre meios de ensino de diferentes 
géneros textuais para diferentes níveis – com ou sem recurso às Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) – com mais potencialidades para melhorarem os resultados dos alunos em 
expressão escrita; e, assim, sobre as diferenças entre textos de alunos de 4.º, 6.º e 9.º anos 
produzidos antes (texto 1) e depois de uma intervenção didática (texto 2) – implementação 
de sequências de ensino – caracterizada teórica e metodologicamente como noutra parte 
explicaremos. Para isto, não negligenciaremos, obviamente, a definição de critérios de 
qualidade e de progressão dos escritos dos alunos.

Simultaneamente, o Protextos desenvolve estudos extensivos, a nível nacional e com 
capacidade de generalização, com professores e alunos. Por um lado, pretende dar um 
contributo para se conhecer, hoje, a realidade portuguesa no que diz respeito às práticas 
de ensino da escrita no 1.º, 2.º e 3.º ciclos (4.º, 6.º e 9.º anos), isto mais de uma década 

4 A gravação de aulas e a observação de excertos pelos professores e formadores/investigadores também está prevista 
em contexto de entrevista de autoconfrontação (Clot, Faita, Fernandez, & Scheller, 2000).
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depois de um estudo mais circunscrito sobre lógicas de funcionamento didático por parte de 
quem ensina (Pereira, 2000a), e após um programa de formação de Português para o pessoal 
docente do 1.º ciclo (PNEP) e do surgimento de outras iniciativas e regulações ministeriais, 
bem conhecidas5. Por outro, é pertinente conhecer as práticas de escrita escolar e extraescolar 
dos alunos dos mesmos anos de escolaridade – 4.º, 6.º e 9.º –, percebendo a sua ligação 
com as TIC. Com efeito, em Portugal, os únicos estudos recentes que se debruçaram sobre 
o público discente com esta finalidade são da nossa responsabilidade (Cardoso, 2009) e 
os resultados – não generalizáveis, no entanto – coadunam-se com estudos estrangeiros 
(Lenhart, Arafeh, Smith, & Macgill, 2008; Penloup, 1999, 2008): os jovens escrevem em 
contexto extraescolar, sem a injunção parental ou professoral, e essa escrita é abundante 
e diversificada, não se circunscrevendo à escrita eletrónica. De facto, havendo já estudos 
nacionais sobre os alunos e a leitura, é flagrante a falta de um sobre a escrita, que informe 
a comunidade académica, docente e a sociedade em geral. 

Por conseguinte, através de questionários a amostras representativas, queremos conhecer, 
globalmente: i) as relações com a escrita de professores e alunos (práticas, conceções, 
opiniões, modos de verbalização), contemplando, evidentemente, as dificuldades (a ensinar e 
a aprender); ii) o papel das TIC no ensino/aprendizagem da escrita. Não duvidamos, portanto, 
da importância de conhecer as relações dos sujeitos com a escrita enquanto objeto de ensino, 
de aprendizagem, de construção identitária e as suas práticas. 

Sendo um dos nossos grandes propósitos, como foi dito, estudar como uma formação 
para o ensino da escrita por géneros textuais é suscetível de conduzir a práticas (mais) 
produtivas do ponto de vista da gestão e da sistematização das atividades didáticas em aula 
e, consequentemente, do ponto de vista da qualidade dos textos dos alunos, é necessário 
proceder à fundamentação e descrição do dispositivo investigativo, formativo e didático que 
aglutina toda a nossa atuação – a sequência de ensino. É este o nosso principal objetivo 
neste texto, providenciando já alguns exemplos oriundos do trabalho de formação6 unicamente 
para ilustrar o funcionamento flexível do dispositivo no terreno. Nesta contribuição, não temos, 
portanto, a pretensão de i) descrever exaustivamente exemplos dos dispositivos concebidos 
nem de ii) analisar a sua implementação em aula; iii) também não pretendemos centrar-nos na 
análise dos efeitos da SE nos textos dos alunos – as três principais finalidades do Protextos 
que anunciámos anteriormente. Consideramos que, a montante, é preciso compreender bem 
o dispositivo com que trabalhamos e as questões que se nos colocam na sua definição/
operacionalização.

5 (Reis et al., 2009); Dicionário Terminológico – http://dt.dgidc.min-edu.pt/; Metas de aprendizagem – http://www.
metasdeaprendizagem.min-edu.pt/.

6 “Ler e Escrever com o Texto Narrativo no Ensino Básico” (CCPFC/ACC- 62746/10).
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2. A “Sequência de Ensino” – dispositivo para aprender e ensinar a escrita: 
pressupostos teóricos e condições de possibilidade

“Eu, pecadora, me confesso. Não tenho tido experiências fantásticas no ensino 
da escrita” (Cr.) 7

2.1. A rotina docente através de dispositivos didáticos
A questão da definição dos dispositivos de ensino, enquanto instrumentos capazes de situar 
e ajudar o professor no seu papel, e capazes, portanto, de levar os alunos a saber mais, é 
uma questão relevante, sobretudo se nos colocarmos do ponto de vista da complexidade 
dos objetos com que o professor de leitura e de escrita lida. Na realidade, esta complexidade 
tem dado origem, muitas vezes de forma perversa, a uma falácia da “improvisação” e da 
“descoberta” que não se compadece com a necessária orientação que o agir do professor 
deve ter. Por sua vez, definir dispositivos não significa ter que inventar dados de forma 
cumulativa, nem, tão-pouco, ter que inventariar, muitas vezes abusivamente, aspetos que 
devem (con)figurar em tal dispositivo. 

A gestão estratégica do ensino da Língua Portuguesa, como, aliás, de todas as disciplinas, 
exige uma ação racionalizada e, logo, pensada, assente no conhecimento e em que os 
dados estão articulados entre si, formando uma rede de ideias que perfazem um conjunto 
coeso. O que subjaz a este conjunto são pressupostos, princípios, opções pedagógicas, 
didáticas e linguístico-discursivas de que o professor precisa de se “apropriar”e não “decorar”, 
caso contrário nunca será capaz de mexer no conjunto sem provocar danos no seu todo, 
na sua racionalidade intrínseca, no seu “ser” de dispositivo didático. Por essa razão é que 
assumimos que os nossos programas de formação no Protextos devem proporcionar ao 
professor percorrer todas as fases do dispositivo, experimentá-lo, testá-lo. Acolher dados 
novos também só é possível se estes não hipotecarem a essência do objeto em questão e se 
forem, pois, incorporados de forma harmoniosa no “modelo didático” que está a ser seguido. 
Por tudo isto é que é importante que o professor participe na definição dos dispositivos com 
que trabalha, não tanto no sentido de que os gerou ele próprio – também pode e deve 
acontecer em certas circunstâncias –, mas no sentido de que pode lê-los e compreender o 
seu significado mais profundo. 

A linguagem utilizada para falar dos componentes de um dispositivo também não é questão 
menor e é necessário que a formação crie condições para o professor dominar o “dicionário 
do dispositivo”, ativando, de facto, o significado de determinados termos e conceitos e não 
jogue metaforicamente com os termos propostos. Estes são “reais”, têm existência própria, 
apesar de vinculados a outras realidades e corpos teóricos, e apesar de terem, muitas vezes, 
nascido em outro lugar e serem “migrantes”. Esta migração não pode trazer descaracterização 
e, sobretudo, anulação total da semântica do conceito, pois é este que dá sustentabilidade 
ao objeto, é ele que permite o reconhecimento na transfiguração num campo novo. É claro 

7 Estas abreviaturas correspondem aos nomes de professores intervenientes na formação mencionada.
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que a transposição didática a que são submetidos os saberes científicos não se revela fácil 
e, muitas vezes, o processo de autonomização de certos objetos científicos arrasta uma 
carga de outras significações para estes mesmos objetos. Se, por sua vez, as noções e/ou 
os conceitos ainda aparecerem no campo científico mais como hipóteses ou propostas, a 
questão assume maior complexidade e até “deriva”, sobretudo quando, como é muitas vezes 
o caso, estas noções e/ou conceitos passam a ser apresentadas em “documentos oficiais 
de modo assertivo, como verdades absolutas já estabelecidas e consensualmente aceitas 
no campo científico em questão” (Machado & Cristovão, 2006, p. 553).

Nada do que acaba de ser dito contraria a importância que deve ser atribuída, no que ao 
ensino da leitura e da escrita diz respeito, à questão da multiplicidade de práticas que podem 
ser produtivas, nem tão-pouco às múltiplas maneiras de aprender dos alunos. Na verdade, 
desencadear uma reflexão, em oficina de formação – primeiro, coletiva e, em segundo lugar, 
por via escrita, já individualmente – sobre “práticas habituais de ensino da escrita” pode ser 
propulsor de uma consciencialização de dificuldades e de necessidades que gerem a abertura 
e a disposição para anular umas práticas, adaptar outras, incluir ainda outras. Admitir que 
“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.) e que “Conseguir 
que uma criança escreva um texto não é tarefa fácil. (…) Tentamos… especificamos… 
aconselhamos… relembramos…” (H.) desencadeia, por um lado, uma tomada de consciência 
do muito que é necessário investir no ensino da escrita, repensando no trabalho que já é 
feito – e que o professor não sente menosprezado no contexto da formação – e, por outro 
lado, ajuda o professor a assumir esta dificuldade como “natural”, “comum a todos” e, em 
consequência, a relativizá-la, predispondo-o, desta forma, para “acolher dados novos” e, 
com eles, repensar e reconfigurar a sua atuação: “Tendo consciência de que a competência 
da escrita é uma das mais difíceis de desenvolver no aluno por exigir esforço, dedicação e 
tempo, tenho procurado informação para me apoiar nessa tarefa” (H.).

Mas é claro que a orientação que um dispositivo proporciona também dá azo a uma 
diversidade de situações, de interações e de aprendizagens que não são iguais em diferentes 
circunstâncias. Aliás, é isto mesmo que se quer de um dispositivo fiável – que seja capaz de 
orientar e gerar uma multiplicidade de estratégias de ensino e de aprendizagem adaptáveis 
aos objetivos de cada uma das sessões com os alunos, como tem vindo a ocorrer. Não há 
repetição, portanto; rotina pode e deve haver, se entendermos por rotina a capacidade para 
conduzir uma determinada ação didática guiando-se por um referencial assente em princípios 
que se dominam. Por outro lado, é evidente também que qualquer dispositivo vai sendo 
aperfeiçoado, não só em função de investigações situadas em algum dos múltiplos campos 
a que ele se liga, de forma mais ou menos embrionária, mas também per se, em função 
de práticas conseguidas ou não, em função da reflexão que sobre essas práticas qualquer 
profissional vai realizando, reflexão essa com condições de emergência e de profundidade 
privilegiadas no grupo de formação. 
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A apresentação do dispositivo que vamos fazer necessitava desta introdução para se 
compreender o nosso ponto de vista sobre este objeto. É ele próprio fruto de uma história, 
de um percurso, de um pensamento que outros, em outros contextos, começaram, nos 
quais nos inspiramos, sempre de forma crítica e construtiva, e que fomos adaptando ao 
nosso espaço e contexto específicos e, logo, adaptando ao historial de um currículo e de 
procedimentos educativos culturais, com os quais não é possível romper de forma abrupta. 

2.2. Géneros de texto no centro do ensino da escrita
Chama(re)mos a este dispositivo – cuja “versão final” foi elaborada no contexto da oficina de 
formação para o ensino da escrita a que já aludimos, “Ler e Escrever com o Texto Narrativo 
no Ensino Básico”, centrada no ensino da produção escrita da fábula8 – “Sequência de 
Ensino” (SE). O que queremos, antes de mais, traduzir com esta designação é o facto de 
se tratar de um dispositivo que põe a tónica na importância de ensinar a escrever, ou seja, 
assumimos, desde logo, a relevância da ação do professor para que os alunos desenvolvam 
competências de produção por escrito. Assumir esta atitude não significa ausência de qualquer 
preocupação com as aprendizagens dos alunos – bem pelo contrário; nem significa que o 
aluno não tenha a sua responsabilidade no processo de aprendizagem, muito dependente 
do sentido que reconhece ao trabalho escolar (Canário, 2004; Rochex, 1998). No entanto, 
o enfoque aqui em questão é pensar o que o professor pode fazer para procurar ativar 
“esse sentido” no aluno. Assumir a importância das práticas de ensino significa, portanto, 
aceitar que as aprendizagens estão muito diretamente dependentes do agir do professor e 
que a ação deste, acrescentamos, está, por sua vez, muito dependente dos dispositivos e 
instrumentos que ele é capaz de mobilizar. 

“Sequência”, por seu turno, remete-nos, primordialmente, para o caráter global e sequenciado 
do trabalho a realizar com os alunos, sendo que, no caso do ensino da escrita, os objetos 
de ensino de cada sequência devem estar diretamente dependentes da construção de 
conhecimentos pelos alunos sobre o funcionamento de determinado (género de) texto – 
no caso, a “fábula”. Ou seja, não é possível pensar numa SE para “esgotar” todas as 
dimensões que se prendem com um determinado texto, e, sendo assim, é forçoso pensar 
em várias sequências ao longo do currículo que, de forma continuada, se articulem umas 
com as outras para dar cobertura ao maior número possível de dimensões que fazem de 
um texto empírico um bom exemplar de certo género. Embora esta temática dos géneros 
seja bem mais complexa do que vem sendo muitas vezes considerada, a verdade é que o 
que aqui queremos salientar é, sobretudo, a importância de um ensino da escrita orientado 
por géneros, tomando estes como práticas sociais e discursivo-textuais (Marcuschi, 2005). 
Ou seja, é impossível não haver comunicação (oral ou escrita) sem a mobilização de algum 
género e, por isso, nos entendemos em múltiplas situações e usamos formatações idênticas 
para fazer a mesma atividade de linguagem. 

8 Foram formadoras nesta oficina, acreditada pelo Centro de Formação Intermunicipal de Estarreja, Murtosa e Ovar, e 
desenvolvida no Agrupamento de Escolas de Ovar – EB 2, 3 António Dias Simões, Célia Graça, Inês Cardoso, Rosa 
Oliveira e Teresa Dias, com colaboração de Sónia Pereira.
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Também circulam designações para alguns géneros que contribuem para este entendimento – 
artigo de opinião, apontamentos de aulas, conversa familiar, bilhete, reportagem, notícia, 
romance, conto… – e, por isso, devemos aproveitar esta experiência sociotextual dos alunos 
para os levar a aprender, de forma mais sistemática, alguns destes géneros. Porém, não 
podemos esquecer que, se os géneros mais informais vão sendo apropriados no decurso da 
vida diária, os géneros mais formais necessitam de ser aprendidos de forma sistemática na 
escola. Os géneros, enquanto modelos que correspondem a formas sociais reconhecíveis nas 
situações de comunicação em que ocorrem, são imensos, com uma relativa estabilidade – 
devido à variabilidade da sua manifestação concreta nos textos -, muitas vezes híbridos, tudo 
dimensões que não são facilitadoras do trabalho didático; ainda mais no atual contexto da 
internet em que aparecem géneros novos e ainda muito difusos nas suas formas de realização 
linguística e social. Os textos, enquanto peças que configuram uma determinada composição 
observável e analisável, são a face mais visível de um determinado género. Mas os géneros, 
se não se podem confundir com os textos empíricos que eles ajudam a construir – e daí 
que Bronckart (2012) tenha referido que os géneros se adotam e se adaptam sempre que 
se produz um texto (escrito ou oral) -, também não podem ser confundidos com os “tipos 
textuais”. Estes, ao contrário dos géneros, são finitos e, embora possa haver oscilações, 
dependentes do ponto de vista de quem definiu a tipologização, abrangem umas certas 
categorias conhecidas, tais como: a argumentação, a narração, a exposição, a descrição, a 
injunção. Quando predomina um destes modos – ou uma destas sequências textuais (Adam, 
2001) – num texto diz-se, então, que o texto é argumentativo, narrativo, descritivo, etc… Mas 
os textos são normalmente heterogéneos na sua formatação e não contemplam apenas uma 
destas sequências, o que dificulta muitas vezes a designação da sua identidade, optando-se, 
então, pela definição relativamente às dominantes9. Ora, a composicionalidade, ou seja, o 
conjunto das unidades textuais que perfazem o encadeamento textual, e a gestão enunciativa, 
isto é, a seleção dos planos de enunciação, modos discursivos e dos tipos textuais são dois 
dos aspetos mais importantes do género. De facto, na linha de Bakhtin/Voloshinov (Bakhtin, 
1988, 1979), para definir o género é importante distinguir três dimensões essenciais: i) os 
conteúdos que se tornam dizíveis no texto; ii) a estrutura comunicativa particular dos textos 
que pertencem ao género; iii) as configurações específicas de unidades linguísticas como 
traços da posição enunciativa do enunciador, os conjuntos particulares de sequências textuais 
e de tipos discursivos que formam essa estrutura. 

2.3. Fundamentos e etapas para pôr em prática sequências de ensino
O nosso dispositivo de ensino da escrita – SE – tendo por base o ensino da escrita por 
géneros, procura responder a alguns dos valores didáticos que estão subjacentes a uma 
Didática da produção textual atual (Pereira, 2008), nomeadamente:
 · a importância de escrever, sabendo que se conta com o apoio do professor, dos colegas 

e de vários instrumentos que acompanham a “aventura complexa do ato de escrever”;

9 Para uma abordagem mais detalhada que permita compreender melhor a distinção entre géneros e tipos de texto, 
ver “Gêneros textuais: definição e funcionalidade” (Marcuschi, 2005).
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 · o ato de ensinar a escrita é prolongado no tempo e não circunscrito a uma aula, daí 
derivando um trabalho no processo e não apenas no produto final;

 · o ato de escrever serve para aprender a escrever e não só para provar que já se escreve 
bem; quem diz escrever diz, sobretudo, escrever um texto ancorado numa situação 
concreta de produção; 

 · a escrita está omnipresente na escola e é importante ser valorizada na sua transversalidade, 
donde decorrem géneros escritos específicos da instituição escolar (resumo, texto de 
reflexão, comentário…); 

 · a escrita é um meio de realização pessoal e social e, por isso, a apropriação dos géneros, 
enquanto mecanismo fundamental de socialização, é necessária; 

 · escrever e reescrever devem corresponder a atos reflexivos e de profunda aprendizagem 
sobre o funcionamento da língua e dos textos; 

 · escrever não corresponde a uma aprendizagem una, mas a uma diversidade, já que não 
é a mesma coisa escrever um conto ou escrever um relato de experiência…

É claro que, tal como já assumimos em outros lugares (Pereira & Cardoso, 2011; Simões 
et al., 2010), a SE, enquanto procedimento didático, não aparece do vazio e alimenta-se de 
outros procedimentos; primeiramente da Sequência Didática (SD) (Graça & Pereira, 2008, 2006, 
2005; Pereira, 2000a, 2000b; Pereira & Graça, 2005; Pereira, 2007), assim definida pelos 
autores (Dolz, Noverraz, & Schneuwly, 2004, p. 82; 2001): conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um género textual oral ou escrito10. Este 
dispositivo didático tem subjacentes princípios básicos do interacionismo sociodiscursivo 
(ISD), nomeadamente o de que a linguagem desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento, na medida em que é ela que organiza o agir e as interações humanas, 
no quadro das quais são produzidos os factos sociais e psicológicos (Bronckart, 2005). 
No entanto, como veremos, a SE não deixa de estar em correlação com outras correntes do 
ensino da escrita em que também se procura trabalhar a escrita (e a leitura) por géneros e 
de forma sistemática (Cavanagh, 2010; Martin & Rose, 2007) bem como com correntes que 
advogam que, em aula, deve ser consagrado tempo a uma escrita mais pessoal e criativa, 
favorecendo uma adesão maior do sujeito e uma relação com a escrita mais favorecedora 
de uma implicação na aprendizagem de mecanismos de aperfeiçoamento textual (Cardoso, 
2009; Pereira et al., 2010, pp. 63-67).

O trabalho com as sequências didáticas envolve quatro fases11 que também encontraremos 
na SE: 
1. apresentação inicial da situação de comunicação em que é formulada a tarefa a realizar 

pelos alunos; definição do género a ser trabalhado (na modalidade escrita ou oral – 

10 Por curiosidade, veja-se o artigo de Martine Cavanagh (2010) “Élaborer une séquence didactique en écriture: selon 
quels principes théoriques?” em que a autora define SD da seguinte forma: “est une façon d’organiser l’enseignement 
autour d’un ensemble d’activités qui constituent une unité cohérente”, referindo o artigo de Duhem, S. e Nora, E. 
(2004). Travailler par séquences pour développer ses compétences, Revue Québec Française, 135, 60-62. 

11 Cf. igualmente “Géneros de texto e ensino da escrita”, nesta obra (Coutinho et al., 2012).
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e saber qual o público para quem o texto vai ser produzido, o formato e o suporte do 
texto, a sua função/finalidade);

2. produção inicial, que corresponde à primeira escrita de texto do género que vai estar em 
estaleiro; esta primeira produção é objeto de uma avaliação diagnóstica e formativa pelo 
professor e serve para que estabeleça o caminho didático a percorrer durante a sequência;

3. os módulos – idealmente devem contemplar os problemas evidenciados pelos textos dos 
alunos na produção inicial, sendo, portanto, organizados em torno desses problemas, tais 
como: como foi a representada a situação de comunicação (destinatário, finalidade,…)?; 
como foi a elaboração dos conteúdos? (analisar os apontamentos, os esquemas sobre 
os conteúdos…); como foi a planificação do texto? (verificar se o género obedece à 
organização estrutural adequada); como foi a realização do texto? (ver como foi feita a 
seleção lexical, as estruturas sintáticas…);

4. a produção final – o aluno põe em prática o que aprendeu ao longo dos módulos, fazendo 
uma análise da sua produção inicial, apoiada em instrumentos com a função de “listas 
de controle”, elaborados, precisamente, com base nos conhecimentos construídos no 
desenrolar da SE. Este tipo de instrumentos reguladores são, de resto, fundamentais na 
(auto e hetero) monitorização quer da produção de um novo texto quer da reescrita do 
inicial. Também este é o momento mais indicado para uma avaliação sumativa em que 
não são negligenciados os progressos do aluno desde a produção inicial até à final.

Neste trabalho por sequências, em que o objeto de estudo é um género de texto utilizado 
em uma determinada situação de comunicação, o trabalho deve fazer-se, desejavelmente, 
no interior de um projeto de turma (Pereira, aceite). Além do mais, o ponto de partida 
deve ser fixado a partir das dificuldades e das capacidades dos alunos e as diferentes 
componentes do género deverão ser trabalhadas em diferentes módulos, de modo a serem 
reinvestidas na produção textual final. Relevante também é o desenvolvimento de uma 
metalinguagem sobre as diferentes componentes do género em estudo – a estrutura, os 
elementos do conteúdo e as diversas unidades linguísticas, de acordo com os conteúdos 
a que o professor deu prioridade. 

Na perspetiva dos investigadores de Genebra, é necessário, previamente à elaboração de 
qualquer SD, proceder à construção de um “modelo didático de género” a ser ensinado, 
ou seja, nas palavras de J.-F. De Pietro, S. Erard e M. Kaneman-Pougatch (1996/1997), 
“um objeto descritivo e operacional, construído para apreender o fenómeno complexo da 
aprendizagem de um género”. Assim, a construção de um “modelo didático de género” 
(MDG) permitiria a obtenção das dimensões constitutivas de determinado género, bem como 
a seleção daquelas que deveriam ser ensinadas para um certo ano e para determinados 
alunos. O MDG funciona como uma espécie de guião do género e, ainda, segundo os 
mesmos autores, a sua construção não precisa de ser teoricamente perfeita e “pura”, 
atendendo a que, para muitos géneros, há ainda poucos estudos linguísticos realizados; assim, 
abre-se a possibilidade de trabalhar com outras referências que possam ter sido obtidas a 
partir da análise de práticas sociais (textos empíricos) que envolvem o género em causa. 
A construção de um MDG implica, sempre, a análise de um conjunto de textos pertencentes ao 
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género12 e envolvendo as dimensões que acima considerámos para a sua caracterização, a 
saber e mais detalhadamente: 
 · as características da situação de produção (quem é o emissor, a quem se dirige, em que 

suporte; de que lugar institucional; com que objetivo…); 
 · os conteúdos a mobilizar;
 · o plano global responsável pela organização dos conteúdos; 
 · as configurações específicas de unidades de linguagem que definem a posição enunciativa 

do emissor (tempos verbais, modalizadores, inserção de vozes – do próprio autor, de 
autores citados, etc…); 

 · as sequências textuais (narrativa, explicativa, argumentativa…) e os tipos de discurso 
dominantes (mais próximos da ordem do expor – discurso interativo, discurso teórico – 
ou da ordem do narrar – relato interativo, narração –, com maior ou menor autonomia 
ou implicação em relação aos parâmetros físicos da ação de linguagem em que o texto 
é originado, segundo J.-P. Bronckart (1996; 2012); 

 · as características dos mecanismos de conexão, de coesão nominal e verbal;
 · as características lexicais.

Todas as dimensões que acabámos de referir, de forma sumária embora, as aceitamos como 
princípios para a elaboração do nosso dispositivo – SE –, sabendo que as categorias de 
análise para o MDG não podem ser vistas de forma exaustiva, por um lado, nem de forma 
rígida, por outro, no sentido de serem categorias que têm de estar ancoradas no modelo 
do ISD de Bronckart (1996). Na realidade, conceitos de outras teorias podem e devem ser 
incorporados, sobretudo quando a análise dos textos assim o determina, por um lado, e 
quando o conhecimento teórico dos professores é de outra natureza mas não incompatível 
com a base de sustentação do ISD. Conceitos, principalmente, oriundos da Linguística Textual 
e com os quais os professores já tiveram algum contacto ou mesmo alguma formação – por 
exemplo, os conceitos de coerência e coesão. 

Assim, o que nos parece de relevar, antes de mais, é que é essencial que, previamente ao 
trabalho didático com um determinado género, se faça um levantamento do que já se sabe – 
teoricamente – sobre esse género, de eventuais práticas de ensino com esse género, do 
papel que assume esse género no contexto dos programas oficiais. A obtenção destes dados 
permitirá ao professor definir, de forma mais rigorosa, o tipo de intervenção a desenvolver e 
a construir o modelo para depois elaborar a SE. 

Seja como for, consideramos, no nosso dispositivo (figura 1), que, sem dispensar este 
trabalho prévio, ainda nesta fase de pré-intervenção, o professor deve selecionar um ou dois 
textos do género que vai ser trabalhado, considerando-o(s) como o(s) Texto(s) Mentor(es) 
(TM), ou seja, o texto guia e exemplo, a vários níveis e em vários momentos da SE. Este 
Texto Mentor é um exemplar do género que se vai trabalhar na sequência e a sua leitura e 

12 Na aceção de Bakhtin (1992, 1984), “género” é o conjunto dos textos produzidos por uma coletividade no quadro de 
uma dada atividade social. 
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desconstrução pelo professor, num contexto de pré-intervenção, permite-lhe destacar aspetos 
e dimensões que serão mostradas aos alunos em determinadas fases da sequência. É neste 
sentido que o TM funciona – mais do que modelo, assumindo, sobretudo, o papel de relevar 
o “caderno de encargos”13 de determinado género, evidenciando, de algum modo, algumas 
das regularidades do género. 

Assim, podemos dizer que o TM – que pode, em determinadas circunstâncias e para 
determinados níveis escolares, ser elaborado pelo próprio professor – tem uma dupla função: 
serve para o professor como evidência do funcionamento do género – nomeadamente, das 
suas regularidades e parâmetros definitórios (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?) – e como exemplo de algumas das dimensões 
que vai trabalhar com os alunos. Assim, o TM é fundamental para elaborar – também com 
os alunos – o “caderno de encargos” do género, necessariamente “inacabado” e mais ou 
menos “completo” – pela natureza contextual e flexível do texto e da atividade de ensino e 
pela possibilidade de fazer convergir mais ou menos referenciais relativos à teoria do texto, 
com a apropriada transposição didática, ajustada ao nível e faixa etária dos alunos e ao 
“patamar” em que se encontram na produção de textos do género em estudo. De qualquer 
modo, a construção de um caderno de encargos é uma tarefa orientadora e sistematizadora 
de saberes construídos. 

O que está aqui em causa, afinal, é uma interação leitura/escrita em que a função da 
primeira não é tanto disponibilizar conteúdos para a produção, mas recurso para aceder ao 
processo de produção. Isto é, a prioridade da leitura do TM não é saber “o que o autor 
diz”, mas captar “como o diz”, “como o texto é feito”. Recriando uma máxima do ensino 
da leitura tão conhecida – “Ler com olhos de ler” (para apre(e)nder) –, podemos propor, 
para a análise dos TM, “Ler com olhos de escrever” (Pereira & Cardoso, 2011). Esta forma 
de ler é, talvez, aquela que os designados “bons alunos” vão pondo em prática sozinhos 
e intuitivamente, conseguindo interiorizar “ideias” e “formas de escrita” adstritas a diferentes 
géneros. Este fenómeno conduzir-nos-á talvez a supor – abusivamente – que o facto de ler 
muito conduz automaticamente a escrever bem. Nem sempre assim é, de facto, pois não é 
tarefa de somenos complexidade a de ler mais para “desmontar” o texto do que para verificar 
a compreensão do seu conteúdo informacional. A leitura “com olhos de ler” é mais voltada 
para o que o texto nos diz e isto não é, por si só, suficiente para ativar conhecimentos 
de escrita14; ou seja, a transposição do que se adquire quando se lê para a escrita não 

13 Esta designação que adotamos não é alheia ao sentido mais difundido de “caderno de encargos”, na atividade de 
construção civil – “documento que contém as regras técnicas, jurídicas e administrativas a respeitar na execução de 
uma obra” (Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa). Do mesmo modo, 
para chegar a escrever um texto que se possa enquadrar num género adstrito a determinada atividade social, é 
preciso conhecer e obedecer a uns certos parâmetros que o farão identificar-se, sem reservas, com o género que 
está subjacente à sua formação.

14 Sobretudo quando o texto lido se enquadra num género diferente daquele que se pede na escrita. Muitas vezes, 
tendo lido um qualquer texto inserido num género do modo narrativo, se pede, seguidamente, um texto de opinião 
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é automática e a maior parte dos alunos necessita de que os ajudem a ter estratégias de 
leitura diferentes para poderem tirar mais eficazmente partido da leitura para a escrita – lendo 
textos do mesmo género do que se pretende que aprendam a produzir.

Assim, em contexto de formação, foram recolhidas nas turmas produções iniciais de fábulas 
e registadas as primeiras impressões acerca do desempenho dos alunos – maioritariamente 
relacionadas com ortografia, sintaxe, pontuação, ausência ou presença de moral e com o 
facto de que alguns alunos escreveram diálogos sem qualquer complicação na ação e outros, 
textos narrativos que, contudo, não eram fábulas, como o exemplo abaixo de uma produção 
inicial de um aluno do 4.º ano (a instrução foi a mesma para todos os níveis de ensino):

sobre algum tema emergente no texto lido. Ainda que o primeiro possa dar pistas em termos do conteúdo, não dá 
em termos das formas linguísticas. 
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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 
(“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, sem qualquer pretensão de 
afiliação teórica, os parâmetros que o grupo considerou serem definitórios de uma fábula:
 · Texto narrativo, curto, com animais personificados, com moral/lição de vida;
 · Prosa/verso; narrativa fechada; não tem praticamente descrição;
 · Encadeamento percetível: situação inicial, acontecimentos/conflito, desenlace
 · Espaço rural (espaços de animais – prado, floresta, campo, selva…); 
 · Crítica de defeitos, exaltação de virtudes;
 · A moral aparece no início ou no fim;
 · Normalmente, a linguagem é simples (exceções: fábulas adaptadas por autores, como, 

por exemplo, Bocage);
 · Nem sempre o “vencedor” tem um comportamento exemplar (a moralidade não é linear…);
 · Dualidade/antagonismo: forte vs fraco; vencedor vs vencido…
 · Narrativa alegórica;
 · Dois planos paralelos: animais falam, primeiro; depois, normalmente, situações específicas 

da condição humana.

Nesta elaboração do caderno de encargos da fábula, coube, evidentemente, a identificação 
de aspetos que podem ser trabalhados a ensinar a escrita de fábulas15 e que, globalmente, 
correspondiam às dificuldades diagnosticadas:
 · Título
 · Plano do texto/estrutura organizativa (estratégias para acelerar narrativa) 
 · Sequência narrativa, dialogal, injuntiva…
 · Em que momentos surge o diálogo – o seu lugar, função…
 · Moral (onde e de que forma) 
 · Coesão verbal e nominal (retoma anafórica com pronomes, sintagmas…) 
 · Pontuação
 · Ortografia
 · Construção sintática
 · Organizadores do discurso

Após uma análise de TM, orientadora da definição das regularidades do género, foram analisadas 
as produções iniciais e delineados os cadernos de encargos por ciclo/por turma, como dissemos. 
O passo seguinte foi, então, o da construção dos módulos da SE a implementar (conforme 

15 Não estamos, nesta fase, preocupadas já em distinguir as abordagens por ciclo.
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preconizado e testado também pelos autores das SD), que servem para ensinar explicitamente 
os conteúdos eleitos para trabalhar com os alunos. Uma das principais estratégias a ativar 
durante a realização dos módulos é a análise e a desconstrução de textos mentores, como 
procurámos evidenciar. Os conteúdos presentes – saberes – podem ser de vários tipos:
a)  Processuais – neste âmbito, não podemos deixar também de ter subjacentes os modelos 

processuais que explicam a produção escrita – desde o início dos anos 80, com J.-R. 
Hayes & L. Flower (1980), mas vindo a ser atualizados (Chenoweth & Hayes, 2001; 
Hayes, 2008; Hayes, 1996) e perspetivados também por outros autores. Seja como for, 
as principais operações no processo de produção textual são mais ou menos consensuais 
entre os investigadores:
 · a planificação – procura, seleção e organização da informação, a qual dependerá 

do conhecimento sobre o assunto, as expectativas do leitor e a estrutura do texto 
a produzir;

 · a textualização – ou geração do texto propriamente dito – comporta uma gestão 
local e, simultaneamente, global do texto; quanto mais automatizada for a gestão 
local, maior será a atenção votada ao nível mais global (que os escreventes mais 
experientes conseguem);

 · e a revisão – compreende a avaliação que o Sujeito faz do seu texto e as intervenções 
de aperfeiçoamento, ao nível da frase e do todo; na realidade, a revisão não é uma 
“operação de cosmética, e limpeza da superfície do texto”, mas “uma operação de 
reformulação profunda” (Pereira & Azevedo, 2005, p. 12). A revisão vai sendo levada 
a cabo ao longo do processo escritural, pode assumir a forma de reescritas diversas 
e sucessivas planificações. 

Ora isto significa que nenhuma operação no processo escritural é linear nem tão-pouco o 
é a forma como as operações se sucedem. Com efeito, a escrita é um processo recursivo 
de operações que não objetivam, apenas, a expressão de um pensamento já claro, mas a 
construção do próprio pensamento. Esta ideia tem ficado clara e tem tido repercussão no 
ensino, na medida em que tem feito sobressair a necessidade de estratégias adequadas 
à complexidade da escrita, por exemplo: consagrar bastante tempo à escrita, e de forma 
regular, dada a elevada atividade intelectual que comporta.
b)  Contexto de produção – finalidade do texto, contexto em que vai ser produzido; 

destinatário;
c)  Gramática do texto – a macroestrutura ou a organização global do texto (o plano do 

texto – tipos de discurso e sua articulação, coerência na ligação das diferentes sequências 
textuais que intervêm na sua composição; organização do conteúdo temático); a um nível 
microestrutural, os mecanismos de textualização (uso de conectores, coesão verbal e 
nominal, por exemplo, através de procedimentos anafóricos) e os mecanismos enunciativos 
(mais relacionados com o tipo de interação que se estabelece entre agente produtor e 
destinatário)16;

16 Para um maior aprofundamento deste modelo de análise de texto, ver Activité langagière, textes et discours. Pour un 
interactionisme socio-discursif (Bronckart, 1996), também traduzido (Coutinho et al., 2012).
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d)  Gramática da frase – regras do código linguístico (a ortografia, a pontuação, a construção 
sintática, regências verbais, o léxico).

Obviamente que, dada a natureza do próprio processo de escrita, a heterogeneidade e 
maleabilidade que caracteriza o processo de adoção/adaptação de géneros e, evidentemente, 
o nível de ensino e as características da turma, não será possível “esgotar”, numa SE sobre 
determinado género, todos os parâmetros que o definem. Ora isto implica, da parte do 
professor, uma seleção de “conteúdos” que atenda a critérios como:
 · as principais características (especificidades, regularidades, parâmetros definitórios) do 

género em estudo; 
 · o nível de escrita manifestado pelos alunos nas produções iniciais individuais (principais 

problemas e saberes diagnosticados, como já foi dito); 
 · a relação dos alunos com a escrita – aspetos motivacionais e ligação identitária à escrita; 
 · aquilo que é expectável que os alunos, no nível de ensino/idade em que se encontram 

(cf. documentos oficiais programáticos, reguladores do ensino), saibam sobre produzir 
textos do género em causa. 

Esta seleção, ainda que difícil e propensa a deixar o professor com a sensação de que 
está a deixar “objetos de ensino” de parte, é fundamental e, nalguns casos em que este 
dispositivo foi testado, revelou-se mesmo um fator decisivo relativamente ao sucesso das 
aprendizagens dos alunos (Martins, Gomes, & Balseiro, 2009). Com efeito, quando o professor 
procura atender (igualmente) a “todos os conteúdos”, corre o risco de perder a “unidade” 
que deve caracterizar as seis/sete aulas (número máximo, meramente indicador) da SE, para 
além de provocar uma sobrecarga cognitiva nos alunos, inerente aos processos de reescrita 
e de revisão (Chanquoy, 2009), que pode comprometer seriamente a sua implicação e a 
apropriação de “todos os aspetos trabalhados”.

As atividades de observação e de análise de textos (mentores e/ou não) – sejam orais ou 
escritos, autênticos ou fabricados, produzidos pelos alunos ou por autores ou pelo professor, 
para pôr em evidência certos aspetos do funcionamento textual – são fulcrais nos módulos, 
constituindo, aliás, o ponto de referência indispensável à aprendizagem do género. Estas 
atividades podem ser realizadas a partir de um texto completo ou de uma parte de um texto; 
elas podem comparar vários textos de um mesmo género ou de géneros diferentes, etc. 
Vejamos o relato de uma colega professora do 3.º ciclo a propósito deste tipo de atividade:

Partindo de uma fábula que elegemos como texto mentor (…), “ A tartaruga e os 
dois patos”, de Jean de la Fontaine, na versão de Esther de Lemos, em verso, 
começámos por a fazer ouvir aos alunos, seguindo para a sua compreensão oral, 
a partir de um diálogo com eles. O nosso objetivo era o de “desmontar” o texto, 
levando os alunos a elaborar, em grupo, o “caderno de encargos” deste género 
textual. Para isso, procederam ao preenchimento de uma lista de verificação das 
características do género (…), permitindo ao aluno a sua apropriação.



49Luísa Álvares Pereira & Inês Cardoso

Num segundo momento, fizemos a leitura e análise do texto mentor (…), por 
escrito, para garantir a sua total compreensão por parte dos alunos. (Co) 

Outro tipo de tarefa que se tem revelado profícua (também os autores da SD o defendem e 
legitimam) é a produção parcial de textos. São exercícios que, pelo próprio facto de imporem 
ao aluno limites bastante rígidos, permitem-lhe descartar certos problemas de linguagem que 
ele deve, habitualmente, gerir simultaneamente (conforme os diferentes níveis de produção). 
O aluno pode, então, concentrar-se mais particularmente num aspeto preciso da elaboração 
de um texto. Entre outras, podem ser citadas as seguintes tarefas (Vieira, 2007): reorganizar 
o conteúdo de uma descrição/narrativa para um texto explicativo, inserir uma parte que falta 
num dado texto, rever um texto em função de critérios bem definidos, etc. 

Usando novamente o caso que nos está a servir de exemplo – sequências de ensino para a 
fábula, construídas em formação e implementadas nas aulas -, podemos citar duas dificuldades 
diagnosticadas numa turma de 4.º ano: i) a escrita da curta situação inicial na fábula; ii) os 
conectores/organizadores textuais que podem ser usados nas fábulas para ir ligando as 
frases/orações e os diferentes momentos da fábula. Foram selecionados textos de alunos 
que evidenciavam claramente cada um destes problemas e, após uma análise de fábulas – 
TM – focada ora num aspeto ora noutro, os alunos puderam construir um banco de recursos 
para a escrita da situação inicial e outro para os organizadores textuais. A título de exemplo, 
a análise de TM escolhidos criteriosamente permitiu concluir que, no início das fábulas, 
pode ser indicado o local e nomeadas as personagens, ou só uma referência temporal e as 
personagens; localização espacial e temporal e personagens ou, ainda, somente a indicação 
das personagens – ou seja, há sempre uma identificação das personagens (podendo ou não 
ser sumariamente caracterizadas) e são facultativas as localizações espaciotemporais. A seguir, 
foi pedido aos alunos que, apoiados nestes “bancos de recursos”, reescrevessem apenas 
alguns excertos de fábulas (correspondiam a produções iniciais da turma) em que eram visíveis 
os problemas trabalhados. O texto seguinte foi distribuído aos alunos para que melhorassem 
apenas a situação inicial, independentemente de haver outros aspetos a aperfeiçoar:

A lebre e a tartaruga
A tartaruga era muito lenta e a lebre propôs: 
– Vamos fazer uma corrida?
Chegou o grande dia e, quando soou o apito, a lebre correu a toda a velocidade. 
E disse para si mesma:
– Deixa-me descansar. Como a tartaruga ainda não chegou, claro que vou ganhar!
Mas enganou-se. Quando ouviu gritos a dizer “Viva! A tartaruga ganhou!”, correu 
muito, mas já era tarde.

2.4. Análise e avaliação (da escrita) dos textos – máxima orientadora
O tipo de trabalho que procurámos sucintamente ilustrar deverá levar, módulo a módulo, à 
elaboração de uma linguagem comum para poder falar dos textos, comentá-los, melhorá-los, 
quer se trate de seus próprios textos ou dos de outrem. Esse trabalho é feito ao longo de 
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toda a sequência – em sínteses intermédias – e, especialmente, no momento da elaboração 
dos critérios explícitos para a produção final do texto.

A construção desta (meta)linguagem comum é fundamental e nela se ancora a possibilidade 
de interligar a aprendizagem da escrita e a sua avaliação – sempre um tema de difícil 
resolução e que é também, na nossa perspetiva, uma mais-valia de um dispositivo como 
este, que assume até ao limite a máxima de “a aprendizagem regulada pela avaliação”. 
Ou seja, o dispositivo da SE possibilita a realização, ao longo do percurso didático, de uma 
avaliação diagnóstica e formativa através da análise das primeiras produções dos alunos, 
na medida em que esta análise serve, de facto, ao professor tanto para situar os alunos 
relativamente às aprendizagens que deveriam estar realizadas até ao momento, como para 
desenhar as atividades da intervenção didática que se lhe afiguram necessárias. Por outro 
lado, é suposto que o que vai ensinar esteja diretamente dependente das necessidades dos 
alunos relativamente a determinado tópico de ensino, no caso, a produção escrita de um 
determinado género de texto. 

Além do mais, e não de pouca importância, os alunos produzem um novo texto do mesmo 
género, no final da sequência, texto este que pode e deve, na nossa ótica, ser objeto de 
reformulação, depois de sujeito a uma análise pelo professor e/ou colega(s). Para a produção 
deste texto, os alunos podem ainda contar com algumas grelhas de revisão e/ou listas de 
verificação, construídas em diálogo com eles. Ora, só o último texto é que será objeto de 
avaliação sumativa e de uma classificação, dando ao aluno a convicção de que ele está a 
ser avaliado por conteúdos que, de facto, lhe foram ensinados. Ele vai ter a sensação de que 
é capaz de responder à tarefa do professor, de que sabe como começar, como planificar, 
como resolver vários problemas que a escrita lhe coloca e não vai sofrer do síndrome do 
“não sei o que é para fazer” (como, aliás, aconteceu com alguns alunos na produção inicial, 
sentimento de que o exemplo apresentado acima é elucidativo). 

Assim, a avaliação torna-se reguladora e monitorizadora dos processos de ensino e de 
aprendizagem, assumindo uma verdadeira função formativa. O aluno, por sua vez, também 
consegue controlar a construção dos seus conhecimentos e, nesta medida, o dispositivo 
funciona como facilitador17 da aprendizagem. A linguagem sobre o género que vai sendo 
construída ao longo da sequência – em sínteses “intermédias” – ativa, não raras vezes, 
alguns aspetos do texto mentor, para que, através da análise do funcionamento de algumas 
dimensões, se torne claro para os alunos o próprio processo de produção do texto mentor.

17 E não “facilitista”. De relevar que, em experiências efetuadas com professores e as suas turmas (que temos 
apresentado – por exemplo, no Encontro do LEIP – “Ensinar Português hoje: problemas e desafios”, 8 de julho de 2011, 
Universidade de Aveiro, e no 38th International Systemic Functional Congress, Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 28 de julho de 2011), os alunos não hesitam em considerar que as tarefas que lhes são propostas, no 
âmbito de SE’s, nem sempre são fáceis, mas que os conduziram a aprender e a perceber como podem escrever 
certo texto.
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Em suma, sejam quais forem os instrumentos de auto e/ou heterorrevisão, as “perguntas 
de orientação” que exibem e os critérios de avaliação que lhes estão subjacentes são 
coerentes com i) a especificidade do género de texto trabalhado (avaliar, por exemplo, um 
conto implica atenção a determinados aspetos que, na notícia, por exemplo, já não podem 
ser rentabilizados) e com ii) as opções de ensino (“avalio aquilo que ensinei”). Esta coerência 
no trabalho didático é visível também na identificação dos alunos com os instrumentos de 
revisão, na sua maior capacidade de operacionalização com estes instrumentos e na maior 
facilidade de compreensão da avaliação do professor. Desta forma, os alunos terão construído 
conhecimento que mais facilmente vão transferir para situações semelhantes, novos contextos, 
e que lhes permitirá ir ganhando e consolidando a tão proclamada autonomia na regulação 
dos processos de escrita. Além disso, o professor não tem18 a impressão de que o seu 
trabalho de avaliar/corrigir/comentar os textos dos alunos é inglório, como nos descreve 
uma colega professora (no contexto da oficina sobre a fábula, já referida), num diário de 
formação cujo mote era “A minha experiência com o ensino da escrita narrativa” (anterior à 
formação frequentada):

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, usando 
um código pessoal (nunca optei por nenhum dos propostos nos manuais 
especializados…). Posteriormente, devolvo-os aos respetivos donos, dando 
uma ou outra explicação mais genérica sobre as correções por mim feitas e só 
particularizo se tal me for solicitado por este ou aquele aluno. Nada de estranhar 
que os que me procuram são quase sempre os mais empenhados/interessados 
em melhorar o seu desempenho na escrita. (Cl) 

O que estamos a procurar dizer é que a avaliação que a SE possibilita implica que aluno e 
professor se debrucem sobre o processo, sobre a progressão evidente nos textos e tenham 
uma linguagem comum para apreciar os textos – o que já não acontece só com os alunos 
interessados, mas – como tem acontecido com frequência19 – com os alunos com mais 
dificuldades.

O esquema em baixo (figura 1) procura traduzir e sintetizar aquilo que dissemos, sobretudo 
neste ponto e no anterior, acerca do desenvolvimento de uma Sequência de ensino20: 

18 Evidentemente, não pretendemos generalizar, mas descrevemos a situação ideal que tem ocorrido na maioria das 
situações, embora conscientes de que, no ensino, não há receitas infalíveis que funcionem com todos os alunos.

19 Reportamo-nos às situações de implementação das SE nas turmas dos professores com quem temos trabalhado 
nos contextos formativos que já enunciámos.

20 Embora nos estejamos a centrar nos textos escritos, o dispositivo da SE é aplicável ao ensino de géneros que circulam 
na modalidade oral – debates, exposições orais, etc…
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Figura 1. Sequência de ensino

2.5. Da complexidade processual às estratégias de diferenciação 
e sustentação do processo
Depois da apresentação do nosso dispositivo SE, na linha da Sequência didática do grupo de 
Genebra (Dolz et al., 2001) e também em correlação com outras correntes e quadros teóricos 
de relevo para o ensino da Escrita, refletimos, agora, sobre algumas das características que 
parecem ser determinantes para o sucesso deste trabalho.

Antes de mais, este modelo didático opõe-se, de forma profunda, ao modelo da redação, 
contribuindo para que os alunos fiquem com uma representação da produção textual por 
escrito como uma prática social diversificada que apela a realizações linguísticas variadas 
(Pereira, 2004, 2000a). Os jovens ficam, assim, mais preparados para serem cidadãos do 
mundo e não só alunos. Ficam mais motivados para a ação, na medida em que se parte 
dos conhecimentos que os alunos já têm sobre determinada competência e se lhes permite 
a (re)descoberta de outros saberes cuja utilidade descortinam ao realizarem a produção final. 

Para isto, muito contribui a dimensão textual que adota este procedimento didático e, portanto, 
o facto de assumir uma perspetiva de trabalho em que a língua age com a produção de texto 
e não só com frases ou palavras. Isto significa que, tal como diz Marcuschi (2008, p. 218), 
“neste nível podem ser tratados todos os problemas da intertextualidade interligadamente com 
o dos géneros textuais”, e destaca algumas das questões que podem ser tratadas dentro 
dos módulos: questões de ortografia (transversais aos géneros escritos, podendo ter lugar 
nos módulos e, evidentemente, nos momentos de revisão textual) e questões de gramática: 
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o problema da organização da frase, os tempos verbais, a coordenação e subordinação, 
a pontuação, a paragrafação21. Ensina-se, pois, a produzir textos e a tornar os alunos 
conscientes do (seu) processo de escrita, organizando atividades em alguns dos módulos 
em que os alunos pratiquem o que está a montante e a jusante do ato de escrita. 

A organização do trabalho em módulos – congruente com esta complexidade processual, 
para além de ser propiciadora de uma sistematização e ordenação das atividades e das 
tarefas a serem realizadas pelos alunos – possibilita uma atenção especial a grupos de 
alunos com problemas específicos e permite, por exemplo, a realização de conferências entre 
professor e aluno para explicação do tipo de dificuldades. Pode haver, assim, um verdadeiro 
ensino diferenciado, pelo menos em alguns módulos, e um verdadeiro aproveitamento do 
trabalho em colaboração de pares, em que um dos elementos já domina melhor o processo 
de produção do género em estudo. A organização em módulos e toda a atenção que o 
dispositivo SE coloca na coconstrução de instrumentos de ajuda à revisão é suscetível de 
criar nos alunos uma representação desejável de que escrever é sobretudo um trabalho de 
reescrita. Relevante também é a forma como este dispositivo não abandona o aluno diante 
da folha em branco, mas coloca à sua disposição múltiplas ajudas e um professor que tem 
uma atitude de apoio permanente22.

Esta sustentação permanente justifica-se também já que as propostas de tarefas para 
os alunos, ao invés de serem tarefas simples e simplificadas, são tarefas “de resolução 
de problemas” complexos que colocam o aluno numa situação de desequilíbrio cognitivo 
relativamente ao que ele já sabia fazer e o obrigam a ser “intelectualmente ativo” e a procurar 
dar resposta a uma questão que, para ele, adquire sentido no quadro da sequência.

Embora as atividades de leitura estejam contempladas nos módulos das sequências didáticas 
do grupo de Genebra, a verdade é que as SD assumem ser um dispositivo fundamentalmente 
para a aprendizagem da escrita. Apesar disto, e não estando em causa discutir agora os 
múltiplos papéis que a leitura desempenha na escrita (Pereira, 2008; Pereira & Azevedo, 2005, 
pp. 13-14; Reuter & Colloque Théodile-Crel, 1998), o certo é que nos parece que o facto de 

21 “Embora a sintaxe não se ligue ao gênero, ela contribui para a construção do gênero” (Marcuschi, 2008, p. 218), isto é: 
os géneros não podem ser definidos apenas linguisticamente – é por isso que a sintaxe não é, per se, particularmente 
definitória de um determinado género textual. Para definir um género, é necessário levar em conta outros critérios, 
como a sua função (propósito) e a forma (o suporte em que aparece); por exemplo, se considerarmos este texto curto 
“Chegou o ponto verde. Agora, as embalagens não vão mais sujar o ambiente” (in http://www.pontoverde.pt/indexpv.
asp?opc=itsnomobile), podemos supor que se trata de um slogan publicitário (que pode figurar num cartaz, numa 
revista, na televisão, na rádio…). Porém, se estas frases estiverem inseridas numa folha de papel, com o logotipo de 
uma escola no cabeçalho e se forem lidas pelos funcionários às diferentes turmas, já diremos que se trata de um 
outro género de texto – um aviso emitido pela Direção da Escola para a comunidade escolar.

22 Correspondente à noção vygotskiana de “mediação” levada a cabo numa interação em que o professor, mais 
experiente, se assume como guia, fazendo o aluno experimentar, tomar contacto, descobrir, perceber… para 
o aprendiz ir internalizando, para se ir apropriando (conceito de “zona de desenvolvimento proximal” – espaço 
situado entre o que o aluno já faz sozinho e o que pode fazer com ajuda para, mais tarde, fazer autonomamente) 
– “scaffolding”, como também defendem autores australianos (Martin & Rose, 2007), ou “échafaudage”, evitando a 
sobrecarga cognitiva inerente à complexidade do processo de escrita (Cavanagh, 2010).
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o professor trabalhar com o TM ao longo dos diferentes módulos lhe dá a possibilidade de 
integrar as atividades de leitura e de escrita, por um lado, e de fazer uma interação leitura-
escrita mais minuciosa, como explicámos. A alternância da leitura de um texto e/ou partes 
do texto modelo do género em estaleiro revela-se uma estratégia produtiva do ponto de vista 
do exemplo de determinados mecanismos linguísticos no género. Assim, a observação da 
organização textual, tanto ao nível local como global, bem como a utilização do léxico e de 
determinados aspetos sintáticos e morfológicos no TM, pode funcionar como orientadora do 
modo de proceder na organização do seu próprio texto. Se dissermos que a leitura do TM 
serve também para detetar os indicadores da sua situação de produção e outras atividades 
discursivas bem como para perceber como as diferentes sequências textuais se coordenam 
ao longo do texto e o seu processo de concatenação, estaremos, afinal, a dizer que a 
leitura pode estar ao serviço das 3 grandes categorias de objetivos do ensino que Bronckart 
(2011) determina para a elaboração de um modelo didático que trabalhe com géneros e que 
Marcuschi retoma (2008, p. 222):
a)  Análise de atividades discursivas – perceber qual o género mais adequado a mobilizar 

para ser bem-sucedido em determinada situação comunicativa – e especificar a estrutura 
e o formato convencional que esse género apresenta; conseguir supor as intenções do 
interlocutor; identificar conhecimentos a mobilizar na produção de um texto desse género; 

b)  Textualização com sequências típicas – saber como conjugar as diferentes sequências 
(narrativas, argumentativas, expositivas, injuntivas, descritivas) que se devem ligar 
coerentemente para formar um texto; organizar, fazer progredir o conteúdo;

c)  Domínio dos mecanismos linguísticos – aspetos sintáticos, morfológicos, lexicais; registo 
de língua; coesão.

2.6. Sem perder de vista os textos e a relação pessoal 
com a escrita dos textos
Ao proceder à avaliação da implementação das sequências de ensino – no contexto da 
formação – foram tidos em conta três indicadores fundamentais: i) a evolução patente nos 
textos dos alunos – produções iniciais e finais; ii) a adesão dos alunos aos trabalhos de 
aula – reações, motivação,…; iii) a atuação do professor – semelhanças, diferenças, aspetos 
a abandonar e outros a aprofundar…. Sem ser este o lugar para refletir aprofundadamente 
sobre cada uma das variáveis enunciadas – o que se coaduna, aliás, com os objetivos 
de investigação do projeto Protextos já referidos –, gostaríamos de deixar uns breves 
apontamentos sobre os dois primeiros tópicos.

Acerca da evolução desde as primeiras produções, pedidas aos alunos sem que tenha 
havido um ensino explícito do género, até às produções finais23, podemos destacar a 
surpresa relatada pelos colegas professores que foram unânimes em reconhecer que todos 
os alunos melhoraram bastante e que esse progresso foi visível, sobretudo, nos alunos que 
apresentavam, inicialmente, mais dificuldades e resistência à tarefa de escrita:

23 As produções iniciais foram pedidas em fevereiro de 2011 e as produções finais, em maio ou junho. As sequências 
de ensino foram, portanto, implementadas em aula nestes meses.
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Como balanço final, cremos poder afirmar que a Sequência de Ensino 
implementada foi uma boa oportunidade de mobilizar, construir e consolidar 
conhecimentos de uma forma harmoniosa e atrativa, tanto para nós, docentes, 
como para os nossos alunos, que aderiram com entusiasmo e dedicação a 
todas as atividades. Revelou-se uma estratégia produtiva, uma vez que os alunos 
tomaram consciência de determinados mecanismos linguísticos e discursivos que 
tiveram de ativar na redação do seu texto. (T) 

A tomada de consciência conducente à mobilização de conhecimentos na produção final 
parece ser aqui determinante. Para tal, terá contribuído, como analisámos na formação, toda 
a dinâmica da SE que permite proporcionar ao aluno o tal apoio sistemático e sistematizado 
de que já falámos.

Sem o objetivo de aqui analisar textos de alunos, apresentamos somente o texto final do 
mesmo aluno cuja produção inicial já mostrámos:

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 para os humanos.

A referência à adesão dos alunos aos trabalhos em sala de aula é, também, incontornável 
em qualquer apreciação que se faça da implementação de qualquer dispositivo didático e, 
a este nível, a oficina de formação a que nos reportamos não foi exceção. Sem incorrermos 
num puerocentrismo falacioso que, tantas vezes, tem levado a crer que a máxima didática 
deve ser “atender aos gostos e prioridades dos alunos”, é inevitável admitir que, no que ao 
ensino da escrita diz respeito, as maiores preocupações são verbalizadas mais ou menos 



PARTE I – Para o ensino da escrita orientado por géneros de texto56

nestes termos: Como fazer para motivar os alunos para a escrita? Como conseguir que os 
alunos escrevam melhor?

Ora, toda a descrição anterior da SE procura propor um dispositivo sólido, fundamentado, 
testado e já com resultados fiáveis, flexível o suficiente para levar os alunos a aprender a 
escrever e a regular a sua escrita. Os textos finais são já um exemplo das aprendizagens 
construídas e da evolução patente – apesar de ainda estar a ser conduzida uma análise mais 
completa, no contexto investigativo. 

Mas… o que dizer acerca da motivação demonstrada pelos alunos? A observação dos 
professores, de que a afirmação seguinte de uma professora do 3.º ciclo é exemplo, traz 
algumas pistas a este nível:

A consciência do erro cometido favoreceu a reformulação e a melhoria do texto 
final. (…) Todas estas atividades 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 autoavaliação 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. Considero terem sido bastante produtivas as aulas dedicadas à 
implementação desta sequência, pois os resultados parecem-me ter sido bastante 
satisfatórios, comparando as produções iniciais e as finais. (Da) 

Cientes da importância de regular a adesão às atividades, isto é, a forma como os alunos 
se investiam e apostavam na melhoria dos seus textos, também foram criados alguns 
questionários adaptados aos contextos das diferentes turmas, analisados pelos próprios 
professores e que permitiram tirar conclusões que complementavam a observação presencial, 
percebendo, com mais profundidade, o que os alunos retiveram com mais acuidade, o que 
para eles foi mais importante, motivante… Por exemplo, diz-nos uma professora de 2.º ciclo: 
“Todos os alunos da turma concordaram que esta unidade os ajudou a compreender melhor 
a estrutura de uma fábula. Sendo que dezassete (dos dezoito) alunos afirmaram sentir-se 
mais à vontade para escrever [um texto d]este género textual.”

O investimento no processo de escrita e o facto de ser aqui tomada como prática social – 
pondo no centro do ensino um género de texto, prática comunicativa, histórica e cultural, 
forma de ação social – estarão decerto no âmago do sucesso desta experiência, também 
do ponto de vista da adesão motivacional dos alunos. Saberem que escrevem com um 
propósito e não só para serem avaliados, que contam com o apoio do professor e dos colegas 
para melhorar os seus textos e que é natural escrever, reescrevendo, revendo, modificando 
primeiras versões, contribui para ajudar o aluno a viver de forma mais autêntica e fiel o 
que é efetivamente a produção escrita. A motivação não é gerada num momento prévio ao 
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trabalho, mas acompanha o trabalho. Aliás, o próprio trabalho da SE tem demonstrado ser 
gerador de motivação pois que o aluno se vê e se sente a aprender, a “dominar o objeto”, 
a perceber a “linguagem escolar da escrita”. 

Porém, quando, mesmo assim, o aluno não se mostra motivado, não investe nem se investe 
nos trabalhos escolares de escrita, o que falha? Como atuar? Constatamos que este fenómeno 
de franca e deliberada recusa e resistência à escrita acontece frequentemente em alunos com 
um percurso escolar marcado por insucessos, que pouco sentido reconhecem ao trabalho 
escolar, que não se identificam com as lógicas simbólicas e abstratas da escola, que não se 
sentem aí confortáveis. A escola – e a escrita, usada maioritariamente para prestar provas 
de conhecimentos – gera insegurança, desistência, repulsa. O texto que apresentamos de 
seguida, escrito por um aluno de 6.º ano que nunca reprovou – para dar cumprimento a 
uma solicitação do professor de Português (noutro contexto) – é já um forte indício de como 
alguém não se sente bem na escola:

Uma História inacreditável
O Afia-Borracha do 6.º Y estava a falar com o Canetóide, quando um cometa, 
vindo do sol, rebentou com a escola. Os alunos ficaram muito felizes por não 
estarem nas aulas. Além disso, por já não terem aulas no quarto período.
Passados dez minutos, o Afia-Borracha, exclamou:
– Finalmente! O meu sonho concretizou-se.
O Canetóide, ao ouvir aquilo, espantou-se, porque o Afia-Borracha era o mais 
esperto do 6.ºY.
De repente, apareceu uma grande nave espacial vinda da galáxia dos “Livros 
de Língua Portuguesa”, que era a pior das galáxias, pelo menos era o que dizia 
na máquina. Essa mesma nave deixou um pavilhão gigante por cima da escola 
demolida. Nós, entusiasmados, entrámos no pavilhão e lá dentro estava a pior 
coisa que podia estar… Professores, que não queriam lá estar e, por isso, 
mandámo-los embora e eles lá se orientaram.
Foram embora.
Os alunos viveram felizes e sem terem aulas para sempre.

 Gabriel, 11 anos, 6.º ano

A adesão à lógica escolar e à escrita ou, pelo contrário, a resistência e, por vezes, a 
violência (de várias formas) com que o aluno (re)age na escola, ainda que influenciada por 
muitos fatores que não nos cabe aqui explanar, ancora-se sempre numa relação pessoal 
do próprio aluno com a escrita, com a escola e com o saber (Barré-De Miniac, 2008; 
Cardoso, 2009; Charlot, 2000) que se configura continuamente. Ao longo deste texto, 
descrevemos e defendemos um dispositivo a ativar pelo professor, cuja atuação tem 
hipóteses de vir a interferir positivamente nesta relação que o aluno tem com a escola e 
os saberes escolarizados. Por esta razão, sobretudo para potenciar estas hipóteses de 
reconfigurar a relação dos sujeitos com a escola e a escrita, consideramos importante 
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atentar em todas as manifestações que dizem respeito a esta relação pessoal que os seus 
alunos vão desenvolvendo com a produção escrita:
 · O investimento feito na escrita; 
 · As opiniões e atitudes relacionadas com a escrita; 
 · As conceções sobre a escrita e a sua aprendizagem;
 · Os modos de verbalização sobre a escrita.

Nesta linha, é natural começar a descobrir uma produção extraescolar livre fortemente investida, 
fértil e diversificada, por exemplo, que pode abrir caminho a um trabalho com géneros mais 
livres e pessoais, suscetíveis de deixarem emergir o Sujeito na sua identidade, por vezes 
camuflada. Esta expressão livre e mais ou menos espontânea encontra legitimidade no discurso 
dos Programas, por via da escrita em termos pessoais e criativos. Independentemente da 
maior ou menor frequência com que atividades assim enquadradas possam surgir, o que 
está aqui em causa não é tanto (de forma redutora) “deixar os alunos entregues às suas 
escritas”, “deixá-los escrever o que/sobre o que quiserem”, mas construir um tal clima de 
confiança e de segurança que autorize, na escola, a escrita autêntica, a escrita em que 
os alunos escrevem como pessoas que reconhecem nesses textos algum sentido e não 
só como alunos. Neste contexto, os alunos escrevem, investem trabalho, investem tempo, 
investem-se inteiros. Percebem que a escola tem muito para lhes dar. Percebem que aquilo 
que o professor sabe e toda a sua experiência de escrita é fundamental para cada um evoluir 
na descoberta, na maturação dos seus próprios escritos. E, neste contexto ainda, as oficinas 
de escrita sobrevivem, os textos são lidos, relidos e reescritos… lidos por outros, comentados, 
postos de parte, retomados. E a vivência do processo gera e alimenta a tal relação positiva e 
favorável com a escrita que leva o aluno a estar interiormente motivado. E é essa motivação 
que faz ultrapassar os aparentes desleixos, os abandonos temporários; é nessa relação com 
o escrito que se reconstrói e reabilita que talvez esteja a chave do sucesso deste processo 
de ensino-aprendizagem, como já tem sido demonstrado nalgumas experiências de trabalho 
com a escrita, fortemente ligada às pessoas que são os alunos – de que destacamos uma 
oficina para a escrita de ficção, realizada em Ovar, pela professora Rosa Oliveira, e que já 
deu origem à obra Escritas de vida, histórias da escola. Na Roda Gigante (Oliveira, 2011).

Obviamente que todo este processo se desenrola num equilíbrio difícil de gerar e de gerir 
entre uma vertente mais cognitiva, epistémica, dos saberes, e uma vertente mais afetiva, mais 
identitária. No esquema que se segue, acentuamos, no fundo, as três dimensões da escrita 
que consideramos deverem estar presentes no ensino desta competência – a dimensão 
social, processual/cognitiva e pessoal da escrita; algumas mais acentuadamente ligadas a 
dispositivos mais controlados pelo professor, mais caracterizados por uma sistematização e 
construção objetiva de saberes; outros aparentemente mais livres, com a primordial função de 
proporcionar a oportunidade de os alunos vivenciarem a escrita como modo de construção 
identitária (para refletir, deixar uma marca, para se expressar) – como vai acontecendo com 
alguns nas suas vidas extraescolares.
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Género de textos
(adotar e adaptar)

Revisão
Reescrita Escrita pessoal

Problemas de escrita/ 
constrangimentos

· Finalidade do texto 
situações de produção, 
suporte de escrita, 
textos mentores

Colaboração, negociação, 
sistematização

· Interação, trabalho 
individual,  instrumen-
tos de revisão/reescrita, 
auto e heterocorreção

Sujeito-autor

· Escrita extraescolar, 
caderno de escrita, 
escrita criativa, poética, 
literária, livre, 
expressiva…

Função identitáriaFunção epistémica

Figura 2.

A escrita, por estar duplamente associada quer à episteme – construção de conhecimento – 
quer ao desenvolvimento identitário, pode justamente ser a via para este equilíbrio, tantas 
vezes difícil para alguns alunos – e também para os professores. No fundo, talvez seja o 
acreditar (do professor) neste poder da escrita que vai contribuir para um clima que propicie, 
nas aulas, uma experiência com a língua e com a escrita que deixe cada um mudado e 
motivado – isto é, a atribuir (mais) valor e sentido à atividade de escrita, naquilo que lhe 
proporciona de emoção, comunicação, satisfação por objetivos atingidos. No fundo, uma tal 
motivação que não seja somente um interesse pontual ou um entusiasmo fugaz, mas que 
seja alimentada por uma disposição para aprender, para se superar, percebendo o que já 
conseguiu e o que ainda tem a percorrer, ganhando capacidade para gerir o processo com 
o que este implica de dificuldades. Se pensarmos na etimologia da palavra “motivação” 
(substantivo motus – ‘movimento’, movere – “mover, pôr em movimento”), entenderemos 
que, no fundo, está em causa contribuir para que os alunos queiram não só investir, mas 
também investir-se. Dependendo tanto a escrita da atitude pessoal de quem escreve (e não 
só do domínio de saberes linguísticos), é urgente inscrever, nas (pre)ocupações didáticas 
inerentes ao desenvolvimento da competência de produção escrita, o desenvolvimento de 
uma relação com a escrita propícia a um maior envolvimento, implicação – no fundo, a um 
movimento/mobilização do sujeito para a (satisf)ação… pela escrita.

Considerações finais
O dispositivo didático que descrevemos – destacando o seu forte pendor formativo – assenta, 
essencialmente, na promoção e acompanhamento da atividade processual de escrita, 
implicando etapas e tarefas orientadoras da planificação, textualização e reescrita/revisão. 
O objetivo principal é o de escrever para aprender a escrever um texto identificado com certo 
género textual, inscrito numa situação de comunicação, dirigido a destinatários autênticos 
(sempre que possível). O princípio de atuação didáctica é o de programar um trabalho sobre 
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a escrita regulado pela avaliação – i) de uma produção inicial, suscetível de fornecer dados 
sobre as competências que os alunos já dominam na escrita desse género bem como sobre 
as dificuldades que manifestam; ii) das produções intermédias e do progresso dos alunos ao 
longo de diversos módulos didáticos, concebidos para trabalhar as especificidades do género 
de texto em causa, principalmente nos aspetos em que os alunos revelaram insuficiências, 
problemas ou desconhecimentos; iii) da produção final, plasmando-se em aspetos versados 
nos módulos programados.

A conceção e a experimentação de sequências têm demonstrado – já nesta fase – a validade 
desta modelização do ensino da escrita, congruente com a complexidade do ato de escrever, 
e sustentada em ações da prática – nos efeitos observados nos textos dos próprios alunos, 
na motivação crescente dos alunos e, consequentemente, nos professores. Não será de mais 
acentuar igualmente a flexibilidade do dispositivo face às imprevisibilidades e inconstâncias 
que caracterizam os próprios processos de ensinar e de aprender, nos mais diversos estilos 
de aprendizagem – ativando conhecimentos prévios dos alunos, nomeadamente as suas 
experiências com os textos lidos e escritos (a que estão ligados mais ou menos afetivamente); 
imergindo-os em desafios concretos de comunicação e de ação através da língua escrita, 
confrontando-os com exemplos e modelos e desencadeando uma postura observadora e 
analítica do concreto; orientando na capacidade de reorganização do concreto em “modelos 
abstratos”, sentindo a necessidade de domínio de metalinguagem para refletir e agir em 
subsequentes situações de escrita.

Afinal, esta modelização didática resulta de uma tentativa de (re)criar um dispositivo 
suficientemente fundamentado e, por isso, maleável, 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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“no es otra cosa la letra sino figura por la cual se representa la voz y pronunciación. 
[…] la diversidad de las letras no está en la diversidad de la figura, sino en la 
diversidad de la pronunciación.”

 Antonio de Nebrija, 1492

Escrita, modalidade escrita, língua escrita e modo de enunciação
Numa definição genérica, a “escrita” é um sistema, isto é, se organiza como um código, 
cuja propriedade é voltar-se sobre algo para representá-lo por meio da grafia ou de outra 
natureza de representação. Nesse sentido, o texto em epígrafe é uma especialização dessa 
definição mais geral, já que se refere à escrita alfabética.

Um modo de classificar os sistemas de escrita é pela relação que eles mantêm com a 
linguagem articulada. Segundo Février, a “depender da relação com a linguagem articulada”, 
um dado sistema se constituiria ou como uma escrita “autônoma” ou como uma escrita “não 
autônoma” (Février, apud Martins, 2002, p. 33-34). 

Por um lado, segundo o autor, “formas embrionárias da escrita”, classificadas como 
“autônomas”, não dependeriam da mediação da linguagem articulada para estabelecer a 
relação escrita/mundo. Desse modo, o desenho, o gesto, os nós, os entalhes sobre matéria 
dura, na qualidade de formas embrionárias de escrita, seriam formas autônomas já que, 
nelas, a relação escrita/mundo não seria mediada pela linguagem articulada, isto é, não seria 
mediada pela relação escrita/fala. 

Por outro lado, ainda segundo Février, as escritas que estabelecem relação com a “linguagem 
articulada” seriam do tipo “não autônomo”, pois dependeriam da mediação da fala para que 
a relação escrita/mundo se estabelecesse. Não importa que a relação estabelecida seja ou, 
preferencialmente, por meio do sentido – da frase ou da palavra – ou, preferencialmente, por 
meio da forma – da sílaba ou do fonema. Os tipos de escrita que estabelecem uma relação 

1 Pesquisador do CNPq, é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, Brasil.
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com a “linguagem articulada” por meio da forma são mais conhecidos pela denominação 
geral de “escrita fonética”. Prendendo-se ao registro dos sons, essa escrita subdivide-se em 
silábica ou alfabética, “conforme o trabalho de análise que [ela] implica seja levado mais ou 
menos longe” (Martins, 2002, p. 34). Tendo como escopo o fonema e não a sílaba, a escrita 
alfabética baseia-se numa análise mais detalhada do material fônico do que a da escrita 
silábica. Pode, portanto, ser definida como um sistema cuja característica fundamental seria 
a representação fonético-fonológica – ainda que imperfeita – da língua.

Dessa classificação, interessam, para este trabalho, os sistemas de escrita chamados por 
Février de não autônomos e, mais especificamente, o da escrita alfabética. Na qualidade 
de sistema, a escrita alfabética é, comparativamente à oralidade, mais facilmente concebida 
como um código e, por isso, mais diretamente identificada com a própria língua. De sua 
parte, a oralidade é vista, quase sempre, não como um código identificável à língua, mas 
como fenômeno plasmado nas suas próprias realizações concretas em gêneros e textos 
falados, em enunciados e palavras pronunciados e, em última instância, até mesmo nas 
coisas do mundo que, na verdade, só ganham, de fato, referência por meio desses tipos 
de manifestação enunciativa. Para a identificação da escrita alfabética com a própria língua, 
contribuem, ainda, duas outras determinações: (a) a de que, no momento em que é introduzida 
numa dada sociedade, sua representação incide sobre uma única variedade sociolinguística, 
eleita como padrão de correção em relação às demais; e (b) a de que, em diferentes épocas, 
pode ser regulada por diferentes normas ortográficas, baseadas, estas últimas, não só em 
correspondências fonético-fonológicas, mas também em critérios etimológicos.

Essas características, que estão na base da constituição da escrita alfabética, sustentam o 
que conhecemos como modalidade escrita da língua. O fato de representar uma variedade 
eleita como padrão de correção para as demais tem dado à modalidade escrita da língua 
um estatuto diferenciado em relação à modalidade oral, relegada, esta última – em função 
de se mostrar sempre em sua realização concreta –, a lugar das misturas e do erro. 

Perde-se de vista, porém, que, a exemplo da modalidade oral, a modalidade escrita só se 
realiza como modo de enunciação e que, como tal, se reinstala, no mundo social, por meio 
de encontros, sempre inéditos, entre os participantes do discurso, para os quais importa a 
construção de sentidos e não, simplesmente, a obediência às restrições ligadas a um modelo 
de correção. Além disso, desconsidera-se, também, a instabilidade2 presente na relação entre 
escrita/mundo e escrita/fala, apagando-se o fato de que, mesmo em usos avançados do 

2 Mais do que defender uma relação escrita/mundo de modo direto ou mediado, assunto polêmico em que se 
envolveram vários pesquisadores (cf. Vachek, 1989, p. 25 e segs.), pretendo simplesmente destacar o fato de que, 
na base de sua constituição, a escrita alfabética passa pela mediação da fala, fato que não é estranho ao processo 
de aquisição da escrita (cf. Abaurre et al., 1997; Silva, 1991, Chacon, 2005). De minha parte, defendo a ideia de que 
o escrevente se divide quanto ao modo de lidar com essa ambiguidade. Em seu processo de escrita, ele circula por 
um imaginário sobre a língua e sobre suas diferentes variedades e realizações faladas e escritas. Esse imaginário, 
que se manifesta em situações específicas e concretas de uso da escrita, estende-se, também, aos diferentes e 
instáveis modos de conceber a relação escrita/mundo e escrita/fala (cf. Corrêa, 2004).
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modo de enunciação escrito, a relação com o falado pode, involuntariamente, reinstalar, no 
produto escrito, variedades não consideradas na constituição do código alfabético, o que 
pode reativar o traço histórico de sua não autonomia. Portanto, a exemplo da enunciação 
oral, também a enunciação escrita pode definir-se como um lugar de mistura sem que isso 
se constitua em argumento para lhe atribuir o lugar do erro.

Atualmente, embora as realizações faladas e escritas da língua já não sejam mais vistas 
conforme a tradicional disjunção excludente, segundo a qual as marcas da presença de 
uma deveriam excluir as marcas da presença da outra, as expressões “modalidade oral” e 
“modalidade escrita” continuam a ser usadas para opor, com maior ou menor radicalidade, dois 
grandes universos concebidos como disjuntos. A constituição heterogênea das modalidades 
oral e escrita não é devidamente considerada nem mesmo numa época em que avançam 
os estudos sobre a “multimodalidade”, que “se preocupa com todos os recursos que temos 
para fazer sentido – os modos de representação – e considera suas formas específicas 
de configurar o mundo” (Kress, 2004, p. 1). Isso acontece porque a especificidade dessas 
formas de “configurar o mundo” é interpretada, por boa parte dos estudiosos, como a 
prova de um suposto “modo autônomo” de constituição da escrita, quando, pelo contrário, 
a especificidade da escrita alfabética poderia ser, da perspectiva acima comentada, sua 
natureza não autônoma, heterogênea. 

A distinção básica entre os universos do falado e do escrito tem sido insistentemente 
caracterizada pelas diferenças quanto ao material semiótico de uma e de outra modalidades 
e quanto ao tipo de situação em que ocorrem: presencial, na fala; em ausência, na escrita. 

Quando contrastada com a natureza sonora da base semiótica da oralidade, a especificidade 
da escrita se definiria, portanto, por sua natureza gráfica. Decorre daí a expressão “língua 
escrita”. Ou seja, a introdução da escrita numa dada sociedade, ao basear-se numa variedade 
de língua, aquela que é eleita, em detrimento de outras, como representativa da própria 
língua, acaba por alçar a escrita ao estatuto de modo de apresentação da língua como um 
todo, de onde deriva, por efeito de certo espontaneísmo teórico, a oposição entre “língua 
falada” e “língua escrita”.

A proposta deste trabalho é levantar argumentos que permitam examinar a modalidade escrita 
não como uma “língua”, mas como um modo de enunciação. Considerada a heterogeneidade 
de sua constituição (um tipo não autônomo de escrita) e a natureza histórico-discursiva de 
sua realização em textos, os produtos do modo de enunciação escrito são, constitutivamente, 
heterogêneos3. Assim, por meio da denominação “modo de enunciação escrito”, pretendo 

3 Do mesmo modo que não se pode reivindicar a pureza da escrita e dos seus produtos, a heterogeneidade pode 
ser constatada, também, no modo de enunciação falado, marcado que é, desde sempre, pela linguagem gestual, 
inclusive pelo gesto articulatório. Mas não apenas por isso. Numa sociedade de “oralidade secundária” (Ong, 1998), 
em que a comunicação escrita organiza as relações sociais e planifica a vida social pela instituição de um poder 
burocrático, não se pode reivindicar, também por essas razões, a pureza do falado e de seus produtos, já que, nesse 
tipo de sociedade, estes últimos se constituem pelos variados cruzamentos entre práticas escritas e orais.



PARTE I – Para o ensino da escrita orientado por géneros de texto70

ressaltar seu aspecto histórico-discursivo, para o qual interessa o “acontecimento discursivo” 
registrado pelo texto escrito e, não, simplesmente, a base semiótica da escrita (o seu material 
gráfico).

Voltarei, mais adiante, à noção de “acontecimento discursivo”. Por ora, é suficiente lembrar 
que, no tratamento de outros conceitos, essa noção tem sido, indiretamente, objeto de várias 
aproximações, algumas das quais serão tratadas, a seguir, justamente em termos de formas 
de aproximação pertinentes ao contorno do acontecimento de linguagem no qual o texto é 
produzido. Vale destacar, ainda, que, em se tratando de linguagem verbal, ao “acontecimento 
discursivo”, estão ligados não só os discursos como também os registros de suas atualizações, 
isto é, os textos, produzidos segundo os modos de enunciação falado ou escrito.

Os contornos do “acontecimento discursivo” em que a escrita 
se realiza como um modo de enunciação 
No tratamento dos modos de enunciação falado e escrito, impõe-se a questão da delimitação 
dos contornos do acontecimento de linguagem em que eles se dão. A esse respeito, e me 
preocupando apenas com a escrita, exponho quatro respostas que contribuíram para o 
estabelecimento desses contornos a fim de esboçar, ao final, uma proposta pessoal sobre 
o “acontecimento discursivo” que envolve a escrita como modo de enunciação. 

Ao escolher essas quatro aproximações, a meu ver, pertinentes ao contorno do “acontecimento 
discursivo”, não pretendo, naturalmente, ser exaustivo. Os critérios para a escolha das noções 
a serem comentadas foram o da recomendação de sua consideração no ensino de língua 
portuguesa em documentos oficiais e/ou o do modo como acabaram sendo integradas – 
quando o foram – no ensino de língua portuguesa4. 

Com as observações que compõem esta parte do trabalho, não tenho por objetivo aprofundar, 
nem, tampouco, determinar o alcance dos conceitos comentados em seus respetivos campos 
teóricos. Minha pretensão é tão-somente lançar luz sobre certo tipo de recepção desses 
conceitos, especialmente no que diz respeito à configuração que eles tomaram ao serem 
utilizados no ensino de língua portuguesa. Interessa-me, portanto, não propriamente os 
conceitos em seus campos teóricos, mas o seu deslocamento para o campo do ensino na 
qualidade de noções ou – num plano ainda menos preciso de apropriação – na qualidade 
de noções difusas, pois, em geral, não apresentam contornos bem definidos.

4 No que se refere aos documentos oficiais, conferir, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, 2000). 
No tocante ao modo como esses conceitos são integrados no ensino, em estudo levado a efeito sobre o ensino de 
escrita no nível universitário, pude investigar a produção escrita e os resultados da formação teórica de formandos 
em Letras de todo o Brasil. Esses textos foram produzidos por, então, futuros professores de português, em avaliação 
aplicada pelo Exame Nacional de Cursos/2001 – Provão – do Ministério da Educação, proposto, na época, para alunos 
do último ano do curso. São, portanto, ótimos exemplos de como se dá a receção dos conceitos recomendados nos 
documentos oficiais, servindo, inclusive, para balizar as expectativas que podem ser criadas para o futuro (cf. Corrêa, 
2006a). 
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1. O “acontecimento discursivo” e a resposta clássica do contexto
A vinculação da produção de sentido ao contexto acabou se transformando, no processo 
de vulgarização da noção de contexto5, num procedimento de esquiva no que se refere à 
abordagem do problema do sentido6. 

Em razão do modo como a relação entre linguagem/sentido e contexto tem sido apresentada 
– a meu ver, como um procedimento de esquiva –, os contornos do “acontecimento 
discursivo” foram, e continuam a ser, pensados, sobretudo pelos agentes ligados às instâncias 
institucionais do ensino, segundo uma fórmula simplificadora: linguagem + contexto. Por meio 
dela, o sentido de uma palavra, de um enunciado ou de um texto é descrito pela simples 
menção ao contexto – o que, na prática, corresponde a apelar para um consenso presumido 
e, portanto, para uma conceituação espontaneísta de contexto. Em outras palavras, o sentido 
passa a ser concebido como situado para além da palavra, isto é, passa a ser efeito, também, 
do contexto, sem que fiquem definidas, no entanto, as características determinantes, próprias 
do contexto, para a produção desse efeito. Na realidade, a “solução” que essa fórmula 
apresenta para o problema do sentido acaba produzindo – já que as noções de contexto 
variam muito – um novo problema.

Essa noção é, pois, um bom ponto de partida para a reflexão sobre algumas das 
aproximações pertinentes aos contornos do “acontecimento discursivo” nos quais a escrita 
se realiza como modo de enunciação. Vários dos contornos que apresento a seguir, estando 
eles mais próximos ou mais distanciados de uma noção vaga de contexto, apresentam uma 

5 Essa noção está associada diretamente à Pragmática. No Brasil, uma das prováveis primeiras referências à noção de 
contexto vem do historiador e gramático João Ribeiro, na década de 20 do século passado, quando, ao apresentar 
o “Pragmatismo”, de William James, afirma que “toda palavra ou idéa tem o que ele [William James, ‘o creador do 
pragmatismo’ ] chama ‘fringe’, isto é, uma franja”. E continua: “Há sempre alguma cousa além das suas próprias 
fronteiras; exprime o que exprime, mas projeta a mais uma zona de expansão imponderável” (Ribeiro, 1927, p. 8). 
Essa menção ilustra o processo de circulação da noção de contexto nos meios culturais brasileiros, marcado por 
uma obra autointitulada como contendo “Estudos applicaveis à língua nacional”. Vale lembrar, também, que a obra 
de William James, de 1907, citada por João Ribeiro, tem, em sua tradução espanhola de 1954, o título Pragmatismo: 
um nombre nuevo para viejos modos de pensar (do inglês: Pragmatism: a new name for some old ways of thinking), 
o que, mais do que compor um recurso retórico, dá uma ideia da idade teórica do conceito de “contexto” na história 
da filosofia. Por outro lado, fornece uma chave para descrever o seu poder de circulação, já que, atualmente, sua 
divulgação parece ter ativado – desta vez, via senso comum – a herança de uma noção difusa proveniente da filosofia 
espontânea de “velhos modos de pensar”. 

6 Essa abordagem do problema do sentido parece ter sido uma herança da semântica tradicional, associada aos 
desenvolvimentos da linguística saussuriana. Reconhece-se a existência do contexto, mas contorna-se a referência 
a ele. O estudo do léxico, que tinha, naturalmente, de responder às interrogações sobre o significado da palavra 
previa, segundo Ullman, em obra originalmente publicada em 1964, que a atenção se voltasse mais para a “língua” do 
que para a “fala”. Baseado na ideia de que a “teoria operacional” (contextual) “trata do significado na fala” e de que a 
“teoria referencial” trata “do significado na língua”, o autor aponta uma restrição à teoria operacional, já que, segundo 
Ullman, no domínio da língua, “certos aspetos importantes da matéria não teriam lugar numa teoria estritamente 
operacional”. A importância dessa restrição fica marcada quando o autor questiona o alcance da estrutura gerada 
pela teoria operacional: “Onde se acomodariam em tal estrutura os dicionários conceptuais, os ‘campos semânticos’, 
os estudos e os atlas onomasiológicos?” (Ullman, 1977, p. 139-140). A opção dos estudos linguísticos pelos fatos 
de língua em detrimento dos fatos de fala deixa, portanto, por muito tempo, como parte do impensado deste último 
campo, noções importantes como a de contexto. 
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característica comum: aproximam-se da noção de situação presencial e imediata de produção 
de linguagem, ora tomando-a como foco principal da oposição entre as modalidades, ora 
mantendo-a no horizonte de consideração. 

Omito uma primeira consideração sobre o chamado contexto linguístico, já que este não 
ultrapassa o nível da oração. Não se trata, portanto, de uma aplicação do contexto linguístico 
ao estudo do texto, para o qual se poderia produtivamente pensar na noção de “co-texto”, 
que, segundo Adam, participa da interpretação de enunciados isolados pela “(re) construção 
de enunciados à esquerda e/ou à direita7” (Adam, 2008, p. 53).

Um primeiro enquadramento do “acontecimento discursivo” com base na noção de 
contexto consiste em pensar este último como produto da situação presencial e imediata. 
A consideração do falante e, em particular, da variável espacial pode não ultrapassar, 
portanto, a identificação do “acontecimento discursivo” com o espaço em que se “fala”, em 
situação presencial. Essa simplificação espantosa, mas funcional no uso diário da língua, se 
limita, em última instância, ao território espacial do falante, enquadrando-se numa percepção 
quase egocêntrica da linguagem. Daí, a já suficientemente criticada distinção entre fala 
(contextualizada) e escrita (descontextualizada). 

Um segundo enquadramento do “acontecimento discursivo” com base na noção de contexto 
consiste em tomá-lo como produto das várias situações de uso da língua. Há, além do 
espaço e do falante, uma forte consideração da pessoa com quem se fala e do momento 
em que se fala. Neste caso, a situação presencial é tomada como fator de alteração do 
registro de língua, produzindo tipos de registro mais ou menos formais. A generalização 
para tipos de registro produz, no entanto, um duplo efeito: de atenção a comportamentos 
linguísticos esperados (o que é louvável), mas, em boa medida, de abstração do próprio 
acontecimento de linguagem, incluindo a consequência paradoxal de situá-lo por antecipação 
– basta lembrar das clássicas recomendações didáticas de adequação8 da linguagem às 
várias situações – sem, no entanto, poder evitar as variações não previstas em função do 
encontro concreto que se dá, a cada vez, entre os participantes. Pressupõe-se, portanto, 
apenas um padrão de comportamento tido como adequado, que, pairando sobre os 
encontros concretos, acaba por levar à desconsideração do encontro propriamente dito e 
de seus efeitos, seja ele presencial ou não. Em lugar da dinamicidade imposta pela situação, 
privilegia-se, desse modo, apenas um de seus aspectos: o da cristalização de certos usos 
da linguagem. Daí, a consideração da distinção entre fala – mais afeita à variação em virtude 
da simultaneidade entre planejamento e execução da linguagem e escrita mais afeita à 
cristalização de formas em virtude da não simultaneidade entre planejamento e execução 
da linguagem, isto é, em virtude de seu maior tempo de planejamento e da possibilidade 

7 Adam propõe, a rigor, a grafia “co-n-texto” ao sugerir que “a interpretação de enunciados isolados” deve apoiar-se, 
ao mesmo tempo, no co-texto e numa “operação de contextualização que consiste em imaginar uma situação de 
enunciação que torne possível o enunciado considerado” (Adam, 2008, p. 52).

8 Para uma crítica a essas recomendações, ver Marcuschi (1998), Barzotto (2004) e Corrêa (2006b e 2008a).
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de apagamento das reformulações. Neste último caso, caberia lembrar que nem mesmo a 
possibilidade de apagamento de rascunhos e rasuras resulta na contenção da variação e 
do hibridismo nas práticas discursivas9.

Um terceiro enquadramento do “acontecimento discursivo” com base na noção de contexto 
consistiria em pensar este último como produto dos seis fatores presentes no “ato de 
comunicação” (Jakobson, 1975). Sendo necessários, nenhum deles é, porém, suficiente 
para compor, isoladamente, o contexto para o “ato de comunicação”. É, portanto, a ação 
conjunta dos fatores – remetente, destinatário, contexto10 (também denominado “referente” por 
Jakobson), código, canal e mensagem – que definiria o “ato de comunicação”. Temos, nesse 
caso, a consideração do código, do canal e da mensagem, elementos que se acrescentam 
aos três fatores básicos da comunicação (remetente, referente e destinatário). Esse acréscimo 
desloca a atividade do falante (remetente) de um domínio caracterizado, principalmente, pela 
função informacional para o domínio das estratégias de elaboração discursiva, abrindo espaço 
para o trabalho com o código (função metalinguística), com o canal (função fática) e com a 
mensagem (função poética). É, no entanto, a situação presencial e imediata11 que permanece 
no horizonte das interpretações mais redutoras da proposta de Jakobson. Daí, uma vez mais, 
a distinção entre fala (contextualizada) e escrita (descontextualizada) ter permanecido, por 
muito tempo, inalterada na vulgarização da teoria da comunicação tanto no ensino básico, 
quanto nos livros didáticos e, mesmo, no ensino superior.

O “acontecimento discursivo” pode, ainda, ser visto de acordo com um quarto enquadramento 
com base na noção de contexto. Trata-se de conceber o contexto como ritual: contexto 
pragmático (Austin, 1990), que associa palavras, pessoas e circunstâncias apropriadas, bem 
como execução correta e completa para que um “ato de fala” aconteça. Pensar o contexto 
como ritual é, na realidade, ampliar o processo de convencionalização da linguagem, que, ao 
contrário do que propõe Saussure, não estaria restrito ao sistema linguístico, mas presente, 
também, nos “atos de fala”. Considerar o contexto pragmático, em que se associam palavras, 
pessoas e circunstâncias apropriadas, bem como execução correta e completa para a

9 Com efeito, o produto escrito acabado – o texto já corrigido e em sua versão definitiva – é o objeto com que se toma 
contato. E é justamente esse resultado “final” que dá a conhecer o seu caráter híbrido. Um exemplo disso são os 
textos de pré-universitários produzidos em situação de exame de ingresso à universidade. Investiguei, nos mesmos, 
o manejo de diferentes temporalidades por parte do escrevente. Os resultados do estudo indicam que a estruturação 
modelar desses textos se baseia em temporalidades marcadas por fatos históricos advindos do aprendizado escolar 
da história oficial. No entanto, em meio a essa estruturação, treinada, especialmente, em cursos preparatórios para o 
vestibular, é regra geral aparecerem remissões a temporalidades que fogem ao saber escolarizado, ora privilegiando 
um tempo remoto (não marcado), ora mesclando esse tipo de referência com as escolarizadas, faladas ou escritas. 
Para esse e outros efeitos de hibridização nesse tipo de produção escrita, conferir Corrêa (2008b).

10 Para Jakobson, o termo “referente” em lugar de “contexto” constituiria uma nomenclatura “algo ambígua”. Para o 
autor, a especificidade do contexto está não só no fato de que a mensagem “requer um contexto a que se refere” mas 
também na condição de que “seja verbal ou suscetível de verbalização” e, portanto, “apreensível pelo destinatário” 
(Jakobson, 1975, p. 123).

11 Ao redimensionar a aplicação das funções da linguagem para o que chama de “discurso ideológico”, Olivier Reboul 
(1980) trata de contextos ideológicos, e não, simplesmente, da situação presencial e imediata. 
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realização do “ato de fala”, significa, também, ritualizar as situações concretas de uso da 
linguagem de tal modo que se torna possível, por antecipação, planejar a execução dos 
procedimentos previstos para a imposição de determinada força ilocucionária num dado ato 
de fala. O conteúdo semântico básico das palavras – primeiro plano da convencionalização 
– estaria, pois, sujeito a um segundo plano de convencionalização, o da força ilocucionária, 
ligada ao ritual previsto para os diferentes atos. Pressupõe-se, portanto, um novo plano de 
convencionalização tido como apropriado para a produção de certo efeito ilucionário, o qual 
informa e conforma os encontros concretos (presenciais ou não) dos participantes. Esse novo 
plano de convencionalização é visto de diferentes maneiras a depender de como se dá a sua 
recepção pelos estudiosos. Pode, por exemplo, ser identificado apenas com os elementos 
participantes de um dado “ato de fala”, mas pode, também, ser tomado como indicação 
de contextos mais amplos (sociohistóricos, inclusive). Portanto, em função de já haver um 
ritual previsto antes mesmo do encontro concreto, isto é, antes mesmo da sua realização 
pragmática12, alguns atribuem maior e outros menor ênfase ao encontro propriamente dito. 
Em sua recepção mais simplificadora, o contexto pragmático se configuraria, portanto, 
apenas como o molde já previsto em que se encaixariam as palavras adequadas. Nesse 
enquadramento, o acontecimento discursivo perderia, uma vez mais, a sua dinamicidade, 
destacando-se, em seu lugar, a cristalização de um ritual.

Pela importância que dividem com os anteriores, dois outros enquadramentos do 
“acontecimento discursivo” merecem destaque: o que concebe o contexto como “esfera de 
atividade humana” (Bakhtin, 1992) e o que concebe contexto como “condições de produção 
do discurso” (Pêcheux, 1990).

O quinto enquadramento do “acontecimento discursivo” com base na noção de contexto é 
significativamente ampliado quando o contexto é pensado como “esfera de atividade humana”. 
Seria, de certo modo, um correlato social da noção linguística de “gênero do discurso” 
uma vez que os gêneros são formas de organização discursiva vinculadas à organização 
da sociedade por meio das “esferas de atividade humana”. Esse modo de organização das 
práticas de linguagem, por um lado, e da cultura e da sociedade, por outro, envolvendo, 
respectivamente, a noção de gênero e a de “esferas de atividade humana”, se exemplifica, 
do ponto de vista da linguagem, pela relação entre “gênero primário” e “gênero secundário”. 
A participação de um gênero primário num dado gênero secundário se efetiva pelo trânsito 
dos “enunciados concretos”, que, segundo Bakhtin (1992), são, ao lado dos próprios “gêneros 
do discurso”, “as correias de transmissão que levam da história da sociedade à história da 
língua” (Bakhtin, 1992, p. 285). Trata-se, pois, dos “enunciados concretos”, intimamente 
relacionados aos “gêneros do discurso” aos quais se associam. 

Diferentemente da noção de enunciado como produto da enunciação, para a qual o diálogo 
começa e termina no intercâmbio linguístico imediato, presencial ou não, os “enunciados 
concretos”, ao se apresentarem, por um lado, com um acabamento que provoca uma 

12 Ver, a esse respeito, Marcuschi (1998).
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resposta, produzem, por outro, uma réplica que baliza e dá o acabamento de sentido ao 
enunciado. Desse modo, a noção de “enunciado concreto” não corresponde a uma unidade 
da realização linguística com sentido completo, simples produto de uma enunciação, num 
diálogo que começaria e terminaria no intercâmbio linguístico imediato. Ao contrário, no plano 
semântico, o acabamento de sentido do enunciado situa-se em sua réplica, fruto, ao mesmo 
tempo, do diálogo tal como o conhecemos como gênero cotidiano, mas, também, de uma 
noção ampliada de diálogo, entendido como retomada do já-dito. A permanente abertura 
e o dinamismo desse “diálogo social amplo” (Marchezan, 2008, p. 117) são apreendidos 
pela noção bakhtiniana de “dialogismo”, fenômeno presente mesmo no monólogo, mesmo 
num único enunciado, mesmo numa única palavra. Palavras, enunciados isolados ou 
combinados carregam, sempre, a história de sentido dos seus usos e, na qualidade de 
enunciados concretos (produtos de uma ação concreta numa dada prática), são vistos como 
as amarras que, em seu pertencimento aos “gêneros do discurso”, põem em contato, no 
plano de seu correlato social, as várias “esferas de atividade humana”. Seriam, portanto, as 
amarras que ligariam, também, as esferas da vida cotidiana àquelas da vida institucional, de 
função normatizadora.

Este quinto contorno do “acontecimento discursivo” ganha, portanto, um aspecto social 
(a produção de linguagem é relacionada a “esferas de atividade humana”) e histórico (os 
enunciados podem migrar de um gênero a outro, por um movimento que altera o seu 
destinatário original, re-historicizando o enunciado e seu sentido). Suficientemente distanciados 
de uma concepção ingênua da situação imediata, ambos os aspectos situam-se longe das 
concepções que põem, em primeiro plano, a simples presença física dos participantes do 
discurso ou que, no limite, reduzem a situação imediata a tal presença. Nesse contexto teórico, 
ampliam-se enormemente as possibilidades de consideração do hibridismo que caracteriza 
a relação entre fala e escrita.

O sexto e último enquadramento do “acontecimento discursivo” com base na noção de 
contexto é aquele em que o contexto é associado à noção de “condições de produção do 
discurso”. Também distante da redução mais comum, embora, às vezes, mas indevidamente, 
interpretada como sinônimo de uma das quatro primeiras noções acima, nos inícios da 
Análise do Discurso Francesa, o “acontecimento discursivo” quase que se identificava às 
suas condições de produção, as quais são descritas, por Pêcheux (1990), em função das 
“formações imaginárias” e das “relações de força” e “relações de sentido”. O contexto ganha, 
portanto, as cores de certa perspectiva sobre a sociedade (“falam” os “lugares sociais” e as 
“posições enunciativas”) e a história (o discurso nasce no “discursivo prévio”). Destaque-se, 
ainda, que a consideração das “formações imaginárias” no “esquema comunicacional”, tomado 
de Jakobson, dá um novo estatuto tanto à situação presencial, em seu sentido pré-teórico, 
quanto aos “lugares sociais”, descritos pela sociologia, uma vez que, segundo Pêcheux, 
no discurso, o lugar “representado” (acrescento: a situação imediata “representada”) está 
“presente, mas transformado[a]” (1990, p. 82). Por um lado, essa presença transformada se 
deve às representações (“formações imaginárias”) que os participantes do discurso fazem de 
si mesmos, do outro e do referente de que tratam. Por outro, deve-se a uma espécie de 
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procedimento retórico descrito em termos de representações antecipatórias (“antecipações”) 
das imagens (sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o referente), atribuídas ao outro por 
cada um dos participantes. 

Desta perspectiva, a relação entre fala e escrita também ganha nova configuração. Já não 
se pode conceber o texto falado como produto apenas de uma situação presencial, mas, 
sobretudo, de uma situação representada, isto é, “presente, mas transformada”, a cada vez, 
pelos participantes do discurso. Desse modo, ao lado da admissão de que a presença física 
dos participantes é representada no texto falado, já não se poderá falar, também, da escrita 
como produto de uma atividade solitária. Também nela intervêm as representações ligadas 
às condições de produção projetadas no texto escrito13. Portanto, considerado o papel das 
representações na fala e na escrita, a presença física dos participantes perde validade como 
elemento diferenciador dos produtos dos dois modos de enunciação. O procedimento de 
edição fica, como se sabe, mais nitidamente exposto, no texto falado. Já no texto escrito, é, 
em geral, apagado, mas, também, por vezes, deixado à mostra por meio de reformulações 
gráficas ou argumentativamente organizadas14, procedimento que se explica não só pelos 
diferentes intervalos entre planejamento e execução na fala e na escrita, mas, sobretudo, 
pela pressão das representações construídas no “acontecimento discursivo”, ocorram elas 
na fala ou na escrita.

2. O “acontecimento discursivo” e a natureza dos textos falados e escritos 
Note-se, de saída, que, neste caso, o objeto de estudo são os textos, e não as modalidades.

No que se refere à natureza dos textos falados e escritos, os universos das modalidades 
oral e escrita da linguagem permanecem, ainda, no senso comum, como dois universos que 
não se tocam ou que não deveriam se tocar. Assim como no senso comum, na escola, 
embora haja o interesse manifesto pelas ocorrências particulares de linguagem, isto é, pelos 
acontecimentos discursivos conformados em textos, a visão que domina as abordagens 

13 As situações de avaliação são um bom exemplo de que as representações sobre os elementos participantes do 
discurso – incluídos, aí, naturalmente, os próprios interlocutores – constituem-se em presenças muito fortes. Basta 
lembrar-se dos inúmeros testemunhos de pessoas que não conseguem escrever nesse tipo de situação. O interlocutor 
fisicamente ausente na escrita sempre está, pois, “presente, mas transformado”, marcando as diferentes interações 
pela escrita de acordo com os gêneros produzidos.

14 Refiro-me, em primeiro lugar, aos operadores discursivos ligados ao próprio aspeto gráfico da escrita. Atente-se, 
por exemplo, para o uso do operador “digo”, empregado em função da proibição de rasura em documentos oficiais. 
Em textos manuscritos ou datilografados, seu uso é um procedimento explícito de edição e pode ter como escopo 
tanto um simples erro de ortografia quanto uma informação ou argumento, julgados como equivocados. Em segundo 
lugar, refiro-me aos operadores com valor argumentativo explícito, tais como, por exemplo, “ou seja”, “isto é”, “em 
outras palavras”, os quais, ao simularem uma paráfrase, atribuem a uma outra voz a reformulação que introduzem. 
Sob a forma de explicação, executa-se, na realidade, uma edição que contrapõe duas vozes. Essa contraposição, 
no entanto, fica abrandada, pois se mostra, apenas, pelo que essas vozes teriam de comum. A não consideração 
desse procedimento como um procedimento de edição está ligada, entre outras coisas, ao fato de que ele não 
está restrito a uma base semiótica específica (sonora ou gráfica), configurando-se, portanto, como outra forma de 
deixar, explícita, a edição no texto. Podendo, pois, ocorrer tanto em textos falados quanto em textos escritos, a sua 
consideração como procedimento de edição levaria a aproximar os dois modos de enunciação (o oral e o escrito).
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mais recorrentes, ainda hoje, é, uma vez mais, aquela que concebe fala e escrita como 
modalidades dicotômicas.

A especificidade dos textos não é vista em função da organização singular da heterogeneidade 
que, de fato, os constitui do ponto de vista da relação entre fala e escrita. Pelo contrário, 
sua suposta especificidade seria decorrente das próprias modalidades, tomadas, a cada 
vez, como uma espécie de fator que incidiria sobre os textos da modalidade considerada. 
Em outras palavras, a organização singular de cada um dos textos produzidos numa dada 
modalidade seria, nesse tipo de concepção, decorrente da natureza da própria modalidade 
considerada, sempre tomada, esta última, como radicalmente oposta à outra.

Para resumir o que se tem pensado sobre a relação entre textos falados e escritos e, 
também, para mostrar como se tem dado o constante retorno da dicotomia entre fala e 
escrita, retomo a sintética e oportuna crítica de Koch (1998), bastante divulgada no Brasil. 
Com adaptação do título, reproduzo, abaixo, o quadro das diferenças entre fala e escrita, 
compiladas e criticadas pela autora:

Quadro 1*

Crítica de Koch à concepção que dicotomiza fala e escrita
Fala Escrita
contextualizada descontextualizada 
implícita explícita 
redundante condensada 
não-planejada planejada 
predominância do “modus pragmático” predominância do “modus sintático”
fragmentada não-fragmentada 
incompleta completa
pouco elaborada elaborada
pouca densidade informacional densidade informacional
predominância de frases curtas, simples ou coordenadas predominância de frases com subordinação abundante 
pequena frequência de passivas emprego frequente de passivas
poucas nominalizações abundância de nominalizações 
menor densidade lexical maior densidade lexical 

*Fonte: Koch, I.V. (1998) O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, p. 62.

Em sua maioria, as características destacadas pela autora têm caráter situacional, restando 
apenas às quatro últimas um caráter propriamente linguístico. No grupo das que apresentam 
caráter situacional, todas elas acabam por ter relação com a situação presencial, o que 
permite concluir que o critério definidor de todas essas diferenças é o da situação presencial 
e imediata (atribuída à fala) e o da situação não presencial (atribuída à escrita).
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No entanto, mesmo nas quatro características linguísticas apontadas, a mesma remissão 
poderia ser vista. Para não me estender muito, exemplifico com a última delas. Opor menor 
a maior densidade lexical, respectivamente para a fala e para a escrita, é retomar, de algum 
modo, o efeito da base sonora da fala na situação presencial. Pode-se explicar a relação 
com a situação presencial por, pelo menos, duas justificativas: pelo efeito da prosódia e pelo 
efeito dos implícitos ligados ao contexto situacional. 

A primeira justificativa consiste na constatação de que se impõe certa pronúncia a 
determinadas palavras de modo que a prosódia ocupe o lugar de certos itens lexicais. 
É o que acontece, por exemplo, na expressão “grande extensão”, quando a palavra “grande” 
tem alongada a vogal da sua sílaba tônica, produzindo, de modo mais econômico, o sentido 
de “muito grande extensão”. Nesse caso, a prosódia, percebida na recepção acústica da 
expressão, seria substituída, na escrita, pelo item lexical “muito”, salvo naquelas ocasiões 
em que houvesse uma tentativa de reproduzir o alongamento por um recurso gráfico como 
“graaande”, compondo-se a expressão “graaande extensão”.

No segundo caso, a justificativa para a maior densidade lexical na escrita estaria ligada à 
impossibilidade de consideração, na leitura do texto escrito, dos implícitos ligados à situação 
presencial, o que imporia “traduzi-los em palavras” na escrita.

Desse modo, tanto no caso das características situacionais quanto no caso das características 
linguísticas, o critério da situação presencial é o critério definidor do que sejam fala e escrita. 
A consideração apenas da presença física dos interlocutores que participam de um dado 
“acontecimento discursivo” não acrescenta muito do ponto de vista do sentido nele produzido. 
Vale lembrar que, nas perspectivas que defendem essas diferenças entre textos falados e 
escritos, as representações que os participantes fazem de si, do outro e do referente não 
são consideradas como integrantes do sentido produzido.

Pode-se, pois, dizer – acredito que em consonância com as críticas de Koch – que as 
diferenças, tal como expostas, baseiam-se ora na base semiótica (e em seu caráter visual ou 
acústico), ora em um julgamento prévio sobre uma suposta maior complexidade da escrita 
em relação à fala. Este julgamento baseia-se, em geral, em textos escritos assumidos como 
típicos, tomados, por isso, como representantes da totalidade dos textos escritos e, portanto, 
da própria escrita, considerada globalmente. 

Note-se que a pretendida complexidade da escrita é marcada por traços que, tradicionalmente, 
são parâmetros utilizados para caracterizar a sintaxe frasal como mais ou menos complexa. 
O efeito é, portanto, o de aplicar ao texto um procedimento de leitura enraizado na visão 
daqueles estudiosos que só tinham olhos para a frase. Pode-se, pois, dizer que essa oposição 
simplificadora entre texto falado e texto escrito não é suficiente para caracterizar a variedade nem 
a natureza dos textos falados e escritos. Acrescente-se, para terminar, que esses parâmetros 
não permitem considerar, ainda, de fato, a noção de “gênero do discurso” (Bakhtin, 1992) ou 
de “gênero textual” (Biber, 1988), mas se prendem à relação entre texto e modalidade. 
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3. O “acontecimento discursivo” e o “contínuo de práticas sociais” 
de produção textual
Prosseguindo com as respostas dadas sobre os contornos do “acontecimento discursivo” 
em que a escrita se realiza como modo de enunciação, outra possibilidade é pensá-lo em 
função do “contínuo das práticas sociais” de produção textual. Neste caso, os universos 
das modalidades oral e escrita da linguagem são representados por gêneros textuais tidos 
como típicos do falado e do escrito, os quais se situariam em polos opostos do “contínuo 
de práticas sociais”.

Um destaque importante dessa proposta é a introdução da noção de gênero textual. O recurso 
aos polos do típico falado e do típico escrito obedece a dois critérios propostos por Peter 
Koch e Wulf Öesterreicher (apud Marcuschi, 2001, p. 39). São eles os critérios do “meio de 
produção”: sonoro x gráfico e da “concepção discursiva”: oral x escrita. Desse modo, à base 
semiótica (sonora ou gráfica), isto é, ao “meio de produção”, acrescenta-se a “concepção 
discursiva” em função da situação presencial ou não e a consequente consideração do 
planejamento como simultâneo à execução (na fala, situação presencial) e do planejamento e 
da execução em tempos diferentes (na escrita, situação não presencial ou em que o intervalo 
entre planejamento e execução é maior). É o que mostra o gráfico dos autores, tal como o 
apresenta Marcuschi:

Fonte: Marcuschi, L.A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001, p. 39.

Gráfico 1.

No gráfico, entre os polos típicos, ficam abertas possibilidades de combinação, as quais geram 
um “domínio misto”. A esse “domínio misto” pertenceria certo conjunto de gêneros, para os 
quais o hibridismo seria considerado como constitutivo. Segundo o que se pode depreender 
do próprio gráfico, fora desse “domínio misto”, os gêneros do “contínuo das práticas sociais” 
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registrariam formas híbridas apenas em função das características que migram de um texto a 
outro em gêneros vizinhos. São as diferenças constitutivas, mas de fronteira. Na realidade, o 
cruzamento entre bases semióticas (sonora ou gráfica) e modos de produção (oral ou escrito) 
apenas exemplifica, nesse domínio misto e nas zonas de fronteira entre os gêneros, o que, 
de fato, a meu ver, acontece na linguagem como um todo.

Com base nesse primeiro gráfico, Marcuschi apresenta um segundo, no qual se pode observar: 
a) a divisão do campo do falado e do campo do escrito segundo suas bases semióticas, 

caracterizada por uma linha imaginária no centro do gráfico;
b) a distribuição dos gêneros num contínuo15 segundo as formas típicas da fala e da escrita;
c) as aproximações e distanciamentos entre gêneros não pela base semiótica, mas segundo 

o parâmetro das formas típicas;
d) a proposição de um domínio específico em que os gêneros seriam “mistos” segundo os 

critérios do primeiro gráfico (base semiótica e modo de concepção).

Fonte: Marcuschi, L.A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001, p. 41.

Gráfico 2.

15 Contínuo, em parte, inspirado em Biber (1988), cujo trabalho será comentado mais adiante.
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A leitura do gráfico permite confirmar que o estudo da relação fala/escrita na perspectiva do 
“contínuo de práticas sociais” tem como objeto os gêneros textuais, e não as modalidades. 
Embora essa classificação dos gêneros textuais abra caminho para a consideração da 
heterogeneidade que os constitui do ponto de vista da relação entre fala e escrita, o 
contínuo é marcado – à exceção do “domínio misto” – como uma maneira de organizar 
a dispersão dos textos e, sobretudo, como uma organização que lineariza a relação entre 
eles de modo a ressaltar a exterioridade de uns em relação aos outros, deixando de lado 
a heterogeneidade que os constitui internamente. O efeito é, ainda, portanto, o da redução 
dos textos à homogeneidade, isto é, o da redução da diferença constitutiva às diferenças 
marcadas pelas relações de vizinhança. Na zona fronteiriça, diferenças e semelhanças se 
encontram, mas de modo a manter uma concepção de texto e de linguagem que, apesar 
de reconhecer um lugar para a diferença – o da zona de fronteira entre práticas sociais/
textos ou o da própria diversidade intergêneros -, não deixa espaço para a consideração da 
heterogeneidade intragênero, isto é, da heterogeneidade constitutiva dos gêneros. Ou seja: há 
lugar para a diferença em seu sentido fraco, para o qual contam os pontos de intersecção 
entre práticas sociais/textos no contínuo, mas não para a heterogeneidade, isto é, para a 
diferença em seu sentido forte, para o qual um dado gênero constitui e é constituído por 
outros gêneros, sejam eles contíguos ou distantes no contínuo.

Parece manter-se, portanto, ainda forte, o imaginário do senso comum sobre as modalidades, 
como algo que constituiria dois universos que não se tocam ou, ao menos, que, suposta 
ou idealmente, não deveriam tocar-se. Desse modo, a oposição radical marcada nos polos 
é que regula a consideração das diferenças captáveis nas intersecções entre dois textos 
vizinhos no contínuo. Estas últimas, na qualidade de diferenças constitutivas de fronteira, 
só podem ser lidas em função dos traços comuns que dois textos vizinhos apresentam. 
Nessa intersecção, há, pois, semelhanças que permitem destacar uma diferença constitutiva, 
mas esta só pode ser, de fato, explicada pelo retorno da dicotomia embutida nos polos 
típicos do falado e do escrito, a qual, nessa perspectiva, dá existência ao próprio contínuo. 
Essa mesma visão dicotômica tem grandes chances de retornar – e com mais força – no 
tratamento de textos particulares quando os gêneros do contínuo são estudados na escola. 
Mesmo sendo estudados em sua diversidade, isto é, em sua distribuição no “contínuo de 
práticas sociais”, os gêneros textuais, quando individualmente considerados, acabam sendo 
vistos como homogêneos. Naturalmente, não se trata, aqui, de defender a não consideração 
da especificidade do gênero. Trata-se, ao contrário, de sustentar que o aprendizado de um 
gênero pode beneficiar-se da explicitação de sua heterogeneidade, mas não da imposição a 
ele de uma suposta homogeneidade. Especificidade não significa, portanto, homogeneidade, 
mas modo singular de organização do heterogêneo. Bastaria, pois, num primeiro momento, 
investigar o processo de aprendizagem de um dado gênero por parte de um determinado 
escrevente para, num segundo momento, associar a heterogeneidade característica desse 
processo com aspectos da heterogeneidade do próprio gênero; para tanto, valendo-se, por 
exemplo, das relações intergenéricas que participam de sua constituição.
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A noção de gênero tem sido, portanto, considerada. No entanto, tem sido definida segundo 
certos pressupostos sobre as modalidades, a saber: o pressuposto da tipicidade do falado 
e do escrito; o do “meio” (base semiótica sonora ou gráfica) e, finalmente, o do “modo 
de concepção”, ligado, este último, ao tipo de planejamento tido como próprio de cada 
modalidade. Todas essas especificidades caracterizam, primeiramente, as modalidades, e não 
os gêneros textuais. Mesmo o “domínio misto”, em que, nessa perspectiva, fala e escrita se 
mesclariam, também se define por esses critérios: é o cruzamento entre os dois diferentes 
meios (bases semióticas) e os dois diferentes modos de concepção que produzem gêneros 
de um “domínio misto”; as relações entre gêneros só interviriam, de fato, em dois casos: no 
“domínio misto” e naqueles que ocupam posição de vizinhança no contínuo, para os quais 
“estar ao lado” é interpretado como “não marcar claramente as fronteiras”. Ao privilegiar a 
constituição híbrida dos gêneros no domínio misto e nos gêneros adjacentes no contínuo, 
o efeito final é ressaltar: (a) a estabilidade dos gêneros textuais e não a sua dinamicidade; 
(b) a especificidade das modalidades (suas bases semióticas) e não a heterogeneidade dos 
modos de enunciação; e, finalmente, (c) a repetibilidade das execuções dos gêneros e não o 
duplo papel do “acontecimento discursivo” que, ao lado de reproduzir o que é repetível nos 
gêneros, abre-os, também, para novas e imprevistas relações. A contrapartida didática desse 
tipo de concepção é o trabalho com produtos, no limite, tomando-se o aluno como receptor 
passivo de informações, fora de qualquer consideração de seu processo de aprendizagem.

4. O “acontecimento discursivo” e a análise multidimensional 
dos gêneros textuais
Uma quarta e última forma de aproximação pertinente aos contornos do acontecimento 
discursivo em que a escrita se realiza como modo de enunciação pode ser depreendida do 
“contínuo de gêneros textuais”, proposto por Biber (1988) para o inglês e, em parte, adaptado 
por Marcuschi (2001) para o português do Brasil (conferir gráfico 2). Para estabelecer esse 
contínuo, que inclui, naturalmente, textos falados e textos escritos, o autor faz um estudo 
estatístico que obedece, grosso modo, a quatro passos iniciais:
a) contagem frequencial de traços linguísticos;
b) levantamento da coocorrência de traços;
c) estabelecimentos de dimensões (“contínuos de variação em vez de polos discretos” – 

Biber, 1988, p. 11);
d) estabelecimento de relações entre textos falados e escritos por meio de um parâmetro 

multidimensional.

Biber se opõe às pesquisas que partem da dicotomia entre fala e escrita, criticando, também, 
o percurso metodológico daquelas que tomam como ponto de partida características 
situacionais ou funcionais para o estabelecimento de dimensões, isto é, para a classificação 
dos gêneros textuais. Em lugar de traços situacionais ou funcionais, Biber opta por partir 
de traços linguísticos no estudo dos textos. Para ultrapassar a análise impressionista que se 
baseia em traços isolados – por ex., o basear-se no traço da presença de subordinações 
como definidor do texto escrito –, o autor propõe o levantamento de traços linguísticos que 
coocorrem. Por exemplo, proposição de coocorrência entre uma dada frequência de passivas 
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e a mesma tendência com relação à presença de nominalizações com o fim de estabelecer 
dimensões capazes de orientar a classificação dos diferentes gêneros textuais. Uma vez mais, 
não se trata de buscar polos discretos, mas dimensões em que duplas de traços coocorrentes 
compõem os polos de maior ou menor presença de um dado traço, polos entre os quais 
se situa um dado gênero. Estabelecidas as dimensões linguísticas a partir da análise dos 
textos, elas são aplicadas a cada um dos textos do corpus, de modo a compor uma matriz 
de traços coocorrentes para cada texto. Nesse ponto da análise, pode-se, então, associar 
as relações entre textos falados e escritos com considerações situacionais e funcionais. 
O passo seguinte é observar a relação entre as várias matrizes obtidas. É, pois, a vez de os 
próprios textos serem postos em relação com os outros textos do corpus por meio de um 
espaço multidimensional. Na prática, trata-se de um recurso para ultrapassar a comparação 
entre textos feita com base em uma única dimensão. 

Para ficar com os exemplos do autor, a comparação entre os gêneros “conversação”, 
“exposição científica”, “discussão no tribunal” e “ficção” do ponto de vista da dimensão:

“Muitas passivas e nominalizações” ← .... → “Poucas passivas e nominalizações”

leva a avizinhar a “exposição científica” da “discussão no tribunal”, mais próximos do polo 
“muitas passivas e nominalizações” e distanciar esses dois gêneros da “conversação” e da 
“ficção”, mais próximos do polo “poucas passivas e nominalizações”.

No entanto, esses mesmos gêneros comparados segundo a dimensão: 

“Muitos pronomes e contrações” ← .... → “Poucos pronomes e contrações”

têm sua posição alterada. Essa dimensão leva a avizinhar a “conversação” da “discussão 
no tribunal”, mais próximos do polo “muitos pronomes e contrações” e distanciar esses 
dois gêneros do “texto científico” e da “ficção”, mais próximos do polo “poucos pronomes 
e contrações”.

A posição volta a se alterar quando se toma uma terceira dimensão:

“Muitos pronomes e verbos no pretérito” ← .... → “Poucos pronomes e verbos no pretérito”

segundo a qual o gênero “ficção”, situando-se mais próximo do polo “muitos pronomes e 
verbos no pretérito”, isola-se dos gêneros “discussão no tribunal”, “conversação” e “texto 
científico”, todos eles, e com maior ênfase este último, mais próximos do polo “poucos 
pronomes e verbos no pretérito”.
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Em seu trabalho, Biber propõe um conjunto de seis dimensões (eixos de oposição binária, 
marcado, em geral, pelo contraste entre “muita presença de” x “pouca presença de”) por 
meio das quais se chega a uma classificação mais segura dos gêneros textuais ao se 
estabelecerem relações entre textos falados e escritos, calcadas em relações muldimensionais:

A comparação de textos com respeito a qualquer dimensão isolada fornece um 
quadro incompleto e às vezes enganoso. [...]

Dado que a variação linguística entre textos compreende várias dimensões, não 
surpreende que as relações entre textos deve ser conceptualizada em termos 
de um espaço multidimensional (Biber, 1988, p. 20).

O interesse da pesquisa de Biber está no fato de que a matriz de traços coocorrentes, 
estabelecida para cada gênero textual, evidencia que, do ponto de vista linguístico, os gêneros 
textuais se caracterizam efetivamente pelo hibridismo. 

No entanto, é preciso considerar a crítica de Sardinha à análise multidimensional. O autor 
apresenta duas restrições à metodologia de Biber: (a) ela examinaria “fragmentos de textos 
escritos e falados (retirados dos “corpora LOB e London-Lund”) e não textos completos, o 
que levaria à perda de certas características constitutivas da textualidade”, tais como a de 
“coesão e de textura” – “os aspectos contemplados [...] se referem mais a traços estruturais 
no nível da oração e da palavra do que propriamente textuais”; (b) haveria “descompasso 
entre seu ponto de partida (a palavra e categorias estruturais) e suas conclusões (tipos de 
texto)”, objeção baseada na ideia de que “uma análise multidimensional mais centrada no 
texto contemplaria traços discursivos, como por exemplo, relativos à organização textual”, 
os quais trariam, porém, a dificuldade adicional de não poderem ser submetidos a estudos 
“em larga escala” quantificáveis por computador, já que as unidades seriam, nesse caso, 
“interpretativas” e requeririam “uma análise manual” (Sardinha, 2000, p. 123-124).

Há, ainda, uma última restrição, que decorre das reflexões desenvolvidas no presente trabalho. 
Ela está ligada ao tratamento dos gêneros com base em traços linguísticos extraídos da 
tipificação das modalidades. Ou seja, ao privilegiar certos traços para a pesquisa, privilegia-se, 
de fato, uma escolha previamente orientada não pelas ocorrências nos textos, mas pela 
suposição de que certos traços são típicos da modalidade oral e de que certos outros são 
típicos da modalidade escrita – o que evidencia a presença da concepção dicotômica entre 
fala e escrita, mesmo que usada apenas com finalidade metodológica16. É importante lembrar 
que essa escolha é anterior ao critério da coocorrência entre traços. Retornaria, pois, no 
momento de decidir sobre quais traços investigar, o privilégio da modalidade – considerada, 
portanto, de modo global, por meio do critério da tipicidade de certos traços – em detrimento 
da exploração, no ponto de partida da análise, de textos particulares, de onde se extrairiam 
os traços a serem privilegiados.

16 Sobre o uso metodológico da dicotomia fala/escrita, cf. Corrêa (2004).
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No entanto, mesmo que todas essas críticas sejam, a meu ver, procedentes, a análise 
multidimensional não deixa de dar uma resposta convincente sobre a verdadeira constituição 
dos textos. Embora os traços manipulados sejam atribuídos a características tradicionalmente 
tidas como típicas do falado ou do escrito, o hibridismo na composição das matrizes de 
traços fornece pistas sobre a convivência dos gêneros no espaço social. Pelo exposto, já 
teríamos, portanto, condições de responder à indagação sobre a contribuição resultante da 
relação entre textos falados e escritos segundo um espaço multidimensional. São várias as 
contribuições: 
a) a de que, de um ponto de vista linguístico, as dimensões não servem apenas para 

distanciar um gênero de outro, mas também para aproximá-los;
b) a de que é possível estabelecer um contínuo de gêneros baseado em critério puramente 

linguístico e só então associá-los a dimensões situacionais-funcionais (objetivo de Biber);
c) a de que as aproximações entre gêneros correspondem à constatação de que os gêneros 

(falados e escritos) se baseiam num único e mesmo sistema linguístico e de que eles 
apresentam, portanto, uma “simetria sistêmica” (Marcuschi, 2001, p. 39); 

mas, sobretudo, 
d) a de que as aproximações entre gêneros é a prova de que há pontos de contato entre 

gêneros, mesmo entre os mais distantes do contínuo e que esses pontos de contato 
dão pistas de “relações intergenéricas” – aqui no sentido de Bakhtin (1992) –, correlatas 
dos cruzamentos entre práticas sociais. 

Nessa proposta de análise multidimensional, a aproximação quanto aos contornos do 
“acontecimento discursivo” em que a escrita se realiza como modo de enunciação se resume, 
portanto, a uma noção: a de “gênero textual”. 

Embora Biber não ultrapasse uma interpretação situacional e funcional, nada impede que 
reflitamos sobre a possibilidade de expandir suas conclusões. Por exemplo, observar os 
gêneros textuais em seu aspecto dialógico, aproximando-os da noção de “gênero do discurso” 
(Bakhtin, 1992). Suas matrizes híbridas – que definiríamos como extratos formalizados da vida 
de um gênero na história dos seus acontecimentos –, captam o caráter dinâmico marcado pela 
novidade do seu “acontecimento discursivo” ao mesmo tempo em que preservam diferentes 
temporalidades, diferentes vozes, ecos de diferentes gêneros, que definem, portanto, a sua 
heterogeneidade. 

Efeitos de uma mudança: a heterogeneidade dos “gêneros do discurso” 
e seu papel no ensino de gêneros escritos
A consideração das modalidades oral e escrita como modos de enunciação levou-me a 
discutir aproximações pertinentes aos contornos do “acontecimento discursivo” em que a 
escrita se dá como modo de enunciação. Neste ponto, a fim de encaminhar esta discussão 
para uma proposta, exploro duas características comuns aos “acontecimentos discursivos” 
e aos “gêneros do discurso”: sua vinculação a aspectos sociais e históricos.
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No tocante à noção de acontecimento, Pêcheux (1990), ao discutir, em 1983, a “discursividade 
como estrutura ou como acontecimento”, tema ligado ao da continuidade/descontinuidade da 
história, dá indicações sobre a novidade do acontecimento discursivo ao criticar a absorção 
do acontecimento de um discurso a uma série. Essa crítica fica mais clara quando o autor 
retoma a noção de “formação discursiva, que, segundo ele, emprestada a Foucault pela análise 
de discurso, derivou muitas vezes para a idéia de uma máquina discursiva de assujeitamento 
dotada de uma estrutura semiótica interna e por isso mesmo voltada à repetição: no 
limite, esta concepção estrutural da discursividade desembocaria em um apagamento do 
acontecimento, através de sua absorção em uma sobre-interpretação antecipadora” (Pêcheux, 
1990, p. 55-56). 

Desse modo, a situação em que se dá uma prática discursiva, vista da perspectiva da 
discursividade como acontecimento, não se reduz à situação imediata, não dá nome à 
atividade do sujeito nem à do seu leitor, mas se constitui, em todo caso, como um fato 
inédito produzido pela relação estabelecida entre esses elementos. Ao mesmo tempo, ela 
guarda, também, o efeito da “memória discursiva”, que, segundo Brandão (1995), exerce 
“uma função ambígua na medida em que recupera o passado e, ao mesmo tempo, o elimina 
com os apagamentos que opera”. Ou seja, ainda nas palavras da autora, “a memória irrompe 
na atualidade do acontecimento, produzindo determinados efeitos” (Brandão, 1995, p. 79). 
Em seu ineditismo, o “acontecimento discursivo” encerra, portanto, uma memória. 

Também a noção de “gênero do discurso” proposta por Bakhtin pode ser vista segundo 
os aspectos social e histórico, mesmo que, por vezes, essa noção tenha sido interpretada, 
simplesmente, como o correlato comunicativo da organização da sociedade em esferas de 
atividades, o que corresponde a conceber a ordem das práticas discursivas em função da 
ordem das práticas sociais. Talvez por obedecer a uma tradição dos estudos linguísticos, 
seguindo o exemplo de Saussure que teria concebido a ordem da língua como um correlato 
da ordem da sociedade; talvez por um recurso de espacialização das práticas comunicativas – 
o de lhes atribuir um lugar na sociedade – já que elas sempre nos escapam em sua realização 
no tempo; talvez, ainda, pelo conforto de noções já adquiridas e, por vezes, simplificadas, 
como a noção de contexto, em geral reduzida às que criticamos no início deste trabalho; por 
todas essas razões em conjunto, a concepção que, mais frequentemente, tem caracterizado 
o ensino da escrita na escola é a da estabilidade17 do “gênero do discurso”, estabilidade 
que decorreria de seu correlato social, seja ele um campo, uma esfera, uma instituição, 
uma prática social. No entanto, para além dessa espacialização das práticas discursivas em 
domínios sociais, pode-se ler, ainda, em Bakhtin, a história que novos usos de um gênero 

17 Não se exclui, naturalmente, o argumento didático bastante questionável, segundo o qual, da perspetiva da relação 
entre ensino e aprendizagem, seria preciso, como recurso didático, dar contornos regulares e homogêneos aos objetos 
de ensino. Num afrouxamento desse argumento, concede-se que seria admissível o trabalho com a heterogeneidade 
desde que de modo extensivo (intergêneros), mas não com a sua intensividade interna (heterogeneidade intragênero). 
Uma posição contrária a essa – como a que defendo – argumentaria contra o apagamento do hibridismo constitutivo 
de todo gênero, já que reconhecê-lo como constitutivo e organizado de maneira não aleatória pode contribuir para 
a compreensão do escrevente sobre os textos que ele mesmo produz.



87Manoel Luiz Gonçalves Corrêa

e a emergência de novos gêneros, em seu ineditismo, registram, ao mesmo tempo em que 
guardam os cruzamentos com outros gêneros, submetidos à história da relação entre esferas 
de atividade, instituições e práticas sociais. Não apenas, portanto, vizinhanças advindas de 
uma distribuição dos gêneros num contínuo ou caracterização de um “domínio misto”, mas 
heterogeneidade constitutiva dos “gêneros do discurso”.

Com essa noção, redimensionam-se as referências limitadas apenas aos padrões situacionais-
-funcionais para integrá-las a padrões sócio-históricos de realização da linguagem. Assim 
fazendo, pode-se observar a escrita na escola não apenas como a internalização de gêneros 
estáveis, mas, também, como o processo de internalização desses gêneros pelo escrevente, 
processo em que os gêneros aparecem ora em sua gênese, ora como reminiscência longínqua 
de gêneros já conhecidos.

Considerações finais
A despeito dos avanços alcançados, a visão que domina, ainda hoje, abordagens recorrentes 
na escola (incluindo-se, aí, o ensino superior) é a da fala e da escrita como modalidades 
dicotômicas. Desse modo, embora as realizações falada e escrita da língua já não sejam 
mais vistas de acordo com a tradicional disjunção excludente, segundo a qual as marcas 
da presença de uma deveriam excluir as marcas da presença da outra, as expressões 
“modalidade oral” e “modalidade escrita” continuam a ser usadas para opor, com maior ou 
menor radicalidade, dois grandes universos concebidos como disjuntos.

No percurso desta exposição, procurei mostrar o constante ressurgimento dessa dicotomia 
mesmo em propostas que encaminham a discussão para o uso da língua, as quais lançam 
mão ora da noção de contexto, ora das noções de texto falado e de texto escrito num 
“contínuo de práticas sociais”, ora da noção de “gênero textual”. A meu ver, todas essas 
noções têm interesse para a pesquisa da escrita e para o seu ensino: ainda que não 
escapando ao ressurgimento da dicotomia, podem ser consideradas, no campo da reflexão 
sobre o uso da língua, como etapas na direção de uma mudança conceitual que consiste 
em levar em conta uma nova relação entre o que é tido como interior e o que é tido como 
exterior à língua e ao discurso. Constituem-se, portanto, em passos na direção de observar 
não só a heterogeneidade da língua mas também a heterogeneidade do texto e do discurso, 
passagem, portanto, para a consideração da heterogeneidade em lugar da homogeneidade, 
da interdependência em lugar da autonomia, da complexidade enunciativa, enfim. 

No que se refere às noções de “gênero do discurso” e de “relações intergenéricas” (Bakhtin, 
1992), elas estão, explícita ou implicitamente, presentes em algumas dessas reflexões. 
Procurei mostrar que a sua consideração explícita, em lugar de manter a simples dicotomia 
entre modalidades, permite, sem que se perca de vista a perspectiva linguística, observar a 
gênese e a dinâmica das transformações dos gêneros, assumindo a realização da linguagem 
em processo. Nesse sentido, acrescento à abordagem pragmático-enunciativa dos gêneros 
textuais – segundo a qual o “enunciado concreto” poderia ser lido como produto da ação de 
enunciar – a abordagem histórico-discursiva, segundo a qual o enunciado concreto é marcado 
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tanto pelas ações particulares da enunciação de um sujeito quanto pelas determinações do 
já dito, de tal modo que a própria enunciação poderia ser vista, também, como produto do 
já enunciado. 

Proporia, portanto, a passagem de uma visão situacional-funcional para uma visão sócio- 
-histórica da produção dos gêneros, visão que, segundo o que penso, orienta a proposta 
de Bakhtin, mas que, infelizmente, nem sempre orienta a recepção que suas ideias têm tido. 
Como decorrência, com a consideração das noções de “gênero do discurso” e de “relações 
intergenéricas” no ensino da escrita, é possível:
 · captar as relações que o escrevente faz e como ele se situa ao lidar com esse aspecto do 

dinamismo da linguagem, fato que permite a intervenção produtiva do professor em seu texto;
 · captar a emergência de novos gêneros na escrita do aluno, lidando, por exemplo, com 

a noção de zona de desenvolvimento proximal de Vigotski (1987), fato que permite o 
reconhecimento do aprendizado da escrita como um processo e não como um objeto;

 · alterar o modo pelo qual as “relações intergenéricas”18 têm sido vistas nos textos do 
aluno: vê-las não como erro, mas como marcas da inserção que o escrevente tem na 
sociedade e na história, fato que permite ter acesso tanto às singularidades da escrita 
de um grupo de alunos quanto às de um aluno em particular;

 · abandonar a visão dicotômica entre as modalidades e assumi-las como modos de 
enunciação, fato que permite deixar a visão tradicional sobre a pureza da escrita em favor 
de uma visão que considere o seu modo heterogêneo de constituição.

Todos esses adquiridos teóricos são pensados para o enfrentamento dos problemas do ensino 
da escrita, tendo em vista o seu papel na organização da sociedade e na própria escola. 
Naturalmente, nem todos os problemas de seu ensino podem ser resolvidos por meio, apenas, 
da defesa de uma nova concepção de linguagem. Como procurei mostrar, as experiências 
com a introdução de novas perspectivas teóricas no ensino têm sido dececionantes. 
Em geral, seu efeito é superficial para não dizer que fica, por vezes, na aparência, já que, 
em profundidade, o que se dá é o retorno à visão consagrada pela tradição normativa ou – 
não menos grave – é a maquiagem dessa tradição por meio de meros ajustes em sua 
embalagem. Apesar do ceticismo, nada substitui, a meu ver, a reflexão sobre os objetos a 
ensinar, especialmente se os contornos teóricos desses objetos forem abertos a investimentos 
didáticos consistentes com a mesma perspectiva sobre a linguagem e a escrita. Reflexão 
consequente sobre os objetos a ensinar é uma das bases da formação do professor, tanto 
nos cursos de graduação quanto na formação continuada.

18 Em trabalho anterior (Corrêa, 2006c), proponho que se pensem as relações intergenéricas no texto escrito segundo a 
noção de “ruína” de “gênero discursivo”. Por meio dela, proponho que a gênese ou as reminiscências de um gênero 
sejam vistas de modo positivo, tomadas, portanto, não como um problema do texto, mas como marcas da emergência 
ou da sobrevivência de um gênero. A exemplo do que representam as ruínas, essas marcas são reveladoras de uma 
civilização inteira, que se mostra em status nascendi ou em vias de se transformar ou de desaparecer. Em capítulo de 
livro intitulado “Tempo e temporalidade em textos de pré-universitários: distinções úteis à formação de professores”, 
ainda no prelo, procuro mostrar que as relações intergenéricas podem ser vistas, também, segundo a relação entre 
tempo e temporalidade.
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Aprender el sistema de escritura alfabético a partir del uso 
de textos en los inicios de la lectura y escritura

Paulina Ribera

Universitat de València

El interés de iniciar a los niños en la lectura y la escritura a partir de la presencia y el uso de 
textos ha quedado demostrado tanto por la práctica de numerosos docentes como por la 
investigación sobre el tema. La proximidad a los textos escritos en el ambiente familiar, social 
y escolar genera en los niños, desde muy temprana edad, el conocimiento de las formas 
y funciones del lenguaje escrito. En este contexto los niños se van aproximando al sistema 
alfabético de escritura: paulatinamente, a través de cuanto ellos van construyendo en su 
interacción con los textos escritos y con la mediación del adulto, que es el conocedor de la 
convención, van comprendiendo la representación que hacemos de la lengua oral mediante la 
escritura. Y en este marco se nos plantea como reto la necesidad de garantizar un aprendizaje 
adecuado para el conjunto del alumnado; también para los niños con dificultades, los cuales 
requieren una atención especial en los primeros niveles de la escolaridad.

Con el propósito de tratar los aspectos mencionados, presentamos el texto en cuatro 
apartados. Dedicaremos el primero a reflexionar sobre la conveniencia de comenzar el 
aprendizaje de la lectura por las letras o por los textos. El segundo, a explicar cómo se 
introducen los niños en el conocimiento de los textos escritos y a proponer diversas actividades 
y recursos para el aula. El tercero, a mostrar cómo se puede producir la enseñanza-aprendizaje 
del sistema alfabético de escritura a partir del uso de textos. Finalmente, el cuarto, a plantear 
un conjunto de propuestas especialmente dirigidas a los niños con dificultades o retrasos 
en su aprendizaje.

1. ¿Por dónde empezar: letras o textos?
Si bien utilizando términos diferentes, diversos autores (Halliday, 1989; Schnewly, 1992; 
Tolchinsky, 1993) han puesto de manifiesto que, para saber leer y escribir, es imprescindible, 
en un proceso complejo y duradero en el tiempo, adquirir un doble conocimiento en relación 
con la lengua escrita: 1) el código o sistema de escritura, alfabética en nuestro caso; 2) el 
aspecto textual como conjunto de los distintos usos de la escritura, es decir, de los géneros 
textuales.

Existen al respecto diversos planteamientos didácticos que, en esencia, pueden ser resumidos 
en dos. Por una parte, la línea que considera el código como condición previa para que los 
niños puedan acceder al aspecto textual: se enseña en primer lugar el sistema de escritura 
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para pasar después a la redacción de narraciones, descripciones, cartas, etc. Por otra, la que 
considera el código y el texto como dos tipos de conocimientos que se han de desarrollar 
en paralelo. Sumándonos a esta segunda opción, defendemos que, desde los primeros años 
de escolarización, en los contenidos de los programas se contemple no sólo el sistema de 
escritura sino también el lenguaje escrito en un sentido amplio: se trata de entrar desde el 
principio en el mundo de los textos tanto en el aspecto receptivo como en el productivo. 
De este modo, y teniendo en cuenta que los niños poseen conocimientos sobre algunos aspectos 
textuales antes de saber sobre el sistema de escritura, en realidad dichos conocimientos sobre 
los textos se adquieren antes, durante y después del aprendizaje del código.

En nuestra sociedad los niños entran en contacto con los textos escritos desde que son 
muy pequeños. Freinet (1984) ya incidió en esta idea, en cómo los niños están familiarizados 
con el lenguaje escrito antes de que les enseñen a leer y escribir en la escuela. Goodman 
(1992), refiriéndose a “las raíces de la alfabetización”, explica que es imposible considerar 
su desarrollo en el niño sin entender el significado de la alfabetización en la cultura. Para 
ella, en una sociedad orientada hacia lo impreso como es la nuestra, cuyos miembros, 
independientemente del nivel socioeconómico, usan la lectura y la escritura a diario de 
diversas maneras, los niños están continuamente interactuando con el significado de los 
textos escritos que encuentran (etiquetas de los productos para la casa y de alimentación, 
juguetes, carteles en la calle, signos en restaurantes y en comercios, etc.). En este ambiente 
rico en materiales impresos, los niños comienzan a comprender las funciones particulares 
que la lectura y la escritura tienen en su grupo social. Al mismo tiempo, toman conciencia 
de que el lenguaje escrito presenta formas diferentes cuando sirve para funciones distintas 
(por esto pueden distinguir entre la programación de TV, los anuncios publicitarios que ven 
por la calle o los cuentos). 

Siendo así, es importante que la escuela, lejos de cortar esta relación del niño pequeño con 
el mundo del lenguaje escrito, le dé continuidad y la desarrolle. Convendrá, por lo tanto, 
que los géneros textuales escritos tengan presencia en el aula desde los primeros niveles 
escolares y con la máxima diversidad posible, si bien, obviamente, de acuerdo con los 
intereses de los alumnos. 

2. Los textos en los primeros años de la escolaridad. 
Actividades y recursos para el aula
Así pues, es conveniente iniciar la aproximación al lenguaje escrito desde los textos y su 
uso porque: 1) enlaza con los aprendizajes que los alumnos hacen antes de ir a la escuela 
y en paralelo a ella; 2) se corresponde con los usos y necesidades sociales y comunicativas 
y 3) permite que los aprendizajes en el aula tengan sentido y significación. La posibilidad de 
inventar textos para ser escritos desde edades muy tempranas (Ribera, 2002, 2008) permite 
que los aprendices desarrollen sus capacidades expresivas y lingüísticas independientemente 
de sus conocimientos sobre el sistema de escritura; para ello es imprescindible partir de 
situaciones y necesidades comunicativas que den sentido a la tarea, así como la intervención 
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del docente como mediador y creador de andamiajes en la zona de desarrollo próximo de 
los alumnos (Vygotsky, 1996; Bruner, 1996, entre otros). 

Se trata de conseguir que, desde el inicio, el aula sea un espacio alfabetizado en el que 
haya presencia de textos escritos como ocurre en los diversos ámbitos de la vida social. 
Igualmente, un espacio diversificado en el que se encuentren los géneros habituales en la vida 
de los niños y aquellos que, por encontrarnos en una institución escolar, resulten adecuados.

En este contexto, el profesor lee y escribe ante los alumnos siempre que sea adecuado para 
el funcionamiento de la actividad del aula; si los niños no saben hacerlo, el profesor lo hará 
por ellos. De esta forma experimentan el uso de la lectura y la escritura, ya que disponen 
de frecuentes ocasiones para observar cómo el docente lee y escribe, para qué sirven los 
distintos géneros, en qué formato se presentan, cuáles son las características del lenguaje 
escrito a diferencia del oral, etc. Este tipo de tareas son de mayor interés aún para aquellos 
alumnos que, en el ámbito familiar, no tienen demasiadas ocasiones de observar la utilización 
de la lectura y escritura. A modo de ejemplo, en el cuadro 1 hay un conjunto de tareas 
que se pueden llevar a cabo cuando los niños no conocen todavía el sistema de escritura.

Cuadro 1. Propuestas para el uso inicial de la lectura y escritura

Identificar en el aula, en la escuela o en la calle dónde hay texto escrito (“portadores de texto”).
Pedir a los alumnos que traigan de casa impresos “portadores de texto” y que los ordenen.
Organizar la biblioteca del aula. 
Leer el docente, en voz alta, textos de interés para el grupo (programa de fiestas, información sobre un proyecto, 
instrucciones de juegos o trabajo manual, receta de cocina...)
Organizar sesiones de lectura de cuentos, poemas, etc. El lector puede ser el profesor, un familiar o alumnos de 
cursos superiores. 
Escribir y leer el maestro textos necesarios para el aula (rótulos, lista de nombres de los alumnos...) 
Escribir el profesor con la colaboración del alumnado (dictado al adulto) textos para el aula y notas para las 
familias o para otros destinatarios.

El contexto de lectura de libros en el cual los niños de edad temprana escuchan, constituye 
un medio excelente para su introducción en el mundo escrito. Los beneficios se relacionan, 
entre otros, con el desarrollo de la gramática, la comunicación y las posteriores habilidades 
de alfabetización (Bruner, 1996), con el aprendizaje sobre la organización de los textos 
escritos (Wells, 1988; Olson, 1984; Garton y Pratt, 1991), sobre los aspectos culturales y las 
capacidades discursivas (Grossmann, 1996), sobre las características del lenguaje escrito a 
diferencia del lenguaje cotidiano (Blanche Benveniste, 1982), con la capacidad para comprender 
el mundo simbólico ausente (Wells, 1988), además de despertar el interés hacia los libros 
y la cultura. Wells (1988) comprobó que la experiencia primera de escuchar historias era la 
mejor preparación para la escuela, al correlacionarse positivamente con el aprendizaje de la 
lectura y la escritura y con la comprensión lectora. El adulto, leyendo y reformulando textos, 
hace de mediador del sentido y contribuye a desarrollar las capacidades discursivas del niño.
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El dictado al adulto es un instrumento que permite a los alumnos producir textos escritos 
aunque no conozcan suficientemente el código de la escritura. Los alumnos piensan, 
discuten y elaboran en voz alta un texto que “dictan” al profesor, de manera que es él 
quien lo realiza gráficamente (David, 1991; Jolibert, 1995; Javerzat, 2003; Ríos, 1999; 
Ribera, 2007, 2008). Gracias a este medio los niños pueden producir textos que el docente 
considere de interés, aunque sean extensos. Permite no colapsar las posibilidades expresivas 
de los alumnos, ya que no es lo mismo “escribir-grafiar” que “escribir-producir textos”: en 
el desarrollo del niño la capacidad discursiva va por delante. Así, con el dictado al adulto 
se pueden producir textos amplios sin sobrecargar cognitivamente a los niños con el 
“escribir-grafiar”.

Si bien en los niveles escolares previos a la escolarización obligatoria, el tiempo lectivo se 
dedica sobre todo a la lengua oral y menos a la lengua escrita, progresivamente esta adquirirá 
una presencia importantísima. Los alumnos aprenderán a comprender y producir textos 
escritos de forma diversificada (cuentos, explicaciones, relatos, instrucciones, cartas, etc.) 
en un contexto en el que se interrelacionarán la lectura, la escritura y la comunicación oral. 
Ahora bien, el desarrollo progresivo de la actividad textual exige la consideración de prácticas 
comunicativas y culturales del uso de los textos y, en estas, el alumno no aprende a partir 
de un programa predeterminado que vaya de lo simple a lo complejo, sino en el marco de 
un proceso de construcción que se encuentra inmerso en el seno de situaciones complejas 
de comunicación (Dolz, Gagnon y Toulou, 2008). Es también en este marco donde puede y 
debe tener lugar la enseñanza-aprendizaje del sistema de escritura.

3. La enseñanza-aprendizaje del sistema de escritura 
a partir del uso de textos
Para llegar a ser usuario de la escritura alfabética, como de cualquier otra, es imprescindible 
aprender su sistema de codificación. Las diferentes habilidades parciales necesarias para una 
buena utilización de esta (análisis de la secuencia sonora y visual, identificación de fonemas 
y letras, asociación fonema-letra, reconocimiento de palabras, estrategias de comprensión de 
textos, etc.) se tienen que desarrollar, pero a partir del lenguaje escrito y de su uso. 

La aportación de Ferreiro y Teberosky (1979, 1996) estuvo en la base del proceso que 
consiguió un cambio substancial en numerosas aulas, un cambio en el que se dejó de 
lado la enseñanza de la lectura y escritura a partir de una presentación secuenciada que 
empezaba por las letras y las sílabas, para seguir con las palabras y, después, las oraciones 
y los textos. Mencionamos seguidamente un abanico de recursos y estrategias útiles para 
trabajar el sistema de escritura integrado en los textos. 

a) La disposición de una perspectiva amplia para aprender. El aprendizaje de la lengua escrita 
supone un proceso complejo que los alumnos han de abordar desde una perspectiva 
amplia. Por eso conviene ofrecerles caminos y estrategias diversos para apropiarse de 
la lectura y la escritura aprovechando sus ideas previas sobre el tema y el contexto, los 
conocimientos sobre el código, los interrogantes que se planteen, etc. Los niños aprenden 
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a leer y escribir en la medida en que son capaces de integrar diversas estrategias: un buen 
lector es el que utiliza simultáneamente todas las informaciones contextuales, textuales y 
grafofónicas y un buen escritor es el que sabe utilizarlas para comunicar su mensaje de 
manera que sea entendido por el destinatario.

b) La aceptación de los errores como naturales. A leer y escribir se aprende leyendo 
y escribiendo, observando cómo otras personas leen y escriben, intentándolo y 
equivocándose. Como cuando el niño aprende a hablar, al principio tiene que emerger el 
aspecto comunicativo por delante de la corrección en el uso del código y en este proceso 
los errores se han de aceptar como naturales. Precisamente el error es un indicador de 
los procesos e informa al enseñante de las capacidades del aprendiz y de su grado de 
dominio (Astolfi, 2006). Estos primeros pasos se han de entender como el “balbuceo” 
de la escritura. Las ocasiones de interactuar no sólo entre el niño y el texto escrito, sino 
también con los adultos, formando la tríada niño-escrito-adulto, es lo que generará la 
progresión en el aprendizaje.

c) Cada alumno aprende a su ritmo y sin un orden predeterminado. La práctica de favorecer 
un aprendizaje en el cual es el niño quien va captando las letras y la comprensión del 
sistema de funcionamiento del código en su conjunto, llega a ser un medio útil porque 
respeta las posibilidades del ritmo evolutivo de cada alumno. Ello está lejos de la 
creencia de que, cuando se enseña mediante una presentación ordenada de las letras y 
combinaciones silábicas, los niños aprenden con este orden. La realidad demuestra que 
no todo el grupo de alumnos aprende de acuerdo con la programación preparada; quizás 
un buen grupo siga el ritmo predeterminado, pero siempre hay alumnos que no lo siguen 
y otros que van por delante.

d) La construcción del repertorio propio de letras. Habitualmente, en esta línea de trabajo, 
para iniciar a los alumnos en la escritura se utilizan sobre todo los nombres propios de los 
niños. Se les ofrecen múltiples ocasiones para leer y observar sus nombres, lo cual genera 
que se vayan fijando en ellos como configuraciones globales que tienen un significado y, 
al mismo tiempo, que vayan identificando las letras que configuran estas palabras. Cada 
alumno elabora progresivamente su repertorio de letras, conocidas a partir de lo que le 
interesa. Casi siempre, la primera letra que aprenden es la inicial de su nombre propio y 
después van aprendiendo las demás letras de su nombre o las que descubren en otras 
producciones escritas en las que se fijan particularmente. Así, van reteniendo primero 
unas letras u otras sin un orden predeterminado igual para todos.

e) La búsqueda en los “referentes”. Los niños hacen sus aprendizajes a partir de lo que ya 
saben. Las palabras y los textos que conocen les sirven como referentes para buscar en 
ellos determinadas informaciones. Cuando no recuerdan bien, por ejemplo, una letra que 
necesitan escribir, la búsqueda en los nombres propios de los alumnos de la clase, los 
rótulos del aula, los libros, los murales, etc., les ayudará a encontrar la solución. El profesor 
inducirá a buscar en ellos, pero con frecuencia será el niño quien tenga la iniciativa para 
ver, por ejemplo, cómo se escribe el sonido M de MARIA. A la vez constituyen modelos 
excelentes, porque son palabras y textos escritos de acuerdo con la convención y los 
alumnos lo saben. Al consultarlos, podrán aprender alguna letra, memorizar alguna palabra, 
fijarse en el orden de las letras dentro de la palabra, etc.
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f) La observación de modelos. Para observar las características y las regularidades del 
sistema de escritura, se necesita disponer, al alcance de los alumnos, producciones escritas 
que respeten la convención de la escritura; estas actúan como “modelos” con los cuales 
los alumnos pueden interactuar. En ocasiones, servirán para que los niños los copien. 
También para que comparen lo que han escrito con el modelo correcto; a menudo se 
les planteará un conflicto entre lo que observan en el modelo y en su producción escrita, 
conflicto a partir del cual pueden reflexionar y aprender. El uso de modelos, tanto para 
copiarlos como para contrastarlos con los propios escritos, será potenciado por el docente 
cuando considere que pueda haber aprendizaje.

g) Actividades y recursos diversos para escribir. Mediante la escritura espontánea o autónoma 
los alumnos escriben a su nivel, aprovechando los conocimientos que poseen en cada 
momento y de acuerdo con las hipótesis que, sobre la construcción del sistema de 
escritura, están manejando dentro de su proceso evolutivo, por lo cual permite conocer 
la fase del aprendizaje en la que se encuentra cada alumno. Se hace necesario que el 
profesor comprenda las producciones escritas o, como mínimo, que interprete su sentido 
dentro del contexto; igualmente, que les transmita confianza en lo que han escrito y al 
mismo tiempo les haga sentir el deseo de aprender más. Constituye un medio idóneo 
para la intervención del maestro mediante estrategias que ayuden al niño a comprender 
el sistema de escritura.

 Con el dictado al adulto, al ir “dictando” los alumnos poco a poco el texto y al ir reformulándolo, 
se producen abundantes ocasiones para hablar sobre el código si el profesor lo considera 
conveniente. Así, puede incidir en determinados detalles (¿Qué letra pongo ahora? Decidme 
la palabra lentamente… Dictádmelo letra por letra…), “equivocarse” al escribir o, al revisar, 
leer de forma incorrecta una palabra para que los niños detecten el error.

 En la denominada construcción colectiva la producción escrita se hace en la pizarra 
habitualmente y con la participación del grupo; los alumnos, de uno en uno, van escribiendo 
palabras u otras expresiones más amplias. Mientras uno escribe en la pizarra, los otros lo 
hacen sobre papel. El profesor está atento a las dudas y errores del niño que está en la 
pizarra y hace intervenir a los compañeros para resolver entre todos; igualmente, plantea 
preguntas, dudas y conflictos, facilita la discusión sobre las diferentes soluciones que se 
van aportando, ayuda a decidir sobre las conclusiones, etc. La verbalización del proceso 
supone la reflexión sobre lo que se debe escribir y la cooperación del grupo permite ir 
más allá de lo que cada alumno podría hacer individualmente.

 La copia permite observar la escritura convencional e interactuar con ella al tener que 
reproducir un modelo, ya que se han de fijar en la composición de las palabras (en las 
letras y en su orden) para copiarlas correctamente. Para que la copia resulte de interés 
se ha de hacer como parte de una tarea que la justifique (por ejemplo, elaborar una lista 
de los alumnos de la clase o preparar fichas de los libros de la biblioteca). Conocer el 
significado del escrito da sentido a la actividad y saber cómo se pronuncia favorece la 
interacción del aprendiz con la producción escrita.

h) Estrategias de intervención del docente. El profesor ha de ser un receptor privilegiado que 
interpreta y comprende los textos producidos por los alumnos aunque estén en un nivel 
incipiente, que los completa y enriquece, que es capaz de ayudarles a razonar y avanzar 



101Paulina Ribera

en sus hipótesis sobre el funcionamiento del sistema de escritura, que plantea “conflictos” 
cognitivos y lingüísticos adecuados al nivel de los niños y que favorezcan el avance en 
la conceptualización de la escritura. En lugar de resolver de forma rápida las dudas y los 
errores, sugerirá: ¿Qué pone aquí? ¿Qué debería poner? ¿Por qué? ¿A quién le podrías 
preguntar? ¿Dónde podrías mirarlo? Puede, por ejemplo, leer literalmente en voz alta a 
un niño lo que este ha escrito (si falta una letra, por ejemplo) o inducir a buscar en los 
referentes, a contrastar con un modelo, a preguntar a un compañero, etc. 

i) La interacción entre alumnos. El aprendizaje de la escritura se produce, en buena parte, 
mediante actividades compartidas en las que se muestran las producciones escritas, 
los modelos y los procedimientos utilizados por unos y otros alumnos. Por eso es muy 
importante la interacción no sólo con el maestro sino también con los compañeros, porque 
entre todos se pueden ayudar a la hora de aclarar dudas. Así, para los que van más lentos, 
el avance de los otros les sirve de guía; y para los más rápidos, el hecho de tener que 
convencer o explicar algo a un compañero, les obliga a reflexionar sobre las propias ideas.

j) La autoevaluación y la conciencia del que aprende. Como demostró Vygotsky, la regulación 
de los aprendizajes es primero externa y después interna: inicialmente es la persona 
experta quien, de una forma u otra, ejerce el control en el proceso del aprendiz; este, 
progresivamente, es capaz de ser crítico con la propia actividad a fin de controlar el 
conjunto de dificultades que puedan surgir. Ayudar al alumnado para que la regulación 
externa pase a ser interna, es una tarea importante del profesor, que tendrá que facilitar 
medios a los niños para que se inicien en la autorregulación o autoevaluación. Sin duda, 
el intento del alumno de reflejar lo que ya sabe y lo que aún ha de aprender, constituye 
una ayuda importante. Precisamente la toma de conciencia de lo que se ha aprendido, 
se está aprendiendo o se ha de aprender, contribuye a mejorar el proceso. Obviamente, 
la intervención del docente para acompañar al alumno resulta imprescindible.

Como ya hemos dicho, para saber leer y escribir es necesario conocer cómo funciona 
el sistema de escritura. Precisamente la ventaja del código alfabético es que, una vez 
comprendido, resulta muy económico porque con una cantidad limitada de letras (las que 
conforman el alfabeto) se pueden representar todas las palabras e ideas. Y para llegar a 
comprender el funcionamiento del sistema de escritura se ha de desarrollar lo que se ha 
llamado conciencia fonológica, es decir, la comprensión de la organización fonológica de la 
palabra. Esta habilidad cognitiva no se adquiere de forma espontánea a partir del uso de la 
lengua oral sino que las personas la desarrollan cuando aprenden a leer y escribir. Prueba 
de ello es que los analfabetos adultos difícilmente consiguen deletrear palabras: al no haber 
tenido ocasión de aprender a leer y escribir en un sistema alfabético de escritura, no han 
necesitado desarrollar dicha habilidad (Alegría, 1985).

Algunas corrientes, en defensa de la importancia de la conciencia fonológica, plantean la 
necesidad de enseñar a leer y escribir con los métodos fonéticos o silábicos que tanta 
presencia han tenido en las aulas en un pasado. Pero, ¿el conocimiento correcto del sistema 
de escritura alfabético sólo se puede conseguir mediante este tipo de métodos? La práctica, 
en la línea de lo expuesto, demuestra que no únicamente. 
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Las situaciones en las que se escriben palabras y textos con un sentido comunicativo y 
funcional conllevan múltiples ocasiones para el aprendizaje del sistema de escritura a partir de 
las dudas, aciertos y errores de los alumnos; en estos contextos se produce la consolidación 
de dicho aprendizaje en la mayor parte de los alumnos. Pero con cierta frecuencia se observan 
dificultades o retrasos en algunos de ellos.

4. Propuestas para el alumnado con retrasos o dificultades de aprendizaje 
Con el objetivo de completar las ocasiones en las que pueda producirse aprendizaje y en las 
que el profesor intervenga de manera más directa y sistematizada con los niños en los que se 
observe retraso o alguna dificultad, pueden realizarse actividades para facilitar la comprensión 
del funcionamiento del sistema de escritura. Es interesante en este sentido la selección de 
tareas lúdicas que desarrollan las capacidades lingüísticas y que son adecuadas para todos 
los niños y, especialmente, para los que aprenden con dificultad. 

Un tipo de recursos interesantes se relaciona con los pasatiempos y juegos populares e 
infantiles, lo cual supone una ventaja al tratarse de usos del lenguaje atractivos para los 
alumnos y que poseen un sentido. Aunque tienen un soporte escrito, en ellos también está 
implicada la lengua oral.

Sin pretensiones de exhaustividad en relación con la diversidad de aspectos y actividades 
posibles, nos referiremos a tres ámbitos (organización fonológica, conocimiento de las letras, 
reconocimiento de la individualidad de la palabra) y a una serie de ejemplos de juegos para 
cada uno de ellos.

Juegos para el desarrollo de la organización fonológica
Para alcanzar una buena capacidad de síntesis, de globalización correcta de las palabras, 
es imprescindible el desarrollo de la habilidad de análisis de la palabra. Ambas son básicas 
para conseguir una buena organización fonológica, imprescindible a su vez para aprender el 
sistema de escritura.

En los alumnos con problemas de aprendizaje de la lectura y escritura, es relevante la 
carencia de estas capacidades y en esta se encuentra la explicación de la mayor parte de 
los alumnos considerados disléxicos o con problemáticas similares: omisiones y adiciones de 
letras, inversiones, alteraciones en el orden de las letras dentro de la palabra, invenciones 
de palabras al leer… Si tomamos como referencia las fases del aprendizaje estudiadas por 
Ferreiro y Teberosky (1976, 1996), estos alumnos con dificultades habitualmente se quedan 
en la fase silábico-alfabética sin alcanzar la fase alfabética. Por eso es necesario tener el 
máximo cuidado en la vigilancia del buen desarrollo de las capacidades implicadas en el 
proceso final del aprendizaje del sistema de escritura. 

Las tareas propuestas generan, por tanto, el desarrollo de la capacidad analítico-sintética y 
de organización fonológica. A modo de ejemplo, en el cuadro 2 aparecen algunos juegos 
que, con un nivel adecuado, sin duda pueden resultar útiles. Conviene recordar, además, el 
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interés de escribir en el ordenador, ya que, para componer las palabras, es necesario marcar 
las teclas de las letras de forma ordenada.

Cuadro 2. Algunos juegos escritos para el desarrollo de la organización fonológica

Crucigrama. 
Sopa de letras.
Letras desordenadas de una palabra que será necesario ordenar.
El juego del ahorcado.
Con las letras de una palabra larga, formar nuevas palabras.
Huida de vocales (o de consonantes): completar palabras en que faltan letras. 
Encadenados: escribir palabras que empiecen por la última letra o sílaba de la palabra anterior.
El scrabble: formar palabras a partir de un conjunto determinado de letras. 

Igualmente interesantes para desarrollar la capacidad de organización fonológica son los juegos 
orales (cuadro 3) en los que se han de analizar secuencias de sonidos: reproduciendo series 
de sílabas o palabras sin significado, se desarrolla la habilidad analítica implicada. Al realizar 
estos juegos, no es necesario que sean bien resueltos por los alumnos; en ocasiones la tarea 
les puede resultar difícil, pero no importa si no la realizan correctamente, porque sólo con 
intentar hacerla, ya se están desarrollando las habilidades implicadas.

Cuadro 3. Algunos juegos orales para el desarrollo de la organización fonológica

Cantar una canción en la que se introducen cambios en relación con las vocales: primero se canta la canción con su 
letra habitual; después se canta substituyendo todas las vocales por “a”, después por “e”… y así sucesivamente.

Repetir palabras largas y/o complicadas (hipopótamo, bibliotecario, esternocleidomastoideo…).

Aprender canciones con letra sin significado: 1) de lenguas no comprensibles para nosotros, como las de los 
africanos o los indios; 2) canciones de nuestra cultura cuyo texto, o parte de él, no tenga significado.

Inventar y repetir series de sílabas sin sentido, como imitando una lengua exótica y marcando el ritmo.
Aprender trabalenguas.

Para el conocimiento de las letras
Con el objetivo de favorecer el aprendizaje de todas las letras y su asociación con los fonemas 
que representan, conviene disponer de algún sistema ágil que permita observar si los niños 
han aprendido todas las letras y al mismo tiempo facilitar que las aprendan, si es el caso. 
La disposición de un mural con las letras del abecedario a la vista del alumnado será de 
utilidad cuando surja alguna duda e, igualmente, la confección de autoevaluaciones por parte 
de los alumnos será interesante para que cada cual sea consciente de lo que sabe y de lo 
que ha de aprender. En el cuadro 4 aparecen algunos juegos que pueden ser útiles y en los 
que convendrá, siempre, escribir las palabras.
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Cuadro 4. Algunos juegos para el aprendizaje de las letras

Jugar al veo-veo: 1) como se juega habitualmente con objetos que estén en el contexto; 2) con dibujos 
u objetos preparados. 
Jugar colectivamente a “Ha venido un barco cargado de… cosas que empiezan por… (un sonido determinado)”. 
Entre un conjunto de objetos, elegir aquellos cuyos nombres comiencen por… (/s/ por ejemplo). 
En una lámina: “Hay 10 cosas cuyo nombre comienza por…”. 

Para el reconocimiento de la individualidad de la palabra
Cuando empieza a leer y escribir, el niño no tiene conciencia de las palabras como elementos 
constitutivos de los enunciados. Ha aprendido a hablar, pero para ello no necesita tener 
conciencia de la existencia de las palabras. Por ejemplo, cuando dice “mi carpeta” no es 
consciente de estar utilizando dos palabras, porque se está refiriendo a un solo objeto y 
porque la pronunciación se hace sin pausa entre ambas palabras. En cambio, para saber 
escribir sí es necesario tener conocimiento de la existencia de las palabras para separarlas 
adecuadamente. 

La iniciación en la lectura permite observar el recorte existente entre las palabras y genera 
ocasiones para aprender: la posibilidad de observar y contrastar las numerosas combinaciones 
de cada palabra con las otras crea las condiciones para que los niños identifiquen las palabras 
como unidades significativas y funcionales dentro de las oraciones. 

Para Bigas (2006), a la hora de segmentar las palabras en su escritura, los niños proyectan 
conocimientos de la gramática de su lengua adquiridos mientras aprendían a hablar; son 
conocimientos implícitos e inconscientes y, precisamente, las actividades relacionadas con la 
alfabetización favorecerán el acceso a estos conocimientos, su reelaboración y la posibilidad 
de convertirlos en objeto de reflexión. La evolución de los niños respecto a esta toma de 
conciencia se manifiesta en su escritura en tanto que refleja el recorte que hace dentro del 
enunciado: al principio es habitual que junten o separen las palabras de forma incorrecta 
(“micarpeta”, “micar peta”), pero poco a poco se va produciendo una progresión gracias a 
lo que aprenden mediante la interacción con los modelos convencionales y con la mediación 
de otras personas.

A menudo, incluso en cursos avanzados de la Educación Primaria, los alumnos continúan 
teniendo errores en la separación de las palabras cuando escriben; es lo que se denomina 
contracciones (o hiposegmentaciones) y decontracciones (o hipersegmentaciones); es decir, 
juntan o separan las palabras cuando no corresponde. En el cuadro 5 hay actividades que 
podemos utilizar para que los alumnos reflexionen sobre la entidad de cada palabra y tomen 
conciencia de ello.
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Cuadro 5. Algunas actividades para trabajar la individualidad de la palabra

En grupo, inventar un texto breve diciendo cada uno una palabra.
Separar las palabras de una oración que, “por error”, están todas juntas (primero, marcar las separaciones; 
después, volverlo a escribir).
Completar una oración en la que hay espacios para una determinada cantidad de palabras. 
Ejemplo: Luego _________ ___________ ___________ _________.
Escribir las palabras de un texto con espacios marcados para ellas y en que algunas están indicadas 
mediante dibujos.
A partir de un error producido por el alumno, hacer transformaciones para que pueda contrastar 
las oposiciones que se crean. Ejemplo: si el error se ha producido en “elcoche”, escribiremos el coche,   
tu coche, aquellos coches, dos coches…

Un recurso muy útil e interesante en el aula es la disposición de un espacio, el taller o rincón, 
en donde tener materiales didácticos sobre lectura, escritura y su uso, cuyos contenidos sea 
interesante reforzar. Pueden ser tanto materiales comercializados como otros seleccionados 
por el profesor a partir de las tareas realizadas en clase. En el taller el trabajo se puede 
realizar individualmente, por parejas o en grupo reducido. La interacción entre compañeros 
será un medio excelente para que se produzcan aprendizajes y la intervención del docente 
ampliará estas posibilidades. La importancia de reforzar determinados contenidos puede ser 
de interés para cualquier alumno, pero sobre todo para aquellos que presenten dificultades, 
y la posibilidad de volver a tareas ya realizadas por el grupo supondrá nuevas ocasiones 
para el aprendizaje.
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Escrever um texto é uma atividade complexa e cognitivamente exigente. Esta é uma das 
principais conclusões da abordagem cognitiva ao estudo da composição escrita (Bereiter & 
Scardamalia, 1987; Berninger & Winn, 2006; Chenoweth & Hayes, 2001; Fayol, 1999; Hayes, 
1996; Hayes & Flower, 1980; Kellogg, 1996). Dos vários modelos propostos, o de Hayes 
(1996) destaca-se por considerar outras componentes além da cognitiva. Hayes sugeriu que 
na escrita interagem componentes individuais, como a cognição e o afeto, e situacionais, como 
o ambiente físico e social da tarefa. Segundo o autor, é a interação entre estas componentes 
bem como o caráter intencional e autossustentado da escrita que a tornam uma tarefa 
complexa e cognitivamente exigente. São necessários níveis elevados de autorregulação para 
gerir os processos cognitivos e afetivos, os comportamentos do escritor, e o ambiente no 
qual a escrita tem lugar (Zimmerman & Risemberg, 1997). A importância da autorregulação 
na escrita tem recebido grande apoio empírico (para uma revisão ver Graham & Harris, 2000). 
Mais ainda, tem sido demonstrado que a promoção destas competências tem um impacto 
positivo na qualidade da escrita (Graham & Perin, 2007). Neste capítulo apresentamos um 
programa desenhado para promover a autorregulação da escrita em crianças a frequentar o 
segundo ciclo do ensino básico português (10-12 anos).
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Autorregulação da Escrita
A autorregulação envolve pensamentos, sentimentos e ações que são direcionados para 
alcançar objetivos definidos pelo escritor (Zeidner, Boekaerts, & Pintrich, 2000; Zimmerman, 
2000, 2001). A autorregulação é também caracterizada pela sua natureza cíclica. 
Permanentemente, o escritor monitoriza o resultado destes pensamentos, sentimentos e ações, 
avaliando a sua eficácia. Esta avaliação permite-lhe reagir de forma adaptativa. Conforme 
estejam a ser eficazes ou ineficazes no alcance dos objetivos, o escritor pode optar por 
mantê-los ou adaptá-los, respetivamente. 

Zimmerman e Risemberg (1997) propuseram três tipos de autorregulação que são necessários 
para gerir as componentes envolvidas na escrita de um texto: (a) a autorregulação pessoal 
ou coberta, que implica monitorizar e ajustar crenças cognitivas e estados afetivos 
associados à escrita (e.g., para reduzir a ansiedade na escrita o escritor pode baixar o seu 
padrão autoavaliativo); (b) a autorregulação comportamental, que envolve a monitorização 
e o uso estratégico de comportamentos relacionados com a escrita (e.g., para monitorizar 
a produtividade, o escritor pode contar o número de páginas escritas por dia); e (c) a 
autorregulação situacional, que corresponde à observação e adaptação do ambiente físico 
e social no qual a escrita tem lugar (e.g., para reduzir as distrações, o escritor pode fechar 
a janela do espaço onde se encontra). Enquanto escreve, o escritor monitoriza o resultado 
das estratégias que utilizou para gerir estas dimensões. Se elas forem eficazes, continua 
a adotá-las. Se forem ineficazes, pode abandoná-las ou modificá-las. O resultado das 
estratégias de autorregulação também se repercute na autoeficácia do escritor. A autoeficácia 
corresponde às crenças de uma pessoa sobre as suas capacidades (Bandura, 1982). 
A perceção do sucesso de uma estratégia tende a aumentar a autoeficácia (Schunk & Ertmer, 
2000). Fechando o ciclo, é também esperado que esta autoeficácia elevada promova o 
comportamento autorregulatório do escritor e melhore o seu desempenho na escrita (Bandura, 
1982; Pajares, 2003; Zimmerman & Risemberg, 1997). 

Vejamos um exemplo. Uma criança tem dificuldade em escrever textos organizados, o que 
a leva a desistir facilmente de qualquer tarefa de escrita. Para resolver este problema ela 
passa a utilizar uma estratégia de autorregulação: antes de escrever, ela pode começar por 
fazer um plano do texto. Se o resultado desta estratégia for positivo, os seus textos serão 
mais organizados e de melhor qualidade. Possivelmente, isto aumentará a autoeficácia da 
criança. Agora, ela consegue escrever bons textos. Ao acreditar nas suas capacidades como 
escritor, ela tem mais probabilidade de continuar a autorregular a escrita, escolher tarefas 
mais desafiantes, demonstrar mais persistência e obter melhor desempenho.

Disfunções na autorregulação parecem estar associadas a um pior desempenho académico 
(Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). Em Portugal, Rosário, Soares, Núñez, González-Pienda 
e Rúbio (2004) verificaram que, no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, os alunos com 
menos comportamentos autorregulatórios, eram aqueles que obtinham piores resultados nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Aliás, foi sugerido que problemas na aquisição 
e utilização de processos de autorregulação são uma das causas das dificuldades que os 
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alunos experienciam na escrita (García & Fidalgo, 2008; Graham & Harris, 2000). Justamente, 
a aquisição e utilização de estratégias de autorregulação é crucial para que as crianças sejam 
capazes de autorregular diferentes dimensões da produção de texto. Sejam elas pessoais 
(e.g., motivos para escrever), comportamentais (e.g., métodos empregues) ou situacionais (e.g., 
recursos sociais a que recorre; Schunk & Ertmer, 2000). Neste sentido, tem sido demonstrado 
que, ao promover as competências de autorregulação dos alunos, o seu desempenho na escrita 
melhora consideravelmente (para uma meta-análise ver Graham & Perin, 2007). 

Desenvolver a Autorregulação da Escrita 
Diversos modelos de ensino da escrita foram desenvolvidos para promover as competências 
de autorregulação dos escritores aprendizes (para uma revisão ver Fidalgo & García, 2007). 
Destes é particularmente relevante o modelo Self-Regulated Strategy Development (de agora 
em diante SRSD) desenvolvido por Graham, Harris e colaboradores. O SRSD tem sido utilizado 
em diversos domínios académicos (e.g., escrita, leitura, matemática). Em particular na escrita, 
a sua eficácia tem sido amplamente comprovada (Graham & Harris, 2003).

O modelo SRSD começou a ser desenvolvido nos anos 80 partindo da premissa de que os 
alunos com dificuldades de aprendizagem beneficiariam de um ensino que tivesse em conta 
as suas características cognitivas, comportamentais e afetivas (Graham & Harris, 2009a). 
Em consonância, o SRSD tem os seguintes objetivos: desenvolver o conhecimento dos alunos 
acerca da escrita e potenciar a mestria dos processos cognitivos superiores envolvidos na 
produção de texto; promover a utilização autónoma de estratégias de autorregulação para 
monitorizar e gerir o comportamento de escrita dos alunos; e promover o desenvolvimento 
de atitudes e crenças positivas acerca da escrita, bem como dos próprios alunos enquanto 
escritores (Harris, Graham, Mason, & Friedlander, 2008).

Harris e Graham (2009) apontam cinco características do SRSD que, em conjunto, promovem 
o alcance destes objetivos. Primeira, o SRSD ensina explicitamente estratégias de escrita e 
de autorregulação. Por exemplo, conjuga o ensino de uma estratégia para planear textos com 
procedimentos que permitem a sua utilização autorregulada (e.g., automonitorização). Segunda, 
os alunos são vistos como colaboradores ativos que trabalham com o professor e entre eles. 
Terceira, o professor fornece feedback constante e apoio individualizado aos alunos. Quarta, 
os alunos progridem ao seu ritmo e não avançam até cumprirem um conjunto de critérios 
previamente definidos. Quinta, o modelo permite que, continuamente, novas estratégias sejam 
incorporadas e que estratégias aprendidas evoluam para níveis mais avançados.

Tipicamente, este modelo envolve seis momentos de ensino que são flexíveis e recursivos 
(para exemplos práticos ver Graham & Harris, 2005; Harris et al., 2008): 
 · Desenvolvimento do conhecimento de base. São ensinados os conceitos necessários 

para os alunos aprenderem e implementarem as estratégias de escrita e de autorregulação. 
 · Discussão. São exploradas as competências atuais de escrita e de autorregulação 

de cada aluno, e são identificadas as suas crenças sobre a escrita. A estratégia a ser 
aprendida é também discutida.
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 · Modelagem. O professor modela a utilização das estratégias, recorrendo a um conjunto 
de autoinstruções apropriadas. 

 · Memorização. As estratégias de escrita e de autorregulação são memorizadas para 
promover a sua manutenção.

 · Apoio. Os alunos praticam a utilização das estratégias com o apoio do professor e 
dos materiais. Estes apoios são progressivamente retirados até que os alunos consigam 
trabalhar independentemente. 

 · Desempenho independente. Os alunos são capazes de usar as estratégias de forma 
autónoma e em diferentes contextos.

A eficácia do modelo SRSD tem uma forte base empírica, desde o ensino primário ao 
secundário, em alunos com e sem dificuldades (para meta-análises ver Graham & Harris, 2003; 
Graham & Perin, 2007; Rogers & Graham, 2008). Foram reportadas melhorias consideráveis 
em cinco aspetos: estrutura do género literário, qualidade da escrita, conhecimento sobre o 
processo de escrita, abordagem à escrita e autoeficácia (Harris & Graham, 2009). 

Eu Sou Escritor
O programa de intervenção Eu Sou Escritor foi delineado para crianças portuguesas no segundo 
ciclo do ensino básico e foca-se nos textos narrativos. Este programa teve quatro grandes 
influências: (a) o modelo cognitivo da escrita desenvolvido por Hayes e Flower (1980, 1986), 
(b) o modelo SRSD (Harris et al., 2008), (c) o modelo de desenvolvimento da autorregulação 
de Schunk e Zimmerman (1997), e (d) os programas de intervenção desenvolvidos por García 
e colaboradores (García, Caso-Fuertes, Fidalgo, Árias-Gundín, & Torrance, 2010). 

O modelo de Hayes e Flower (1980) enfatiza os processos cognitivos envolvidos na escrita, 
nos quais se inclui o planeamento (i.e., estabelecer objetivos, gerar e organizar ideias num 
plano), a tradução ou textualização (i.e., produção de linguagem escrita) e a revisão (i.e., 
leitura e edição do texto). A autorregulação destes processos está a cargo de um monitor 
que decide quando, como e quais usar a cada momento. Este modelo marca a estrutura do 
presente programa que aborda a globalidade do processo de escrita. Numa primeira fase são 
ensinadas estratégias para o planeamento, depois é abordada a tradução, e por fim é ensinada 
uma estratégia de revisão. O papel do monitor é potenciado pelo ensino de estratégias de 
autorregulação, que irão facilitar a gestão adequada dos processos envolvidos na escrita.

A importância de aliar as estratégias de autorregulação a estratégias de escrita é também uma 
premissa do modelo SRSD (Harris et al., 2008). As estratégias de autorregulação ajudam a 
gerir as estratégias de escrita e facilitam a monitorização do progresso pelos próprios alunos. 
Por esta via, contribuem para uma motivação e autoeficácia positiva. Este programa aborda 
explicitamente três estratégias de autorregulação: definição de objetivos, automonitorização 
e autoinstruções.

A definição de objetivos é crucial na escrita, dado que estes orientam a produção de texto 
(Hayes & Flower, 1986). Esta estratégia de autorregulação precede o desempenho, indicando 
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o que é desejado ou exigido para a tarefa. Além disso, promove a atenção do aluno bem 
como a sua motivação e esforço, e fornece a base para que este se autoavalie. Em cada 
sessão deste programa, e de acordo com as aquisições que vão tendo lugar, são sempre 
definidos objetivos específicos, desafiadores e realizáveis a curto-prazo. Por exemplo, depois 
de aprenderem a estrutura de uma narrativa, os alunos têm como objetivo escrever histórias 
que incluam todos os elementos da narrativa. 

A automonitorização implica verificar a ocorrência de um comportamento e fazer o respetivo 
registo (Harris et al., 2008). Neste programa a automonitorização é promovida através da 
atividade Viagem às Estrelas. Em cada tarefa de escrita, os alunos recebem uma folha com 
um foguetão rodeado de estrelas que simbolizam os objetivos a cumprir. Quando estes são 
alcançados os alunos pintam as estrelas correspondentes. Uma vantagem desta estratégia é 
que, ao acompanhar o próprio progresso, o aluno pode refletir sobre o seu desempenho face 
aos objetivos propostos. Por sua vez, esta avaliação contribui para fomentar a autoeficácia 
e a forma como o aluno irá encarar futuras tarefas de escrita. 

As autoinstrucções são verbalizações que dirigimos a nós próprios enquanto desempenhamos 
uma tarefa (Zimmerman, 2000). Estas permitem direcionar a atenção para determinados 
aspetos, controlar respostas automáticas e impulsivas, e orientar o desempenho segundo uma 
sequência de passos (Harris et al., 2008). Neste programa, e interligados com as estratégias de 
autorregulação acima exploradas, são desenvolvidos quatro tipos de autoinstruções: definição 
do problema (e.g., “O que tenho de fazer?”), implementação da estratégia (e.g., “Vou usar 
a estratégia que aprendi.”), autoavaliação (e.g., “Cumpri os objetivos?”), e autorreforço (e.g., 
“Ótimo, escrevi um bom texto!”). A utilização das autoinstruções é inicialmente modelada pelo 
professor passando a ser incorporada na produção de texto individual dos alunos.

O ensino de estratégias de escrita para o planeamento, tradução e revisão, em conjunto com 
estes três procedimentos de autorregulação, segue os seis momentos do modelo SRSD. 
O ensino destas estratégias procura ainda acompanhar os quatro níveis de desenvolvimento 
da autorregulação propostos por Schunk e Zimmerman (1997): observação, emulação, 
autocontrolo e autorregulação. No primeiro nível a aprendizagem passa pela observação de 
um modelo competente. No nível seguinte, o desempenho do aluno aproxima-se do padrão 
geral de funcionamento do modelo. O terceiro nível exige a internalização da competência. 
O aluno tem um desempenho competente na ausência do modelo, mas ainda num contexto 
estruturado. No nível final, o da autorregulação, o aluno é capaz de adaptar, sistemática 
e eficazmente, a competência aprendida a diferentes condições pessoais e contextuais. 
De acordo com este modelo, ao longo do programa Eu Sou Escritor, a aquisição e utilização 
das estratégias de escrita e de autorregulação desenvolve-se a partir de fontes sociais (e.g., 
professores e pares, materiais de apoio), mudando progressivamente para fontes pessoais. 
É esta mudança que marca a aquisição de competências de autorregulação. 

Uma última influência no programa aqui apresentado foi a das intervenções conduzidas por 
García e colaboradores (García et al., 2010). Esta equipa tem demonstrado, sistematicamente, 
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impactos positivos da intervenção na autorregulação tanto na qualidade dos textos, como 
na utilização dos processos cognitivos da escrita (Fidalgo, García, Torrance, & Ramón, 2009; 
Fidalgo, Torrance, & García, 2008; Torrance, Fidalgo, & García, 2007). 

O programa Eu Sou Escritor foi planeado para 12 sessões agrupadas em quatro componentes: 
(a) motivação para a escrita, (b) planeamento de textos narrativos, (c) construção de frases, 
e (d) revisão e consolidação. Foi prevista uma duração de 90 minutos para cada sessão. 
Todavia, a duração do programa deverá ser ajustada pelo professor, conforme a progressão 
dos alunos. 

Motivação para a Escrita
Um dos objetivos da primeira componente do programa (sessões 1 a 3) é aumentar a 
motivação dos alunos para a escrita e para a participação no programa. Ao longo das 
sessões são adotadas estratégias que motivam os alunos para a escrita e para as atividades 
do programa. Boscolo e Gelati (2007) assinalaram três práticas que promovem a motivação 
para a escrita: dar um significado às atividades de escrita dos alunos, salientar a dimensão 
social da escrita e desenvolver atividades novas e desafiantes. Assim, durante o programa é 
discutido com os alunos a finalidade das histórias escritas (e.g., organizá-las num livro, fazer 
cartazes, divulgá-las no jornal da escola, etc.); é valorizado o trabalho de pares, discussões 
em grupo e leitura das histórias; e são realizadas atividades novas (e.g., troca de histórias 
entre colegas, contagem de palavras, etc.) e desafiantes (e.g., aumento progressivo dos 
objetivos a cumprir). Como uma estratégia de reforço positivo, no final de cada sessão os 
alunos ganham certificados autocolantes pela participação e empenho na sessão.

Um segundo objetivo desta componente é desenvolver o conhecimento dos alunos sobre a 
escrita. Foi demonstrado que um maior conhecimento sobre os processos de nível superior 
envolvidos na escrita está associado a uma melhor qualidade textual (Englert, Raphael, Fear, 
& Anderson, 1988; Olinghouse & Graham, 2009; Saddler & Graham, 2007). Por conseguinte, 
as primeiras sessões do programa procuram aumentar o conhecimento sobre a escrita. 
Especificamente, são abordados os processos envolvidos na produção de texto (planeamento, 
tradução e revisão) e é promovida a sua utilização consciente e deliberada. 

Sessões 1 a 3: O programa inicia-se com uma atividade de apresentação. Os alunos 
completam o cartão do escritor e apresentam-se ao grupo. De seguida, o professor dinamiza 
uma discussão sobre os motivos que levam os alunos a escrever. Depois deste momento 
inicial, e a partir de um texto construído em conjunto com os alunos, o professor introduz 
os processos envolvidos na composição escrita. São utilizadas cores diferentes para planear, 
escrever e rever o texto, permitindo a fácil identificação destes três processos. Enquanto 
um truque para facilitar a sua memorização e para promover a sua utilização, o professor 
apresenta a mnemónica PlanTaR (Plan = Planear, Ta = Traduzir, R = Rever) e detalha cada 
um dos processos. Para terminar este bloco de sessões, os alunos escrevem um texto 
individualmente, cujo principal objetivo é utilizar os três processos aprendidos.
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Planeamento de Textos Narrativos
A partir da segunda componente, o programa foca-se em cada um dos processos de 
escrita (viz., planeamento, tradução e revisão). O planeamento é o primeiro a ser abordado 
(sessões 4 a 6) através do ensino de uma estratégia para o planeamento de narrativas. 
Meta-análises mostraram que o ensino de estratégias de planeamento é uma prática muito 
eficaz na promoção da qualidade da escrita (Graham & Perin, 2007; Rogers & Graham, 2008; 
para uma síntese ver Graham & Harris, 2009b), não só no produto final, como também nos 
próprios processos da escrita (Fidalgo, García, Torrance, & Ramón, 2009; Fidalgo, Torrance, & 
García, 2008; Torrance, Fidalgo, & García, 2007). Dado que optámos por trabalhar os textos 
narrativos, a estrutura do texto ensinada baseia-se no esquema narrativo proposto por Stein 
e Trabasso (1982) que considera duas dimensões: Contexto e Episódio. O Contexto introduz 
a personagem e fornece informações sobre as características físicas, temporais e sociais 
do ambiente em que a história ocorre. O Episódio contém cinco elementos: acontecimento 
iniciador, resposta interna, tentativa, consequência e reação. A história é desencadeada por 
um acontecimento iniciador que motiva uma resposta interna por parte do protagonista. 
Nesta resposta ele estabelece objetivos, reagindo, por vezes, emocionalmente. A tentativa 
corresponde ao plano de ação estabelecido e que pode ser executado com sucesso ou 
insucesso (i.e., consequência). Os acontecimentos daqui decorrentes levam a uma reação 
do protagonista, que pode ainda incluir uma conclusão ou moral da história.

Sessões 4 a 6. Para introduzir o texto narrativo o professor discute com os alunos qual 
a sua estrutura e apresenta a mnemónica CASA (C = Contextualizar, A = Agir, S = Sentir, 
A = Acabar) e dentro do C a mnemónica QOQ (Q = Quem, O = Onde, Q = Quando). Estas 
mnemónicas são apresentadas como dois truques para os alunos não se esquecerem das 
partes de uma boa história. Para treinar a estrutura aprendida os alunos identificam as 
partes da CASA (e.g., personagens, espaço, sentimentos, etc.) a partir de um texto lido 
pelo professor. De seguida, o professor faz dois exercícios de modelagem. Primeiro, modela 
a estratégia CASA enquanto constrói um plano de uma história. Depois, modela a produção 
de texto, conjugando as estratégias PlanTaR e CASA. Durante a modelagem os alunos 
estão atentos às verbalizações do professor e criam as suas próprias autoinstruções para o 
planeamento (e.g., “Vou utilizar a CASA para planear.”), tradução (e.g., “Como expresso esta 
ideia?”) e revisão (e.g., “Tenho de rever a história.”). De seguida, os alunos planeiam uma 
história em grupo e escrevem-na individualmente. A produção desta história é acompanhada 
por organizadores gráficos que auxiliam na utilização das estratégias PlanTaR e CASA (cf. 
Figura 1), e pelas autoinstruções que os alunos registaram anteriormente. Para terminar esta 
componente, os alunos fazem o plano de uma história que trocam com um colega e depois 
escrevem a história a partir de um plano que não o seu.
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Figura 1. Organizador gráfico CASA.

Construção de Frases
A terceira componente do programa foca-se na construção de frases (sessões 7 a 9). É 
ensinado o método de combinação de frases que permite aos alunos substituir a utilização 
de frases repetitivas e desinteressantes como “O meu gato foi internado. Eu adoro o meu 
gato. O meu gato foi atropelado.” por uma frase mais complexa como “O meu adorado gato 
foi internado porque foi atropelado.” Este método permite manipular conscientemente ideias e 
construir frases sintaticamente mais complexas que expressam corretamente a ideia pretendida 
(Saddler, 2007; Saddler & Asaro, 2008; Strong, 1986). A utilização deste método tem um 
impacto positivo na qualidade da escrita (Graham & Perin, 2007; Rogers & Graham, 2008), 
bem como na qualidade da revisão e no tempo a ela dedicado (Zimmerman & Kitsantas, 2002).
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Sessões 7 a 9. O professor apresenta o método de combinação de frases. Em conjunto, 
todos discutem o que pode ser feito para combinar as frases (e.g., retirar ou acrescentar 
palavras, modificá-las, alterar a ordem, etc.) e analisam em que medida a frase nova é 
melhor. O professor modela o procedimento e depois os alunos realizam um conjunto de 
três exercícios que aumentam gradualmente de complexidade. Para promover a transferência 
desta competência à escrita de histórias, as frases de um mesmo exercício formam uma 
história. Inicialmente, os exercícios são acompanhados de várias pistas que ajudam a ligar as 
frases (e.g., os alunos sabem que têm de usar determinadas conjunções: quando, porque, 
mas, e). No final, os alunos têm de ser capazes de, entre um conjunto de conjunções 
aprendidas, perceber qual é a mais adequada para juntar as frases. Para os auxiliar, é 
ensinada a estratégia LAR (L = Ler as frases; A = Avaliar a melhor forma de as juntar; 
R = Reescrever a nova frase). Em cada exercício a frase nova é ainda avaliada quanto ao 
ritmo (soa bem?), significado (tem sentido?) e leitor (é interessante para quem lê?). No final 
desta componente o método de combinar frases é introduzido no contexto da escrita de 
histórias, enquanto estratégia de revisão. Os alunos reveem histórias dos colegas utilizando 
o truque LAR e procuram incluir na história algumas das conjunções aprendidas.

Revisão e Consolidação
As últimas três sessões do programa procuram promover a revisão de textos (sessões 10 a 
12). Foi demonstrado que as crianças tendem a não rever espontaneamente os seus textos 
(Allal & Chanquoy, 2004; Berninger & Swanson, 1994). Por isso beneficiam da aprendizagem 
de estratégias de revisão (Graham & Perin, 2007; Rogers & Graham, 2008; para uma síntese 
ver Graham & Harris, 2009b). Nestas últimas sessões são criados momentos específicos para 
os alunos reverem os textos, nos quais são fornecidos apoios que os auxiliam a rever as 
histórias escritas. Esta componente tem também atividades mais exigentes para promover 
a consolidação e generalização das competências desenvolvidas ao longo do programa.

Sessões 10 a 12. Os alunos começam por contar e registar graficamente o número de 
palavras que escreveram em cada história nas sessões anteriores. De seguida, escrevem 
uma história com quatro objetivos: usar a estratégia PlanTaR, usar a estratégia CASA, incluir 
conjunções na história, e escrever mais 10 palavras que a história maior já escrita. Depois de 
se autoavaliarem, fazem uma revisão da história utilizando a estratégia LAR. Já noutra atividade, 
os alunos escrevem um texto a partir de três imagens que organizam como quiserem. 
Aos quatro objetivos anteriores é acrescido outro: escrever um parágrafo por cada imagem. 
Novamente, é criado um momento para a revisão da história, que é feita aos pares. 
Para terminar o programa, os alunos escrevem a sua biografia, retomando o cartão de escritor 
que preencheram na primeira sessão. Por fim, todos avaliam o programa, discutindo o que 
mais gostaram e o que menos gostaram.
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Conclusão
Em Portugal, as evidências científicas, as diretrizes dos ministérios e as práticas na sala de 
aula nem sempre estiveram em sintonia (Pereira, Aleixo, Cardoso, & Graça, 2010). Todavia, a 
articulação entre estes três pilares da educação é fundamental para educar crianças capazes 
de escrever de forma competente. Como vimos, o programa que aqui apresentamos tem uma 
base empírica forte. Mais ainda, foi delineado atendendo ao contexto escolar das crianças 
a frequentar o segundo ciclo do ensino básico português. 

A abordagem processual da escrita é a base do presente programa. Tal abordagem salienta 
que o desenvolvimento de competências de autorregulação é crucial na gestão dos processos 
pessoais, comportamentais e situacionais envolvidos na produção de texto. Recentemente, 
esta visão processual da escrita voltou a ser reforçada nos curricula de Língua Portuguesa 
(Reis et al., 2009). Um ponto forte da intervenção que apresentamos é esta relação com 
os novos curricula, da qual beneficiam alunos e professores. Outra característica chave do 
programa é a sua flexibilidade. O programa dá indicações precisas sobre a sua implementação. 
Não obstante, estas são suficientemente flexíveis para se adaptarem não só às necessidades 
dos alunos mas também às didáticas dos professores. Em suma, a base empírica, a relação 
com os atuais curricula e a capacidade adaptativa do programa fazem da intervenção 
Eu Sou Escritor uma ferramenta útil no desenvolvimento das competências de escrita dos 
nossos alunos.
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Os efeitos de diferentes práticas pedagógicas nas narrativas 
de alunos de 7.º e 8.º anos de escolaridade

Joana Cristina Ferreira Filipe Martins (joana_filipe@hotmail.com)

Agrupamento de Escolas de Vialonga

Introdução
Sabe-se hoje da relevância que a narrativa assume na formação mental e social dos indivíduos. 
Nos seus trabalhos mais recentes, Jerôme Bruner (1996; 2002) evidenciou, precisamente, 
a função da narrativa na organização dos conhecimentos pessoais e no funcionamento de 
uma sociedade.

Mas escrever narrativas é difícil!

Encarar a escrita como a simples reprodução da fala é uma definição extremamente redutora. 
De facto, as investigações dos últimos anos têm provado que escrever é um ato que envolve 
níveis de complexidade: é uma forma particular da linguagem e do seu uso que decorre de 
um processo cognitivo, comunicativo, contextualizado e intencional (Hayes & Flower, 1980; 
Scardamalia & Bereiter, 1992; Hayes, 1998; Boscolo, 2003).

Apesar de desde muito cedo as crianças conseguirem relatar acontecimentos e contar 
pequenas histórias, esta habilidade deve ser trabalhada nas escolas, aumentando 
progressivamente a sua complexidade com sequências temporais e causais. Fayol (1985) 
afirma que a capacidade de contar histórias não depende tanto da idade, mas do modo 
como essa aprendizagem é efetuada em contexto escolar. 

Só escrevendo histórias será possível aos alunos confrontarem-se com a dificuldade e com 
o conhecimento da estrutura e funcionamento da narrativa. À semelhança do que acontece 
com outros tipos de texto, a textualidade na narrativa também se constrói na escrita e na 
reescrita, na reflexão e tomada de consciência do processo de composição, em interação 
com os pares (ou com escreventes mais experientes, como é o caso do professor).

No entanto, autores como Bruner (1996), Dumortier (1989), Fayol (1985) e Niza (2004) têm 
chamado a atenção para a esterilidade do ensino/aprendizagem da narrativa nas escolas, 
ainda muito centrado no estudo de processos retóricos exteriores ao processo de composição 
deste tipo de texto. 
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As conceções de escrita e as orientações para o seu desenvolvimento explicitadas nos Programas 
de Língua Portuguesa, 3.º ciclo, 1991, e mais aprofundadas nos Programas atualmente em 
vigor, preveem, de facto, novas formas de ensino/aprendizagem deste domínio e modificações 
na atuação dos professores. Não parece possível perpetuar o estudo da literatura clássica como 
garantia para o ensino da escrita, nem tão-pouco ensinar a gramática como uma função normativa 
na produção de textos, esperando que os alunos consigam por si juntar o que aprendem da 
leitura de textos e de regras gramaticais e produzir de imediato textos coerentes. 

Apela-se hoje a um tipo de ensino/aprendizagem da escrita que aponte para um modelo 
de produção textual complexo, recursivo, dialógico e reflexivo, decorrente de um trabalho 
cooperativo intenso e sistemático entre professor/alunos; aluno/aluno. 

1. As Perspetivas Sociais da Escrita
A escrita como atividade sociocultural
Na perspetiva tradicional, a atividade de escrita é um ato solitário, reproduzindo-se a conceção 
do escritor romântico, isolado, entregue aos seus infortúnios e labutas com a folha de papel 
em branco. A perspetiva cognitiva pode de algum modo reforçar esse individualismo. Hayes 
e Flower (1980) chamavam a atenção para os processos cognitivos implicados no ato de 
escrever (busca de informação na memória de longo e curto prazo a propósito do assunto 
sobre o qual se vai escrever, organização das ideias); para o caráter individual dos textos 
(a forma como um texto se organiza, respeitando as características de cada tipo de texto) 
e para os processos implicados no ato de escrita (planificação; textualização e revisão). 
A perspetiva comunicativa dos textos continuava relegada para segundo plano.

Os estudos da escrita como atividade sociocultural encontram as suas raízes em Chomsky, 
nos anos 70, e nos estudos linguísticos e literários dessa época que deram primazia à 
função comunicativa da linguagem e ao papel do leitor na construção do significado do texto. 
A divulgação das teorias de Vygotsky (1934/1987) sobre as origens sociais do funcionamento 
dos processos mentais superiores resultantes dos mecanismos semióticos e da permanente 
negociação de significados que presidem a qualquer atividade interacional vieram, também 
por seu lado, enfatizar o papel sociocultural da escrita.

Hayes (1998) defendeu também, mais tarde, a redação como “uma atividade social” (p. 57), 
não apenas porque pressupõe uma função comunicativa, mas porque o ato de escrita está 
dependente de um contexto sociocultural, institucional e individual. Os processos cognitivos 
implicados no ato de escrita surgem, assim, interligados com os contextos sociais, culturais, 
históricos e institucionais em que os indivíduos estão inseridos. 

Assim, o texto é produzido por um determinado indivíduo, inserido numa sociedade, portanto, 
confluindo num texto uma multiplicidade de vozes que contribuem para a atribuição de 
determinados significados às palavras. Segundo as teorias socioconstrutivistas, o conhecimento 
é organizado através de uma interação social permanente entre o indivíduo e tudo o que o 
rodeia, sem que disso esteja, muitas vezes, consciente.
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2. Conceções atualmente orientadoras do ensino/aprendizagem da escrita
A perspetiva do ensino da gramática que deixava toda a transposição deste saber para 
situações (de aprendizagem) de escrita entregue ao aluno é hoje, por um lado, substituída 
por reflexões sobre o desenvolvimento de competências comunicativas. Krashen (cit. por 
Van Gelderen & Oostdam, 2003) propõe para a aprendizagem de uma língua o enfoque 
no desenvolvimento de competências relacionadas com a comunicação em detrimento dos 
aspetos formais. Por outro lado, acredita-se que o ensino da gramática, que visa desenvolver 
o conhecimento (meta)linguístico, ganha em ser inscrito em atividades que, explicitamente, 
convoquem esses conhecimentos construídos ao serviço quer da compreensão quer da 
produção oral e escrita.

Allal (2003) afirma que os estudantes se devem implicar em todas as fases do processo de 
escrita (planeamento, textualização e revisão), preferencialmente em interação com diversos 
materiais de apoio, com o professor e os colegas e que a escrita deve acontecer em contextos 
autênticos de comunicação. 

O texto entendido como uma necessidade comunicativa deve, antes de tudo, ser analisado a 
partir dos elementos que lhe permitem efetivamente comunicar – os processos de produção 
e de receção. 

Logo no momento da planificação, surgem questões às quais é necessário dar resposta: 
escreve-se para quê? Para informar, contar, enumerar, descrever…? E para quem? Sobre o quê? 

Estas dificuldades podem esbater-se se em sala de aula forem criadas situações autênticas 
de escrita. Se o grupo turma for entendido como uma comunidade de escrita em que os 
alunos escrevem uns para os outros, leem os textos dos colegas, se ajudam mutuamente 
na construção de discursos progressivamente mais organizados, ou se, melhor ainda, o 
destino dos textos extrapolar o espaço da sala de aula, sendo integrados em projetos 
comunicativos, como a correspondência escolar ou os jornais de turma/da escola, os alunos 
compreenderão com maior facilidade o objetivo da escrita e os possíveis leitores dos seus 
textos. E é esta representação de uma situação autêntica que vai controlar a textualidade, 
sendo o aluno “obrigado” a posicionar-se como autor e leitor (Hayes,1998), num esforço 
permanente de adaptação do texto ao contexto de produção. Só assim a escrita se tornará 
um acontecimento social.

À questão “porquê publicar os escritos dos alunos”, Graves (1992) responde que “escrever 
constitui um acto público, destinado a ser partilhado com uma audiência muito variada (…) 
também contribui para adquirir o sentimento de audiência” (p.62). Ainda segundo este autor, 
os destinatários devem ser variados e podem, frequentemente, ser os colegas da própria 
turma. Para isso, é fundamental que o professor institua uma rotina de leitura e discussão 
dos textos dos alunos a par com os textos de escritores: “os jovens autores, cujas obras 
são alvo de juízos críticos, tornam-se mais assertivos nas críticas às obras dos escritores 
profissionais” (p.73). 
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O atual Programa de Português de 3.º ciclo menciona novamente, em linha de continuidade 
com o anterior (de 1991), a necessidade de “instituição de circuitos de comunicação que 
assegurem a circulação dos escritos produzidos (rotinas de leitura de textos à turma, 
intercâmbio com outras turmas, página ou blogue da turma…)” (Programas de Português 
do Ensino Básico, p.150). 

Ao implicar os alunos nas tarefas, o que se pretende é que eles próprios aprofundem os 
seus interesses, construam a sua identidade, aprendam a exprimir os seus gostos e a 
fundamentá-los. A possibilidade de escolha estimula uma maior atividade mental por parte 
do aluno. Não se quer com isto defender a entrega total da situação didática aos desejos 
dos alunos. De acordo com Schneuwly (cit. por Pereira, 2000), é preciso ter consciência 
de que a posição central nas atitudes do aluno não é determinante para o sucesso das 
aprendizagens. Por vezes, é necessário o professor intervir e sugerir ele próprio atividades 
para o desenvolvimento da escrita que potenciem o desenvolvimento de determinadas 
competências.

Por exemplo, para colmatar as dificuldades na planificação do texto que se prendem com 
“o que escrever” e cujas respostas são muitas vezes ideias soltas sem articulação entre si, aos 
alunos podem ser concedidos diversos recursos físicos (livros, filmes, diapositivos, debate em 
sala de aula, textos-modelo, exemplos de escritas do professor…) ou humanos: o professor 
e os colegas. Clanché (1988) apresenta aquilo que designa como a receita “efeito iogurte” 
(p.198): para desencadear a escrita, o professor deve dar a conhecer aos seus alunos textos 
escritos por outros alunos da mesma idade. Segundo o autor, passado pouco tempo, os 
alunos terão escrito novos textos. 

Como já referimos anteriormente, “a ajuda durante a produção de textos pelas crianças é 
mais importante e mais eficaz para a aprendizagem da escrita do que as correcções feitas 
pelo professor depois de os textos já estarem escritos” (Niza & Soares, 1998, p.87). Podem, 
também, ser criados guiões de apoio à escrita do texto como os que se apresentam nos 
Quadros 1 e 2:

Quadro 1. Guião de apoio à planificação do texto por González (2005)

De que vou falar no texto?
A quem se destina o meu texto?
Que tipo de texto é o mais adequado aos meus objetivos?
Como se organizam as ideias do texto?
Como encadear as ideias do texto?
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Quadro 2. Guião de escrita do Texto Narrativo por Pereira & Azevedo (2002) 

Planificar Organizar Comunicar eficazmente
Decido sobre:
· para quem vou escrever;
· quem conta: eu/ uma personagem;
· a história que vai ser contada;
· as personagens que a história 

vai ter;
· os lugares onde a história 

se vai passar;
· o tempo (presente, passado 

ou futuro).

· Escolho um título;
· Escrevo uma introdução;
· A certa altura algo se passa;
· Vários acontecimentos sucedem-se;
· A narrativa tem uma conclusão.

Utilizo:
· O presente ou o pretérito perfeito 

e imperfeito;
· A 1ª ou 3ª pessoa;
· Evito as repetições;
· Utilizo o dicionário quando 

tenho dúvidas;
· Presto atenção aos sinais 

de pontuação;
· Presto atenção à ortografia;
· Releio o texto usando esta ficha 

para o avaliar.

Escrever com outros
No seguimento das teorias socioconstrutivistas, vários autores têm apresentado estudos que 
comprovam que o trabalho de pares, em interação, é potenciador de aprendizagens, uma 
vez que permite a comunicação e a construção permanente de significados (Alves Martins 
& Niza,1996; Fayol, 1996; Gilly, 1988; Matta,1989; Paoletti, 1995; Santana, 2007). E isso é 
visível de igual modo nas tarefas que se prendem com o ensino/aprendizagem da escrita. 
“A interação entre crianças e entre estas e o professor, a propósito da escrita dos seus textos, 
possibilita o diálogo, a troca de impressões clarificadora das ideias e conduz ao progressivo 
domínio da estruturação da linguagem escrita” (Niza & Soares, 1998, p.86).

O texto escrito deixa, portanto, de ser entendido como o resultado linear de um trabalho 
solitário que, após o ponto final, é entregue ao professor para avaliar. É, acima de tudo, fruto 
de um diálogo contínuo, inacabado, entre as representações de cada indivíduo que partilham 
a tarefa de escrita e a representação do Outro a quem se destina o texto.

Neste caso, as crianças aprenderão a compreender a natureza da linguagem escrita e não 
a reproduzir aquilo que o professor e os manuais transmitem. Aprenderão a “interpretar a 
informação de acordo com os seus esquemas através de um processo de assimilação e de 
transformação tendo como resultado construções originais e estranhas ao nosso modo de 
pensar” (Niza & Soares, 1998, pp.14-15).

Escrever e reescrever
Ainda na linha de pensamento das teorias socioconstrutivistas, o conhecimento não se 
adquire por métodos de repetição, mas será produto de uma construção ativa por parte 
do sujeito. O mesmo acontece com a escrita: não basta reproduzir modelos, fazendo as 
tradicionais cópias e ditados (como ainda se verifica em salas de aula dos 2.º e 3.º ciclos), 
a transcrição de apontamentos e resposta a questões pontuais em fichas de trabalho ou as 
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tradicionais redações em que um aluno fica exposto solitariamente a uma folha de papel em 
branco, sem muitas vezes perceber como juntar verbos, vocabulário, ortografia, pontuação… 
numa mancha gráfica coerente e desconhecendo os fatores de êxito do seu trabalho escrito. 
Pretende-se antes desenvolver um conjunto de estratégias que permitam aos alunos descobrir 
as propriedades da escrita de diferentes tipos e géneros de texto, levantar questões aos 
seus próprios textos, analisando-os criticamente. 

Na perspetiva de Perrenoud (2001):
A transferência de conhecimentos não é automática, adquire-se pelo exercício 
e por uma prática reflexiva, nas situações que permitem mobilizar, transpor e 
combinar os saberes, bem como inventar uma estratégia original a partir dos 
recursos que não a contêm, nem a ditam (p.32).

Mas este é um dos objetivos mais difíceis de conquistar no ensino da escrita porque exige 
um trabalho demorado sobre os processos de revisão de texto, que tendem a ser relegados 
para um segundo plano. 

Pereira (2000), partindo de um estudo que realizou com professores, afirma que estes sentem 
ainda dificuldades no aperfeiçoamento de texto, atividade e estratégia referidas no Programa 
de Língua Portuguesa, justificando que “exige um trabalho individualizado com os alunos 
e porque se perde tempo” (p.157), na opinião de alguns professores entrevistados. Porém 
“só este trabalho sistemático de revisão e reescrita dos textos pode ser transformador dos 
modos de pensamento e acção dos alunos e criar neles um olhar crítico” (Pereira, 2000, 
p.157).

O Programa de Língua Portuguesa de 3.º ciclo de 1991 já apontava as atividades de 
aperfeiçoamento de texto como uma alternativa à correção e classificação efetuadas 
exclusivamente pelo professor e como uma oportunidade de interiorização, pelos alunos, de 
mecanismos de autocorreção. Estas orientações ganham um enfoque ainda maior no atual 
programa, que insiste no trabalho de aperfeiçoamento de texto com os alunos de modo que 
estes se apercebam de que qualquer escrito pode ser objeto de múltiplas (re)formulações.

Temos consciência de que a revisão dos textos por parte dos alunos é uma aprendizagem 
difícil e lenta (Camps, 1990; Paoletti, 1995; Paoletti & Pontecorvo, 1991; Miras, 2000) e, 
quando acontece, é apenas após a escrita de todo o texto e cinge-se à correção dos erros 
ortográficos e, em alguns casos, de pontuação (Bereiter & Scardamalia, 1987; Fayol, 1997). 

De modo a minimizar este tipo de dificuldades, o professor pode criar listas de verificação que 
funcionem como instrumento de regulação, incitando, assim, o aluno a adotar uma atitude 
crítica face ao seu texto e a controlar o processo de escrita.
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Quadro 3._Lista de Verificação por Santana, 2007, p.102

O que tenho de fazer para rever e melhorar o meu texto
Ler o texto.
Ver se faz sentido tudo o que se diz.
Ver se posso dizer melhor o que está escrito.
Ver se os elementos de ligação entre as ideias estão bem ou se se podem substituir.
Ver se é preciso alterar ou completar a pontuação.
Fazer a correção dos erros ortográficos.
Voltar a ler o texto.
Pensar no título.
Escrever de novo o texto melhorado.

Quadro 4. Lista de Verificação por Martins, 2009, p.48.

Para aperfeiçoares um texto

Lê o teu texto ou o do colega com atenção;
Responde às questões da lista de verificação;
Escreve de novo o texto melhorado. S N

Percebes de que fala o texto?
Percebes o objetivo do texto (contar, informar, descrever…)?
Existem frases ou partes do texto confusas?
Há aspetos do texto que podiam estar mais desenvolvidos?
Os parágrafos aparecem quando se muda de assunto?
Existem palavras repetidas?
Os sinais de pontuação são adequados?

Este tipo de regulação externa ajuda os alunos a centrar a sua atenção em determinados 
problemas e, progressivamente, vão-se apropriando das técnicas de revisão (Sanchéz, 2002) 
e autonomizando formas de regulação interna. O que é importante salientar é que as grelhas 
aqui apresentadas não passam de exemplos que têm de ser sempre ajustados ao trabalho 
realizado em sala de aula e, preferencialmente, construídos com os alunos. Nos manuais 
adotados pelas escolas, também encontramos alguns instrumentos de apoio semelhantes, 
mas, se forem utilizados acriticamente, sem uma implicação dos alunos e sem atenderem a 
cada uma das situações de escrita, podem comprometer a eficácia do trabalho de revisão 
e de regulação. 

O trabalho em interação com os pares é, de igual modo, uma estratégia eficaz no momento 
da revisão, uma vez que os colegas se assumem como leitores autênticos e, portanto, 
percebem facilmente as incoerências semânticas, entre outras. Deste modo, não tem de ser 
sempre o professor sozinho com cada um dos alunos na tarefa de aperfeiçoamento de texto, 
o que faria também com que cada um dos alunos experimentasse só esporadicamente as 
técnicas de revisão e não é isso o que se pretende.
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Como já referido anteriormente, a finalidade comunicativa das produções revela-se fundamental 
para a consciencialização da importância da revisão pelos alunos. O hábito de leitura 
dos textos que vão ser publicados/ divulgados permite quase naturalmente uma troca de 
impressões sobre os aspetos menos coerentes e precisos e uma reflexão sobre como escrever 
melhor para que outros também entendam o que o autor pretende comunicar e para que 
o texto cumpra a sua função. É o momento em que se cumpre a função epistémica da 
escrita de que fala Miras (2000) e em que a aprendizagem da escrita se desenrola, isto é, 
em que o aluno constrói conhecimento sobre como escrever e gerir o complexo processo 
de escrita, autorregulando o uso. 

É importante, de igual modo, deixar claro que, num trabalho de revisão, não tem de se 
aperfeiçoar tudo. Nem é recomendável que isso aconteça, tendo em conta a natureza 
complexa da escrita, a sobrecarga cognitiva que lhe é inerente e a dificuldade que os alunos 
sentem em gerir tantos aspetos ao mesmo tempo. 

Deve aperfeiçoar-se aquilo que a criança é capaz de reter naquele momento. Além disso, 
segundo Curto, Morillo & Teixidó (2000), “a correcção formal de um texto, do ponto de vista 
gramatical, não é o mais importante do acto de escrever. O mais importante é que o texto 
consiga comunicar uma mensagem clara e compreensível” (p.199). Neste sentido, o professor 
pode assumir com os alunos que, em determinado texto, não se vão deter na ortografia 
porque, por exemplo, existem dificuldades na pontuação ou na organização do conteúdo 
que comprometem a mensagem que se quer transmitir. E poderão sempre voltar a analisar 
o texto para melhorar aspetos que não foram contemplados numa primeira revisão. 

Os mesmos autores enumeram um conjunto de prioridades nos critérios de correção de 
um texto:
 1.º – Adequação comunicativa e características do tipo de texto; 
 2.º – Clareza do conteúdo;
 3.º – Correção gramatical;
 4.º – Correção ortográfica;
 5.º – Apresentação e edição gráfica.

Por tudo o que já foi dito sobre a complexidade do ato de escrita, a avaliação dos textos não 
pode, de modo algum, assentar apenas na avaliação do produto final, mas na capacidade e 
esforço dos alunos em preparar o seu discurso e em revê-lo para o melhorar. Só com um 
olhar atento e um acompanhamento muito próximo o professor pode tentar perceber a que 
se deve a má qualidade dos textos dos alunos: se à dificuldade em planificar; em passar as 
ideias para escrito, em rever, etc… (para só enumerarmos dificuldades de índole processual), 
e, assim, criar estratégias para superar essas dificuldades. 
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2. A importância da escrita de narrativas em contexto escolar
Como já aludimos, Jerôme Bruner tem evidenciado o papel determinante que a narrativa 
assume na formação do indivíduo. É um facto que o quotidiano dos sujeitos está assente 
numa base narrativa: o relato de acontecimentos; a previsão das tarefas a realizar e das 
suas consequências são exemplos de situações diárias que obedecem à estrutura narrativa. 
É talvez uma das formas mais poderosas da comunicação humana, se não mesmo a mais 
poderosa, estando na base dos atos expositivos e retóricos (Bruner, 1990). Narrar de forma 
a expor uma situação o mais convincentemente possível requer não só o uso da linguagem 
como também um domínio das formas canónicas de modo a parecer que a situação que 
narra é uma extensão do canónico. 

Ao mesmo tempo, a narrativa ajuda a explicar e organizar o pensamento científico. Como se 
sabe, a ciência vive da experimentação e de modelos especulativos, baseados em fórmulas 
matemáticas. Mas os cientistas usam as intuições, recorrem a histórias e metáforas para 
produzirem um modelo especulativo que se adapte a uma determinada experiência, produzem 
novas hipóteses, recontam em forma de síntese o que descobriram... convertendo, assim, os 
esforços pela compreensão científica em narrativas ou “heurística narrativa” (Bruner, 1996). 

Por outro lado, é graças à capacidade de contar histórias que os indivíduos conseguem 
recriar e refugiar-se em outros mundos, em outras vivências, atenuando as surpresas ou 
momentos mais dolorosos, e readaptar-se ao mundo: “Graças à narrativa, nós podemos 
domesticar o erro humano e a surpresa” (Bruner, 2002, p.31). Para este autor, a narrativa é 
também fundamental na preservação da cultura. Os indivíduos falam de acontecimentos, de 
pessoas e de lugares, utilizando expressões próximas do universo narrativo. São as histórias 
e os contos tradicionais, as lendas e os mitos do património literário que vão passando de 
geração em geração e que induzem certos valores, distinções do que é correto ou incorreto, 
exemplos de normas e de transgressões. 

A narrativa está ainda subjacente ao processo de categorização, necessário para a 
compreensão do mundo e para a comunicação com os outros: “O sistema de codificação 
(...) é a forma pessoal de agrupar ou relacionar informações sobre o mundo, que está em 
constante reorganização” (Kishimoto, 2007, p.252). O domínio do sistema de codificação 
possibilita a transferência e o aprofundamento de situações e informações, num sistema de 
conexões pelo sistema binário de situações opostas em que assenta. Segundo Strauss (cit. 
por Kishimoto, 2007, p. 262), as classificações detêm um papel fundamental nos povos sem 
escrita porque permitem a compreensão do seu mundo pela memória. 

Esse modo individual de organizar o que vem do exterior depende de como foi adquirido. 
Analisando sumariamente as ações das narrativas infantis, percebemos que assentam num 
sistema binário (segurança vs perigo; coragem vs covardia; bem vs mal...), determinante, 
portanto, para a organização binária do pensamento.



PARTE III – Práticas do ensino da escrita na escolaridade obrigatória132

Face à relevância que a narrativa assume na vida de um indivíduo, Bruner (1996; 2002) 
defende, portanto, um trabalho intenso nesta matéria com crianças, desde muito cedo, 
e sugere algumas atividades como a modificação de histórias; o resumo e o reconto; a 
hierarquização de situações; a invenção de inícios ou finais para um determinado excerto 
narrativo; a inclusão de situações não canónicas, de personagens ou ações provenientes 
de outras histórias que conheçam..., posição que Fayol também corrobora – “A leitura e a 
audição repetidas e prolongadas de textos narrativos induzem as crianças à aquisição das 
regularidades, características da superestrutura narrativa” (1999, p. 17).

A estrutura da narrativa
No nosso estudo tomámos como referência a gramática das histórias de Stein e Gleen (cit. 
por Marchesi & Paniagua, 1983) que representa a organização interna das narrativas, ao nível 
sintático e semântico. Para os autores, a unidade de análise é a categoria que contém uma 
informação específica com uma determinada função na estrutura da história. E as categorias 
são organizadas hierarquicamente, como se pode ver na figura que a seguir se apresenta.

Introdução PERMITE Episódio

História

Introdução PERMITE Episódio

Sucesso Inicial  INDICA Resposta

Resposta Interna MOTIVA Sequência do Plano

Plano Interno MOTIVA Aplicação do Plano

Execução DÁ LUGAR A Resolução

Consequência Direta INICIA Reação

Figura 1. Estrutura de um episódio simples segundo Stein e Glenn (cit. por Marchesi & Paniagua, 1983, p.31) 
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Segundo os autores, as narrativas contêm uma introdução seguida de um conjunto de 
episódios. A introdução supõe a apresentação das personagens principais e do contexto 
da história, embora este último nem sempre seja apresentado. A introdução pode surgir no 
início da história ou em outra parte, se for necessário introduzir uma nova personagem ou 
dados contextuais. 

A introdução dá lugar a um episódio que contém em si um conjunto de acontecimentos, 
organizados numa sequência causal. O primeiro destes acontecimentos é denominado de 
Sucesso Inicial. Pode consistir num acontecimento natural, como a mudança do espaço 
físico, em ações por parte das personagens ou em vivências internas das mesmas. O sucesso 
inicial dá, por sua vez, lugar a uma resposta, interna, por um lado, e sequência do plano, 
por outro lado. 

A resposta interna reflete o estado psicológico das personagens decorrente do que se 
passou no sucesso e vai motivar a elaboração de um plano, consistindo num plano interno 
e na aplicação do mesmo. Segundo Marchesi e Paniagua (1983), o plano interno aparece 
com pouca frequência nas histórias infantis. Surge quando a personagem sente dificuldades 
em alcançar o seu objetivo e necessita de elaborar um plano estratégico para o conseguir, 
levando em conta as possíveis consequências decorrentes do mesmo. Nas narrativas do 
nosso estudo, também não nos pareceu que esta categoria assumisse uma função relevante, 
de modo que não a contemplámos na nossa análise. 

Passemos, então, à categoria execução que consiste na realização de uma ou várias 
ações que levam diretamente à solução, onde se incluem a consequência direta e a reação. 
A consequência exprime o sucesso ou insucesso do plano e pode consistir em estados 
físicos, ações ou acontecimentos naturais e inicia a reação, ou seja, o que as personagens 
sentem ou pensam sobre a sua situação ou o modo como as restantes personagens são 
afetadas. As reações podem consistir em respostas afetivas, tomadas de consciência ou ações.

O reconto para a apropriação do esquema da narrativa 
Sabe-se hoje que o reconto é uma das estratégias facilitadoras da aquisição do esquema 
protótipo da narrativa. Nos últimos anos têm-se desenvolvido estudos para tentar perceber os 
fatores que intervêm na recordação das histórias por crianças. Fatores cognitivos, motivacionais 
ou afetivos (León & Marchesi, 1987); familiaridade com o contexto da história, o interesse do 
sujeito pela narrativa e a sua empatia com o protagonista (Marchesi, 1983, cit. por León & 
Marchesi, 1987) podem influenciar a capacidade para compreender e recordar uma história. 

O reconto é tanto melhor quanto a estrutura da narrativa se adequa às expectativas do leitor 
e à identificação deste com as personagens, os locais… podendo até interpretar as ações 
do protagonista com maior ou menor benevolência. 

Segundo Marchesi (1983a) e Mandler (1981), a investigação experimental tem mostrado que 
os indivíduos conseguem recordar a sequência protótipo da narrativa, mesmo quando escutam 
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uma história desorganizada, acrescentando, se necessário, novas informações para completar 
as categorias que foram suprimidas ou para que a narrativa se ajuste às suas expectativas 
sobre a organização temporal-causal das narrativas em geral. 

4. O estudo
No ano letivo 2007/2008, realizámos um estudo comparativo e longitudinal de curta duração 
(entre novembro e junho do ano letivo) que procurou analisar a qualidade e a evolução da escrita 
produzida por alunos de 7.º e 8.º anos de escolaridade, sujeitos a práticas pedagógicas distintas. 
A escolha destes anos de escolaridade tem a ver com a intenção de se trabalhar com alunos 
entre os doze e os catorze anos, idade em que se entende que a iniciação à aprendizagem 
da escrita já está ultrapassada e a sintaxe da escrita tende a estar estabelecida (Kress, 1994).

A recolha de dados foi organizada em três fases: a primeira consistiu na passagem de um 
inquérito aos professores para identificar diferentes práticas pedagógicas. As respostas, 
sujeitas a um tratamento estatístico e a uma análise de conteúdo, permitiram a identificação 
de dois tipos de práticas. Foram selecionados oito professores, repartidos equitativamente 
por dois grupos, de acordo com o modo como afirmavam trabalhar a escrita com os alunos 
(Professores Tipo I e Professores Tipo II). 

Pediu-se a cada um dos professores que escolhesse quatro alunos de uma das suas turmas 
de 7.º ou 8.º anos de escolaridade, dois alunos mais competentes e dois alunos menos 
competentes na escrita de textos. 

No momento da recolha de dados, o grupo de trinta e dois alunos de ambos os sexos tinha 
idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos. 

A segunda fase (pré-teste) ocorreu no final do primeiro trimestre do ano letivo e consistiu 
na recolha de recontos escritos pelos alunos; o mesmo procedimento foi retomado no final 
do ano letivo (pós-teste). Foram utilizados dois contos de Miguel Torga da obra Os Bichos: 
“O Mago”, utilizado na fase de pré-teste, e “Nero”, no pós-teste. 

Tínhamos como objetivos:
 · Comparar diferentes práticas pedagógicas de professores no ensino da escrita e do texto 

narrativo;
 · Comparar a qualidade dos textos narrativos de alunos de 7.º e 8.os anos de escolaridade 

mais e menos competentes entre e intragrupos;
 · Comparar as evoluções na qualidade dos textos dos alunos da fase de pré-teste para 

o pós-teste.

E colocávamos como hipótese:
 · Diferentes práticas pedagógicas de produção de textos e, particularmente, do texto 

narrativo determinam diferentes níveis de qualidade nos textos ao nível do reconto de 
categorias, coerência e coesão dos mesmos. 
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Assim, esperava-se que, num contexto que assume a escrita como atividade fundamental 
do ensino/aprendizagem, propiciadora de uma comunidade reflexiva, cultural e comunicativa: 
 · os alunos conseguissem recontar melhor por escrito as histórias, reproduzindo 

coerentemente um maior número de categorias, no final do primeiro trimestre letivo e 
no final do ano. 

Critérios de análise dos resultados
Para a avaliação dos textos dos alunos, adaptou-se, como já referido, a gramática do texto 
narrativo de Stein e Glenn (cit. por Marchesi & Paniagua, 1983), que, como vimos, organiza 
as narrativas em categorias (Introdução; Sucesso Inicial; Resposta Interna; Execução; 
Consequência e Reação).

Para tentar perceber o modo como os alunos recontavam o conto, procedeu-se à análise 
de conteúdo de cada um dos textos e preencheram-se tabelas com indicações do que os 
alunos recontavam em cada uma das categorias. 

Após o preenchimento das tabelas, foi possível estabelecer os seguintes critérios na análise 
do reconto das categorias: 
 · o aluno desenvolve corretamente a categoria (como critério de avaliação, entendeu-se 

que uma categoria era corretamente recontada quando havia uma similitude do conteúdo 
semântico com a categoria original);

 · o aluno reconta alguns aspetos da categoria; 
 · o aluno introduz novos dados que comprometem a interpretação correta do conto original 

(quando existiam situações em que, numa mesma categoria, surgiam aspetos recontados 
corretamente e novos dados, prevalecia esta última);

 · o aluno não refere a categoria.

Deste modo, foi-nos possível analisar comparativamente a qualidade dos textos produzidos 
entre alunos mais competentes e menos competentes dentro de cada um dos grupos de 
professores e entre grupo, na fase de pré-teste e pós-teste, e chegar a algumas conclusões 
relativamente à evolução dos recontos. 

Devemos ainda referir que, na análise do reconto das categorias, foram consideradas evoluções 
da fase de pré-teste para pós-teste, situações em que:
 · No pré-teste, os alunos não referiam ou não desenvolviam a categoria e passaram a fazê-lo;
 · No pré-teste, os alunos introduziam novos dados e deixaram de o fazer;
 · No pré-teste, os alunos não referiam a categoria e passaram a fazê-lo, mesmo que 

introduzindo alguns novos dados.

Assumimos que o aluno mantinha o mesmo comportamento quando:
 · Recontava do mesmo modo a categoria;
 · Na fase de pré-teste não referia a categoria e na fase de pós-teste apenas introduzia 

novos dados, sem qualquer alusão a aspetos corretos da categoria.
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Sabemos, contudo, que, para que um texto narrativo faça sentido, não basta recontar cada 
uma das categorias, separadamente. São necessários outros elementos do discurso que nos 
permitam analisar a coerência e coesão do mesmo. Dada a impossibilidade de analisar todos 
os aspetos que intervêm na micro e macroestrutura de um texto, optámos por:
 · Verificar o modo como os alunos ligavam as diferentes categorias do conto, sendo 

desejável que utilizassem diversificadamente conectores, expressões temporais e causais, 
sinais de pontuação e parágrafos;

 · Verificar as expressões utilizadas para iniciar os recontos.

Considerámos também como fator de valorização dos recontos a introdução de diálogo. 

Discussão dos Resultados
A análise dos dados permitiu-nos confirmar a nossa hipótese inicial:
 · Diferentes práticas pedagógicas de produção de textos e, particularmente, do texto 

narrativo determinam diferentes níveis de qualidade nos textos ao nível do reconto de 
categorias, coerência e coesão dos mesmos. 

Os professores tipo I afirmam trabalhar com maior frequência o domínio da escrita do que 
os professores tipo II. Isso é visível pelo número de textos que os alunos produzem durante 
o ano letivo (>15 textos vs =<10 textos) e pela frequência com que ocorrem as atividades 
de revisão. Estas são apoiadas com guiões de revisão e materiais diversificados, tais como 
ferramentas tecnológicas, obras lexicográficas, textos-modelo e livros diversos. Nos guiões 
de revisão, os professores tipo I indicam como prioridade “o respeito pela tipologia textual”; 
“a organização das ideias” e “a pontuação”.

Os professores tipo II parecem encarar a atividade de escrita como um exercício de 
sistematização de regras gramaticais. Predomina o trabalho de correção por parte do professor. 
Quando existem guiões de revisão, chama-se a atenção dos alunos para aspetos que se 
prendem com “a ortografia”.

Como tínhamos verificado no enquadramento teórico, para se escrever bem narrativas é 
necessário escrever-se muito na escola (Alves Martins & Niza, 1998; Bruner, 1996; Dumortier, 
1989; Fayol, 1985; Niza, 2004). 

A insistência na revisão de texto, estimulando os alunos a levantarem questões aos seus 
escritos ou aos dos colegas, a analisá-los criticamente e a melhorá-los é a atividade 
metacognitiva por excelência. Mas formar alunos competentes na revisão de texto é um dos 
objetivos mais difíceis de conquistar no ensino da escrita porque exige um trabalho demorado 
sobre os processos de revisão de texto (Fayol, 1985; Rocha, 1999). Estes momentos de 
revisão devem acontecer em sala de aula com o apoio direto do professor, dos pares e 
de instrumentos específicos, como listas de verificação, que direcionem o olhar dos alunos 
para aspetos que se prendem com a coerência e outros que estejam a ser ou tenham sido 
trabalhados/ensinados (Curto, Morillo & Teixidó, 2000).
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Nos professores tipo I, as atividades de escrita ocorrem predominantemente em sala de 
aula, em dinâmicas de interação com os pares, o professor e o grande grupo, enquanto nos 
professores tipo II predomina a escrita individual, em sala de aula ou em casa.

Na linha das teorias socioconstrutivistas, a aprendizagem corresponde a um processo de 
construção pessoal de significados em que o indivíduo, através do domínio do sistema 
dos signos, se apropria dos saberes, instrumentos e processos culturais, em interacção 
com outros, em contextos autênticos de comunicação. Autores como Fayol (1996), Gilly 
(1988), Paoletti (1995) têm apresentado estudos que comprovam que o trabalho de pares, 
em interação, é potenciador de aprendizagens, uma vez que permite a comunicação e 
a construção permanente de significados, mesmo com pares heterogéneos (alunos mais 
competentes e alunos menos competentes). 

O mesmo sucede no trabalho de texto, sobretudo na revisão: o confronto com outro no 
momento da revisão do texto de um dos alunos coloca o autor perante problemas de 
coerência que, provavelmente, não detetaria por si só. A resolução de situações de conflito 
cognitivo deste tipo, geradas nas díades, permite avanços importantes no domínio da 
metatextualidade que, num trabalho individual ou em coletivo, centrado no professor, não 
teriam lugar ou seriam mais lentos (Alves Martins & Niza, 1998; Matta, 1989/1990; Santana, 
2007; Zammune, cit. por Boscolo, 2003). 

A escrita em pequenos grupos permite, só por si, diminuir a sensação de artificialismo das 
produções pelo facto de existir uma audiência, mesmo que seja o colega com quem se está 
a escrever, porque podem surgir múltiplas perspetivas e pontos de vista, enquadrados numa 
situação real de comunicação autêntica. 

Uma outra característica que diferencia os dois grupos de professores é, precisamente, o 
contexto autêntico de comunicação. Os professores do tipo I responderam que os textos 
dos alunos surgem ao serviço das intenções comunicativas destes, inseridos em projetos 
comunicativos ou rotinas, com vista a destinatários diversos que não apenas o professor. 
No grupo II, os textos são predominantemente entendidos como produtos para corrigir e 
avaliar por um único destinatário que é o professor.

Finalmente, parecem-nos notórias as diferenças que existem entre os grupos de professores no 
que diz respeito aos recursos pedagógicos de apoio à escrita. Nos inquéritos, os professores 
tipo I referem a utilização de materiais diversos, que não apenas o manual, a utilização de 
guiões de apoio à planificação e a frequência de leitura de textos (dos alunos da turma; de 
outros alunos; de autores), o que acontece em rotinas de leitura. No outro grupo, predomina 
a utilização do manual. Os guiões de apoio à planificação de texto e as rotinas de leitura 
são mais escassos. 

Graves (1991) e Pereira (2000) falam da importância da interação que deve existir 
permanentemente entre as leituras e os escritos dos alunos, estimulando-os a analisarem 
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criticamente tudo o que ouvem/leem, sejam textos dos seus pares ou de autores. Por outro 
lado, sabe-se que alguns alunos bloqueiam no momento da produção, alegando falta de ideias 
ou dificuldade na planificação e encadeamento das partes do texto. Clanché (1988) defende 
que o contacto com textos produzidos por outros alunos pode ajudar a desencadear a escrita. 

A análise de conteúdo dos recontos produzidos por quatro alunos de cada um dos professores 
permitiu-nos verificar que os alunos dos professores tipo I conseguem recontar um maior 
número de categorias do texto narrativo; não introduzem tantos elementos novos que 
comprometem a correta interpretação do conto original; recorrem a uma maior diversidade de 
elementos introdutores de cada uma das categorias e a uma melhor utilização da pontuação, 
apresentando, assim, textos mais coerentes do que os alunos dos professores tipo II.

Podemos inferir que as diferenças de resultados apresentadas na fase de pré-teste, no final 
do primeiro trimestre letivo, com os alunos dos professores tipo I a apresentarem melhores 
resultados, podem dever-se ao facto de os professores terem começado a implementar 
este modelo de trabalho da escrita logo no início do ano letivo, mesmo que não o tenham 
direcionado exclusivamente para o texto narrativo.

As diferenças entre os grupos mantiveram-se na fase de pós-teste, continuando os alunos 
dos professores tipo I a apresentar melhores resultados. Do início para o final do ano, 
verificaram-se mais evoluções nos alunos dos professores tipo I, com mais alunos a referirem 
e a desenvolverem um maior número de categorias, a não introduzir tantos dados novos 
e a apresentar textos mais coerentes, embora também se tenham registado evoluções em 
alguns alunos dos professores Tipo II.

As classificações de textos atribuídas por professores exteriores ao estudo confirmam também 
as diferenças existentes entre os dois grupos da amostra, na fase de pós-teste.

No que diz respeito aos elementos de coerência e coesão, houve evoluções na organização do 
texto em parágrafos e na utilização da pontuação, sobretudo nos alunos menos competentes 
do grupo dos professores tipo I. De acordo com o que diz Favart e Passerault (2000) sobre 
a relação entre a correta utilização da pontuação e a experiência de escrita dos alunos, 
podemos inferir que as evoluções registadas neste domínio se deveram à frequência das 
atividades de revisão realizadas em sala de aula, por este grupo de professores. 

Comparando, agora, os resultados dos alunos mais competentes com os menos competentes, 
independentemente do grupo de professores, verifica-se que estes últimos referem e desenvolvem 
menos as categorias da narrativa, em ambas as fases de recolha de dados. Tal facto pode 
dever-se a múltiplos fatores – cognitivos, motivacionais ou afetivos, já referidos. Vários estudos 
têm também mostrado que, desde muito cedo, as crianças conseguem recontar histórias (Fayol 
1985; Marchesi & Paniagua,1983; Teberosky, 1988) e, por volta dos doze anos, já terão adquirido 
o esquema narrativo semelhante ao do adulto com relações causais e temporais expressas 
corretamente. Mas sabe-se que nem todas as crianças são estimuladas a esta aprendizagem. 
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À semelhança do que sucedeu num estudo semelhante realizado por Stein & Glenn com 
alunos de seis e de dez anos (cit. por Marchesi & Paniagua, 1983), também no nosso estudo a 
categoria mais bem recordada foi a Introdução e a que levantou maiores problemas, a Resposta 
Interna. Na fase de pós-teste, registaram-se algumas diferenças: a Introdução continuou a ser a 
categoria mais bem recontada pelos alunos mais competentes; nos alunos menos competentes 
foi a Reação. Quanto às categorias menos recontadas, temos a Consequência, nos alunos mais 
competentes, e novamente a Resposta Interna, nos alunos menos competentes. 

A partir do que nos diz Marchesi (1983a), um reconto é tanto melhor quanto a estrutura da 
narrativa se adequa às expectativas do leitor. Podemos inferir que a categoria Reação adquiriu 
um maior peso na fase de pós-teste, pelo facto de o protagonista da história morrer e de 
este ser um desfecho previsível. 

Para além de não referirem ou não desenvolverem tanto as categorias, verificou-se que os 
alunos menos competentes, de ambos os grupos de professores, introduziam com maior 
frequência dados diferentes do conto original, provavelmente numa tentativa de ajustar a 
história às suas expectativas ou ao seu esquema conceptual da narrativa. 

Na fase de pós-teste, curiosamente, surgem diferenças entre os grupos. Os alunos dos 
professores tipo II continuam a não referir ou desenvolver as categorias do reconto; os alunos 
dos professores tipo I adotam mais a estratégia da introdução de novos dados. Pode-se 
inferir que tal facto se deve a um maior domínio do seu esquema conceptual da narrativa, 
numa tentativa de reajustar a história ouvida às suas expectativas e talvez também a um 
maior domínio na produção de textos. 

Conclusão
Sem o propósito de generalizar resultados, concluímos que as práticas pedagógicas de ensino/
aprendizagem da escrita determinam níveis de qualidade dos textos narrativos produzidos 
pelos alunos. 

Os resultados superiores dos alunos dos professores tipo I vêm confirmar as teorias e estudos 
apresentados na revisão de literatura. Efetivamente, os alunos parecem escrever melhores 
textos narrativos num contexto sustentado na diversidade de modalidades de trabalho, de 
instrumentos e de estratégias, que assume a escrita como atividade fundamental do ensino/
aprendizagem, propiciadora de uma comunidade comunicativa, cultural e reflexiva. A escrita 
cumpre, assim, a sua função de veículo de comunicação, de organização e de aprendizagem.

Parece-nos que este trabalho traz implicações significativas na didática do ensino e aprendizagem 
da escrita, tornando-se mais um exemplo comprovativo das atuais conceções psicopedagógicas.

Para que a escrita seja, de facto, perspetivada como um processo continuado e uma 
ferramenta de comunicação, aprendizagem e organização do pensamento é necessário criar 
condições pedagógicas que podem passar pela:
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 · Insistência na escrita em contextos autênticos de comunicação, em que os alunos 
têm a oportunidade de escrever diferentes tipos de escrita em função de finalidades e 
destinatários. Deste modo, o professor não é o único leitor nem avaliador dos escritos. 
Estes circuitos de comunicação podem traduzir-se na instituição de rotinas de leitura 
de textos dos alunos à própria turma ou a outras turmas, a alunos de outros níveis de 
escolaridade, à comunidade extraescolar; na divulgação dos escritos em projetos autênticos 
como a correspondência escolar, os jornais, os “blogues” de turma…

 · Insistência na revisão de textos, operação integrada no processo de escrita e que se afigura 
fundamental quando se trata da divulgação dos mesmos. Em coletivo, com os pares ou 
diretamente com o professor, a estratégia de aperfeiçoamento de texto é o momento por 
excelência para a consciencialização do processo de composição da escrita, para aprender a 
escrever melhor e para a concretização mais eficaz das intenções comunicativas dos alunos. 

 · Utilização de múltiplos recursos pedagógicos de apoio a todo o processo de escrita: 
ficheiros com diversidade de textos – de autores, de outros alunos, da comunicação social – 
para auxiliar os alunos no desbloqueamento inicial sobre como começar a escrever; 
guiões de apoio à planificação e revisão; listas de verificação; ferramentas tecnológicas; 
obras lexicográficas…

 · Organização social das aprendizagens escolares num contexto de cooperação com os 
alunos, em que estes se sintam elementos ativos e construtores das suas aprendizagens, 
aprendam a tomar decisões e a refletir sobre os seus percursos, sintam que o que 
aprendem pode ser ensinado aos pares.

As diretrizes que aqui apontamos, apoiadas na revisão de literatura e nos Programas de 
Português de 3.º ciclo de 1991, ecoam de igual modo nos atuais Programas. Neste último 
documento, a propósito dos resultados esperados, pode ler-se que, no final de ciclo, os 
alunos deverão ser capazes de: 

“Escrever para responder a necessidades específicas de comunicação em 
diferentes contextos”; 
“Recorrer autonomamente a técnicas e processos de planificação, textualização e 
revisão, utilizando diferentes instrumentos de apoio, nomeadamente ferramentas 
informáticas”;
“Escrever com autonomia e fluência diferentes tipos de texto adequados ao 
contexto, às finalidades, aos destinatários e aos suportes de comunicação” 
(Programas de Português do Ensino Básico, p.117).

Estamos conscientes das limitações do estudo apresentado, provenientes da restrição 
da amostra e da impossibilidade de observação direta das práticas dos professores para 
atestar as respostas dos inquéritos. Contudo, as conclusões revelam-se motivadoras de uma 
tomada de consciência para nós, professores, de como podemos ser verdadeiros promotores 
da aprendizagem. E incomoda-nos pensar que, em alguns momentos, o alheamento, a 
desmotivação ou o simples desconhecimento dos avanços que se têm produzido no ensino/
aprendizagem da escrita podem ser motivo de exclusão dos cidadãos da escola e da 
sociedade de informação em que vivemos. 
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A ideia do professor reflexivo, das culturas colaborativas e do trabalho em equipa de que 
falava Nóvoa (2007), na conferência da Presidência Europeia do Conselho da União Europeia, 
a propósito do que é preciso fazer no desenvolvimento profissional dos professores, pode 
ser a porta para a produção de conhecimento e avanços nas práticas dos professores na 
escola. Como refere Ann Lieberman (cit. por Nóvoa, 2007), “quando os professores aprendem 
mais, os alunos têm melhores resultados” (p.10). 
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Introdução
Se a formação de um indivíduo é resultante das interações que ele puder ter, não restarão 
muitas dúvidas de que, no seio de uma comunidade de desenvolvimento profissional (CDP), 
essas interações se potenciarão. Daí que tenha sido com muita energia que integrámos, 
em outubro de 2008, a comunidade educativa Educação em línguas: construir e partilhar 
a formação, dirigida aos professores generalistas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e aos 
professores de línguas dos Ensinos Básico e Secundário da região de Aveiro. As possibilidades 
de participação nesta CDP distribuíam-se por oficinas de formação centradas em objetos 
de ensino diferenciados. A oficina de formação1 que selecionámos correspondia à área em 
que sentíamos mais necessidade de reflexão e intervenção na prática letiva, o ensino da 
escrita. Aliás, o número de inscrições nesta oficina foi elevado, o que motivou a constituição 
de dois grupos de formação – Grupo de Trabalho C 1 (GTC1) e Grupo de Trabalho C 2 
(GTC2). Após algumas desistências e flutuações no número de participantes, foi constante 
a presença de um número total de 25 professores. Os colegas docentes participantes eram 
todos professores de línguas – Português, Inglês, Francês, desde o nível 1 ao 7 – dos 
2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Secundário, incluindo Cursos de Educação e Formação 
e Profissionais. O número total de alunos envolvidos nas intervenções didáticas decorrentes 
desta Oficina foi de 609.

Como finalidades gerais desta Oficina (presencial e à distância, suportada pela plataforma 
Moodle2), salientamos a criação de condições favorecedoras da emergência de alguns consensos 
sobre a didática da escrita, que viessem a ser fundamento para a conceção de dispositivos de 
trabalho didático e de materiais para os diferentes níveis de ensino (Simões, Cerqueira, Correia, 
Pereira, & Cardoso, 2010) e para diferentes contextos e instituições de educação implicados – 
disponibilizados entre os membros do grupo e divulgados oportunamente3.

1 Oficina de Formação Colaborar em práticas de ensino de escrita: que possibilidades de desenvolvimento profissional? 
(n.º CCPFC/ACC-54448/08), 75 horas, surgida no quadro do Projeto Línguas & Educação: construir e partilhar a 
formação (2007-2010), financiado pela FCT (PTDC/CED/68813/2006 e FCOMP-01-0124-FEDER007106).

2 http://cc-crie.dte.ua.pt/. 

3 Em colóquios do “Línguas e Educação” e em escolas – intervenções/ações de divulgação realizadas em coautoria 
com professores participantes da oficina.
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Do nosso ponto de vista, fomos desenvolvendo uma atitude simultaneamente indagativa, 
analítica e produtiva (Pereira & Cardoso, 2010), subjacente ao trabalho de ensino, de que 
também decorre a comunicação da experiência formativa e didática possibilitada pela 
oficina. De facto, a vontade de perspetivar linhas de continuidade para o trabalho realizado 
(nomeadamente a possibilidade de continuar a colaborar noutros projetos ou, até, de participar 
na escrita colaborativa de publicações sobre o processo formativo, experiências de ensino a 
que deu origem e seus efeitos, ao nível do desenvolvimento profissional e/ou da aprendizagem 
dos alunos e da relação que evidenciavam para com a escrita) está no âmago das razões 
que dão vida a este texto – um escrito a várias mãos – de duas professoras, formandas 
na Oficina (GTC2).

Apresentação dos projetos
Na oficina a que pertencemos, construímos projetos de intervenção em grupos diferentes, para 
públicos distintos, centrados no ensino de determinados géneros de texto que, em comum, 
tinham a predominância de sequências argumentativas, isto é, grosso modo, integravam um 
conjunto vasto dos designados escolarmente por “textos argumentativos”. Reportar-nos-emos, 
aqui, ao trabalho desenvolvido nos dois grupos que ambas integrámos e que designaremos 
por Projeto A e Projeto B. O grupo responsável pelo Projeto A era constituído por três 
professoras, cada uma tendo implementado o plano de ação construído colaborativamente 
numa das suas turmas – 9.º ano do ensino regular, 10.º e 11.º de cursos profissionais. 
O “plano de ação” comum foi assumido como referencial, tendo cada professora procedido 
a adaptações decorrentes quer da organização do programa de ensino em curso quer das 
necessidades dos alunos, o que deu origem a três subprojetos de cariz diferente, orientados 
para a aprendizagem de três textos argumentativos, mas identificados com géneros distintos 
– a carta de reclamação, descrição de uma ferramenta para justificar a sua utilidade em 
determinado contexto laboral e o texto de reflexão, conforme pedido no exame nacional de 
12.º ano. O grupo que desenvolveu o Projeto B, constituído igualmente por três professoras, 
elegeu este último género textual para o seu projeto de intervenção, que foi desenvolvido na 
turma da professora que lecionava esse ano.

No GTC2, entendemos que era interessante e necessário aferir o nosso “estado de arte” no 
que dizia respeito aos modos de os professores deste grupo ensinarem a escrever. Atribuindo 
visibilidade ao trabalho docente através da partilha e análise de experiências de ensino da 
escrita, gerou-se, assim, um clima de segurança e de disponibilidade que permitiu, logo à 
partida, que todos os formandos questionassem a abordagem da escrita em sala de aula, 
a partir das suas próprias experiências. Apesar de porem os alunos a escrever e de lhes 
corrigirem os trabalhos, os mesmos erros persistiam. Interrogávamo-nos, assim, sobre múltiplos 
aspetos da didática da escrita:
 · Que competências de escrita privilegiar, hoje?
 · Qual a relação entre a escrita não escolar e a escolar? Qual a importância da primeira 

para “motivar para a escrita” e para a perceção/compreensão da sua complexidade? 
 · Que relação com a escrita tenho e deixo transparecer aos meus alunos/influencia o meu 

ensino? Qual a relação dos meus alunos com a escrita?
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 · Qual a importância e que lugar em aula para as componentes do processo de escrita – 
planificação, textualização, revisão e reescrita – para uma maior proficiência nesta 
competência?

 · Como tornar a reescrita uma tarefa significativa e produtiva para alunos e professor?
 · Como fazer a revisão (fortemente associada a metacognição) sem enfado nem 

aborrecimento por parte dos alunos? (E sem que o professor saia extenuado, não vendo 
grandes resultados?)

 · Como é que eu corrijo os textos? Como avalio? (Que dados recolho/ seleciono?)

A orientação para corresponder didaticamente a esta problematização não tardou na nossa 
oficina. Se aceitámos que o processo de escrita carece de exercitação sistemática, também 
verificámos que é imperioso consciencializar, explicitar e selecionar. Esta foi a base e o desafio 
da nossa formação, como procuraremos sucintamente demonstrar.

Em primeiro lugar, são inúmeros os saberes em jogo na escrita de determinado texto e a 
nossa tentação, como professores, é a de “corrigir tudo” e/ou trabalhar todos os aspetos. 
Porém, é sabida a exigência cognitiva (e afetiva!) dos atos de (re)escrita e de revisão textual – 
mesmo para alguém com experiência a escrever, como o professor; por isso, sabemos agora 
que ensinar “muitas coisas novas” simultaneamente não pode surtir um efeito produtivo no 
saber que o aluno constrói sobre como se escreve um texto de certo género. Assim sendo, a 
palavra de ordem foi “selecionar”, tendo em conta i) conteúdos decorrentes da especificidade 
do texto em causa e ii) dificuldades diagnosticadas nos alunos.

No processo de consciencialização, estão implicados dois sujeitos – o professor e o aluno. 
O professor, que tem de alargar o leque de textos, na medida em que compreende que 
escrever bem não é um processo acabado e que a grande diversidade de géneros textuais 
implica um trabalho continuado da competência de escrita, que evolui e difere de género para 
género. Esta diversidade requer que o docente identifique e clarifique as linhas estruturantes de 
cada género, as suas características definitórias, para, posteriormente, as poder trabalhar com 
os alunos, sempre após um processo de seleção de conteúdos, ancorado nos desempenhos 
observados nos textos dos alunos. 

Assim, o aluno consciencializa-se também de que escrever bem não é um dom e de que, 
com dedicação, é possível comunicar por escrito o que quer ao seu recetor. Para isso, terá 
de reler os seus textos ou os dos colegas, refletir sobre os mecanismos utilizados e o seu 
grau de adequação e encontrar alternativas que correspondam à sua intenção (primeira ou 
posterior). Desta feita, da consciencialização deriva a capacidade de explicitar opções e 
conhecimentos construídos, transferíveis para outras situações. 

A experiência de formação também colocou os professores no papel de produtores de textos, 
aproximando-os assim das situações escolares em que os alunos escrevem. De facto, foi-nos 
proposta a publicação de textos de diferentes géneros (reflexões individuais, recensão crítica…) 
na plataforma moodle. Constatou-se que a adesão às tarefas de escrita não foi imediata, tal 
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como acontece com os alunos, de acordo com os relatos partilhados na oficina e mesmo no 
ambiente virtual. Gradualmente, os professores foram aumentando a frequência e a extensão 
dos seus “escritos”. Porquê? Porque escrevíamos para leitores “desconhecidos”? Porque 
partilhávamos a nossa “construção de conhecimento(s)”? Porque nessa partilha saíamos da 
zona de conforto para a da exposição, tal como os alunos? Mesmo assim, houve também 
quem tenha escrito em “termos pessoais e criativos”4. 

A oficina de formação constituiu um espaço de conceção e experimentação de práticas, 
todas desenhadas com base num dispositivo comum – a sequência de ensino (SE), descrita 
e fundamentada noutro lugar desta obra (Pereira & Cardoso, 2012). Destacaremos, para já, 
que a SE pressupõe um espaço de reconhecimento do ponto de partida de cada aluno 
(produção inicial), a identificação clara das linhas do género textual, conseguida sobretudo 
através da análise de textos mentores desse género, numa leitura que se orienta para a 
escrita – “ler com olhos de escrever” (Pereira & Cardoso, 2011) –, e a construção de módulos 
que potenciem uma confrontação das produções escritas iniciais e de texto(s) mentor(es), (re)
escritas parcelares e a construção de uma linguagem comum para avaliar e melhorar os textos.

As condições de produção deste artigo levaram a que, do projeto A, apenas se faça 
a descrição do subprojeto “Descrição de uma ferramenta para justificar a sua utilidade 
em determinado contexto laboral”, desenvolvido com uma turma do 10.º ano do ensino 
profissional. Esta circunstância não obstará a que nos refiramos ao trabalho das três docentes 
sempre que o contexto desta reflexão o justifique.

Os produtos de escrita dos alunos desta turma de 10.º ano revelavam muitas deficiências 
e, talvez por isso, havia reações muito negativas da parte dos alunos sempre que era feita 
qualquer proposta de atividade de produção textual. Daí que foi nosso objetivo verificar até 
que ponto um trabalho orientado e consciencializador dos processos escriturais potencia 
as aprendizagens dos alunos, apurando se os que manifestam fortes resistências à escrita 
reagem positivamente aos processos que visam facilitar a consciencialização de diferentes 
características textuais, predispondo-se para a produção textual. 

O grupo de trabalho do projeto B era constituído por três professoras, mas apenas uma 
lecionava o 12.º ano, em cuja turma, de 20 alunos, foi desenvolvida a experiência de ensino, 
como já referimos. A escolha do texto de reflexão ficou a dever-se a razões consensuais em 
relação a este género: nas provas de exame de Português no final do Ensino Secundário, 
geralmente no grupo III, é pedido um texto bem estruturado, entre 200 e 300 palavras, 
apresentando uma reflexão sobre um tema dado, com base num excerto, fundamentando 
o ponto de vista com recurso a dois argumentos, ilustrados cada um com um exemplo 
significativo. De acordo com a caracterização da professora titular da turma, os alunos 
revelavam muitas dificuldades na construção deste texto, confundindo frequentemente factos 

4 Para uma problematização sobre o papel da escrita como modo de os sujeitos/professores se desenvolverem 
profissionalmente no trabalho didático com esta competência vide (Pereira & Cardoso, 2010).



149Aurora Cerqueira & Betina Martins

e opiniões, revelando sérias fragilidades na ilustração com exemplos, muitas vezes por falta 
de conhecimentos ou de cultura geral, potenciadas pelo desconhecimento do tema. Além 
disso, apresentavam muitas dificuldades em citar, reportar um discurso de autoridade ou 
uma referência partilhada. 

O relato de cada uma das experiências dos projetos A e B, que a seguir apresentamos, 
é já o resultado da “filtragem” que se operou, possibilitada quer pelo modelo de formação 
escolhido (Pereira & Cardoso, 2010) quer pelo distanciamento pós-ação. Recordamos que 
a nossa ação didática se fundou em princípios relativos à didática do escrever, abordados 
e discutidos na formação, nomeadamente atualizados no dispositivo “sequência de ensino”, 
que, de resto, foi transversal aos vários desenhos didáticos do GTC2. O facto de a sequência 
de ensino integrar dimensões cognitivas, sociais e pessoais da escrita e, por conseguinte, 
a complexidade e instabilidade que a caracteriza (Pereira & Cardoso, 2010), torna-a um 
dispositivo fiável e flexível o suficiente, conforme o apresentam e fundamentam L.A. Pereira e 
I. Cardoso (2012), o que dispensa que aqui o façamos. A nossa opção é, preferencialmente, 
a do “relato reflexivo”.

Assim, tendo na base as etapas de uma SE, organizaremos este texto em torno de alguns 
eixos que consideramos fundamentais para estruturar uma intervenção didática no domínio 
da escrita, sem negligenciar a caracterização de cada uma das turmas envolvidas. O nosso 
principal contributo, com este texto, é o de evidenciar como nos foi possível adotar o 
dispositivo SE, embora com muitos ajustes – motivados, talvez, pelos nossos “hábitos” e 
“imperativos de ação” -, alguns dos quais se revelaram pouco produtivos. Não está em causa, 
como ficará evidente, mostrar um “percurso exemplar” de transposição didática da SE, mas 
testemunhar o que é, antes de mais nada, um processo (que continua) de apropriação de 
um dispositivo e da tentativa de o adaptar a outras formas de ação que a nossa prática 
vai legitimando e/ou cristalizando. Por isso, sempre que um texto aparecer precedido de 
asterisco, tal significa que se trata de um comentário baseado nas impressões pessoais 
dos formandos relatores dos projetos A e B. Propomos uma escrita pouco comum neste 
“contexto de produção”, mas que a maleabilidade do género permite e que se justifica como 
exercício de ensaio de um processo que está, ele próprio, em construção – a escrita sobre 
o nosso ensino da escrita que, como dissemos, nos acompanhou ao longo deste processo 
formativo e continua a interpelar-nos.
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1. Consciência das características do texto mentor

Grupo A Grupo B
Pré-intervenção: 
o texto mentor

A determinação das características do texto 
proposto aos alunos foi concretizada através 
da construção, em conjunto, de grelhas de 
análise (para auto e heteroavaliação), a qual 
se baseou unicamente nas representações das 
professoras do pequeno grupo.
* Teria sido muito proveitoso para todas nós 
que tivéssemos analisado previamente textos 
mentores com a intenção de determinar 
as suas características, as regularidades, 
o leitor padrão, as estruturas linguísticas 
predominantes…, o que possibilitaria 
o reajuste das nossas representações. 
E isto independentemente de serem esses 
os textos mentores a trabalhar com os alunos. 
De facto, apesar de ser isto que preconiza a 
SE, “saltámos” deliberadamente esta etapa 
por julgarmos que “esta parte” já era do 
nosso conhecimento.

Para nós, era imperioso que se conseguisse 
gerar em sala de aula mecanismos 
que conduzissem os alunos a reler os 
seus textos, a refletir sobre eles e a 
reescrevê-los. Assim, a determinação dos 
parâmetros que definem um bom 
“texto de reflexão” estaria a cargo da 
turma de 12.º, com a professora, a partir 
da análise de produções iniciais já com 
correções e comentários da professora, 
feitos fora da aula.

A escolha dos 
textos mentores a 
utilizar com 
os alunos

O processo de definição dos textos mentores 
a trabalhar com os alunos foi realizado 
individualmente, embora cada docente do 
grupo de trabalho, conhecedora dos dois 
outros projetos, tenha cedido a cada uma das 
colegas algumas sugestões de textos 
que encontrara ao longo da sua pesquisa.
* Os textos mentores selecionados foram-no 
mais por conterem estruturas linguístico-
discursivas da tipologia textual “argumentação” 
do que pelas especificidades do género, 
conceito que não estava ainda devidamente 
clarificado e que não distinguíamos muito bem 
de “tipo textual”. 
*Este foi o primeiro momento em que 
sentimos a força de estarmos juntas, cada 
uma facilitando as tarefas das restantes.

O processo de elaboração do “caderno 
de encargos” do texto de reflexão 
beneficiou do trabalho em grupo, pois as 
representações que cada professora tinha 
deste género foram sendo confrontadas, 
o que possibilitou algumas clarificações.
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2. Diagnose ou produção inicial
O espaço de reconhecimento do ponto de partida de todo o trabalho letivo é a diagnose. 
Conseguimo-la através do pedido de uma produção textual sem rede, ou seja, sem indicações 
muito precisas, na qual os alunos escreveriam o que e como soubessem, não deixando de 
solicitar a planificação, no caso de a fazerem. A leitura destes textos pelo professor permitir-
lhe-á identificar as fragilidades e construir uma sequência de ensino que procure respostas 
para as dificuldades encontradas. E surge o primeiro momento de seleção. Não é possível 
corresponder a todas as fragilidades de uma vez, pelo que é imperioso optar e essa opção 
recairá, tendencialmente, num domínio da macroestrutura e noutro da microestrutura textual.

Grupo A Grupo B
A diagnose partiu da redação, em pares, de um 
texto do género sobre o qual pretendíamos intervir – 
descrição de uma ferramenta usada nas aulas oficinais 
com explicação da sua utilidade – e baseou-se na 
criação de uma tabela (anexo A1) com os traços 
que entendemos serem os que evidenciavam as 
regularidades do género a ensinar/avaliar. 
No momento da planificação, entendemos que poderia 
enveredar pelo texto explicativo, dada a proximidade de 
ações linguístico-discursivas que este tem com o texto 
argumentativo (Ribas, 2001). No entanto, a interação 
com os alunos demonstrou inequivocamente que o texto 
explicativo teria de ser objeto de uma outra intervenção 
didática. Com efeito, os aspetos abordados na descrição 
já constituíam um núcleo assaz complexo para ainda 
ser exequível acrescentar-lhe um ou dois tópicos do 
texto explicativo.

A primeira versão* do texto de reflexão partiu da 
abordagem em aula daquele que veio a ser o nosso 
“texto mentor” – “Em defesa da cultura escrita”, 
de Alfredo Barroso – ao nível da estrutura tripartida e 
dos processos de planificação, textualização e revisão.
Pretendemos verificar se os alunos tomavam consciência 
das suas falhas e se conseguiam rever os seus textos, 
com base em instrumentos fornecidos pelo docente 
e se estes facilitavam e melhoravam a revisão e a 
reescrita do texto.
Procurámos seguir um percurso lógico de investigação 
para descobrir primeiro as carências e só depois eleger 
o que “ensinar”. Tendo em conta as limitações de 
tempo e de cumprimento do programa do 
12.º ano, resolvemos aproveitar os textos iniciais de que 
já dispúnhamos para concretizar o nosso trabalho, assim 
avançando no ensino. Tratava-se de uma reflexão sobre 
a infância, em cujas produções a docente realizara  
á a habitual e rotineira sinalização de erros de natureza 
variada, com algumas instruções de revisão, momento 
que decorreu no regular funcionamento das aulas.
*O aproveitamento de produções textuais anteriores 
poderá ter condicionado o rumo que escolhemos, na 
medida em que, ao querermos avançar rapidamente, 
não integrámos leituras fundamentais para um desenho 
adequado da SE. De facto, naquele momento ainda não 
tínhamos verificado que havia necessidade de selecionar 
de entre as várias dificuldades diagnosticadas, elegendo 
aquela(s) em que queríamos intervir. 
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Grupo A Grupo B
Acresce que, ao iniciarmos o Módulo 25, no qual os 
alunos teriam de produzir textos de índole lírica e ler 
poesias de Camões e de poetas contemporâneos, 
nos demos conta de que talvez fosse mais adequado 
abordar o retrato, texto descritivo de figura e 
comportamentos humanos, partindo da ideia da mulher 
ideal, pois seria o que estaria mais próximo de um 
texto “expressivo”, designação que é dada no programa. 
Por isso, acabámos por solicitar aos alunos uma outra 
produção inicial, desta feita acerca da mulher ideal.
Os registos permitiram ver, com alguma evidência, que 
as maiores dificuldades dos alunos (estas identificadas 
nas três turmas) se situavam no recurso a conectores 
interfrásicos e articuladores discursivos e na distinção 
entre facto e opinião, importantes para a estratégia 
argumentativa. No caso dos alunos que se ocupavam da 
descrição de uma ferramenta e argumentação em prol da 
sua utilidade nos trabalhos oficinais, salientava-se ainda 
o recurso quase exclusivo ao uso dos verbos ‘ser’ e ‘ter’ 
para enunciar as características das ferramentas e a 
ausência de um ponto de vista organizativo da descrição. 
Refira-se que, neste grupo, nenhum aluno planificou.
* A preparação da apresentação da SE aos alunos com 
a recolha das produções iniciais permitiu-nos ver que 
a atividade de diagnóstico não se pode esgotar num 
momento formal de início de ano letivo, contrariamente 
ao que parecem ser as nossas práticas comuns 
como professores.

5 Do programa de ensino profissional – não confundir com “módulos” da SE.
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Grupo A Grupo B
* Logo nesta fase foi visível a nebulosa que ainda 
constituíam para nós os conceitos de ‘género’ e 
‘tipo textual’. Com efeito, solicitámos aos alunos uma 
descrição de uma ferramenta com explicação da sua 
utilidade sem dar qualquer contexto de comunicação, 
como uma brochura para os alunos de Educação 
Tecnológica do 7.º ano, por exemplo. Os alunos foram 
colocados na situação de escrever para a professora por 
ausência de indicação de uma situação de comunicação 
que facilitaria a identificação de um destinatário possível 
e que é determinante na marcação do género. De facto, 
esta questão faz toda a diferença: pedimos aos alunos, 
do Curso Profissional de Eletricidade, que apresentassem 
uma ferramenta das que utilizavam nas aulas práticas; 
explicámos que quem lesse os seus textos deveria ficar 
a saber para que servia a ferramenta e ficar convencido 
da sua utilidade. O primeiro obstáculo à escrita foi a 
sensação de estar a escrever algo inútil, pois os alunos 
viam-se muito mais a mostrar o objeto e a exemplificar, 
na prática, o seu uso do que a explicar. Além disso, 
questionavam: “argumentar para quê?”; efetivamente, 
todos reconheciam a utilidade dos objetos em que 
pensaram e se mostravam capazes de o demonstrar 
à professora, única destinatária dos textos!
* Repare-se que a decisão de deixar para uma outra 
intervenção didática o tratamento de estruturas do texto 
explicativo/ argumentativo está ancorada na convicção 
de que, para promover o ensino da escrita, o professor 
necessita de selecionar os processos e conteúdos, 
sob pena de, ao querer ensinar tudo, acabar por não 
promover as aprendizagens.
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3. Desenvolvimento do plano de ação 
Após a identificação das fragilidades dos textos dos alunos e a seleção daquelas sobre as 
quais iríamos intervir, chegava o momento de planificar a SE. Escolher os textos mentores que 
analisaríamos com os alunos numa leitura orientada para a identificação das características 
próprias do género era uma tarefa prioritária. Ora, este conceito, como já referimos, não foi 
suficientemente esclarecido por nós, o que nos levou a considerar muito mais as características 
próprias das sequências textuais argumentativas, negligenciando outros aspetos determinantes 
que localizam o texto num dado contexto e lhe conferem sentido e orientação (vai ser escrito 
para aparecer onde, para quem ler, com que propósito…). Apesar disso, cada elemento do 
grupo A trabalhou um (género de) texto diferente, pois apercebemo-nos da diversidade de 
textos que cabia dentro da designação “texto argumentativo”.

 Seguidamente, apresentaremos as diferentes atividades realizadas com os alunos, 
tendo em conta os seus resultados e não o questionamento feito sobre os diferentes 
momentos de planificação e/ou reajuste. Assim, num primeiro momento, indicaremos os 
textos mentores; seguidamente, relataremos as atividades realizadas e refletiremos sobre as 
produções finais.

Grupo A Grupo B

Textos mentores
O plano de intervenção decorreu no período em que se 
desenvolvia o módulo 2, Textos Expressivos e Criativos 
e Textos Poéticos, o que condicionou as intenções 
iniciais e nos fez adotar a temática da mulher ideal. 
Assim, os alunos leram e/ou ouviram:
“Ondados fios de ouro reluzente” de Camões;
“Endechas a Bárbara escrava” de Camões;
“Piolhos cria o cabelo mais dourado” de Bocage;
“Tigresa” de Caetano Veloso.
Com estes textos, os alunos fizeram desconstrução 
de metáforas e refletiram sobre nomes e adjetivos 
caracterizadores bem como sobre o ideal de beleza. 
Para além destes textos, leram ainda “Homero” de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, cuja análise incidiu 
na metáfora como elemento organizador da descrição.
*Houve claramente alguma deriva entre a produção 
inicial e o desenho do plano de intervenção; isto 
deveu-se aos diferentes momentos de tomada de 
decisões e ao ritmo lento de todo o processo de 
aprendizagem. 

Textos mentores
O plano de trabalho, em aula, foi desenvolvido a partir 
da análise de um texto de reflexão, “Em defesa da 
cultura escrita”, de Alfredo Barroso (Anexo B1); as 
restantes atividades decorreram da análise e revisão das 
produções dos alunos e consequente reescrita. Note-se 
que esta intervenção didática se iniciou ao mesmo 
tempo que a oficina (outubro de 2008), o que gerou 
desfasamentos entre o conhecimento que nesta se foi 
construindo e as conceções iniciais das professoras, que 
condicionaram o desenho da intervenção. Assim, alguns 
dos conceitos com que o grupo contactou em janeiro/
fevereiro não puderam ser equacionados na fase inicial 
da intervenção.
Esta etapa inicial, aplicada pela professora titular, 
organizou-se em duas fases:
Análise da estrutura tripartida do texto referido em 
interação oral; 
A transposição para a produção escrita (200 a 300 
palavras), respeitando os processos de construção 
textual da planificação à revisão, de acordo com 
a temática “Infância, idade de ouro”, dado o 
enquadramento prévio e estudo de F. Pessoa ortónimo; 
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* Só após o que aprendemos numa sessão plenária 
em janeiro sobre a desconstrução do texto mentor, 
a partir de uma tarefa prática baseada no artigo 
“Escribir para aprender: estrategias para transformar 
el conocimiento” (Castelló, 2008), é que concebemos 
o plano do trabalho, revisitando aquele que passámos, 
então, a designar por texto mentor. Para tal, 
elaborámos uma tabela de caracterização com as 
categorias “introdução, desenvolvimento e conclusão”, 
subdivididas nos respetivos indicadores – linguísticos, de 
sequencialização, planos argumentativos – e exemplos 
transcritos do texto mentor. A desconstrução deste texto 
foi sustentada teoricamente em Séquence didactique, 
Point de vue 8e – 9e Corome (Erard, 2000) (Anexo B2).
*Esta tabela ajudou-nos, de facto, a perceber a 
complexidade das malhas que teciam o texto de 
reflexão, em geral, e o texto mentor, em particular, e 
o quanto a tarefa proposta inicialmente aos alunos era 
exigente, um passo de gigante, mesmo para alunos 
do 12.º ano. Percebemos que não bastava explorar 
oralmente a estrutura tripartida do texto (como foi feito) 
para que, milagrosamente, os alunos produzissem um 
texto de reflexão. Na verdade, pretendíamos avaliar 
o texto de reflexão produzido pelos alunos, mas 
não tínhamos facultado qualquer instrumento para 
esse fim, baseando-nos apenas na presunção dos 
conhecimentos prévios e na mimese do texto lido, mas 
não devidamente explorado como mentor.
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Atividades de escrita
Conceção de uma metáfora para referir uma parte do 
corpo da mulher (em pares);
Redação de um pequeno texto, a partir de modelo 
(Pereira e Azevedo, 2002: p. 87), para evitar o uso de 
SER e TER (em pares) (Anexo A2);
Construção de um texto sobre a dimensão mais 
importante numa mulher (física ou psicológica) e 
explicitação das razões dessa importância (em pares);
Elaboração coletiva de um texto à semelhança do 
referido na alínea anterior, com orientação para a 
articulação do texto.
Os alunos demonstraram aderir à temática escolhida, 
revelando algum entusiasmo; no entanto, não deram 
mostras de se empenhar mais no ato de escrita. 
A primeira atividade resultou sobretudo para a 
compreensão do que é uma metáfora, o que teve 
consequências no domínio da leitura, pois os alunos 
passaram a intuir com mais acerto as alusões dos 
textos poéticos.
* Esta atividade mostrou-nos claramente que há um 
vaivém de conhecimentos entre a leitura e a escrita, 
e que a escrita é um processo muito eficiente do 
ponto de vista epistémico pois o investimento que os 
alunos tiveram de pôr na construção das afirmações 
metafóricas permitiu-lhes perceber mais adequadamente 
como funciona o processo.

Atividades de escrita
Devolução dos textos aos alunos, com instruções para a 
primeira revisão.
Nova devolução dos textos para segunda revisão.
Nesta segunda versão, constatámos a ineficácia da 
metodologia seguida, abandonámos a ideia inicial 
de construção de uma grelha padrão e produzimos 
instruções para correção, elaboradas para cada um dos 
alunos. Como tivemos de escolher as palavras para 
escrever instruções claras e precisas que levassem 
os alunos a refletir e a autocorrigir-se, esta tarefa 
continuou a revelar-se muito morosa face ao tempo 
disponível para recolher e analisar os dados para a 
investigação. Delineámos então uma terceira etapa:
3- Observação de três casos, de perfil escritural 
diferenciado – um aluno com muitas dificuldades, um 
aluno “médio” e outro “bom”.
Constatámos que estes alunos foram extremamente 
colaborantes com a professora titular, sujeitando-
se à terceira reescrita do seu texto, cujas fases se 
prolongaram no tempo, entre janeiro e abril de 2009.
* Note-se aqui como resistimos a abandonar a prática 
habitual de revisão, pois, ao invés de selecionarmos um 
desempenho/conteúdo a trabalhar com todos os alunos, 
optámos por selecionar três alunos que continuaram a 
corrigir o texto em todos os domínios assinalados.
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A segunda atividade visou dar aos alunos um exemplo 
de construção frásica que possibilitava evitar o uso 
de ‘ser’ e ‘ter’, propondo em seguida a replicação do 
modelo a partir de novos dados. 
A atividade 3 demonstrou a dificuldade com que 
os alunos justificavam os seus pontos de vista, na 
medida em que a maior parte das suas razões era 
«pescadinhas de rabo na boca». Veja-se, a título de 
exemplo, a seguinte afirmação: «Uma mulher tem de 
ser fiel, verdadeira, porque não gosto de falsidades e 
traições.» Esta e outras afirmações foram observadas 
em conjunto com os alunos e todos verificámos como 
não justificavam o ponto de vista assumido.
* Verificara, na diagnose, que as aprendizagens 
deveriam incidir no domínio da descrição. Pelos 
constrangimentos do programa de Português do curso 
profissional em que estavam os alunos, abandonei 
a produção inicial e pedi outra – mais uma vez a 
descentração relativamente ao género e as práticas 
habituais – “ensinar a escrever é pôr os alunos a 
escrever, sem noção das fronteiras entre os diferentes 
géneros textuais” – levaram a melhor.
* Foi impossível ficar indiferente à forma de 
apresentação das razões, o que me levou a analisar, 
em conjunto com os alunos, diferentes afirmações, 
vendo por que motivo não justificavam nada. Assim, 
apesar de saber que a explicação viria a ser objeto de 
ensino numa outra sequência, não deixei de aproveitar 
a oportunidade para refletir sobre a argumentação. 

No final do processo, já com mais sustentação teórica, 
construímos e aplicámos a todos os alunos um 
questionário (cf. Anexo B3, Silver, A. & Lee, S., 2007), 
para obter feedback sobre as instruções/revisões do 
professor, uma vez que tínhamos verificado que estas, 
por várias vezes, levavam os alunos a agir de forma 
contrária à pretendida. Além disso, os três alunos da 
amostra e as professoras do grupo preencheram uma 
grelha de avaliação do texto produzido (cf. Anexo B4, 
Erard, 2000) para promover a consciencialização e a 
reflexão sobre os progressos realizados.
* O tratamento dos dados assim recolhidos permitiu-nos 
perceber que os progressos tinham sido muito inferiores 
ao expectável, sobretudo se se tivesse em conta todo 
o investimento de tempo e esforço das professoras 
do grupo. Aqui, compreendemos por fim onde havia 
residido o nosso erro de percurso – não selecionáramos 
os conteúdos a trabalhar. Só após esta tomada de 
consciência, já tardia, em abril de 2009, projetámos 
uma SE sobre o “uso da citação 
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A atividade 4 foi decidida dados os problemas e 
obstáculos aparentemente inultrapassáveis e realizada 
na aula seguinte. Foi nessa altura que percebi porque 
tinha sido ainda mais difícil encontrar justificações: os 
alunos tinham, quase todos, optado pela importância da 
dimensão psicológica da mulher, pois julgavam que era 
o que eu achava. Quando perceberam que eu não tinha 
uma opinião definitiva sobre o assunto, “suspiraram de 
alívio” e puderam ser mais genuínos, o que melhorou 
a qualidade das razões adiantadas. A seleção dos 
conectores para o texto foi feita por eles, após analisarem 
a relação que as duas frases estabeleciam. Pareceu-me 
uma atividade proveitosa, já que, nas produções finais, 
até os alunos muito fracos se preocupavam com a sua 
colocação no texto.
* Uma SE é um instrumento dinâmico e, como tal, 
admite ajustamentos ao percurso resultantes dos 
comportamentos observados nos alunos. Tal foi o caso 
desta produção coletiva, que não estava inicialmente 
prevista.

no texto argumentativo” (cf. anexos B5 e B6, Jesperson, 
J., Reichler- Béguelin, M.-J., 1997) – uma das 
principais dificuldades diagnosticadas nas primeiras 
versões dos textos dos alunos – que já não foi possível 
aplicar na turma para analisar os resultados, por razões 
de limitação temporal no 12.º ano e porque na oficina 
já não havia tempo para aplicar e analisar os dados. 
* Concluímos, também, que a revisão continuada pode 
ter alguns efeitos perversos em alunos que acumularam, 
ao longo da escolaridade, dificuldades de escrita 
acentuadas: abandono e adulteração do texto original; 
repetição dos mesmos erros; incorreções na 2.ª versão 
do que estava bem na 1.ª; ocorrência de novos erros 
resultantes do desvio do texto original; desconhecimento 
da metalinguagem e terminologia específicas expressas 
nas instruções de reformulação das professoras. 
Da análise e discussão entre nós e com as formadoras, 
surgiram novas “luzes” de interpretação dos resultados 
menos bem-sucedidos, eventualmente ligados a alguns 
dos seguintes fatores:
ao procurar monitorizar a reescrita/revisão dos textos 
de três alunos, ficámos na expectativa de que assim 
atingissem versões finais com uma qualidade muito 
superior; contudo, algumas das nossas instruções 
remeteram para acréscimos textuais, que exibiram novos 
problemas, tornando difícil dar por concluído o processo; 
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Produção final
Para produção final, voltámos à primeira ideia: foi 
solicitado aos alunos uma descrição da ferramenta com 
argumentação em prol da sua utilidade para publicar na 
brochura das “Jornadas Técnicas” que haviam decorrido 
na escola, na semana anterior, e nas quais os alunos 
haviam participado.
A insatisfação face às produções dos alunos levou-me a 
apreciar os textos com as minhas colegas do pequeno 
grupo e, após ter ouvido as suas sugestões, decidi 
solicitar aos alunos que analisassem a produção final 
(e também a inicial) de acordo com os descritores de uma 
grelha (ANEXO A3) e que escrevessem de novo o texto, 
procurando reparar o que encontrassem menos bem.
A grelha para análise dos textos foi construída a partir da 
tabela de análise das produções iniciais (Anexo A1), mas, 
como se destinava ao uso dos alunos, os descritores 
foram muito mais rigorosos e elaborados em função do 
texto a cuja análise se destinavam.
* Esta é uma característica que deve prevalecer em 
todas as grelhas de análise de texto, sejam para uso 
nosso ou dos alunos. Elas devem ser construídas 
especificamente para cada género textual e respetivo 
texto empírico “encaixado” nesse género 
(com um assunto próprio, etc..), para poderem cumprir 
a função a que se destinam: orientar o olhar sobre a 
produção textual. 
Os alunos empenharam-se, embora por vezes se 
manifestassem incrédulos face a tantas “facilidades” 
para poderem melhorar os seus textos. Também 
achavam que tal era desnecessário. Porém, ao saberem 
que apenas a última versão seria classificada, não 
tiveram dúvidas e lançaram-se mesmo ao trabalho, 
sempre em pares.
* Guardo a convicção de que, para alunos com muitas 
resistências à escrita, o trabalho de pares ajuda a dar 
os primeiros passos com menos medo de errar. 

a nossa elevada expectativa não encontrou 
correspondência nos textos finais, talvez porque 
tenhamos dado instruções de reformulação sobre 
demasiados aspetos ao mesmo tempo – isto é, não 
focámos a reescrita em dois ou três aspetos (por 
exemplo, as maiores dificuldades encontradas, em 
geral, nos alunos), mas fizemos comentários sobre 
muitos saberes em jogo no processo de escrita do 
“texto de reflexão”– ortografia, precisão lexical, uso de 
argumentos de autoridade, etc… 
* Sentimos imensa dificuldade em fragmentar a 
apreciação deste género de texto, focando-nos em duas 
ou três dimensões a aperfeiçoar, porque nos parecia 
que, ao nível do 12.º ano, todas as dimensões tinham 
de ser melhoradas. 
Se voltássemos ao início, relegávamos a tentativa de 
fazer os alunos ultrapassarem todas as dificuldades 
detetadas por nós nos seus textos e teríamos avançado 
logo para um módulo orientado para a citação de 
argumentos de autoridade, observando só esse nível de 
desempenho nas várias versões e procurando que os 
alunos melhorassem, pelo menos, nesse aspeto.
* Reconheço, agora, que estas reflexões pós-ação 
foram para mim o constructo mais evidente desta 
experiência formativa, o que mais abalou e revolucionou 
as minhas práticas até então. Considero mesmo que 
foi benéfico termos feito um percurso sem o êxito 
esperado, pois foi o que me permitiu virar a página das 
minhas representações sobre o ensino da escrita como 
processo.
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* A grelha apresentava muito circunstanciadamente os 
dados que os alunos necessitavam de planificar. Todos o 
fizeram e muitos consideraram que assim era mais fácil 
escrever o texto, pois já não tinham de se preocupar 
com o que iam escrever. Sei hoje que ficaram mais 
livres para poderem prestar atenção ao “como escrever”.
As composições finais apresentaram acentuadas 
melhorias, como pode constatar-se pela leitura, por 
exemplo, dos textos produzidos sobre a mala de 
ferramentas (Anexo A4).
* Repare-se que estas MELHORIAS devem ser 
observadas nos aspetos que tinham sido eleitos 
para trabalhar: ponto de vista da descrição, metáfora 
organizadora e conectores. 
Verificámos que as diferentes atividades, conduzidas 
para a consciencialização de diferentes características 
textuais, bem como de alguns processos de produção 
textual, nomeadamente a planificação, predispuseram os 
alunos para a escrita, o que representa uma resposta 
afirmativa à nossa questão inicial. 

 Eu, que preparava uma dissertação sobre o Contrato 
de Leitura e a Oficina de Escrita em portefólio, julgando 
que já sabia muito sobre o campo e as virtudes 
da oficina de escrita, eis que afinal constato que 
esta de pouco serve se se limitar aos subprocessos 
“planificação, textualização e revisão”, através da “mão” 
do professor, nas “velhas” operações “acrescentar, 
retirar, substituir e deslocar”, tal como fazia a professora 
“Maria”, do artigo de Castelló citado, sendo que o 
texto final pertence mais ao professor “bombeiro”, no 
combate a todos os “fogos” do texto, do que ao aluno 
que o concebeu.
Logo, reconheço que vale a pena pesquisar, ler 
e sustentar teoricamente as opções didáticas, os 
dispositivos de ensino e a construção dos materiais 
produzidos. São esses instrumentos que nos tiram do 
lugar onde estamos, da nossa zona de conforto, e nos 
levam mais longe, para um desassossego porventura 
mais útil e estimulante.

4. Avaliação
Nesta secção, pretendemos salientar a importância dos diferentes momentos de recolha de 
dados ao longo de uma SE, mostrando como servem a aprendizagem. 

Assim, e como já apontámos, é importante que a diagnose seja sempre tida em conta, 
tanto em momentos construídos expressamente para essa recolha de dados, como através 
da utilização de dados recolhidos com outros fins, eventualmente noutros contextos. O 
fundamental é organizar os dados recolhidos para proceder a uma tomada de decisões 
sustentada sobre os desempenhos/conteúdos a trabalhar ao longo da SE.

Ao longo das etapas da SE, será útil procurar promover estratégias e atividades diferenciadas, 
como, por exemplo, a análise de textos entre pares, para que o professor não seja o único 
avaliador (juiz); também a autoavaliação surge como um momento de consciencialização das 
virtudes e fragilidades de cada escrevente. Obviamente, afiguram-se como fundamentais os 
feedbacks especializados do professor que monitoriza todos estes processos, contribuindo 
assim para a clarificação dos mecanismos de produção textual. Saliente-se que todos estes 
momentos deverão ser servidos por instrumentos rigorosos, construídos/ coconstruídos 
expressamente para o género textual em estudo e tendo em conta os assuntos abordados 
por esses textos. 
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Deste modo, o momento de classificação do texto será um momento final, para verificação 
das aprendizagens que a SE quis promover. Por isso, e tendo em conta o processo seguido, é 
indispensável que nós, professores, valorizemos acentuadamente os desempenhos/conteúdos 
trabalhados no conjunto dos descritores que formulámos para avaliar a qualidade do texto, 
valorização que terá substância pelo peso percentual atribuído a esses desempenhos em 
detrimento dos outros, os ainda não trabalhados.

Impressões… 
Para concluir esta reflexão, procuraremos deixar impressas as ideias fundamentais relativamente 
a todo o trabalho desenvolvido, com particular incidência na nossa construção profissional.

O percurso realizado ao longo da oficina de formação foi vivido por cada grupo de forma 
diferente e por cada professor em particular. Neste texto demos conta dos projetos concebidos 
a partir de uma matriz comum, o dispositivo didático facultado pelo grupo de investigadores 
da Universidade de Aveiro com o qual desenvolvemos a oficina de formação sobre escrita, no 
âmbito do projeto Línguas e Educação: Construir e Partilhar a Formação. Como ficou claro, 
a SE é um dispositivo didático que deixa amplas liberdades aos docentes (repare-se que o 
grupo A tinha três subprojetos, cada um com os seus instrumentos), mas não é um dispositivo 
cuja ‘aplicação’ se possa considerar automática. Exige uma atitude de questionamento ativo 
até se poder considerar que os mecanismos em interação já estão interiorizados. Por isso, 
advogamos um trabalho desenvolvido em colaboração, que se torna uma mais-valia para a 
promoção de momentos de reflexão partilhada que, devidamente organizada, conduzirá a 
uma mudança real nas práticas.

No que respeita ao desenvolvimento profissional, ambas sentimos que o contexto da 
experiência didática implicou a sua avaliação após a intervenção, o que foi muito proveitoso 
para a formação, na medida em que houve muito conhecimento que pôde estabilizar-se graças 
aos diferentes textos que escrevemos. Com efeito, o modo como vivemos a nossa formação 
funcionou como um espelho inteligente do trabalho que cada docente deverá desenvolver 
com os seus alunos, seja pela seleção que for capaz de operar, seja pela consciencialização 
que conseguir estimular. Este olhar ao espelho, sem tiques narcísicos, confrontou-nos com 
as nossas inseguranças e reconfigurou as nossas práticas, quer de ensino da língua quer da 
escrita. Aprendemos a importância da focagem e da seleção dos aspetos a aprofundar ao 
nível das microestruturas textuais; aprendemos ainda a relevância da conceção de exercícios 
para os alunos construírem conhecimento mobilizável para outras situações, por exemplo, ao 
nível do conhecimento de metalinguagem, nomeadamente para conseguirem olhar de novo 
para o seu texto e corrigi-lo/melhorá-lo.

Para nós, mais importante e formativo do que corresponder ao resultado esperado foi descobrir 
o inesperado (apesar da nossa experiência profissional) e tentar perceber as razões da 
consecução parcial dos objetivos e o questionamento dos pressupostos teóricos defendidos 
em articulação com a prática pedagógica e seus constrangimentos. Então como agora, 
muito humildemente reconhecemos que, deste modo, tomámos melhor consciência do nosso 
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papel e aprendemos a aprender de uma forma dura, que é errando. E errar em conjunto foi 
deveras reconfortante, não estávamos sós. Realmente, o trabalho colaborativo revelou-se um 
poderoso aliado em dois níveis: entre pares, colegas de oficina/de escola, e entre instituições, 
nomeadamente entre ensino superior e não superior. No primeiro caso, veja-se, por exemplo, 
o grupo A, no qual todos os níveis de intervenção eram diferentes e isso não obstou a que se 
pudesse construir um percurso conjunto, o que demonstra que a colaboração não é exclusiva 
de professores que lecionam o mesmo nível; há muitas mais possibilidades de caminhos de 
diálogo entre os professores de uma escola. É questão de buscar a conjugação de vozes. 
No segundo caso, está o projeto Línguas e Educação, que demonstrou a complementaridade 
experiencial entre os indivíduos dos diferentes graus de ensino. 

Finalmente, e para concluir, salientamos que todo o processo de aprendizagem no contexto 
da oficina teve consequências nos caminhos de formação futuros, pois ficaram evidentes 
necessidades de formação, nomeadamente no campo do ensino explícito da escrita, em 
particular a natureza dos géneros textuais (Bronckart, 1996; Marcuschi, 2005), determinante 
para a construção do conhecimento através da escrita em vários formatos e contextos, e 
novas abordagens da gramática e o lugar que terá de ocupar na aprendizagem da construção 
dos textos. 
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Introdução
O texto que agora apresentamos dá conta da Oficina de Escrita realizada no âmbito do II Encontro 
Nacional de Oficinas de Escrita/IV Encontro de Reflexão sobre o Ensino da Escrita (Universidade 
de Aveiro, outubro de 20091). A oficina foi assim pensada, desde o início, numa dupla vertente: 
por um lado, para ser realizada com os colegas docentes inscritos na Oficina, como foi o caso 
em Aveiro; por outro, como experiência e/ou sugestão suscetível de ser retomada e recriada para 
uso em sala de aula, à medida do interesse e da necessidade dos professores. 

Apesar de o objetivo de uma oficina não ser de ordem teórica, pareceu-nos útil referir 
brevemente, numa primeira parte, alguns dos aspetos determinantes do enquadramento 
teórico em que assenta a conceção da oficina. Passa-se depois à apresentação da oficina 
propriamente dita, que inclui descrição metodológica, análise textual e propostas de escrita. 

1. Enquadramento teórico
1.1. O Interacionismo Sociodiscursivo
Em traços gerais, poder-se-á afirmar que o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) não constitui 
um quadro teórico linguístico, mas sim um posicionamento epistemológico e político que toma 
em consideração a pessoa humana como ser social, cujo desenvolvimento é, naturalmente, 
complexo.

Para Bronckart (1999, 2004a, 2004b, 2004c), desde o nascimento, a pessoa está imersa num 
meio já constituído que a influencia, mas que também é por ela transformado através do seu 
agir individual. À medida que se desenvolve, o ser humano apre(e)nde as significações sócio-
-históricas que possibilitam a sua atuação como ser social; e isso dá-se, principalmente, por 
meio da linguagem. É também por meio da linguagem que a pessoa constrói representações 
coletivas (os mundos formais de conhecimento) e transmite aos seus descendentes os 
“modelos” de comportamento social, de entre os quais destacamos os modelos textuais, 
designados géneros de texto. Trata-se de formas comunicativas que constituem categorias 
abstratas, socialmente indexadas e reconhecidas numa determinada situação comunicativa 
(Bronckart, 1999: 137). Esses modelos abstratos são adotados e adaptados manifestando-se 

1 Departamento de Educação, eventos - http://www.ua.pt/de/PageText.aspx?id=9834
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por meio dos textos. Assim, os textos, tal como circulam em sociedade, são os objetos 
empíricos à disposição do linguista (Coutinho, 2006).

É possível, então, afirmar que cada utente da língua, graças à experiência individual, tem 
mais ou menos consolidadas variedades de modelos que permitem a produção de textos 
orais/escritos. Consideramos pertinente, como caminho possível para o ensino da escrita em 
contexto educacional, tomar tal experiência como ponto de partida para a elaboração de 
atividades de escrita, a fim de aferir os aspetos já assimilados pelos educandos e identificar as 
necessidades a serem trabalhadas. A noção de sequência didática (SD), que será apresentada 
no ponto seguinte, permitir-nos-á desenvolver este aspeto.

1.2. Escrita e sequência didática
A escrita é uma competência claramente complexa, devido aos processos cognitivos 
envolvidos que têm de funcionar em simultâneo, nomeadamente a representação da situação, 
a elaboração dos conteúdos, o planeamento e a realização linguística do texto. Em cada um 
destes níveis, os alunos deparam-se com problemas específicos de cada género, revelando 
frequentemente pouca segurança e autonomia na produção escrita. 

A fim de preparar os alunos para um crescente domínio de produção de géneros orais 
ou escritos, Dolz & Schneuwly (2007) propõem o recurso a modelos didáticos de género 
(MDG)2 que, seguindo a perspetiva do ISD, constituirão a base da construção de sequências 
didáticas. Estas, por sua vez, representam um conjunto de atividades equivalentes a unidades 
específicas de ensino que devem respeitar as capacidades de linguagem3 dos alunos. Assim, 
este modelo de ensino promove o desenvolvimento do conhecimento do género em estudo e 
possibilita aos alunos a aquisição de estratégias que os levem a ser autónomos na produção 
de géneros textuais diferenciados. Através da implementação de sequências didáticas, será 
possível direcionar os alunos para as seguintes metas:
I. domínio das habilidades linguísticas características dos principais géneros textuais públicos; 
II. formação de uma relação consciente com o seu comportamento linguístico, adquirindo 

procedimentos de avaliação formativa e de autorregulação;
III. desenvolvimento das representações da atividade de escrita em contextos complexos. 

2 Dado que o ensino de géneros implica a construção de materiais didáticos adequados e propiciadores de uma efetiva 
transposição didática, o grupo de Genebra concebeu um material didático específico, o MDG, que serve de base 
às SD concernentes à genericidade textual. Definido por De Pietro, Erard & Kaneman-Pougatch (1996/1997:108) 
como um “objeto descritivo e operacional, construído para apreender o fenómeno complexo de aprendizagem de 
um género”, o MDG poderá ser entendido como um guião de elaboração das atividades das SD sobre géneros. Em 
termos epistemológicos, o MDG pode optar por pressupostos teóricos de modelos distintos, bem como recorrer à 
observação e análise de práticas sociais que envolvem o género junto a especialistas na sua produção. Para além 
disso, deve implicar a análise de textos que adotem/adaptem o género em estudo.

3 Segundo Dolz, Pasquier e Bronckart (1993), as capacidades de linguagem requeridas ao aluno para a produção 
de um género são as seguintes: capacidades de ação (adaptação às características do contexto e do referente); 
capacidades discursivas (mobilização dos modelos discursivos); capacidades linguístico-discursivas (domínio das 
operações psicolinguísticas e das unidades linguísticas).
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Uma sequência didática organiza-se em torno do seguinte esquema, que adaptámos a partir 
de Dolz & Schneuwly (2007):

Apresentação da situação Produção inicial Produção final

Sequência didática

Oficina 1 Oficina 2 Oficina n

Figura 1. Esquema da sequência didática

Após a apresentação da situação inicial4, os alunos elaboram uma primeira produção, 
estabelecendo contacto com o género textual em estudo. Esta etapa assume um papel 
regulador de toda a sequência didática, pois é aqui que o aluno se consciencializa das suas 
dificuldades e é aqui também que o professor afere as capacidades dos alunos, ajustando 
as atividades seguintes.

Seguem-se as oficinas de aprendizagem de caráter formativo5, constituídas por um conjunto 
de atividades que pretendem trabalhar os “problemas” detetados inicialmente (ou alguns 
deles, os mais evidentes e ajustados ao nível de ensino e de desenvolvimento dos alunos), 
fornecendo aos alunos os instrumentos essenciais ao domínio do género em estudo. Nesta 
fase, com a ajuda do professor e dos colegas6, o aluno deve considerar o seu texto como 
objeto de estudo, observando, manipulando e analisando o material linguístico. Segundo Dolz 
& Schneuwly (2007:104-105), esta fase permite desenvolver, por exemplo, as marcas de 
organização características de um género, os elementos de responsabilidade enunciativa e 
de modalização dos enunciados, o emprego dos tempos verbais ou a utilização do discurso 
indireto. As oficinas devem variar entre três grandes categorias de atividades/exercícios:

4 De acordo com Dolz & Schneuwly (2006:48) a situação inicial corresponde à descrição detalhada da tarefa de 
expressão oral ou escrita que os alunos irão realizar. A escolha do tema deve ter em conta quatro dimensões: uma 
dimensão psicológica (inclui as motivações, os afetos e os interesses dos alunos), uma dimensão cognitiva (remete 
para a complexidade do tema e o estado de conhecimento dos alunos), uma dimensão social (aponta para a densidade 
social do tema, potencialidades polémicas) e uma dimensão didática (exige que o tema trate algo para os alunos 
aprenderem).

5 Também denominadas módulos (Dolz & Schneuwly, 2007:98).

6 Segundo Barbeiro & Pereira (2007:10), o processo de escrita colaborativa permite envolver quer os alunos, quer o 
professor, contribuindo para “o reforço do sentimento de participação”.
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as atividades de observação e de análise de textos; as tarefas de produção de textos7; a 
elaboração de uma linguagem comum para o aluno poder pronunciar-se sobre o seu texto 
e os de outrem.

Este processo de reflexão é complexo, pois exige do aluno uma ação deliberada sobre a 
forma e a organização de um texto. Tanto do ponto de vista psicolinguístico como do ponto 
de vista educacional, considera-se que as habilidades linguísticas melhoram substancialmente, 
depois de os alunos tomarem consciência do esquema prototípico do género textual.

Ao longo de cada oficina, os alunos são supostos compactar as suas aprendizagens, 
formulando um documento final de síntese para cada item estudado. Este documento será 
determinante na fase seguinte, pois servirá de instrumento regulador do comportamento do 
produtor de texto, durante o processo de planeamento, reescrita e revisão.

A sequência didática termina com a produção final. Nesta fase o aluno colocará em prática todos 
os conhecimentos adquiridos e, juntamente com o professor, avaliará a evolução alcançada. 

Nesta perspetiva de ensino de géneros, o professor assume um papel determinante na 
evolução da expressão escrita dos alunos, na medida em que lhe cabe definir o sentido de 
toda a sequência. Assim sendo, é necessário que o docente esteja consciente das múltiplas 
“funcionalidades” das sequências didáticas. Com esse propósito, apresentaremos de seguida 
uma oficina que, funcionando como suporte cognitivo e metodológico, poderá ser reutilizada 
no âmbito de diferentes sequências didáticas.

2. Oficina Géneros de Texto e Ensino da Escrita
2.1. Metodologia
A oficina que agora passamos a descrever poderá ser perspetivada em função de três 
objetivos distintos: 
I. como atividade formativa para professores de língua portuguesa8;
II. como atividade “modelo” a partir da qual, segundo a sua necessidade, o professor poderá 

desenvolver exercícios de produção textual;
III. como atividade didático-pedagógica promotora da reflexão do género como modelo 

abstrato que orienta a produção de textos como prática social.

Metodologicamente, dividimos a oficina em três momentos. No primeiro, são distribuídos a cada 
participante três textos – “Cansado, mas feliz” (Texto A, Anexo 1), “Buzz! Master Quiz PSP” 
(Texto B, Anexo 2), “Lentilha” (Texto C, Anexo 3) – e uma tabela de análise textual (Anexo 4), 
procedendo-se à leitura em voz alta dos textos a analisar. Dado que os três textos têm como 

7 Entre muitas outras, podem ser nomeadas as seguintes tarefas: reorganizar o conteúdo de um texto, completar um 
texto, corrigir um texto em função de determinados critérios, etc. 

8 Este foi o objetivo principal no âmbito do II Encontro Nacional de Oficinas de Escrita/IV Encontro de Reflexão sobre 
o Ensino da Escrita.
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fonte sites da Internet, são projetadas em simultâneo as páginas onde cada texto surge 
integrado9. No segundo momento, em trabalho de pequenos grupos, os participantes escolhem 
um texto para análise e preenchem a coluna da tabela concernente ao texto selecionado. 
Procede-se, depois, em conjunto, à partilha do resultado da análise linguística feita anteriormente. 
Finalmente, reflete-se sobre as potencialidades deste tipo de análise ao nível da produção 
escrita em sala de aula (objetivo I) ou apresentam-se propostas de escrita (objetivos II e III).

Se articulada com uma metodologia inferencial, a partilha das análises deverá potenciar 
a reflexão acerca do enquadramento teórico relativo aos géneros de texto, em termos 
de contexto de produção e de arquitetura textual (aspetos que serão desenvolvidos nos 
pontos 2.3.1. e 2.3.2. deste trabalho), com a necessária ponderação ao nível do uso da 
metalinguagem. Assim, do ponto de vista do contexto de produção, destaca-se o caráter 
social dos textos e a escrita como prática social, isto é, a escrita que visa um objetivo, que 
tem um público-alvo definido, etc.; do ponto de vista da arquitetura textual, o trabalho sobre 
o conhecimento explícito da língua.

2.2. Géneros textuais e produção escrita
Apresentamos nesta oficina uma proposta baseada na manipulação teórico-prática de um 
instrumento de descrição de textos de diferentes géneros textuais, suscetível de funcionar 
como base para a criação de modelos didáticos de género e de sequências didáticas. 

Sem podermos aqui desenvolver a discussão teórica sobre as noções, próximas mas distintas, 
de tipos e de géneros10, importa salientar as razões que nos permitem adotar a designação 
género de texto. Com efeito, a escolha poderia ser posta em causa, uma vez que a noção 
de géneros de texto não era usada como tal nos programas curriculares vigentes, à data de 
redação deste capítulo11 – sendo apenas referido no sentido restrito de géneros literários. O 
termo consta, no entanto, do Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) e do Dicionário 
Terminológico (DT)12 e o uso que dele se faz nestes últimos documentos associa-o claramente 
a diferentes práticas sociocomunicativas (ou atividades, ou discursos), como mostra o facto 
de se afirmar no DT que “um género é o que liga um texto a um discurso”13. Além disso, 
nos Novos Programas de Português do Ensino Básico (Reis, 2009) o termo já aparece com 

9 Como a análise mostrará a seguir, a projeção é necessária para a apreensão dos aspetos paratextuais envolvidos 
nos géneros em causa.

10 Para um desenvolvimento dessa questão, veja-se Coutinho, 2003.

11 Referimo-nos ao Programa de Língua Portuguesa, 1991 (PLP) e ao Programa de Português 10.º, 11.º e 12.º Anos, 
2001/2002 (PP). Apesar de, à data de publicação deste texto, os programas em vigor já serem os homologados 
em 2009, resolvemos manter as referências ao programa de 1991, por terem sido as utilizadas na oficina que deu 
origem a este capítulo e por ser ainda o programa em vigor, quando o capítulo foi redigido (2010). De qualquer forma, 
o programa de 2009 não altera radicalmente os aspetos que salientamos, relativamente ao programa de 1991.

12 Cf. definições de Tipologia textual, Macroestrutras textuais, Pacto de leitura.

13 A citação – assinalada com aspas mas não identificada, no original – corresponde à tradução adaptada de Rastier, 
1989: 40: “Si bien qu’un genre est ce qui rattache un texte à un type de discours” – cf. “Tipologia textual”, in Dicionário 
Terminológico. 
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mais propriedade (apesar de alguma indefinição e/ou de sobreposições). Por exemplo, a 
propósito dos “Resultados esperados” para a escrita no 3.º ciclo, pode ler-se: “Escrever 
com autonomia e fluência diferentes tipos de texto adequados ao contexto, às finalidades, 
aos destinatários e aos suportes da comunicação, adoptando as convenções próprias do 
género seleccionado.” (Reis, 2009: 117, destaque nosso).

Julgamos assim não haver incompatibilidade de fundo entre as opções conceptuais e 
terminológicas que assumimos e as orientações norteadoras da atividade dos professores – que 
temos como destinatários preferenciais deste trabalho. Neste mesmo sentido, vale ainda a pena 
lembrar que as opções terminológicas usadas num trabalho como este não têm de ter um uso 
imediato com os alunos, em sala de aula – havendo aí a desenvolver um significativo esforço 
de transposição didática, que apela ao estudo, à ponderação e à prática dos professores. 

Não nos demoraremos a precisar identidades e/ou designações, relativamente aos géneros em 
análise: não discutiremos, por exemplo, se o blogue (Texto A) é um género ou um suporte, ou 
se “anúncio” (Texto B) é a formulação mais exata para designar o género de texto em questão. 
Ainda que essas questões pudessem ser desenvolvidas, parece-nos óbvio que, face aos nossos 
objetivos, interessa privilegiar a organização “em nebulosa” própria dos géneros de texto ou, 
por outras palavras, o facto de se tratar de classes (mais ou menos alargadas) de textos. 

Os textos selecionados para a oficina foram escolhidos a partir dos programas de Língua 
Portuguesa do ensino básico e secundário vigentes. Para além de permitirem o confronto 
de vários géneros textuais, estes textos proporcionam o desenvolvimento de competências 
de leitura e escrita diversificadas, como o demonstra a Figura 2:

Figura 2: Textos, géneros e programas curriculares de Língua Portuguesa/Português

Texto
Género/Classe 
de texto1

Competências desenvolvidas

3.º Ciclo do Ensino Básico
(PLP, 1991)

Ensino Secundário
(PP, 2001-2002)

Texto A: “Cansado, 
mas feliz”
(Anexo 1)

Página de blogue Escrita expressiva e lúdica 
(temas que exprimam sentimentos, 
sonhos e gostos pessoais)

Leitura 
(textos de caráter autobiográfico; 
textos expressivos e criativos)
Escrita (textos expressivos e criativos)

Texto B “Buzz! 
Master Quiz PSP” 
(Anexo 2)

Anúncio Leitura orientada (críticas)
Escrita para apropriação de 
técnicas e modelos 
(texto de opinião/crítica)

Leitura (artigos de apreciação crítica)
Escrita (textos de apreciação crítica; 
textos expositivo-argumentativos)

Texto C “Lentilha”
(Anexo 3)

Verbete de 
dicionário

Leitura orientada (textos de outras 
áreas do saber)
Leitura para informação e estudo 
(enciclopédias)

Leitura (verbetes de dicionários e 
enciclopédias)
Escrita (resumo ou síntese de 
textos informativo-expositivos)
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Tendo havido a preocupação de atender às exigências dos programas, não nos detivemos nos 
textos tradicionalmente trabalhados na escola, mas privilegiámos o uso de textos de diferentes 
atividades (página de blogue, texto de apresentação de produto, entrada de dicionário), 
entendendo a necessidade de diversificar o conhecimento textual dos educandos e visando 
a promoção da escrita como prática social presente nas atividades quotidianas. A análise de 
géneros textuais de natureza eminentemente social poderá, assim, ser entendida como uma 
forma de desenvolver quer as competências de leitura e escrita, quer a de conhecimento 
explícito da língua (dada a sua transversalidade), potenciando o “conhecimento sistematizado 
dos aspetos básicos da estrutura e do uso do Português” (CNEB, 2001:33). No que concerne 
especificamente à expressão escrita, salientamos que o estudo dos géneros (em termos de 
contexto de produção e de arquitetura textual) associado ao estudo dos textos permite o 
desenvolvimento da “capacidade para usar multifuncionalmente a escrita, com a consciência 
das escolhas decorrentes da função, forma e destinatário” para além de contribuir para o 
“conhecimento dos géneros textuais” (CNEB, 2001:35)14.

2.3. Análise textual 
Como já referimos, a nossa proposta de análise textual centra-se em dois aspetos determinantes 
na caracterização de géneros textuais: o contexto de produção e a arquitetura textual. 

A análise do contexto de produção implica a análise das atividades sociais em que se 
inserem os textos (atividade literária/jornalística, comercial/publicitária e pedagógica/ de 
divulgação científica/escolar académica), através da análise do papel social do produtor/
recetor, do local e do momento de produção, da finalidade e do suporte de cada texto.

A identificação de cada um desses elementos releva o aspeto social dos textos. Com efeito, 
os textos não são produzidos de forma abstrata, mas tendo objetivos específicos e visando 
um público-alvo determinado – factos que influenciam as escolhas do produtor do texto. 

Tais escolhas serão identificadas linguisticamente na análise da arquitetura textual, isto é, 
das diferentes vertentes da organização dos textos – etapa essa que permitirá evidenciar a 
articulação entre factores contextuais e a língua em funcionamento. 

2.3.1. Contexto de produção
A ação de linguagem é determinada por conhecimentos sobre a situação de comunicação 
que vão interferir na organização textual. Entre eles, encontram-se conheciemntos relacionados 
com o contexto de produção, constituído por fatores que se referem ao mundo físico, ao 
mundo social (normas, valores, regras, e outros) e ao mundo subjetivo (imagem que o produtor 
faz de si ao agir e imagem que este tem do seu recetor). Assim, o contexto de produção é 

14 Na sequência do que já foi atrás referido e de acordo com a orientação teórica adotada, os géneros de texto 
correspondem a classes, ou famílias de textos, que partilham características (mais ou menos) próximas, tanto do 
ponto de vista contextual como do da organização macro e micro linguística.
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formado tanto pelo contexto físico quanto pelo contexto sociossubjectivo. O contexto físico 
compreende parâmetros de ordem física (definidos pelo lugar e momento de produção), pelo 
produtor e recetor efetivos dos textos e pelo lugar de circulação: o contexto sociossubjectivo 
diz respeito ao papel social do produtor e do recetor e à finalidade de produção dos textos. 
Compreender a atividade social em que o texto está inserido bem como a sua finalidade é 
fundamental para identificar o papel social do produtor e do recetor do texto; por seu turno, 
estas informações ajudam a identificar a atividade social e o objetivo que presidiu à produção. 
O conhecimento dos parâmetros que compreendem o contexto de produção é essencial para 
perceber como se processa o funcionamento comunicativo dos géneros textuais.

Em relação ao contexto de produção dos textos em análise, sabemos que o texto A foi 
escrito por José Luís Peixoto, devido à informação que se encontra na parte final do texto 
(“postado por José Luís Peixoto”). O próprio blogue está inserido no site “Bravoonline” que 
pertence à revista literária Bravo. Por conseguinte, o recetor do texto A é o seguidor do 
blogue. Segundo as informações do texto, o local físico da produção parece ser o Uruguai; 
e o momento de produção é identificável pela data 07/10/2009 e hora 01:08 (fuso horário 
do Brasil, uma vez que o blogue é brasileiro). Sabemos ainda que o papel social de autor do 
texto se relaciona com a sua atividade de escritor; do ponto de vista do recetor, o papel social 
cabe aos seguidores do blogue, aos visitantes do site da revista Bravo (formato eletrónico) 
e aos leitores com interesses literários e artísticos. A partir destas informações, podemos 
depreender que a atividade social na qual o texto está inserido é a literária/jornalística. 
A própria finalidade do blogue em análise é, de facto, promover a revista e o autor enquanto 
este relata as suas experiências pessoais. 

Nos textos B e C, não temos acesso ao produtor, nem ao local, nem ao momento de 
produção. Com efeito, a responsabilidade pelo texto relaciona-se, em ambos os casos, com 
a posição social do produtor, que, no texto B, é a FNAC (entidade comercial), e, no texto C, 
é a Infopédia – Porto Editora (entidade comercial). Em termos de papéis sociais, os recetores 
do texto B são utilizadores da Internet que, especificamente, consumam jogos eletrónicos; os 
recetores do texto C serão estudantes ou professores, uma vez que a Infopédia é elaborada 
tendo em conta esse mesmo público-alvo. A análise dos papéis sociais permite identificar 
a atividade social de cada um dos textos: o texto B integra-se na atividade publicitária e 
comercial, pois há uma finalidade de vender os jogos que são comentados nesse sítio da 
Internet (inclusive com a presença do preço), ao passo que o para o texto C diz respeito à, 
a atividade didática, já que é informar. Assim, o texto C é reconhecidamente elaborado com 
uma finalidade de informar os leitores, de um modo geral, sobre a “lentilha”.

Em relação ao contexto de circulação, apesar de a internet ser o suporte (virtual) comum 
a todos os textos, cada texto aparece num sítio diferente, com um endereço eletrónico 
particular – endereço esse que transmite informações sobre o contexto sociossubjectivo de 
cada um dos textos analisados. 
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2.3.2. Arquitetura textual
Bronckart (1999) propõe um modelo de arquitetura interna dos textos. Neste modelo, o texto 
é concebido como um folhado constituído por três camadas sobrepostas:
I. a infraestrutura geral (estruturação do conteúdo temático), composta pelas unidades 

textuais e pelo plano geral, que corresponde à disposição de unidades textuais;
II. os mecanismos de textualização, relacionados com a conexão (ligação e segmentação), 

a coesão nominal e a coesão verbal;
III. os mecanismos de responsabilidade enunciativa, concernentes à distribuição de vozes e 

à marcação de modalidades.

Esta conceção de modelo de arquitetura textual dá conta da complexidade inerente ao texto 
como unidade comunicativa global e autossuficiente, potenciando análises textuais a diferentes 
níveis, desde a estrutura mais profunda dos textos até às estruturas mais superficiais. No âmbito 
desta oficina, incidiremos em aspetos específicos, relacionados com a identificação linguística 
do produtor/recetor, com os temas dos textos e com a estrutura organizativa dos mesmos.

Em termos de coordenadas enunciativas, os textos A, B e C atualizam mecanismos 
linguísticos diferentes, decorrentes dos diferentes contextos de produção em que os textos 
são produzidos.

No texto A o produtor é linguisticamente percetível, quer através do paratexto (“Postado por: José 
Luís Peixoto”), quer através do texto propriamente dito. Evidenciam-se, a este nível, as formas 
verbais de primeira pessoa do singular (associadas a sujeitos nulos subentendidos) e as marcas 
de modalização do discurso, ou seja, da atitude do produtor face ao que enuncia. Com efeito, 
ao relatar, em tom autobiográfico, as suas experiências pessoais, o produtor modaliza o discurso 
apreciativamente, através de atos ilocutórios expressivos (“Estou cansado, mas muito feliz”) e 
de algumas preocupações estilísticas; para além disso denota um elevado grau de agentividade 
(na medida em que se posiciona como ator/agente), através da modalização deôntica (“terei 
de acordar e fazer as malas”) e de atos ilocutórios compromissivos (“Voltarei a dar notícias”). O 
recetor do texto encontra-se marcado na fórmula de despedida (“Até breve”) e nos elementos 
paratextuais, nos quais é convidado à interlocução (“Comente”) ou indiretamente identificado 
em termos numéricos (“(9) comentários”). Também o local e o tempo de produção podem ser 
apercebidos neste texto: o momento da enunciação é marcado por localizadores temporais 
(“São duas da manhã”, “Agora”, “Até breve”), por elementos paratextuais (“07/10/2009 – 
01:08”) e pelo tempo verbal presente (em correlação com o pretérito perfeito/imperfeito e o 
futuro); o local da enunciação, por localizadores espaciais (“Nestes dias de Uruguai”).

No texto B, o produtor não está linguisticamente presente (não há formas de primeira pessoa); 
no entanto, a modalização do discurso e a expressão de pontos de vista é evidente quer 
no valor apreciativo presente na argumentação (em que se destacam o adjetivo anteposto 
e o advérbio de modo), quer na veemência das asserções, manifestada em atos ilocutórios 
assertivos – aspetos estes que denunciam a atitude do produtor face à informação enunciada. 
Também o local e o momento de produção são impercetíveis. Ao invés, o recetor é evidente 
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nas formas verbais e pronominais e nos determinantes possessivos, sendo interpelado por 
meio de atos diretivos (marcados pelas formas de imperativo singular).

O texto C pauta-se pela ausência de marcas das coordenadas enunciativas, sobretudo no 
que se refere ao recetor, ao tempo e ao espaço de produção. No entanto, apesar de o 
produtor do texto não ser percetível linguisticamente, os atos assertivos (articulados com as 
formas verbais de presente com valor intemporal e com as construções passivas) marcam 
epistemicamente o grau máximo de conhecimento; refira-se ainda uma ténue modalização 
do discurso, presente em advérbios (“muito obliquamente”, “pouco”). 

Os temas dos textos são linguisticamente percetíveis, estando relacionados com os géneros 
em que os textos se inserem. No texto A não há um (hiper)tema evidente; no entanto, apesar 
da dispersão temática, subentende-se – no título e ao longo do texto – um campo temático 
comum (as experiências pessoais), com o qual se articulam dois subtemas (a viagem e o 
país Uruguai). O texto B tematiza um jogo/produto (“Buzz! Master Quiz PSP”), de forma 
insistente e reiterada. Ao título temático acresce a repetição de vocabulário técnico do campo 
lexical do jogo em causa (“PSP”, “perguntas”, “cultura geral”, “consola”, “jogar”…). Também 
o texto C se refere explicitamente a um tema principal (a lentilha), construído por meio de 
léxico especializado, da área da biologia, relativo à planta em questão.

Finalmente, no que se refere à estrutura organizativa, cada texto adota uma estruturação 
específica, condicionada pelo género em que se integra. Nos três textos há estratégias 
de abertura e de fecho, mas em nenhum dos casos se verifica uma estrutura retórica 
completamente canónica.

Assim, a estrutura do texto A pauta-se pela “flexibilidade”, na medida em que o texto parece 
estar organizado em função não de uma estrutura retórica, mas de uma lógica temporal. Com 
efeito, as três partes que o compõem parecem ser regidas por três momentos distintos, o 
passado (relato de experiências vividas), o presente (reflexão motivada por essas experiências) 
e o futuro (planificação de acontecimentos futuros). A segmentação do texto nestes três 
momentos é feita por meio da estruturação em parágrafos, da alteração de tempos verbais 
e da alteração de processos de conexão interfrásica (no primeiro momento prevalece a 
parataxe; no segundo, a hipotaxe).

O texto B também se divide em três partes: é iniciado por uma introdução (apresentação 
do produto), a que se segue o seguida de desenvolvimento (caracterização do produto) e, 
finalmente, terminada com uma conclusão (sistematização de características do produto); a 
segmentação em partes é feita através da divisão em parágrafos e da formatação do texto 
(prosa/lista). A retoma entre parágrafos pauta-se por relações de hiponímia/hiperonímia (“consola”, 
“PSP”) e pela recategorização/especificação (“vários jogadores”, “um máximo de seis jogadores”).

O texto C também está estruturado em três partes distintas: introdução (identificação do 
tema, numa perspetiva biológica), desenvolvimento (especificação/exemplificação, numa 
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perspetiva biológica, geográfica e histórica) e conclusão (síntese de características, numa 
perspetiva funcional). As várias partes do texto encontram-se segmentadas em parágrafos; a 
primeira parte é estruturada com base numa frase nominal (cf. definição dicionarística), sendo 
o restante texto constituído predominantemente por frases simples, orações coordenadas 
copulativas e orações subordinadas relativas. A coesão referencial entre parágrafos é feita 
através de relações de hiperonímia/hiponímia (“plantas herbáceas”, “lentilha”, “lens culinaria”, 
“lentilhas bravas”), sendo a coesão dentro do mesmo parágrafo estabelecida também por 
meio da holonímia/meronímia (“lentilha”, “folhas”, “flores”, “corola”).

2.4. Propostas de escrita 
Poderá à primeira vista parecer que existe alguma desproporção, na conceção de uma oficina 
que se pretende de escrita, como a que aqui apresentamos, entre o tempo e o espaço 
dedicados à análise de textos e as propostas propriamente direcionadas para a escrita. 
A primeira etapa, centrada sobre a análise de textos, parece-nos, no entanto, fundamental, pois 
permite que os alunos se familiarizem com a especificidade das diferentes situações de produção 
e com a diversidade de configurações textuais e de recursos (semio)linguísticos nelas envolvidos. 
É essa análise que justifica a apresentação de três propostas de escrita em alternativa: 
A. Acabas de regressar de férias e, à semelhança do escritor José Luís Peixoto, também 

tu te sentas à frente do computador para refletir sobre as vivências dos últimos dias e 
atualizar o teu blogue. 

B. A FNAC acabou de te convidar para escrever o texto de apresentação da última versão 
do Monopólio … e tu aceitaste!

C. O teu professor de Biologia resolveu fazer um dicionário sobre a fauna portuguesa. Escolhe 
um an\imal e elabora o respetivo verbete. 

Importa salientar mais uma vez a relação entre a Oficina que descrevemos e as possibilidades 
de sequências didáticas que a ela se podem associar (na perspetiva do que foi apresentado 
em 1.2.). De acordo com a forma como esta Oficina de escrita foi inicialmente concebida, as 
propostas de escrita surgem no seguimento de uma etapa de análise textual, com o objetivo 
de fornecer ou estabilizar modelos de produção textual, através de um trabalho explícito sobre o 
conhecimento explícito da língua e dos textos; a análise das produções dos alunos deveria, nesse 
caso, conduzir a outras oficinas, especificamente orientadas para as dificuldades encontradas 
– por exemplo, oficinas concebidas para trabalhar a estrutura organizativa de textos de um 
ou de vários género(s), ou para treinar uma gestão controlada dos processos de marcação 
linguística dos produtores e dos recetores do texto, adequada às especificidades contextuais 
do(s) género(s) em causa. Mas as mesmas propostas de escrita podem também ser usadas 
para a fase de produção inicial, sendo de prever que a análise textual atrás apresentada possa 
nesse caso ser utilizada para trabalhar dificuldades de ordem diversa – reaparecendo então 
as propostas, de novo, numa fase de produção final. E outras possibilidades haverá ainda 
certamente, a partir da exploração e da adaptação do que aqui apresentamos. 

Em qualquer caso, o trabalho a desenvolver suscita a familiarização com diferentes modelos 
de produção textual, através de um trabalho explícito sobre o funcionamento dos textos e da 
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língua nos textos. É essa familiarização que proporcionará a disponibilização do modelo, ou a 
sua recuperação, face à tarefa de escrita – assumida não como um mero exercício de redação 
escolar mas como uma prática comunicacional, tão real quanto possível. A este propósito, 
vale a pena sublinhar que a formulação que adotámos, ao elaborar as três propostas, pode 
abranger diferentes possibilidades: aquelas em que as situações referidas correspondem 
apenas a hipóteses ficcionadas (caso em que as instruções poderiam começar por um Imagina 
que…) e aquelas em que se trata de situações reais (efetivamente viáveis, ou viabilizadas). 
Sabendo que nem sempre é possível reunir todas as condições necessárias ou desejáveis, a 
primeira possibilidade permanece sempre como uma solução de recurso. Mas, a nosso ver, 
será desejável o esforço para a adequação entre as propostas de escrita e o assegurar de 
circunstâncias concretas que as viabilizem – num contexto social e comunicacional credível 
e não apenas em termos escolares. Por outras palavras: seria desejável que as propostas 
A, B e C (mais ou menos adaptadas) se integrassem, respetivamente, no contexto de um 
blogue (pessoal ou de turma, por exemplo), num folheto informativo especializado (por 
exemplo) e num glossário (de Biologia ou outro), efetivamente disponíveis e/ou em curso. Se 
a implementação de contextos desse tipo exige tempo, esforço e empenhamento, também 
ressalta de imediato a vantagem de cooperações interdisciplinares – que os professores de 
português/língua portuguesa poderiam liderar com proveito para todos.

A familiarização com diferentes contextos de produção – em particular os que serão depois 
recuperados, em termos de tarefa de escrita – permite a estabilização de modelos de 
referência, como atrás dizíamos. Esses modelos envolvem aspetos contextuais (produtor, 
recetor, papéis sociais respetivos, finalidades, suporte), bem como os recursos linguísticos e 
as características textuais que configuram essa mesma contextualização – como julgamos 
ter mostrado em 2.3.1. e 2.3.2. Será assim previsível e desejável que as produções que 
resultem das propostas apresentadas se diferenciem consideravelmente: por exemplo, que 
recorram a diferentes posicionamentos enunciativos e a diferentes estruturas organizativas, 
consoante a especificidade da proposta escolhida. 

3. Notas finais
A nosso ver, o desafio que se coloca em relação a um trabalho oficinal como o que acabámos 
de apresentar põe-se tanto para os alunos como para os professores. Aos primeiros, porque 
o que se lhes propõe, em tarefas assim concebidas, é o desenvolvimento de capacidades 
várias, mobilizadas numa proposta de escrita, a saber – capacidade de análise de situações; 
capacidade de reflexão sobre a língua, implicando o uso consciente e controlado de recursos 
linguísticos diversificados, adequados às situações; capacidade de agir sobre as situações, e 
capacidade de ser eficaz. Poderíamos simplificar – e dizer que o que se espera dos alunos é 
que escrevam bem. Nós diremos antes que escrever bem é via e condição de desenvolvimento 
de cidadania. Para nós, professores, o desafio não será talvez menor: resistir a ideias de 
escrita-pronta-a-consumir e a “boas redações” que se deixam caricaturar; deixarmo-nos 
deslocar de lugares comuns e de receitas simplificadas; afundarmo-nos no mundo de textos 
em que vivemos; e vir ao de cima com capacidades renovadas para múltiplas possibilidades 
de redação, adequadas às múltiplas possibilidades dos textos da vida.
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ANEXO 115

Texto A
Cansado, mas feliz

Nestes dias de Uruguai, escrevi mentalmente inúmeros posts. No entanto, dia após dia, 
sempre que estava próximo da internet, estava já demasiado cansado para escolher uma 
ordem coerente de pousar os dedos sobre o teclado. Por outro lado, quando tinha tempo 
e energia para aqui escrever algo, não estava perto de computadores ligados à internet.

A calma é uma virtude imensa.

São 2 da manhã. Daqui a poucas horas, terei de acordar e fazer as malas. Depois, 
Montevideo-Buenos Aires; depois, Buenos Aires-Paris; depois, Paris-Lisboa. Voltarei a dar 
notícias já no outro lado do Atlântico. Até breve. Agora, vou dormir um pouco. Estou cansado, 
mas muito feliz.

Postado por: José Luís Peixoto | 07/10/2009 – 01:08

 
Comente | (9) comentários

http://bravonline.abril.com.br/blog/joseluispeixoto/

Consultado em 13-10-2009

15 A grafia dos textos em anexo manteve-se conforme aos originais.
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ANEXO 2
Texto B
PSP

Buzz! Master Quiz PSP 

O famoso quiz da Playstation estreia-se na PSP, totalmente em Português e com a voz de 
Jorge Gabriel. Mais de cinco mil perguntas de cultura geral, para responder a solo ou com 
os amigos – podem jogar vários jogadores numa só consola. 

Numa única PSP, podes jogar com um máximo de seis amigos no modo Passa a Outro e, 
para além das perguntas tradicionais, algumas rondas permitem-te tirar partido dos pontos 
fracos dos teus adversários, deixando-te escolher a quem passar a vez com base no tema 
da pergunta. Noutro grande modo multijogador, o Anfitrião do Quiz, podes até tornar-te um 
pretendente ao trono do Buzz e assumires o controlo do jogo, seleccionando perguntas e 
atribuindo pontos como bem entenderes.

Características:
 · Mais de 5000 perguntas
 · Mais de 1000 imagens e vídeos licenciados
 · Rondas únicas na versão PSP
 · 8 categorias de perguntas

http://www.fnac.pt/pt/Catalog/Detail.aspx?cIndex=3&catalog=jogos&categoryN=Jogos&category=pspJogos&product=71
1719973058#comentarios

Consultado em 13-10-2009
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ANEXO 3
Texto C
lentilha

Designação comum de plantas herbáceas do género Lens da família das Leguminosas.

A lentilha Lens culinaris é uma erva anual, que atinge, normalmente, cerca de 40 centímetros, 
erecta e pubescente. As folhas são alternas, pinuladas, com cinco a 16 folíolos ovados, 
estípulas inteiras e com ráquis que pode terminar numa gavinha. As flores, dispostas em 
racimos axilares, são hermafroditas, papilionáceas. A corola é branca, rosada ou azulada 
e menor que o cálice campanulado. O tubo dos estames é troncado muito obliquamente. 
O ovário é súpero. O fruto é uma vagem glabra. As sementes lenticulares são utilizadas na 
alimentação.

São plantas originais do Turquestão e, relativamente, pouco cultivadas em Portugal. Além da 
espécie Lens culinaris, são encontradas em Portugal as espécies Lens nigricans, também 
comummente denominada lentilha-brava em Trás-os-Montes e Algarve, a Lemna gibba, 
vulgarmente conhecida por lentilha-de-água-maior de norte a sul do país e a Lemna minor, 
conhecida comummente por lentilha-de-água ou lentilha-de-água-menor, que é espontânea 
do Minho ao Algarve.

Na flora mediterrânica e na da Ásia ocidental encontra-se um grande número de lentilhas 
bravas, de entre as quais os agricultores neolíticos seleccionaram algumas espécies. Assim 
se obteve a lentilha cultivada, inexistente no estado espontâneo.

\A lentilha faz parte dos mais antigos legumes secos. Os Egípcios alimentavam-se de lentilhas 
que também foi um alimento vulgar entre as classes pobres da Grécia e de Roma, tendo sido 
desacreditada pelos médicos dessa época. No século XIX um charlatão fez fortuna vendendo 
farinha de lentilhas apresentando-a com nome suposto e como um remédio universal.

Tem um elevado valor nutritivo e é rica em fósforo, ferro e vitaminas do grupo B.

lentilha. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2009. [Consult. 2009-10-13].

Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$lentilha>
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ANEXO 4
Instrumento de análise textual

Texto A Texto B Texto C

Co
nt

ex
to

 d
e 

pr
od

uç
ão

Em que atividade(s) social(is) (jornalística, religiosa, 
publicitária…) está o texto inserido?
Quem é o produtor do texto?
Qual é o local da produção do texto?
Em que momento se produz o texto?
Quem é o recetor do texto?
Qual é o papel social do produtor?
Qual é o papel social do recetor?
Qual é a finalidade/objetivo com que o texto 
foi produzido?

Em que suporte circula o texto?

Ar
qu

ite
tu

ra
 t

ex
tu

al

O produtor do texto é linguisticamente percetível?
De que forma(s)?

O recetor do texto é linguisticamente percetível?
De que forma(s)?

O momento e o local de produção são linguisticamente 
percetíveis? De que forma(s)?
O tema do texto é evidente? De que forma(s)?
O texto obedece a uma estrutura retórica de tipo 
introdução/desenvolvimento/conclusão?
Poder-se-á detetar outra estrutura organizativa? Qual?
Como se articulam as várias partes que constituem 
o texto?
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Descrever, definir, …atos de aprendizagem 
da produção textual

Isabel Sebastião (isabel.sebastiao@hotmail.com)

Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa

1. A escola, a escrita e a descrição
Durante muitas décadas a escrita ensinou-se com base nos autores clássicos, essencialmente 
no que respeita à narrativa e à poesia, sem ter em conta a função comunicativa da linguagem, 
ou seja, sem ter em conta que os textos produzidos existem em função do conteúdo, das 
atividades comunicativas e do contexto, e, como tal, são verbal e socialmente determinados 
e definidos. 

O aluno, indivíduo social, deve encontrar no processo de ensino e aprendizagem da língua 
um instrumento de reflexão e de desenvolvimento das suas capacidades pessoais, orais e 
escritas, com funções de suma importância não só na escola mas, sobretudo, na sociedade. 
É absolutamente indiscutível o peso que a escrita possui nas sociedades atuais. O ensino 
da escrita é um dos grandes objetivos da escola e aprender a escrever assume-se como 
uma necessidade de qualquer indivíduo uma vez que o seu domínio representa a integração 
e participação ativa na sociedade e no mundo, assegurando, assim, o contributo de cada 
um para a evolução da sociedade. 

Um texto não é “toda e qualquer sucessão de frases” (Fonseca, 1994: 157), mas o produto 
de uma atividade bem mais complexa. Como é do conhecimento geral, “a competência textual 
é uma competência específica e não um mero alargamento de uma competência frásica” 
(ibidem). Por isso, há que haver a preocupação de dotar os alunos de instrumentos que lhes 
permitam desencadear atividades cujo resultado seja a produção de um texto como um todo, 
marcado pelo seu contexto e pela intenção comunicativa que lhe dá origem. 

Por outro lado, em volta de um texto, o aluno deverá ser capaz de levar a cabo, para além 
da sua produção, as empreitadas, designadas metatextuais, como parafrasear, condensar ou 
contrair, resumir, avaliar (d)a natureza de um texto, atribuir um título, e, assim, criticar a sua 
qualidade/adequação/função textual,… tarefas que, como vemos, ultrapassam o ser capaz 
de juntar frases. Para tal, é requerida uma grande capacidade de “manipulação” do objeto, 
um domínio sobre o mesmo que só a prática frequente permite adquirir. 

O tempo dedicado às atividades de escrita nem sempre tem como retorno a qualidade dos 
resultados esperados, isto é, muitas vezes há um grande investimento por parte do professor, 
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mas o resultado desse esforço é ténue. O professor encontra muitos obstáculos: o elevado 
número de alunos por turma com níveis diferentes de domínio da escrita, a falta de tempo 
para o ensino da escrita, a parca carga horária, e, algumas vezes, o desconhecimento de 
como (deve) ensinar. Ao terminar a escolaridade obrigatória, muitos alunos acabam por não 
conseguir alcançar um domínio aceitável da competência textual, o que pode ser ilustrado 
pelo exemplar do texto do aluno que infra se apresenta (imagem n.º1). 

Ensinar a escrever é, antes de mais, prever a complexidade do ato e desenvolver as 
competências necessárias para dotar o aluno de instrumentos fundamentais ao cumprimento 
do(s) ato(s) de escrita. Por isso, como já foi referido, não nos podemos centrar apenas nos 
resultados finais, mas, principalmente, no processo – planificar, produzir e rever/avaliar/refletir/
selecionar que, subsequentemente, dá origem ao tal resultado final. 

É neste sentido que a escola deve proporcionar ao aluno múltiplas oportunidades de escrita 
sem que cada uma delas desemboque necessariamente num objeto-produto de uma atividade. 
Ao invés, pretende-se que cada uma dessas oportunidades permita ao aluno apropriar-se 
de noções, mecanismos, técnicas e instrumentos necessários ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da sua competência de expressão escrita, pois só desta forma a capacidade 
de “manuseamento” do objeto texto se desenvolverá. Daqui surge, então, a necessidade de se 
pensar o ensino e a aprendizagem da produção textual, atividade altamente codificada, como 
“um percurso longo e difícil que exige um planeamento específico e um treino intencional, 
progressivo e faseado” (Fonseca, 1994: 150). 

No que à escrita escolar diz respeito, centramo-nos, aqui, na descrição. Ora, a descrição 
tem sido descurada uma vez que a sua prática em aula se encontra reservada quase 
exclusivamente ao momento de estudo do texto literário, narrativo e/ou argumentativo, 
frequentemente reservada a atividades de produção textual com um caráter mais “livre/
lúdico”1. É, regra geral, um texto “trabalhado” a propósito de outros textos e não “explorado” 
de forma autónoma e sistemática, considerando, obviamente, a sua presença e especificidade 
em lugares textuais variados como dicionários, verbetes enciclopédicos, anúncios publicitários, 
folhetos informativos, adivinhas – textos estes, por vezes, possuidores de uma dominância 
descritiva evidente. 

2. A importância de ensinar e aprender a descrição 
O exercício da descrição vem, num imediato, do facto de esta ser uma prática social muito 
frequente na vida de qualquer indivíduo; é talvez das primeiras na vida da criança, quando esta 
começa a verbalizar a sua perceção do mundo. É frequentemente usada nas interações orais 
e escritas por todos nós, quer seja no âmbito pessoal, escolar ou profissional. Pensemos em 
exercícios como o descrever a alguém um objeto que pretendemos adquirir, o nosso animal 

1 Falamos, por exemplo, da tão conhecida redação ou texto livre. No entanto, percorrendo os Programas de Língua 
Portuguesa do Ensino Básico (1991; 2009) e nos Programas de Português (2001, 2002) do Ensino Secundário 
encontramos várias referências à prática da descrição, sem que se restrinja ao domínio da narrativa. 
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de estimação, uma pessoa que pretendemos identificar ou quando pretendemos comprar 
um objeto e analisamos a sua descrição, ou, ainda, quando temos de ler um relatório feito 
pelo médico. 

O aluno, agente ativo da sua aprendizagem, deverá ser capaz de relacionar, progressivamente, 
a experiência da escrita com a realidade que o envolve e com o conhecimento do mundo. 
Desta forma, com o estudo da descrição, alocada a diferentes géneros de texto, estaremos 
a permitir ao discente a aquisição de habilidades de comunicação, o mesmo será dizer da 
linguagem em uso e num determinado contexto2, ou seja, a prática de um discurso, mas 
também, inerentemente, a sua análise e consequente reflexão linguística. É preciso ter em 
conta a sua organização, as funções que desempenha, as marcas linguísticas e textuais que 
possui, de modo a tornar mais eficazes as práticas de linguagem e a própria aprendizagem. 
Por outras palavras, a aula deverá estar aberta aos discursos que coexistem na sociedade e 
assim mostrar a relevância das aprendizagens; a pedagogia será mediadora entre a escola e 
a realidade3. As aprendizagens que o aluno fizer deverão servir-lhe, pois, para usos efetivos 
e diversificados em sociedade (Fonseca: 1994). 

A descrição, possuidora de uma estrutura estabilizada, vai para além do domínio da disciplina 
de Língua Portuguesa. Serve disciplinas como a Geografia, a Geometria, a História, a 
Biologia, a Botânica, entre outras. Estas áreas servem-se desta estrutura como técnica de 
investigação, meio para organizar e transmitir as suas matérias aos alunos, fazendo do uso 
da sequência descritiva veículo da difusão do conhecimento sobre o mundo, através de 
definições, esquemas, tabelas,…

Se os alunos estudarem e compreenderem a estrutura e a composição da descrição, poderão 
deixar de considerá-la apenas na sua função de pausa, que tem no texto narrativo-literário, e 
deixar de fazer o que fazem muitas vezes quando a evitam, “saltando por cima”, quando ela 
parece incluída nos mais variados géneros textuais. À escola cabe mostrar ao aluno a riqueza 
e a versatilidade que a descrição possui. Por exemplo, a descrição de um ambiente, de um 
espaço ou de uma personagem num romance organiza-se de forma diferente da descrição 
de um animal, de uma planta numa enciclopédia. Com efeito, as unidades linguísticas que 
compõem as diferentes descrições estão relacionadas com as finalidades que possuem. 

Apenas de modo ilustrativo, vejamos, rapidamente, estes dois pequenos exemplos:
(…)

Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão 
de paredes severas, com um renque de estreitas varandas de ferro no primeiro 

2 Entende-se por contexto a situação de comunicação que remete ao ambiente verbal, ou seja, a relação que se 
estabelece entre o texto e a sua situação cultural, social, histórica e cognitiva (Charaudeau & Maingueneau, 2008).

3 Partilhamos a perspetiva de Marcuschi quando afirma que “é impossível não se comunicar verbalmente por algum 
género, assim como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto” (2008: 154). 
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andar, e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado, tinha 
o aspecto tristonho de Residência Eclesiástica que competia a uma edificação do 
reinado da Sr.ª D. Maria I: com uma sineta e com uma cruz no topo assimilar-se-ia 
a um Colégio de Jesuítas. (…)

Os Maias, Eça de Queirós

A salsa (Petroselinum crispum; Apiaceae (Umbelliferae)) é uma planta herbácea 
bienal, podendo-se também cultivar como anual. Forma uma roseta empenachada 
de folhas muito divididas, alcança 15 cm de altura e possui talos floríferos que 
podem chegar a exceder 60 cm com pequenas flores verdes amareladas.

O cultivo da salsa faz-se há mais de trezentos anos, sendo uma das plantas 
aromáticas mais populares da gastronomia mundial. A planta é originária da 
Europa. À salsa também se atribuem propriedades medicinais, como antioxidante 
e expectorante. 

As folhas de todos os tipos de salsa são ricas em vitaminas A, B1, B2, C e D, 
isto se consumidas cruas, já que o cozimento elimina parte dos seus componentes 
vitamínicos. (…) 

Wikipédia 

Da leitura destes excertos podemos verificar que a descrição assume diferentes configurações 
de acordo com os géneros textuais em que se insere e os objetivos a que se destina. 

No primeiro excerto, que todos conhecemos, assistimos à perceção de uma realidade na 
perspetiva de uma personagem. Esta descrição está imbuída de uma interpretação subjetiva, 
provavelmente, provocada por fatores emocionais que determinam a perceção de quem 
descreve. Vejamos, por exemplo, a carga emocional dos adjetivos associados à realidade 
que referem: nome “fresco”, paredes “severas” ou “tímida” fila de janelinhas. Os verbos 
apresentam-se predominantemente no imperfeito, o mundo narrado. 

No segundo excerto, a dimensão descritiva está associada à dimensão explicativa, conotada 
com traços neutros e objetivos. É apresentada informação sobre a classe, a forma, a origem, 
as propriedades e os benefícios. Para tal contribui o uso de verbos como ‘ter’, ‘ser’, ‘possuir’, 
‘atribuir’, com predominância do presente, o mundo comentado. Associados, temos os nomes 
e os adjetivos particularizados e específicos do campo das plantas (ervas aromáticas) e que 
concorrem para a função referencial. 

A compreensão destes aspetos levará, seguramente, ao prazer e/ou eficácia da sua leitura 
e a uma maior proficiência na produção, em diferentes contextos. 
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3. Descrever e/ou definir como situação de comunicação
Foi pedido a alunos do 10.º ano que descrevessem um animal. Vejamos apenas um exemplo: 

Imagem 1. Descrição de aluno de 10.º ano

Para a realização desta atividade, foi distribuída, a cada aluno participante, uma fotografia, 
a cores, de um golfinho a nadar. Foi pedido ao aluno que observasse a imagem e depois a 
descrevesse numa folha também ela fornecida pelo professor. Foi estipulado um tempo para 
que os alunos observassem as fotografias e organizassem as suas ideias sobre a mesma, 
numa folha de rascunho. Só depois destas etapas cumpridas se procedeu ao momento 
de produção textual. Se verificarmos, o aluno, autor do texto acima, utiliza essencialmente 
informação do conhecimento geral, não correspondendo ao solicitado que era descrever 
a figura de um golfinho a nadar4. Estamos perante um texto pouco organizado e pouco 
funcional, estereotipado e repetitivo. 

Podemos afirmar que descrever é, nalguns géneros de texto e/ou nalgumas passagens 
textuais, definir: descrever – “explicar com detalhe as características de alguém ou de 
alguma coisa”; definir – “dizer quais são as características essenciais e específicas de algo, 
de modo a torná-lo inconfundível ou claramente identificável; explicar com precisão; dar uma 
definição; fazer uma descrição exata da maneira de ser de uma pessoa, identificando as suas 
características psicológicas, sociais e culturais”5. Descrever pode, assim, ser visto de duas 
perspetivas: uma mais técnica, em que se dá a conhecer, definindo, de forma objetiva, uma 
entidade, uma realidade; ou mais literária, em que se descreve de modo a produzir um efeito 
estético ou impressionista (negativo/ positivo; agradável/desagradável) dado pelo narrador ou 
pela voz de alguma personagem6. 

Segundo Adam (1998), no que à sequência descritiva concerne, ela será a representação do 

4 Na generalidade, os alunos participantes na atividade não se detiveram sobre as fotografias fornecidas; escreveram 
sobre conhecimentos comuns que possuíam das suas experiências. A dimensão dos textos produzidos não vai além 
da dimensão do texto apresentado. 

5 AAVV. (2001) Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 2 vols. Lisboa: 
Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo.

6 Descrever é deter-se sobre os objetos, sobre as realidades e suas particularidades, e, por isso, parece ter a ausência 
de passagem do tempo. No entanto, na verdade, uma descrição pode, perfeitamente, ser dinâmica.
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mundo real ou imaginário que se manifesta através de todos os sentidos, quer seja numa 
perspetiva mais objetiva quer seja mais subjetiva, como afirma: 

l’«observation», l’«expérience», la «vérité dans les choses», ce manifeste, polémique 
et programmatique à souhait, ramasse en quelques mots l’idéologique de la 
«représentation» (1998: 26)

Quando nos propomos descrever, é importante refletir sobre a realidade que temos em mente. 
É importante saber analisá-la, observá-la, pois só assim conseguiremos conhecê-la, apre(e)
ndê-la e, consequentemente, (d)escrevê-la. 

Uma vez que nos referimos ao ensino, uma forma efetiva de conduzir os alunos a respeitar 
estas etapas será a de colocá-los perante uma bateria de questões condutoras deste 
processo que devem ter o propósito de revelar a realidade observada nas suas mais diversas 
dimensões. Assim, para o conteúdo da descrição, sem destacar as especificidades consoante 
o género de texto que a vai requerer, será importante responder a questões – implícitas ou 
explícitas – tais como: O que é?, Como é?, Como é constituído?, Para que serve?, Que 
faz?, Como funciona?,… entre tantas outras que não conseguiremos agora enumerar na 
totalidade, uma vez que tudo dependerá da realidade que pretendemos descrever e da 
finalidade da descrição. A sequência descritiva, com os seus parâmetros, estará, portanto, 
condicionada pelos interlocutores e pela relação que têm entre si, pelo conhecimento que 
partilham, pelo contexto que emoldura essa relação e pela intencionalidade comunicativa7; 
em síntese, a sequência descritiva é condicionada pelo género textual em que se “encaixe” 
o texto empírico que a exibe: 

há visivelmente um sujeito, o locutor-enunciador, que age discursivamente, numa 
situação definida por uma série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento 
que (…) é um género, um instrumento semiótico, isto é, uma forma de linguagem 
prescritiva, que permite, a um só tempo, a produção e a compreensão de textos. 
(Dolz & Schneuwly, 2004: 26-27)8 

Trabalhar com os alunos tendo em conta as características de determinados géneros de 
texto existentes na escola, na sociedade será profícuo uma vez que tal permite superar um 
entendimento superficial do texto, dando atenção às distintas dimensões que o constituem. 
Observem-se as palavras de Marcuschi (2008):

Quando se ensina alguém a lidar com textos, ensina-se mais do que usos 
linguísticos. Ensinam-se operações discursivas de produção de sentidos dentro 
de uma dada cultura com determinados géneros como formas de ação linguística 
(2008: 90)9 

7 Refere-se à forma como se manifestam as intenções de um ato comunicativo.

8 Os autores referem-se a géneros, considerando que estas unidades possuem uma série de regularidades linguísticas, 
correspondendo a finalidades sociais.

9 Marcuschi considera que os “gêneros são formas textuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente 
situadas.” (2008: 155)
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As peças discursivas que compõem o texto vão organizar-se de acordo com as coordenadas 
definidas pelo contexto que o envolve. Os interlocutores são determinantes na configuração 
que o texto adquire. Por exemplo, um dicionário de caráter mais geral será dirigido a um 
público com características comuns; é, por isso, seguramente, diferente de um dicionário 
técnico, mais específico e exaustivo na sua elaboração, por sua vez dirigido a um público 
que procura informação mais especializada e tecnicista. Só fazendo estes ajustes contextuais 
se poderá assegurar a partilha de conhecimentos. O texto será construído de forma a 
corresponder a essa intencionalidade comunicativa, criando, assim, em si, a harmonia entre 
a coesão e a coerência, entre os aspetos micro e macroestruturais.

Será de recordar que a combinação destes fatores, a par dos linguísticos, criará uma 
orientação na descrição com objetivos específicos perante o interlocutor/recetor, isto é, 
podemos dizer que a função da descrição poderá variar entre, por exemplo, persuadir, criticar, 
informar, dar a conhecer, comover, entre outros.

Os traços particulares de cada género de texto, isto é, as suas regularidades de uso, assumem 
um papel relevante na aprendizagem da produção textual. Na verdade, a estabilidade (relativa) 
dos géneros vai permitir ao aluno, à medida que a vai dominando através da prática, tornar-
se mais autónomo na produção textual, quer seja em contexto de sala de aula quer seja em 
contexto de uso efetivo fora da sala de aula, como lembram as seguintes palavras de Dolz 
& Schneuwly (2004: 74), quando, para os géneros, afirmam eles que constituem 

formas relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais, 
entidades culturais intermédias que permitem estabilizar os elementos formais e 
rituais das práticas de linguagem.

Nesta perspetiva, Dolz e Schneuwly consideram que os géneros são objetos socialmente 
elaborados e que atribuem às atividades que emolduram certas formas que contribuem para 
transformar os comportamentos comunicativos. À medida que alguém escreve ou fala, com 
frequência, adotando determinado género, dá-se o processo de apropriação10, ou seja, a 
partir do momento em que há um domínio de determinado género o aluno vai, ele próprio, 
construindo esquemas de utilização desse mesmo género. 

Entendendo a descrição como um tipo estabilizado, ocorrente em vários géneros, a sua 
prática, sempre centrada no género que interfere na sua organização, fará com que o aluno, 
progressivamente, adquira autonomia no que respeita à sua estrutura.

É nesta sucessão de pensamento, do texto como um instrumento e com alguma estabilidade 
adquirida, que se considera que a prática da descrição, em contexto de sala de aula, tem 

10 A propósito do conceito de apropriação, Dolz & Schneuwly (2004), baseados na ideologia alemã, consideram que a 
apropriação é o processo de desenvolvimento das capacidades individuais de acordo com os instrumentos materiais 
de produção. Uma apropriação de uma totalidade de instrumentos de produção leva ao desenvolvimento de uma 
totalidade de capacidades nos indivíduos. 
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contributos para o desenvolvimento da competência textual dos alunos nos momentos da 
planificação e, consequentemente, da produção e revisão textuais. De facto, estamos a 
advogar um estudo focado na descrição, sobretudo quando esta sequência textual ocorre em 
géneros de texto em que é predominante; além disso, a própria descrição adquire “precisão” e 
“maior realidade” quando considerada a sua inserção em determinado texto de certo género. 
Em suma, e salientando o ponto de vista que aqui advogamos: para alguém se apropriar 
de determinado género (por exemplo, uma carta informal), é preciso que aprenda – entre 
muitos outros aspetos que podem ser objetos de ensino – a desconstruir o texto empírico 
que o concretiza – por exemplo, nas sequências textuais que o compõem (a carta pode ter 
sequências narrativas, descritivas, argumentativas…). Assim, julgamos pertinente o enfoque 
na sequência textual descritiva por ser uma das sequências imbricadas em textos de tantos 
géneros distintos, assumindo, por vezes, a predominância. 

3.1. A descrição e a sua estrutura
J. M. Adam11 estudou a descrição e a sua estrutura, o que de alguma forma lhe veio 
conferir relevo, deixando de ser vista como uma sequência12 exclusiva da redação e do 
texto literário e passando a ser encarada como um ato de enunciação verbal que tem uma 
função comunicativa. Podemos encontrá-la em textos de vários géneros, como já referimos: 
adivinhas, receitas de culinária, verbetes de dicionários e enciclopédias, relatórios médicos, 
tratados de botânica, publicidade, entre outros. 

Os textos existem graças à inter-relação processual entre dimensões distintas. Por um lado, 
temos a dimensão configuracional exigida pelos contextos comunicativos, determinada pelos 
papéis dos participantes, pelo lugar e pelo momento, dimensão do género, e, por outro, 
temos a dimensão sequencial, que consiste na organização e na relação dos diferentes tipos 
de sequências no texto (Adam,1989: 81). 

A descrição é uma destas sequências que entram em ação no texto. É vista como possuidora 
de um plano autónomo, como anteriormente já foi mencionado, pelas suas características, 
composição e dimensões e que entra em inter-relação com as variáveis impostas pelo género 
de texto em que se integra. Assim, podemos afirmar que um texto é descritivo quando, 
na sua estrutura, encontramos a predominância de sequências descritivas, que revelam as 
características básicas da estrutura descritiva. 

A estrutura da sequência descritiva é representada por este esquema de Adam (1992), numa 
perspetiva de processo de composição a partir de um plano: 

11 Também Genette (1969) e Reuter (1998) se ocuparam do texto descritivo. 

12 Inicialmente, Adam utilizou a designação Texto Descritivo, no entanto, em 1992, veio propor o abandono da 
classificação de tipologias de textos e propôs a de “tipo de sequências” que entram na construção do(s) texto(s).
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Tema-título
Operação de Ancoragem

Aspectualização Relacionamento

forma
tamanho

diferentes
partes constituintes

local tempo comparação metáfora

Propriedades
(qualidades)

Partes
(sinédoques)

Situação
(metonímia)

Assimilação

Tematização Tematização Tematização Tematização

Aspectualização Relacionamento Aspectualização Relacionamento

Reformulação

Esquema 1. Estrutura da sequência descritiva, adaptado de Adam, 1992: 84

Podemos verificar, de uma forma geral, que estamos perante uma relação hierárquica entre 
diferentes elementos – tema-título, aspetos, relações e (sub)tematização.

O tema-título corresponde à nomeação da entidade e a expansão, à informação que vai ser 
fornecida acerca dessa realidade, e que o mecanismo da expansão textual vai relacionando 
com o tema através da indicação das partes da realidade, das características, da situação 
dessa realidade em relação ao seu exterior e das relações que ela estabelece com outras 
já existentes. O tema-título também é conhecido como palavra de entrada. Institui-se, 
assim, uma relação de ancoragem que pode manifestar-se de duas formas, dependendo 
da intencionalidade comunicativa. Se a ancoragem só acontece no final da sequência 
descritiva-definitória, então temos aquilo a que Adam designa de ancoragem com afetação, 
como é o exemplo destes dois textos que se apresentam a seguir:
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Qual é a palavra
que tem quatro sílabas
e vinte e quatro letras?

 O alfabeto

Por necessidade discursiva do propósito da adivinha, a ancoragem apenas se realiza no final 
da sequência descritiva.

Ou, por exemplo, este tão conhecido soneto de Bocage, em que o poeta se autodescreve, 
identificando-se, apenas, no último terceto: 

Magro, de olhos azuis, carão moreno,  
Bem servido de pés, meão na altura,  
Triste de facha, o mesmo de figura,  
Nariz alto no meio, e não pequeno; 
 
Incapaz de assistir num só terreno,  
Mais propenso ao furor do que à ternura,  
Bebendo em níveas mãos por taça escura  
De zelos infernais letal veneno;

Devoto incensador de mil deidades  
(Digo, de moças mil) num só momento,  
E somente no altar amando os frades; 
 
Eis Bocage, em quem luz algum talento;  
Saíram dele mesmo estas verdades  
Num dia em que se achou mais pachorrento.

 Bocage, Rimas

Em ambos os casos, estamos perante a apresentação de um conjunto de características de 
uma entidade sem que essa seja mencionada explicitamente à partida. É à medida que avança 
o texto que o leitor vai processando a informação e, progressivamente, tentando resolver o 
enigma exposto, até que finalmente decifra a palavra-chave e procede à ancoragem. Este tipo 
de ancoragem vai permitir que o leitor/interlocutor convoque, sucessivamente, um nível de saber, 
da sua experiência, que irá relacionando com a informação nova que vai sendo apresentada, 
até ser confirmada, numa fase final, pelo tema.

Se a ancoragem acontece logo no início com a identificação do tema, então estamos perante aquilo 
a que Adam chama de ancoragem sem afetação; há, portanto, a possibilidade de criar, desde o 
início da sequência descritiva, a relação entre o/a objeto/realidade e as propriedades do/a mesmo/a. 

Na expansão, temos a aspetualização e o relacionamento. A primeira corresponde ao momento 
textual dedicado às diferentes frações que integram a descrição do objeto/realidade. É através 



211Isabel Sebastião

da enumeração das propriedades e das partes, e da seleção das características de cada uma 
destas dimensões que constituem o objeto/realidade, que a sequência vai criando corpo textual, 
sempre de acordo com a intencionalidade comunicativa. O relacionamento, por sua vez, é a 
relação que o objeto estabelece com o mundo exterior, e é feito de duas formas. Pretende-se 
localizar espacial e temporalmente o objeto em relação ao seu contexto – a situação. Para 
tal, recorre-se a figuras como a metonímia para celebrar relações de contiguidade entre o 
objeto e a sua natureza situacional. A par da situação, temos a assimilação, que consiste na 
estratégia de encontrar outras realidades, preferencialmente do conhecimento do interlocutor, 
que possam servir de analogia para melhor entender o objeto descrito. Neste sentido, evoca-se 
a comparação e a metáfora para, através de uma realidade já conhecida, melhor conhecer 
aquela que se pretende definir.

A partir desta sequência, podemos vir a retomar, na sequência descritiva, qualquer um dos 
elementos anteriormente referidos no texto, ocupando, agora, o lugar de tema-título, dando 
origem a uma nova proposição. Entramos, assim, no nível da reformulação, que consiste em 
apresentar outras expressões/opções para definir/designar o objeto descrito. O objetivo desta 
estratégia é o de proporcionar ao interlocutor um maior leque de possibilidades de concretizar 
e enriquecer a representação da realidade descrita. Recorda-se que a intencionalidade 
comunicativa é decisiva na escolha destas possibilidades.

3.2. O verbete
A descrição está, como já vimos, relacionada com a definição, uma vez que é a operação 
discursiva que serve para especificar um conceito, uma entidade, a partir do estabelecimento 
das suas características e da classe a que pertence. Reforcemos esta ideia com as palavras 
de Adam quando afirma que

la description se confond avec la reproduction d’un tableau scientifique ou 
technologique et l’on glisse, typologiquement, du descriptif à la explicatif. (1989: 29)

O verbete assume-se, assim, como um texto que explica, exemplificando, e ilustra os diferentes 
componentes da identidade a que se refere, numa simultaneidade do todo (tema-título) com 
as suas partes (expansão). A sua estrutura, mais ou menos complexa, pode adotar diferentes 
formas. Pode assumir, apenas, a forma de uma ou várias palavras justapostas, e estamos a 
falar de uma sequência de sinónimos do conceito descrito/apresentado, e este é o exemplo 
do verbete do dicionário, ou de frases ou parágrafos, como é o exemplo do verbete das 
enciclopédias ou dos dicionários temáticos especializados, que possuem relações sintáticas 
mais complexas13. O verbete apresenta os detalhes das características da realidade de uma 
forma objetiva e exata como se pretendesse ser uma fotografia, ativando todos os sentidos 
do interlocutor para captar a realidade. 

13 No caso das enciclopédias, muitas vezes, estas descrições são acompanhadas com representações icónicas de 
esquemas, diagramas, mapas, desenhos, fotos, imagens, ilustrações, que pretendem representar, com maior exatidão 
e rigor, a realidade que é descrita/definida. 
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Analisando a estrutura do verbete, no que se refere ao dicionário ou à enciclopédia14, podemos, 
como lembra Adam (1989), encontrar a estrutura da descrição: 

au mot d’entrée du dictionnaire corresponde le thème-titre à la base et objet de 
la description; la définition et les exemples du dictionnaire constituant, quant à 
eux, l’expansion métalinguistique du mot d’entrée (ou dénomination) comme le 
corps de la description est l’expansion, (plus ou moins développée) du thème-
titre. La structure est la même. (1989: 106)

Podemos observar esta tabela construída com base no esquema de Adam (1992: 84):

Tabela 1. esquema-síntese da estrutura de uma sequência descritiva, segundo Adam (1992)

Estrutura Definição
Entrada (tema-título) Apresentação do objeto como um todo

Ex
pa

ns
ão

Aspetualização Através da qual se expõem as propriedades, as qualidades e as partes 
do objeto descrito

Relacionamento O objeto é descrito, colocando-o em relação com o mundo exterior
(Sub)tematização Encadeamento de diferentes sequências descritivas, em que um dos 

anteriores aspetos pode assumir a função de tema-título

Observemos esta entrada da Wikipédia, que procuramos analisar de acordo com a estrutura 
típica de sequência descritiva, segundo Adam (1992).

Golfinho
Os golfinhos ou delfins são animais mamíferos cetáceos pertencentes à família 
Delphinidae. Estão perfeitamente adaptados para viver no ambiente aquático, 
existem 37 espécies conhecidas de golfinhos, dentre os de água salgada e água 
doce. A espécie mais comum é a Delphinus delphis.

São nadadores privilegiados, às vezes saltam até cinco metros acima da água, 
podem nadar a uma velocidade até 40 km/h e mergulhar a grandes profundidades. 
A sua alimentação consiste basicamente em peixes e lulas. Podem viver de 25 
a 30 anos e dão à luz um filhote de cada vez. Vivem em grupos, são animais 
sociáveis, tanto entre eles, como com outros animais e humanos.

A sua excelente inteligência é motivo de muitos estudos por parte dos cientistas. 
Em cativeiro é possível treiná-los para executarem grande variedade de tarefas, 
algumas de grande complexidade. São extremamente brincalhões, pois nenhum 
animal, exceto o homem, tem uma variedade tão grande de comportamentos 

14 Quando aludimos a dicionários ou enciclopédias, referimo-nos quer aos que estão disponíveis em suporte papel quer 
aos disponíveis em suporte digital, e, este último, neste momento, de mais fácil acesso aos estudantes.
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que não estejam diretamente ligados às atividades biológicas básicas, como 
alimentação e reprodução. Possuem o extraordinário sentido de ecolocalização 
ou biosonar ou ainda orientação por ecos, que utilizam para nadar por entre 
obstáculos ou para caçar as suas presas. 

O golfinho-nariz-de-garrafa possui o corpo robusto, a cabeça robusta e o bico 
curto, largo e nitidamente distinto da cabeça. A sua nadadeira dorsal é alta e 
falcada. Nascidos para deslizar, os golfinhos-nariz-de-garrafa possuem corpos 
hidrodinâmicos, em forma de torpedo, que lhes permitem deslizar rapidamente 
através das águas do oceano. A sua gama de cores vai desde o creme a 
cinza ou mesmo ao preto. Geralmente, a barriga é mais clara que o dorso. As 
comunicações são efetuadas por meio de uma gama de sons emitidos a partir 
da bolsa nasal localizada na testa. Com dentes fortes os golfinhos agarram o 
peixe com os seus 18-27 pares de pequenos dentes cónicos, em ambas as 
mandíbulas. As marcas especiais na pele ajudam os golfinhos a camuflarem-se 
de potenciais predadores. A cauda tem dois remos, denominados lobos, que o 
impulsionam através da água.

 Wikipédia, consultado a 20-08-0915

Ao aplicarmos o modelo de Adam (1992) ao texto acima apresentado, podemos verificar 
que a partir da nomeação da realidade “golfinho” são enumeradas características gerais 
como as que se referem à ordem da família para, progressivamente, se entrar em aspetos 
mais particulares, uma vez que pertencem à caracterização da espécie (aspetualização), que 
vão desde o tipo de locomoção, alimentação e reprodução, até àquelas que podem vir a 
ser, igualmente, particulares e distintivas entre a espécie, como as características físicas e 
comportamentais. Temos, portanto, o tema-título a processar a ancoragem com o aspeto e a 
relação do golfinho com o exterior. Há uma retoma do tema (tematização) quando mencionada 
uma das “37 espécies conhecidas de golfinhos”, o “golfinho nariz-de-garrafa”. A partir daqui, 
assistimos, progressivamente, a uma recuperação do tema, mas desta vez pelo processo da 
reformulação; encontramos, agora, informações mais específicas sobre o aspeto físico (corpo, 
cabeça, bico) e a sua relação com o mundo (por exemplo, a comparação que é feita entre 
o golfinho e um torpedo para melhor ilustrar a forma do corpo). 

4. Aspetos linguísticos e discursivos
A sequência descritiva, na sua generalidade, permite-nos estudar variadíssimos aspetos 
linguísticos. Não se pretende apresentar, aqui, uma grelha exaustiva, mas sim ilustrativa dos 
conteúdos mais recorrentes da descrição. A sua seleção dependerá do tipo de sequência 

15 Foi escolhida esta fonte por estar muito divulgada entre os alunos. Será de referir que a palavra “entrada” apresentada 
não aparece exatamente desta forma. Ao fazermos a busca, entramos primeiro em ‘golfinho’ e só então temos a 
possibilidade de escolher uma das espécies, neste caso ‘golfinho nariz de garrafa’. Num objeto como uma enciclopédia 
em suporte papel, poderíamos encontrar algo como o que é apresentado ou em duas entradas distintas. 
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descritiva e da intencionalidade comunicativa subjacente16. Aqui, estamos a considerar a 
descrição patente no género textual verbete de enciclopédia, de que o texto acima é exemplo. 

A tabela dá conta dos seguintes elementos: o aspeto linguístico utilizado e identificado no 
verbete; a descrição que se refere à forma como esse aspecto linguístico ganha expressividade, 
contribuindo, deste modo, para a edificação da realidade descrita; o conteúdo que alude à 
explicitação dos conhecimentos a operacionalizar, de acordo com o aspeto linguístico utilizado. 
A utilização destes conteúdos vai variar consoante o tipo de verbete analisado.

Tabela 2. Relação de alguns aspetos linguísticos e discursivos da sequência descritiva17

Aspeto Descrição Conteúdo

Predomínio 
de substantivos 
e adjetivos

Léxico variado, caráter valorativo, riqueza, variedade e 
vivacidade para melhor transmitir a realidade descrita ao 
longo da expansão. Terminologia mais específica e rigorosa 
em casos de campos científicos e técnicos. Identificação 
da(s) unidade(s) temática(s) que confere(m) coerência ao 
texto. Relação entre a realidade textual e a realidade 
não textual.

Campos lexicais
Vocabulário especializado
Hiperonímia/hiponímia
Holonímia/meronímia

Verbos17

De caráter descritivo para melhor retratar as realidades e as 
suas propriedades; muitas vezes elididos porque a função 
referencial recai sobre grupos nominais.

Presente e pretérito imperfeito
(Indicativo)

Coordenação
Subordinação

Sequencializações enumerativas, para descrever quer as 
partes da realidade descrita, quer as propriedades de cada 
parte identificada, por vezes, relacionando-as.

Assindéticas, Coordenadas: 
Copulativas
Disjuntivas
Subordinadas: Causais, 
Consecutivas, finais

Tipos de Frase
São fornecidas informações sobre as propriedades 
do ser descrito.

Tipo Declarativo

Enumeração

Do geral para o particular, do todo para a parte, de cima 
para baixo, da esquerda para a direita, …

Movimentação da focalização: 
deslocação da objetiva de 
uma visão panorâmica/
distante para um plano mais 
perto, com detalhe/pormenor 

Referentes 
(deíticos) 
espaciais

Localização das partes descritas em relação ao todo ou do 
todo em relação ao seu contexto (exterior).

Advérbios de lugar

16 Isto é, se se pretende uma descrição mais objetiva ou mais subjetiva. Dependendo deste fator, assim determinados 
aspetos linguísticos podem vir a ter prevalência em detrimento de outros. 

17 Há que referir que, por exemplo, no verbete, não temos a presença do emissor, logo não teremos a presença de 
marcas de primeira pessoa. Temos, sim, a presença de terceira pessoa. No entanto, no que se refere à descrição 
literária, o emissor pode ou não marcar a sua presença, tudo dependerá do nível de intrusão do narrador (Reis & 
Lopes, 1996: 207-208).
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Aspeto Descrição Conteúdo
Referentes 
(deíticos) 
temporais

Indicação do tempo em relação ao momento presente. Advérbios de tempo
Tempos verbais

Relações 
semânticas

Processos de retoma Hiperonímia, hiponímia, 
holonímia, meronímia, 
sinonímia

Construções 
figurativas

Conferir expressividade à realidade descrita, buscando um 
efeito caracterizador

Comparação, metáfora, 
metonímia, sinédoque, …

Organizadores
discursivo-textuais

Predominância dos enumerativos que contribuem para uma 
articulação das diferentes proposições. 

Marcadores discursivos 
(relacionados com 
a coordenação e a 
subordinação)

5. Proposta de tarefa(s)
A partir do texto da Wikipédia anteriormente apresentado, propomos uma tarefa cujo objetivo 
é o da observação e análise de definições/entradas, para familiarizar o aluno com modelos 
que lhe sirvam de suporte para, mais tarde, darem corpo às suas próprias produções de 
uma descrição semelhante. 

Pretende-se, com a leitura e o preenchimento da tabela, que o aluno contacte com o texto 
em primeiro lugar, e se aperceba da sua estrutura, ou seja, no fundo, que identifique, de 
uma forma geral, o plano que está subjacente ao texto: que há um tema-título que depois 
se desenvolve numa expansão – descrição dos aspetos numerados e a sua relação com o 
meio exterior, pois as realidades não vivem isoladas. Com o exercício de produção textual, 
procura-se que o aluno infira que todo o escrito tem por detrás um propósito, neste caso, o 
de informar, e que essa intenção está relacionada com o destinatário e as suas características 
(individual ou coletivo e a necessidade de um conhecimento partilhado). O aluno verificará 
que, dependendo destes aspetos, assim se seleciona, e, consequentemente, se compõe a 
estrutura de um texto. 

No que se refere aos aspetos relacionados com o processo de ensino e de aprendizagem, 
o aluno, através de uma ação mediada pelo professor18, observa a arquitetura de modelos 
textuais e suas características, o que contribuirá, por um lado, para a construção do seu 
próprio reportório de estruturas textuais e, por outro, para entender que qualquer ato 
comunicativo tem uma finalidade muito particular. 

18 Recordem-se as palavras de Vygotsky (2003) que, através da sua teoria de «Zona de Desenvolvimento Proximal» (ZDP), 
demonstra que o aluno constrói o seu conhecimento por etapas, numa interação inevitável quer com o Professor, quer 
com os contextos em que se insere (familiar, escolar alargado, social). A pedagogia da escrita – pela sua natureza 
complexa – tem, assim, de se desenvolver de uma forma gradual e de funcionar numa contínua interação entre 
diferentes fatores de que o Professor precisa de ter consciência e dominar para poder, da melhor forma, desempenhar, 
face ao aluno, o seu papel de interferência nesse progresso.
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Vejamos a proposta19 1, formulada a partir do texto da Wikipédia anteriormente apresentado:

Proposta 1.

1. Lê o verbete da Wikipédia e completa a tabela, selecionando a informação que te é solicitada.

 

Verbete

A B
Entrada Expansão

As
pe

to
s

Reino
Ordem
Locomoção
Alimentação
Reprodução
Características comportamentais
Características físicas
Particularidades
…

2. Imagina-te realizador de cinema com uma câmara na mão. Que movimento terias de 
executar para focalizar a realidade que te é descrita pelo texto?

 2.1. Explicita as conclusões que retiras da forma como a informação textual está 
organizada.

3. Identifica, nos diferentes aspetos das características físicas e das particularidades descritas, 
as marcas linguísticas presentes (ex. alimentação: “A sua alimentação… peixes e lulas.” 
– uso da coordenada copulativa e frase declarativa). 

4. Tendo como base o exemplo, seleciona outro animal e produz o teu próprio verbete, para 
uma enciclopédia animal de uso escolar, tendo em conta que:

 – a tua intenção é definir um animal escolhido por ti;
 – o teu destinatário é constituído pelos teus colegas;
 – a situação de comunicação é o registo escrito para informar.

O acompanhamento/mediação do professor assume relevante importância na leitura e 
compreensão do texto (questão 1.), e consequente preenchimento da tabela, pois deverá 
abordar e explorar as situações/tarefas propostas, de modo a, por via desse processo, ser 

19 A proposta de tarefa apresentada incide na atividade do aluno, apresentando uma forma possível do mesmo se 
relacionar com a estrutura da descrição. Como se percebe, esta tarefa não está esgotada, e não é aqui explorado 
a perspetiva de trabalho do professor. Encontra-se em elaboração um texto que tem como objetivo, para além de 
desenvolver a atividade, alterar o foco da análise para a atuação do professor. 
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possível explorar as formas como as informações vão evoluindo e permitir, para além disso, 
manter o nível cognitivo subjacente à tarefa proposta. A questão 2, por seu lado, permitirá 
progredir na compreensão do texto, tendo uma visão muito geral da forma como toda a 
informação está organizada. A questão 3 contribuirá para que o aluno se aperceba dos 
instrumentos linguísticos necessários para a criação de sentido do texto. O exercício de 
produção textual pedido na tarefa 4 assume-se como “complexo”, pois, para executá-lo, o 
aluno tem de passar por todas as etapas do processo de escrita20 e que, de alguma forma, 
estão implicitamente representadas na tarefa proposta. 

Assim, numa primeira fase, terá de definir sobre o que vai escrever, por outras palavras, 
definir o seu tema-título. A par desta decisão, temos de definir o seu destinatário, para quem 
vai escrever, qual é o seu público-alvo. Outra resolução a tomar será a de que perspetiva 
vai assumir: mais objetiva ou mais subjetiva (neste caso, objetiva) e será aqui que decide a 
forma como vai organizar a informação: do geral para o particular ou vice-versa (neste caso, 
apresenta-se do geral para o particular) e também o percurso a tomar relativamente ao próprio 
objeto, ou seja, se de cima para baixo, se da direita para a esquerda,…

Ainda numa fase de planificação, o passo seguinte será o de observar e em simultâneo 
fazer a listagem dos aspetos, características, partes (nomes) a referir e a forma como elas 
se relacionam com o seu meio envolvente. Depois de selecionados esses aspetos, o aluno 
terá de deter-se pormenorizadamente sobre cada um deles e caracterizá-los (uso de adjetivos 
que qualifiquem, por exemplo, o tamanho, cor, forma,…). Aqui, tudo dependerá da realidade 
selecionada e, mais uma vez, da intenção comunicativa, pois, se for um objeto, teremos 
uns aspetos, se for um lugar, teremos outros, como limites desse lugar, elementos que o 
compõem, formas, luz, cor, odor, ruído21. 

Planificado o esquema do plano a assumir na produção da descrição/definição, passa-se ao 
momento da produção textual. Agora, no momento inicial, é tempo de apresentar o ser ou o 
objeto escolhido e enumerar as diferentes partes que o constituem. Segue-se a organização 
do texto e, para tal, o aluno recorrerá, oportunamente, aos aspetos linguístico-discursivos 
apresentados na Tabela 2. Por exemplo, para indicar as características utilizará os nomes e 
adjetivos, eventualmente, a par de comparações e metáforas de modo a relacionar a realidade 
definida com o seu contexto exterior. Nesta relação com o exterior, servir-se-á também dos 
deíticos espaciais. Utilizará verbos de estado, preferencialmente no presente e no pretérito 
imperfeito, bem como deíticos temporais, formando orações maioritariamente coordenadas e 
frases de tipo declarativo. Sempre que seja necessário retomar o tema ou algum dos aspetos 

20 Falamos das diferentes operações interativas de Planificação – Textualização – Revisão do modelo processual de 
escrita de Flowers & Hayes, 1980. 

21 No caso de ser uma personagem ou uma pessoa, perspetiva subjetiva, teríamos aspetos como as características 
físicas e psicológicas, indumentária, comportamentos, atitudes, personalidade, preferências, gestos, hábitos e 
ocupações, aspetos sociais,… entre outros. 
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já referidos, o aluno poderá recorrer aos processos de retoma; assim, está a diversificar o 
vocabulário e a criar diferentes relações de significado entre os constituintes.

Após o momento de escrita, deve haver sempre o momento de verificação do texto, no 
entanto, esta tarefa não deverá ser feita unicamente no final, pode e deve ser feita à 
medida que o texto ganha forma através de sucessivas leituras e verificação da edificação 
da intencionalidade comunicativa22. 

Este é um esboço de uma tarefa que pode ser aplicada no 3.º ciclo; com as devidas 
adequações poderá ser trabalhada nos restantes níveis de ensino. O que determinará 
a aplicação deste exercício será a complexidade do verbete escolhido e os conteúdos 
gramaticais anteriormente lecionados. A adequação às características dos alunos deverá 
fazer-se procurando que os alunos reconheçam sentidos nas tarefas que realizam, ou seja, 
a realidade descrita deverá ter, de algum modo, importância/significado para os alunos para 
que, desta forma, eles próprios atribuam sentido à atividade. 

O que se observa, na proposta 2, é a possibilidade do processo inverso. Este percurso de 
trabalho já exige que os alunos tenham alguma familiaridade quer com o verbete quer com 
este tipo de tarefa. O aluno terá de ser capaz de sintetizar a informação, não perdendo de 
vista, no preenchimento da tabela, e neste caso, o facto de que os aspetos anteriores têm 
de ser mais gerais do que os posteriores. 

Poder-se-á pedir ao aluno que produza um verbete à semelhança do que se passa na 
proposta 1, mas desta vez com indicações um pouco mais gerais.

A proposta não está, obviamente, esgotada. A partir dos exemplos, outros aspetos podem ser 
explorados e a própria atividade pode sempre ser adaptada a qualquer nível de escolaridade.

22 A tarefa está proposta para a generalidade da espécie, mas pode ser apresentada, de forma simplificada, para uma 
das espécies da família dos golfinhos.
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Proposta 2.

1. Lê o verbete da Wikipédia.
2. Cada parágrafo contém uma informação chave.
 2.1. Encontra o termo que melhor sintetiza cada parte e preenche o quadro. Se achares 

necessário, procura, no verbete, mais informação.

 

Verbete

A B
Título Expansão

As
pe

to
s

“Os golfinhos ou delfins são animais 
mamíferos cetáceos pertencentes à 
família Delphinidae”
“mamíferos”
“nadar”, “velocidade de até 40 km/h”
“peixes e lulas”

…

3. Observa a organização que a coluna B te revela e conclui sobre a relação entre as várias 
partes.

4. Tendo como base o exemplo, seleciona um ser ou um objeto e produz o teu próprio 
verbete, tendo em conta:

 – a tua intenção; 
 – o destinatário; 
 – a situação de comunicação.

6. Conclusões
A descrição pode assumir-se como um contributo para o desenvolvimento da competência 
discursivo-textual na medida em que, uma vez que a sua estrutura esteja adquirida, é útil 
ao aluno quer na escola, utilizando-a noutros textos, convocada por outras disciplinas além 
da Língua Portuguesa, como anteriormente foi referido, quer na interação entre os seus 
pares sociais, quer no conhecimento do mundo, pois, ao trabalhar esta tipologia, estamos 
a contribuir para desenvolver as capacidades dos alunos no que se refere a estabelecer 
relações temáticas entre as realidades que os rodeiam. 
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A nível discursivo-textual, a prática de escrita de sequências descritivas permite desenvolver 
de forma faseada aspetos relativos ao processo de expansão e organização textual. 
O conhecimento da estrutura da descrição permitirá, ao aluno, a sua aplicação no momento 
de produção textual do texto narrativo ou de outros textos. A descrição torna-se importante 
na construção da coerência do texto já que dela participam os processos de retoma (Reuter, 
1998: 55) que ajudam à construção do texto. Ou seja, estaremos perante o “aproveitamento” 
de uma aprendizagem noutra; recordemos, a este propósito, as palavras de Adam (1989: 
92) quando afirma que compreender um texto é reconhecer uma estrutura. Compreender um 
texto não é apenas retirar-lhe a informação que ele possui, é, igualmente, conhecê-lo: como 
se organiza, como se estrutura, como se compõe. Uma vez capaz de fazer esta apropriação, 
o aluno está apto a usar (bons) modelos textuais. 

A nível linguístico, parece ser uma excelente fonte para o trabalho com a língua, uma vez 
que proporciona o enriquecimento do vocabulário, o aperfeiçoamento de estruturas sintáticas 
e a prática de aspetos linguísticos, textuais e discursivos. 

Por último, mas não menos importante, acredita-se que se pode fazer com este tipo de 
atividades de análise de textos mentores (Pereira & Cardoso, 2011) com que o interesse 
dos alunos cresça relativamente à prática da escrita, partindo do conhecimento profundo do 
que é o instrumento “texto”. Manusear o texto e ter domínio sobre ele será uma motivação 
para o aluno que tentará fazer cada vez mais e melhor. 
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Introdução
É com alguma frequência que ouvimos falar das dificuldades no domínio da expressão 
escrita dos alunos que transitam do Ensino Secundário para o Ensino Superior. E, quando 
se apontam as causas de tais dificuldades, o mais comum é ouvirmos dizer que, no seu 
percurso escolar no Ensino Básico e no Ensino Secundário, os alunos não terão recebido, no 
espaço curricular apropriado, o da disciplina de Língua Portuguesa/Português, a preparação 
adequada que lhes permita fazer face às necessidades e desafios que a frequência de um 
novo ciclo académico, agora a nível superior, lhes coloca.

Há forçosamente que reconhecer que as práticas de ensino da escrita na escolaridade básica 
e secundária nem sempre tiveram a orientação mais desejável. Tal levou a que se escrevessem 
coisas como: “na escola não se ensina a escrever” (Fonseca, 1994:150); “poucos são os 
professores que enfrentam o risco de a [escrita] ensinar” (Adragão, 1987: v); “o aluno escreve, 
quase exclusivamente, para ser avaliado e é-o, apenas, em relação ao produto final da 
escrita.” (Amor, 1993:114); “o ensino da escrita que se vê nas escolas, em vez de promover 
o desenvolvimento das capacidades dos alunos, tende a perpetuar práticas próprias de uma 
escrita pouco desenvolvida” (Carvalho, 1999).

O que acabámos de transcrever tem muito de verdadeiro e ajuda a explicar uma realidade 
que não podemos ignorar. É, no entanto, importante realçar que essa realidade e esse estado 
de coisas não são exclusivos do contexto Português, como decorre da leitura da literatura 
desta especialidade que nos retrata quadros semelhantes noutros países.

E temos também de considerar, a partir de uma análise mais profunda da questão, que a 
explicação para as dificuldades de escrita dos alunos que frequentam o Ensino Superior não 
se encontra apenas nas práticas de ensino no âmbito da disciplina de Língua Portuguesa/
Português. Há outros fatores na sua base, nomeadamente aqueles que, implicando a escola 
em geral e cada disciplina em particular, têm a ver com as práticas de construção e elaboração 
do conhecimento, com a comunicação dos saberes em contexto pedagógico e com o modo 
como a linguagem escrita (não) é implicada no quadro desses processos.
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É sobre estes aspetos que nos debruçaremos neste texto, começando por referir outros papéis 
da escrita que a escrita assume no contexto da escola para além do de conteúdo/objeto de 
ensino/aprendizagem, nomeadamente o que tem a ver com o de ferramenta da aprendizagem, 
isto é, como instrumento implicado na construção dos saberes a adquirir pela frequência escolar.

Escrita e aprendizagem
Quando falamos em processos de aquisição, elaboração e expressão de conhecimento, temos 
imediatamente de colocar a questão da linguagem neles implicada, aqui entendida, na linha 
de Halliday (apud Gavelek, Raphael, Biondo & Wang, 2000: 603), “não como um domínio 
do conhecimento, mas como a condição essencial para o conhecimento, o processo pelo 
qual a experiência se traduz em conhecimento”. Tal entendimento tem implicações na própria 
conceção de aprendizagem que, nesta perspetiva, não se circunscreve à mera aquisição de 
conceitos específicos, mas pressupõe também a interiorização dos meios de os representar 
e comunicar (Jewitt, 2006). Nesta associação entre aprendizagem e linguagem, o recurso à 
escrita assume particular relevância na medida em que esta pode desempenhar um papel de 
ferramenta de aprendizagem que promove o desenvolvimento de conceitos, a generalização, 
o pensamento crítico, facilita a resolução de problemas e a reflexão sobre o próprio processo 
de compreensão (Armbruster, McCarthey & Cummins, 2005). O contributo da escrita para a 
aprendizagem tem hoje um largo reconhecimento, independentemente das focalizações da 
análise e dos quadros teóricos que as sustentam. Na verdade, quer nos concentremos nas 
características da linguagem escrita e da comunicação por escrito e na relevância que esta 
assume em termos de estruturação e configuração do pensamento (Vygotsky, 1979; Emig, 
1977; Martlew, 1983; Applebee, 1984; Olson, 1995), quer a vejamos como processo cognitivo 
complexo no âmbito do qual múltiplas dimensões se articulam (Flower & Hayes, 1981; Bereiter 
& Sacrdamalia, 1987), quer a vejamos no quadro de práticas sociais e culturais à luz das quais 
adquire sentido (Rivard, 1994; Klein, 1999; Hand & Prain, 2002; Camps, 2005; Jewit, 2006), 
é possível perceber os contributos da escrita para a construção do conhecimento uma vez 
que potencia a consideração do real na sua ausência, facilita a geração e o aprofundamento 
das ideias, permite o seu enquadramento numa forma de expressão adequada (géneros 
textuais) e a sua reestruturação à luz de fatores que relevam da dimensão retórica (objetivos, 
destinatário, etc.), tornando possível a inserção em contextos diferenciados.

Contudo, para poder contribuir para a construção da aprendizagem, a escrita, vista como 
instrumento de mediação na relação entre o sujeito que aprende e o objeto aprendido, 
tem de ser utilizada no quadro de tarefas que envolvam o aluno numa transformação do 
conhecimento pela implicação dos seus saberes prévios e a reflexão sobre as suas próprias 
experiências, que potenciem a reconstrução desse conhecimento ao ser reprocessado pelo 
sujeito com base na sua experiência presente e passada, à luz da qual adquire um sentido 
próprio (Tynjälä, Mason & Lonka, 2001; Jewit, 2006).
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Escrever e aprender na escola em Portugal
Não obstante o reconhecimento da importância da escrita como promotora da aprendizagem, 
uma análise da realidade portuguesa, independentemente do nível de ensino, mostra que as 
práticas de escrita que a escola parece valorizar estão longe de corresponder ao que acima 
se referiu, sendo mais propícias a uma mera reprodução do conhecimento do que à sua 
verdadeira transformação no sentido da sua apropriação pelo aluno.

Uma das principais fontes de informação para a caracterização dessa realidade tem sido a 
análise de manuais escolares. Estes manuais constituem uma concretização, com maior ou 
menor grau de afastamento, das orientações emanadas de níveis superiores, principalmente 
das que constam dos textos programáticos, e funcionam como textos reguladores das práticas 
de ensino-aprendizagem, desempenhando um importante papel no contexto pedagógico, 
sobretudo enquanto elementos estruturadores de informação desconexa (Castro, 1995). 
Podem, portanto, ser considerados como fontes fidedignas do que acontece na sala de aula 
e evidência das conceções subjacentes às práticas pedagógicas (Choppin, 1992) e, como 
tal, têm sido trabalhados no âmbito de estudos sobre os usos da escrita como ferramenta 
de aprendizagem (Carvalho, Pimenta, Ramos & Rios, 2006; Carvalho, Barbeiro & Pimenta, 
2008). Tais estudos revelam que a grande maioria (cerca de 80%) das tarefas envolvendo 
o uso da escrita neles constantes solicita a mera reprodução do conhecimento e que esse 
uso fica normalmente limitado ao universo do próprio manual – “ao ser predominantemente 
mobilizada, através de questionários, para que o aluno inscreva as suas respostas de 
reprodução do conhecimento nele apresentado nos locais pré-formatados para o efeito, em 
termos espaciais, organizacionais e discursivos.” (Carvalho, Barbeiro & Pimenta, 2008:75).

Uma outra forma de conhecer o que acontece na sala de aula tem sido os inquéritos a 
professores dos ensinos básico e secundário de diferentes áreas disciplinares (Carvalho, Silva & 
Pimenta, 2008; Dionísio, Viseu & Melo, 2010). Estes, quando questionados sobre as práticas de 
escrita desenvolvidas no âmbito das suas disciplinas, nas aulas e para além delas, apontam um 
conjunto de práticas mais propícias à reprodução de conhecimento do que à sua elaboração 
e aprofundamento. Independentemente da área disciplinar, o registo do sumário, o registo de 
informação escrita no quadro/projetada, a resolução de exercícios e ou fichas de trabalho, os 
testes são as atividades referidas com maior frequência, o que indicia uma tendência para 
um uso escolar da escrita que visa, sobretudo, a expressão ou reprodução dos saberes. 
Ao contrário, tarefas de tomada de notas, elaboração de relatórios, resumo e síntese, organização 
de informação recolhida em fontes diversas, atividades cognitivamente mais complexas e 
favorecedoras da elaboração do conhecimento, parecem ser muito menos frequentes.

As fontes de informação
As dificuldades no uso da escrita na passagem da educação secundária para a educação 
superior poderá ainda decorrer de outros aspetos, nomeadamente da natureza dos textos 
mais utilizados pela escola como fonte de informação e do modo como o conhecimento aí 
aparece estruturado. Referimo-nos, sobretudo, aos manuais escolares e a documentos de 
caráter digital, retirados da internet.
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Quando atrás nos servimos dos manuais escolares como fonte de informação sobre os usos 
de escrita como ferramenta de aprendizagem, tivemos oportunidade de referir o seu papel 
na estruturação dos conteúdos.

Ao folhearmos qualquer manual em uso no ensino básico ou no ensino secundário, 
imediatamente nos apercebemos da sua complexidade e elevado grau de elaboração, com 
a implicação de formas diversificadas de veicular informação. Na verdade, estamos perante 
textos de caráter multimodal, isto é, que utilizam vários modos de veicular informação, 
entendendo-se modos, na linha Kress e Bezemer (2009), como recursos social e culturalmente 
formatados para fazer sentido, de que são exemplo a escrita, a oralidade, a imagem, a 
imagem animada, o layout, ou o gesto.

Como se comprova pela análise da figura 11, trata-se de textos em que a linguagem verbal 
escrita é apenas um dos vários modos de representação do conhecimento (podendo até não 
ser o meio principal de construção de sentido), articulando-se com as imagens e o próprio 
layout (que implica aspetos como a disposição dos vários elementos na página, as cores, 
as fontes, os tamanhos de letra, etc) de forma complementar tendo em vista a explicitação 
do conteúdo. Nesta composição, diferentes elementos, traduzidos por modos diferentes, 
dispõem-se, numa lógica modular, em diferentes (sub)espaços, facilmente identificáveis, no 
contexto de um espaço mais vasto que, de alguma maneira, constitui uma unidade (a página 
ou dupla página) na medida em que faz sentido enquanto tal. Estamos perante um género 
no qual a informação, para além de já aparecer estruturada num formato próximo daquele 
que o aluno deve usar para a explicitar (veja-se as questões colocadas nos cantos inferiores 
das páginas), está disposta para que possa ser facilmente identificada pelo aluno (através do 
uso de variados dispositivos gráficos).

Neste aspeto, os manuais de hoje são, como muito bem ilustram Kress e Bezemer (2009: 
173) e como se pode comprovar pelas imagens de manuais da década de 30 (figura 22) e 
da década de 70 (figura 33) do século XX, diferentes dos manuais de outras épocas. Nesses 
manuais, cuja unidade é o capítulo, o modo predominante de veicular o sentido é a linguagem 
escrita, funcionando a imagem como mera ilustração. O destaque de algum elemento é feito 
quase exclusivamente pelo recurso ao itálico e ao negrito. Para além disso, não encontramos 
aí sugestões de atividades a realizar. A leitura que tal organização suscita é diferente daquela 
que os manuais atuais exigem. Nestes, certos processos de compreensão, nomeadamente os 
que têm a ver com a identificação de informação específica ou a seleção das ideias principais, 
estão facilitados na medida em que o próprio layout os destaca, dispensando procedimentos 
como sublinhar ou tomar notas nas margens. Tais procedimentos, mais exigentes do ponto 
de vista cognitivo, pressupõem uma atitude mais ativa do leitor no decurso do processo de 

1 Griné, C.; Griné, E.; Rua, H. (2003). Oficina da História 8. Lisboa: Texto Edito.

2 Mattoso, A. G. (1933). Compêndio de História Medieval, Moderna e Contemporânea (IV e V Classes dos Liceus), 
pp.232-235.

3 Guerra, M.L. (1977). História – Idade Média / Idade Moderna (2º ano liceal). Porto: Porto Editora, pp.287-290.
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compreensão, ao contrário do que acontece na leitura dos manuais atuais, potenciadores 
de uma maior passividade do leitor.

Figura 1. Manual Escolar Actual

Figura 2. Manual Escolar da Década de 30
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Figura 3. Manual Escolar da Década de 70

Para além do manual escolar, a internet constitui, nos dias de hoje, outra importante fonte de 
informação a que os alunos recorrem. Aí a multimodalidade está potenciada já que à linguagem 
verbal escrita e à imagem outros modos são frequentemente associados, nomeadamente 
a imagem animada e o som, o que pressupõe processos de descodificação/compreensão 
específicos e diferentes dos utilizados na receção de fontes predominantemente escritas. 
Mesmo as páginas mais simples, em que a linguagem escrita, associada à imagem, constitui 
o modo principal de veicular a informação, obedecem a um formato próprio de estruturar os 
conteúdos. Nesse formato, a página, unidade que se perspetiva verticalmente e é manuseável 
pela ação de scrolling, articula-se com outras páginas através de hiperligações (figura 44) e nela 
o texto escrito tende a ser estruturado, a exemplo do que acontecia nos manuais escolares 
atuais acima descritos, de forma a facilitar a leitura/compreensão, pela colocação em evidência 
das ideias essenciais, pela delimitação clara das diferentes secções e sua identificação por 
títulos destacados. Tal é evidente na página da Wikipédia sobre o Renascimento (figura 55) 
em que o texto, no interior do qual encontramos várias hiperligações, aparece dividido em 
secções claramente definidas e devidamente tituladas. Nessa página, para além do texto e 
das várias imagens, destaca-se uma caixa com um esquema/índice que, por hiperligação, 
permite o acesso imediato a qualquer uma das secções.

Saliente-se, ainda, a natureza digital do texto da internet, que torna possível a sua transferência, 
na íntegra ou em parte, para outros documentos por processos de copy/paste. Se essa 
possibilidade constitui um aspeto facilitador da escrita de outros textos, nomeadamente 
na citação do primeiro, também é verdade que convida a um uso menos apropriado, nem 
sempre acautelado pelos professores, pelo qual muitos alunos se apropriam de textos que 

4 http://educacao.uol.com.br/historia/renascimento-1-europa-retoma-valores-classicos.jhtm

5 http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
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mal compreendem, e muitas vezes nem sequer leem, e que apresentam como se fossem 
de sua autoria, o que configura práticas de plágio.

Figura 4. Página da Internet

Figura 5. Wikipéia
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Numa síntese do que atrás se escreveu, podemos destacar dois aspetos essenciais como 
característicos das práticas de literacia associadas aos processos de aquisição e expressão 
de conhecimento na escola básica e secundária: o recurso a géneros textuais, de natureza 
multimodal, que explicitam a informação num formato próximo daquele que se espera que 
o aluno utilize quando a sua expressão lhe for solicitada e cuja leitura é facilitada por um 
layout que destaca as ideias-chave e os aspetos específicos mais relevantes; práticas de 
escrita, no âmbito das diferentes disciplinas, mais propícias à reprodução de conhecimento 
do que à sua elaboração e aprofundamento.

Tais práticas podem ser enquadradas num modelo de comunicação pedagógica que se 
procura configurar na figura 6 e que assenta no reconhecimento do papel do manual na 
organização de informação desconexa e da sua força reguladora, que se traduz na sua 
utilização, pelo professor, como o elemento principal na definição dos conteúdos a transmitir e 
do modo de os organizar. Nesse modelo, o conhecimento a veicular em contexto pedagógico 
emerge de duas fontes, o manual escolar e o professor, fontes essas que coincidem na forma 
de estruturar os conteúdos a transmitir ao aluno. Este, por sua vez, “é visto como a etapa 
no final da cadeia de difusão desse conhecimento, não sendo reconhecido como produtor 
de conhecimentos”, uma vez que, na maioria das situações, a escola lhe pede apenas 
“que seja capaz de manifestar perante o professor o conhecimento que este lhe ensinou.” 
(Barbeiro, 2003: 32 e 192).

Conteúdo

Professor

Manual

Aluno

Figura 6.

No quadro deste modelo, aquilo que se pede ao aluno não vai muito além da reprodução 
do conhecimento que lhe foi transmitido, algo que lhe é solicitado, quase exclusivamente, 
em situações de avaliação, nas quais o sucesso depende, em grande medida, da fidelidade 
com que é feita.

A transição para o ensino superior
Este aluno, com um percurso escolar que privilegiou práticas de reprodução do conhecimento, 
é confrontado na passagem para o ensino superior com processos diferentes de configuração 
e comunicação dos saberes em contexto pedagógico, esperando-se dele uma atitude mais 
ativa na construção do conhecimento em interação com fontes de informação de natureza 
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diversa, nas quais se incluem, para além do professor, um maior ou número de textos aos 
quais acede por vias diferenciadas (distribuição pelo professor, inclusão em listas bibliográficas 
disponibilizadas no âmbito da disciplina, pesquisa própria em bases de dados, etc.).

Neste modelo (figura 7), pressupõe-se que é ao aluno que compete definir a configuração final 
do conhecimento, como resultado de um processo no qual as suas competências de uso da 
linguagem em geral e da linguagem escrita em particular são postas à prova. Espera-se não 
só que o aluno trabalhe com fontes de informação múltiplas e nem sempre convergentes, 
configuradas em géneros diferentes daqueles com que habitualmente se confrontava, mas 
que, apropriando-se desse conhecimento, seja capaz de o exprimir num formato próprio, 
definido no quadro da comunidade académica em que agora se inscreve.

Aluno

Conteúdo

Professor

Texto 1

Texto 2

Texto 3

Texto 4

Texto 5

Texto …

Figura 7.

Este modelo pressupõe, assim, um conjunto de práticas de leitura e escrita num processo 
que se inicia com a receção da informação, a partir de fontes orais ou escritas, passa por 
tarefas de registo e tratamento dessa informação e culmina na sua expressão, normalmente 
em contexto de avaliação.

Analisemos brevemente esse processo nas suas várias fases, procurando identificar fatores 
de dificuldade.

Neste contexto, o professor constitui uma, entre outras fontes de informação. É, assim, 
relevante, o registo daquilo que é dito nas aulas, não obstante poder haver materiais escritos 
(sebentas, acetatos, diapositivos, …) mais ou menos detalhados, com o conteúdo essencial, 
aos quais os alunos têm normalmente acesso. Esse registo pressupõe competências 
específicas, em termos de saber ouvir e ser capaz de selecionar o que é importante ser 
registado, numa prática diferente daquela a que o aluno vinha habituado já que o facto de 
o manual escolar e professor tenderem a coincidir no modo de organização dos conteúdos 
fazia com que a tomada de notas fosse muitas vezes vista como algo supérfluo.



PARTE V – Escrita no Ensino Superior – instrumentos de mediação234

Também o tratamento das fontes escritas não se revela mais facilitado uma vez que o aluno 
deve agora ler novos géneros textuais, livros, capítulos de livros ou artigos em revistas 
científicas (figura 86), muito diferentes dos textos dos manuais escolares e livros auxiliares com 
que se acostumou a trabalhar ao longo de muitos anos, que exigem estratégias de leitura 
completamente diferentes e muito mais complexas do que as que desenvolveu durante os 
ciclos de escolaridade anteriores. A diversidade e complexidade das fontes aconselha certas 
práticas de destaque, registo e sistematização da informação, por meio de sublinhados, notas 
nas margens, registos de leitura, o que, para muitos alunos, constitui novidade.

Figura 8. Página de Revista Científica

Há depois necessidade de tratar a informação, adquirida em fontes diversas, o que pressupõe 
tarefas de análise, resumo e síntese, num trabalho de reelaboração da informação tendo em 
vista a sua posterior explicitação.

Esta explicitação, terceira fase do processo que aqui se procura descrever, constitui também 
uma tarefa complexa na medida em que se espera que o aluno seja capaz de transmitir, numa 
peça lógica e coerente, o conhecimento que foi construindo, usando a linguagem própria 

6 Lestringant, Frank (2009). É necessário expiar o renascimento? A abertura antropológica do século XVI. Revista de 
História 160, pp. 195-219. http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/rh/n160/a12n160.pdf.



235José António Brandão Carvalho

do campo disciplinar em causa no quadro de géneros textuais específicos (a resposta em 
exame, o ensaio, a síntese a partir de várias fontes, a revisão de literatura, etc.).

É neste contexto que se tornam evidentes as dificuldades e lacunas de grande parte dos 
alunos que frequentam o ensino superior. Tais dificuldades são referidas por muitos docentes 
e puderam ser comprovadas em alguns trabalhos de investigação que visaram caracterizar 
a escrita dos alunos do ensino superior.

Num desses estudos, Carvalho, Silva e Pimenta (2007) analisaram notas tomadas por alunos do 
1.º ano durante uma exposição oral e a partir da leitura de um texto de natureza informativa. 
Detetaram dificuldades na tomada de notas no decurso da apresentação oral no que se refere ao 
domínio de técnicas de registo, sendo poucos os alunos que revelaram verdadeiras capacidades 
de organização da informação. Mesmo aqueles que procuravam realizar a reprodução fiel da 
informação escutada demonstravam dificuldades na realização da tarefa já que ora perdiam 
dados importantes, ora eram incapazes de os organizar. No que toca a notas de leitura, era 
significativo o número de alunos que procediam à mera reprodução da informação.

Problemas semelhantes foram detetados em alunos mais velhos, num estudo de Carvalho e 
Pimenta (2007) que analisaram os produtos de diversas tarefas que implicavam o recurso à 
escrita desenvolvidas por alunos a frequentar o 4.º ano de cursos de Licenciatura em Engenharia 
da Universidade do Minho (pré-Bolonha): fichas de leitura; planificações de textos; sínteses a 
partir de várias fontes. Esses alunos evidenciavam dificuldades na leitura de fontes, no registo 
e na organização da informação recolhida, no estabelecimento de relações entre a informação 
proveniente de fontes diferentes e no uso das convenções da escrita académica. Verificava-se 
ainda que, por vezes, as notas de leitura e os planos de texto eram ignorados no momento 
da redação do texto neles baseado, o que indicia uma forma de escrita em que a informação 
passa diretamente das fontes para o texto final sem ser objeto de qualquer tratamento.

Ao serem confrontados, na passagem para o Ensino Superior, com um contexto muito mais 
exigente no que diz respeito aos processos de aquisição, elaboração e expressão dos saberes e 
aos usos da linguagem neles envolvidos, e porque, na maioria dos casos, não recebem qualquer 
formação que lhes permita dar uma resposta adequada, os alunos tendem a reproduzir as 
práticas a que vinham habituados e que são mais propícias à reprodução do que à elaboração do 
conhecimento. Isso mesmo foi evidenciado por um estudo, igualmente realizado na Universidade 
do Minho, com base num inquérito a uma amostra alargada de cerca de 1700 alunos do 1.º 
e 4.º ano de cursos de licenciatura (pré-Bolonha) de todas as áreas de saber (Carvalho, 2008; 
Carvalho & Dourado, 2010). A partir dele, e independentemente de alguma variação decorrente 
da diversidade de cursos e da diferença de ano de escolaridade, foi possível identificar um 
conjunto de práticas de trabalho dos estudantes que podem ser padronizadas da seguinte 
forma: uma tomada de apontamentos nas aulas com a preocupação de registar o essencial, 
que, para muitos, é tudo o que o docente diz; a eleição, como principais fontes de estudo, 
dos apontamentos tirados na aula e de outros materiais disponibilizados pelos docentes para 
reprodução; um tratamento das fontes que passa, sobretudo, pela leitura com sublinhados 
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e tomada de notas na margem; práticas de trabalho sobretudo focalizadas na realização de 
tarefas obrigatórias (relatórios e outros trabalhos solicitados pelos professores); preparação para 
exames centrada na leitura dos apontamentos e outros textos distribuídos ou sugeridos pelos 
docentes e reproduzidos. Predominam, portanto, práticas académicas mais viradas para a gestão 
de um conhecimento construído a partir de um núcleo de fontes que poderíamos considerar 
básicas e tendo em vista a sua posterior reprodução do que para a construção, elaboração e 
aprofundamento desse mesmo conhecimento.

Conclusão
A questão da escrita no Ensino Superior é, por tudo o que atrás se disse, complexa e não pode 
ser vista apenas no âmbito desse nível de ensino nem ser circunscrita, como frequentemente 
acontece, à dimensão de competência linguística (de escrita) que os alunos (não) têm.

Este assunto tem, pelo contrário, de ser perspetivado na sequência de um percurso escolar 
em que o aluno desenvolve um conjunto de práticas, que implicam o uso da linguagem, 
para aquisição e expressão dos saberes escolares, práticas essas inscritas numa lógica de 
reprodução de conhecimento e, portanto, pouco propícias ao desenvolvimento de processos 
mais complexos de construção de conhecimento que se espera ele seja capaz de realizar 
quando frequenta a Universidade.

Ao mesmo tempo, a questão tem de ser vista no quadro alargado de práticas de literacia 
que envolvem a leitura e escrita de géneros textuais diversos em função dos contextos em 
que se inserem.

Assumindo estes pressupostos, temos que considerar, em primeiro lugar, que qualquer 
movimento para levar o aluno a um desempenho adequado no que respeita aos usos da 
escrita quando entra no Ensino Superior tem de enquadrar o percurso escolar anterior, ao 
longo do qual devem ser promovidas, no âmbito das diferentes disciplinas escolares, tarefas 
pelas quais o aluno simultaneamente aprenda os conteúdos e desenvolva competências de 
uso da linguagem que o levem a aprender melhor.

Tal não invalida, no entanto, que se considere a necessidade de dar aos alunos que entram 
no Ensino Superior uma formação que lhes permita responder aos novos desafios que se 
lhes colocam. Essa formação não pode, contudo, restringir-se a questões de produção 
escrita focalizada em aspetos genéricos e colocando a tónica na correção linguística. Deve, 
pelo contrário, considerar uma diversidade de tarefas que, envolvendo a leitura e a escrita, 
desenvolvam a capacidade de aprender a aprender pela sua implicação nos processos de 
aquisição, elaboração e expressão do conhecimento.

Uma das questões que se pode colocar tem a ver com o enquadramento dessa formação, 
algo que tem sido objeto de discussão no âmbito da comunidade académica, nomeadamente 
em termos de opção entre uma formação de natureza abrangente, com caráter propedêutico, 
que dê ao aluno uma competência de escrita que lhe permita realizar com êxito as tarefas 
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que o novo nível de ensino lhe coloca, e uma formação específica, no âmbito de cada área 
disciplinar, através de tarefas de aprendizagem e avaliação, pelas quais o aluno se familiariza 
com os géneros textuais próprios e desenvolve a capacidade de os ler e produzir.

No entanto, e no reconhecimento, por um lado, da existência de um conjunto de competências 
de natureza genérica, transversais a qualquer uso da escrita, e, por outro, da necessidade 
de, em cada campo disciplinar, se considerarem formas particulares e se seguirem estilos 
específicos, não é em termos de opção entre uma e outra que devemos colocar a questão 
mas antes no peso e preponderância a atribuir ao genérico ou ao disciplinar (Bazerman, 
Little, Bethel, Chavkin, Fouquette & Garufis, 2005).

Valorizar um ou outro é algo que depende de fatores muito variados, nomeadamente 
das características de cada contexto no que se refere aos recursos humanos e materiais 
disponíveis, ao desenho dos curricula, ao próprio entendimento do que é o processo de 
aprendizagem e do papel que nele o uso da escrita pode desempenhar.

Referências Bibliográficas
Adragão, J.V. (1987). Português, Língua materna. DN/Cultura, 17/5, pp. v-vi.

Amor, E. (1993). Didáctica do Português. Fundamentos e Metodologia. Lisboa: Texto Editora.

Applebee, A. (1984). “Writing and Reasoning”. In Review of Educational Research, 54 (4), 
pp. 577-596.

Armbruster, B.; Mc Carthey, S. & Cummins, S. (2005). Writing to Learn in Elementary 
Classrooms. In R. Indrisano, R. & J. Paratore (Eds.), Learning to Write, Writing to Learn – 
Theory and Research in Practice. Newark: I.R.A., pp. 71-96.

Barbeiro, L. (2003). Escrita: Construir a Aprendizagem. Braga: DME/Universidade do Minho.

Bazerman, C.; Little, J.; Bethel, L.; Chavkin, T.; Fouquette, D. & Garufis, J. (2005). Reference 
Guide to Writing across the Curriculum. West Lafayette, Indiana: Parlor Press.

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The Psychology of Written Composition. Hillsdale, New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Camps, A. (2005). Pontos de vista sobre o ensino-aprendizagem da escrita. In José A. 
Brandão Carvalho, L. Barbeiro, A. Silva & J. Pimenta (Orgs.) (2005). A Escrita na Escola, 
Hoje: Problemas e Desafios. Actas do II Encontro de Reflexão sobre o Ensino da Escrita. 
Braga: CIEd/Universidade do Minho, pp. 11-26.

Carvalho J.B. & Dourado, L. (2010). Processos de Aquisição, Elaboração e Expressão do 
Conhecimento em Alunos da Universidade do Minho. In J. L. Silva et al (Eds.), Ensino 



PARTE V – Escrita no Ensino Superior – instrumentos de mediação238

Superior em Mudança: Tensões e Possibilidades – Actas do Congresso Ibérico. Braga: UM – 
CIEd, pp. 301-308 (CD-ROM).

Carvalho J.B. & Pimenta, J. (2007). Processos de aquisição, elaboração e expressão do 
conhecimento – usos da escrita em contexto académico. In J. Ramirez (coord.), Actas do 
IX Simposio de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: 
SEDLL, pp. 292-300, http://sedll.org/es/congresos_actas_interior.php?cod=30

Carvalho, J. Brandão (1999). O Ensino da Escrita – da teoria às práticas pedagógicas. Braga: 
CEEP/Universidade do Minho.

Carvalho J.B. (2008). Acquiring, elaborating and expressing knowledge – a study with 
Portuguese university students”. Zeitschrift Schreiben, 1.07.2008, http://www.zeitschrift-
schreiben.eu

Carvalho J.B.; Barbeiro, L. & Pimenta, J. (2008). La Escritura, Elaboración y Expresión del 
Conocimiento: La Escritura como Instrumento de Aprendizaje. In J. L. Barrio (Coord.), El 
proceso de enseñar lenguas – Investigaciones en didáctica de la lengua. Madrid: La Murralla, 
pp.57-88.

Carvalho, J.B.; Pimenta, J.; Ramos, J. & Rios, S. (2006). Uses of Writing in Portuguese Basic 
School. In Studies in Writing: Prepublications & Archives – Repository of the SIG Writing 
Publications, http://sig-writing.publication-archive.com/show?repository=1&article=248

Carvalho J.B.; Silva, A. & Pimenta, J. (2007). Tomar notas – Um primeiro passo para a 
construção do conhecimento. In A. Barca et al (eds), Actas do IX Congreso Galego-Português 
de Psicopedagoxía. A Coruña: Universidade da Coruña/Revista Galego-Portuguesa de 
Psicoloxía e Educación. pp. 1079-1088 (CD-rom).

Carvalho J.B.; Silva, A. & Pimenta, J. (2008). Uso da Escrita em Diferentes Disciplinas 
Escolares: Construção ou Reprodução de Conhecimento? In L. Barbeiro & J. B. Carvalho 
(orgs.) Actividades de escrita e aprendizagem. Leiria: ESE-IPL e CIEd-UM, pp.21-31. (CD-ROM).

Castro, R. (1995). Para a análise do discurso pedagógico. Constituição e transmissão da 
gramática escolar. Braga: CEEP/Universidade do Minho.

Choppin, A. (1992). Manuels Scolaires: Histoire et Actualité. Paris: Hachette.

Dionísio, M.L.; Viseu, F. & Melo, M.C. (2011). Práticas de literacia nas disciplinas escolares: um 
estudo em escolas portuguesas. In J.C. Morgado et al (orgs.) Aprender ao longo da vida – 
Actas do 2º Congresso Internacional de Avaliação em Educação, Braga: CIEd/Universidade 
do Minho, pp. 1142-1160.



239José António Brandão Carvalho

Emig, J. (1977). Writing as a model of learning. College Composition & Communication, 
28 (2), pp.122-128.

lower, L. & Hayes, J. (1981). A Cognitive Process Theory of Writing. College Composition and 
Communication, 32 (4) (publicado, sob permissão, em R. Ruddell, M. Ruddell e H. Singer 
(Eds.) (1994), Theoretical Models and Processes of Reading. Newark: I.R.A., pp. 928-950).

Fonseca, F.I. (1994). Gramática e Pragmática. Estudos de Linguística Geral e de Linguística 
Aplicada ao Ensino do Português. Porto: Porto Editora.

Gavelek, J., Raphael, T., Biondo, S. & Wang, D. (2000). Integrated literacy instruction. In M. 
Kamil, P. Mosenthal, P. D. Pearson & R. Barr (Eds), Handbook of Reading Research. Volume 
III. Mahwah, NJ: Erlbaum, pp. 587-607.

Hand, B. & Prain, V. (2002). Teachers Implementing Writing-To-Learn Strategies in Junior 
Secondary Science: A Case Study. Science Education, 86, pp. 737-755.

Jewitt, Carey (2006). Technology, Literacy and Learning: A Multimodal Approach. London: 
Routledge.

Klein, P. (1999). Reopening Inquiry into Cognitive Processes in Writing-to-Learn. Educational 
Psychology Review, 11 (3), pp. 203-270.

Kress, G. & Bezemer, J. (2009). Writing in a Multimodal World of Representation. In R. Berad, 
D. Myhill, J. Riley & M. Nystrand (Eds.), The Sage Handbook of Writing Development. London: 
Sage Publications Inc., pp. 167-181.

Martlew, M. (1983). Problems and Difficulties: Communicative Aspects of Writing Development. 
In M. Martlew (Ed.), The Psychology of Written Language. Developmental and Educational 
Perspectives. Chichester: John Wiley & Sons, pp.295-333.

Olson, D. (1995). Conceptualizing the Written Word. An Intellectual Autobiography. In Written 
Communication, 12 (3), pp.277-297.

Rivard, L.P. (1994). A Review of Writing-to-Learn in Science: Implications for Practice and 
Research. Journal of Research in Science Teaching, 31, pp. 969-983.

Tynjälä, P; Mason, L. & Lonka, K. (2001). Writing as a learning tool: an introduction. In P. 
Tynjälä, L. Mason, & K. Lonka, (Eds.), Writing as a Learning Tool. Integrating Theory and 
Practice. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Press, pp. 7-22.

Vygotsky, L. (1979). Pensamento e Linguagem. Lisboa: Antídoto.





241

Tomada de notas: uma escrita para a apropriação/ 
construção do conhecimento no ensino superior

Anabela de Sousa de Pinho

Escola Secundária Carolina Michaëlis – Porto

Introdução

«[…] a importância maior do professor não está em construir o conhecimento 
para si, e nem mesmo em construir para os outros; a importância do professor 
está em construir o conhecimento nos outros.»

 (Leffa, 2001)

Atualmente, a informação cresce a um ritmo acelerado, tornando-se difícil acompanhá-la 
e abarcá-la. Ao mesmo tempo, a escola deixou, há muito, de ser o principal lugar para a 
adquirir. Por outro lado, tendo em conta que produzir, aprender e transmitir novos saberes é, 
cada vez mais, importante, o trabalho deve assentar, preferencialmente, em conhecimentos 
constantemente renovados. 

Torna-se, por isso, fundamental que as pessoas sejam, acima de tudo, capazes de se apropriar 
da informação para a conseguirem transformar. E, como afirma Roerden, “the information age 
requires different skills. Students need to know how to think critically, synthetize large amounts 
of information, and apply concepts learned with a global perspective.” (1997: 10). Para isso, é 
fundamental que se aprenda a interpretar, a selecionar, a organizar e a usar essa informação 
(Marlowe & Page, 1997) para, num patamar já mais avançado, produzir conhecimento. Isto 
é, o indivíduo que recebe a informação não se limita a acumulá-la; aprende, pelo contrário, a 
confrontá-la e a integrá-la nos conhecimentos já adquiridos. Mais importante do que armazenar 
a informação é saber geri-la e processá-la de forma concreta e completa. 

É nesse sentido que se aspira a direcionar todo o ensino que se pretenda útil, eficaz e que 
dê resposta a uma realidade competitiva, cada vez mais dependente da iniciativa, motivação 
e capacidade autónoma do sujeito para criar ideias inovadoras (Fialho, 2002). 

No entanto, esta atitude não parece, ainda, caracterizar com predominância o ensino mais 
atual. Os alunos, nas aulas, limitam-se, frequentemente, a recolher e a armazenar, sem 
qualquer grau de estruturação ou organização, a informação que lhes é transmitida e que 
não conseguem assimilar eventualmente por causa das inúmeras dificuldades de leitura e 
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de escrita (Sampaio & Santos, 2002) e do pouco tempo de que dispõem, frequentes vezes, 
para refletir sobre os diversos assuntos. Dessa forma, os alunos acabam por não conseguir 
organizar a informação de uma forma sistemática, coerente e adequada a cada uma das 
disciplinas (Clenton, s.d.).

É privilegiada, muitas vezes, a transmissão e o armazenamento da informação em detrimento 
do seu processamento, competência que, pelo seu difícil domínio, exige uma aprendizagem 
mais prolongada e aprofundada (Creme & Lea, 2003), implicando, claramente, uma grande 
mobilização por parte do aluno, o que, muitas vezes, não acontece pelo facto de as suas 
motivações não se identificarem com as da disciplina escolar em causa ou por outra ordem de 
razões que não cabe, aqui, explorar. De qualquer modo, estar consciente desta necessidade 
de processamento de informação, por vezes inexistente, despertará, certamente, o professor 
para atuar deliberadamente em estratégias que potenciem esse mesmo processamento da 
informação nos alunos.

O ensino superior, tendo por missão, entre outras, potenciar, o mais possível, o pensamento 
crítico de cada um dos seus estudantes, desempenha, nesse campo, um papel de importância 
capital (Pinho, 2008). Assim, este nível de ensino deverá munir os alunos de ferramentas 
e competências que lhes permitam, além de recolher, selecionar e organizar informação, 
defender uma posição, uma ideia, uma tese ou outro tipo de trabalho académico …, todas 
elas capacidades imprescindíveis à construção de uma mente mais consciente, crítica e 
transformadora, que, por sê-lo, acabará por traçar um percurso académico e profissional 
mais satisfatório (Pinho, 2008). Neste contexto, a escrita académica, pelas leituras, releituras, 
anotações, reescritas sucessivas, em torno de uma determinada ideia, conceito e pergunta, 
permite a produção de algo de novo e a reconfiguração do próprio pensamento (Romero, 
2000), devendo, por isso, ser trabalhada em contexto de aula no ensino superior.

Escrita promotora do conhecimento
Perspetivada não apenas ao nível do produto, mas principalmente em termos de processo 
(Björk, 2003a; Boch, 1998; Bono, 1998; Creme & Lea, 2003; Hayes & Flower, 1992; 
Pinho, 2005)1, a escrita passou a ser encarada como um conjunto complexo de técnicas, 
métodos e estratégias, que, se correta e sistematicamente trabalhados, poderão potenciar 
a apropriação do conhecimento, imprescindível à sua própria transformação e criação, num 
nível mais avançado (Carlino, 2005; Creme & Lea, 2003; Erlich, 2003; Russell & Donahue, 
2006; Erlich, 2003). Assim, a investigação parece conceber, cada vez mais, as práticas da 
escrita académica, particularmente, como formas de construção dos saberes, tanto ao nível 

1 Com efeito, a investigação tem, desde há umas décadas a esta parte, posto a tónica na vertente processual da escrita. 
Barbeiro (2000) regista, a este respeito, o seguinte: «O texto (o produto) não nasce sem o processo. A perspectiva 
sobre o ensino-aprendizagem da escrita deslocou-se do produto para o que acontece nesse processo. Nele, o sujeito 
é chamado a tomar decisões, não se limita a montar peças, segundo um algoritmo pré-definido. […] A diversidade e a 
recursividade entre as componentes de planificação, de redacção e de revisão exigem ao sujeito a capacidade de as 
manter actuantes ao longo do processo e de tratar a informação segundo perspectivas como a correcção linguística, a 
adequação ao conhecimento do destinatário, a escolha estratégica para alcançar os objectivos.» (Barbeiro, 2005: 66).
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da receção como da construção (Boch, 1998; Creme & Lea, 2003; Douaire, 2004; Erlich, 
2003; Frier, 1998; Reuter, 2004). Ou seja, a escrita, para além de documentar e revelar 
conhecimento, serve para o criar, desenvolvendo, ao mesmo tempo, o raciocínio lógico. Por 
isso, a inexistência de um ensino mais explícito e sistematizado, no ensino superior, tem 
contribuído, em parte, para o insucesso de muitos alunos, que, de um modo geral, dominam 
mal a competência de escrita. Neste contexto, Romero (2000) apresenta, na senda de Bereiter 
e Scardamalia, dois modelos de processos de composição para se compreender melhor a 
escrita dos universitários – “dizer o conhecimento” e “transformar o conhecimento” –, os 
quais explicariam os processos da denominada escrita “imatura” e “madura”, respetivamente. 
Segundo a especialista, é muito importante que os estudantes tenham acesso não só ao 
“decir el conocimiento”, mas também, e principalmente, ao “transformar el conocimiento” 
(Romero, 2000).

O paradigma do ensino-aprendizagem mais desejável e ajustável à era do conhecimento terá 
interesse em pautar-se, preferencialmente, por uma pedagogia construtivista, passando a 
informação a ser vital para trabalhar, refletir, discursar, debater e negociar2. E a aprendizagem 
da escrita só poderá beneficiar com esse construtivismo, como sublinha Barbeiro (2000): «A 
acompanhar a criatividade do processo de escrita deve estar a própria reflexão, ou seja, a 
capacidade de julgar e de corrigir, acompanhada da capacidade de experimentar e de explicar 
decisões com vista à sua fundamentação e verificação dos resultados.» (Barbeiro, 2000: 74). 
Implementa-se, assim, uma aprendizagem qualitativa em detrimento de uma aprendizagem 
mais quantitativa:

«Os alunos deverão, neste paradigma, ser construtores activos do seu próprio 
conhecimento, trabalhar cooperativamente em equipas de trabalho e em situações 
reais, assumir autonomia na própria aprendizagem, tomar a iniciativa na resolução 
de problemas, aceder à informação disponível nos vários formatos e locais […] e 
apresentar criticamente várias perspectivas.» (Lima & Capitão, 2003: 58). 

A escrita apresenta-se, por isso, como uma competência a ser ensinada e uma habilidade 
a desenvolver (Kleiman, 2001), apesar da sua complexidade – sobretudo devido a esta 
complexidade!

Por conseguinte, a função do professor é, cada vez menos, a de transmitir conteúdos, mas, 
muito mais, centrar-se, preferencialmente, na orientação do processo de construção do 
conhecimento por parte do aluno, incutindo-lhe uma atitude crítica e dinâmica relativamente 
à quantidade enorme de informações com que se confronta todos os dias, em contexto 
académico e não só. 

2 Marlowe e Page (1997: ix) descrevem as vantagens do construtivismo para a aprendizagem da seguinte forma: 
“Mounting research, our own experiences as educators, and reports from pre-service and in-service teachers 
support our belief that constructivist, active learning programs not only are more engaging but also promote elaborate 
knowledge construction; encourage empowered, informed, and independent thinking and doing; foster deeper 
understanding of concepts; nourish more enduring learning; and lead to greater command and ownership of content.”.
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É importante que o estudante compreenda que poderá construir conhecimento e fazer ciência 
com a informação recebida, sendo necessário, para isso, que lhe sejam apontados alguns 
caminhos a seguir e que lhe seja facultada oportunidade para uma recombinação/reformulação 
contínuas de saberes (Erlich, 2003). 

No entanto, para além do processo de ensino-aprendizagem da escrita, em contexto escolar, 
não ser, muitas vezes, gerido da melhor forma, as metodologias adotadas ativam, não raras 
vezes, estratégias lineares para a expressão escrita, sendo o carácter recursivo da escrita 
pouco reconhecido e reforçado (Pereira, 2000, 2003, 2005), inclusivamente no ensino superior. 
E nada é mais empobrecedor em educação do que a ausência de propostas que impliquem 
atividades dos alunos: de um modo geral, só se lhes solicitam repetições; leem, captam as 
ideias principais para, por fim, escrever o que compreenderam dos autores; não se avalia o 
que os alunos fazem, mas sim a sua capacidade para imitar e repetir os pensamentos dos 
escritores, dos livros e dos professores (Pinho, 2008). 

É, precisamente, esta prática de ensino da escrita passiva e mecânica que a didática deve 
combater, sob risco de o aluno aprender a imitar e a reproduzir escritos já elaborados, ao 
invés de lê-los, pensá-los, apropriar-se deles e (re)criá-los.

É, pois, suposto que, num ensino/aprendizagem mais eficazes da competência escrita, o aluno 
transite de uma escrita passiva para uma escrita, o mais possível, ativa, mais estimuladora, 
por isso, de um conhecimento apropriado e (re)construído em detrimento de um conhecimento 
imitado e decalcado, característico de um ensino exclusivamente normativo da escrita, como 
ilustra a figura abaixo:

Figura 1. Escrita construtora de conhecimento

Aprender pelo fazer, pelo agir, pelo experimentar é, assim, a forma mais natural, intuitiva 
e fácil de ensinar a escrita, uma postura didática que vai ao encontro da Lei do Efeito de 
Thörndike, defensora da tese de que o processo de aprendizagem de qualquer educando 
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é sempre ditado pelos procedimentos a que é submetido para validar a sua aprendizagem. 
Mais do que uma estratégia de aprendizagem, é um modo de ver o ser humano que aprende 
e necessita de construir conhecimento (Santos, 1994). 

Para isso, «a escola tem o dever de ajudar os alunos no processo de apropriação dos sentidos 
dos textos que leem e no processo de descoberta ou de reconstrução das realidades que 
desejam descrever, narrar, analisar ou criticar, nos textos que escrevem.» (Cabral, 2004). 
A informação passa a ser vital para trabalhar, refletir, discursar, debater e negociar, sobretudo. 
E o aluno, longe de ser um mero recetáculo da informação e do conhecimento, passa a ser 
um crítico reflexivo e um construtor autónomo e responsável da sua própria aprendizagem, 
limitando-se o professor a regulá-lo e a orientá-lo, durante o processo de ensino/aprendizagem.

Figura 2. Esquema ilustrativo da Pedagogia Construtivista

Assim, ao invés de uma escrita que encara o aluno como um ser passivo e mecânico, com 
tendência para imitar e reproduzir os escritos já elaborados, mais centrado no produto da 
escrita, pobre e pouco variada, com diretrizes vagas e ambíguas, que aposta numa correção 
essencialmente punitiva dos escritos, o ensino, a partir de uma perspetiva construtivista, aposta, 
preferencialmente, numa escrita ativa e reflexiva (leitura, reflexão e recriação dos escritos), 
centrando-se, ao mesmo tempo, no seu processo (fazer, agir e experimentar a escrita). 

Neste contexto, o professor terá, ainda, interesse em esforçar-se por diversificar as atividades 
escriturais e apostar, cada vez mais, na prática dos diversos tipos e géneros textuais, assente 
em diretrizes precisas e claras.

Para finalizar esta parte, reforçamos a importância de os alunos aprenderem a selecionar 
e a organizar a informação dos textos através de uma leitura aprofundada e de uma 
anotação adequada, ambas atividades importantes para o êxito, em contexto académico, 
e não só (Creme & Lea, 2003; Erlich, 2003), tendo em conta que estas são atividades 
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fundamentais para uma escrita mais crítica, fundamentada, documentada e bem-sucedida, 
em contexto académico.

Porquê ensinar e aprender a escrita, no ensino superior?
Sendo a escrita complexa e multifacetada, a sua aprendizagem, para ser eficaz, requer 
um ensino gradual e constante, extensível, por conseguinte, ao ensino superior. Neste nível 
de ensino, a escrita, para além de contemplar géneros diferentes dos presentes em níveis 
anteriores, envolve uma série de dificuldades acrescidas, resultantes da sua especificidade. 
Com efeito, as exigências da escrita académica, por refletirem formas de pensamento e de 
comunicação e métodos de pesquisa específicos do meio académico, acabam por diferir, 
substancialmente, das que são impostas nos outros níveis de ensino (Kruse, 2003).

Segundo estudos realizados (Carvalho, 1998; Pinho, 2006; Vieira, 2004), as dificuldades de 
escrita dos alunos do ensino superior são muitas: são incapazes ou não querem imaginar 
um auditório; conhecem mal as características retóricas dos modos de exposição e de 
argumentação; não compreendem os métodos de redação; falta-lhes espírito crítico e de 
síntese; têm dificuldade em distanciar-se das ideias e pensamentos dos autores; têm problemas 
em selecionar e organizar a informação mais relevante; sentem dificuldades em ordenar e 
expressar as suas próprias ideias e reflexões. A escrita dos alunos do ensino superior é, por 
isso, considerada por muitos especialistas uma escrita ingénua, copiosa, caótica, precária e 
insuficiente (Barrass, 1996; Björk, 2003; Bono e Barrera, 1998; Pinho, 2008). 

Sendo a escrita construtora de conhecimento, é assim urgente que, no ensino superior, se 
implemente o seu ensino, uma vez que este nível de ensino, mais do que os anteriores, aposta 
(ou terá interesse em apostar fortemente) na construção de conhecimento novo. Para isso, 
há que ter em conta as peculiaridades que definem diferentes géneros de escrita académica: 
conjunto vasto e complexo de procedimentos – leitura, tomada de notas, recolha de dados, 
argumentação, formulação de ideias, revisão …; exigências aparentemente contraditórias: 
citar, mas não demasiado; mostrar originalidade e referir-se, simultaneamente, ao discurso dos 
professores e de autores de referência. Tudo isto cria uma sobrecarga intelectual que acaba 
por dificultar o aprender a pensar e a argumentar, com base nos conhecimentos adquiridos. 
Paralelamente a isso, registam-se também diversos obstáculos que impedem um ensino mais 
explícito e sistematizado da escrita, no ensino superior, especificados a seguir. 

Um desses obstáculos tem, por exemplo, a ver com vários “mitos” usados para explicar a má 
qualidade dos textos dos alunos neste nível de ensino: má preparação nos níveis escolares 
anteriores; raciocínio e reflexão pessoais insuficientes; falta de confiança em relação a si 
próprio, aos outros e ao domínio científico; acumular de conteúdos, debitar e recitar de aulas, 
impedindo um maior distanciamento dos mesmos, o que se fica a dever à cultura escolar 
dos alunos. Além disso, os professores do ensino superior acreditam, de um modo geral, que 
não compete ao ensino superior ensinar a escrever, e raramente relacionam as dificuldades 
dos seus alunos com o saber específico das disciplinas que lecionam. Parecem, assim, 
ignorar que cada disciplina possui aquilo que alguns especialistas denominam de “habitus 
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disciplinaire” (conjunto de códigos, normas, regras, hábitos, vocabulário e metodologias 
inerentes a cada uma das disciplinas), que é necessário trabalhar com os alunos, com vista 
a consciencializá-los acerca das especificidades que moldam os discursos de cada uma das 
disciplinas, contribuindo, dessa maneira, para uma aprendizagem mais eficaz. 

Com efeito, uma boa ou má aprendizagem dos conteúdos das disciplinas parece estar muito 
dependente da forma como os alunos (e também os professores, ainda que numa óptica 
diferente) lidam com os diversos tipos e géneros de texto com que se vão deparando.

Por outro lado, persiste ainda uma crença generalizada de que os géneros de textos 
mais utilizados no contexto académico – dissertação, comentários de textos, resumos 
críticos, sínteses a partir de vários textos, questões de aulas – revestem a mesma forma, 
independentemente das disciplinas onde são estudados; os comentários aos escritos são 
pouco claros; há apenas a avaliação do produto da escrita; a relação professor-aluno é, 
frequentemente, assimétrica; existe, de um modo geral, disparidade entre os professores, ao 
nível dos critérios e expectativas em relação à escrita.

Perante tais dificuldades e obstáculos no ensino/aprendizagem da escrita no ensino superior, 
coloca-se-nos uma questão: Como desenvolver uma escrita, no ensino superior, que promova 
a construção dos saberes?

Para uma didática da escrita no ensino superior
No ensino superior, mais ainda do que nos níveis de escolaridade precedentes, é importante 
que a relação do aluno com a escrita se paute por uma dinâmica que inclua práticas mais 
autónomas, promotoras de um “trabalho” de escrita, elaboração e construção dos saberes (Erlich, 
2003). Para isso, é fundamental que o estudante aprenda a trabalhar com a informação escrita. 

De acordo com o modelo SOI (seleção/organização/integração – figura 3), a seleção, 
organização e integração da informação são os três processos que é necessário ativar para 
que aconteça uma aprendizagem construtivista, tendo em conta que esta gira em torno do 
modo como o aluno constrói o conhecimento (Mayer, 1999). Por isso, «se o objectivo é 
envolver cognitivamente o aluno na aprendizagem, então a instrução deverá ser desenhada 
de forma a ajudá-lo a identificar a informação relevante, a compreender a nova informação 
e a integrar essa informação na sua estrutura cognitiva.» (Lima & Capitão, 2003:101). 

A própria escrita «funciona como um meio de organizar e estruturar a informação, para gerar 
conhecimento e construir o pensamento lógico.» (Pérez & Garcia, 2001:46), como já vimos. 
Paralelamente a esta conceção construtivista da escrita, tem crescido a convicção de que 
o desenvolvimento de capacidades avançadas da escrita do ensino superior está muito 
dependente da aprendizagem de discursos transversais (tipos de textos), imprescindíveis a 
uma aprendizagem mais eficaz dos diversos discursos específicos a cada uma das disciplinas 
(géneros de textos) que integram o currículo académico (Carlino, 2005b; Creme & Lea, 
2003; Pollet, 2001). Os especialistas da escrita defendem, por isso, a necessidade de uma 



PARTE V – Escrita no Ensino Superior – instrumentos de mediação248

problematização e reflexão cuidadas sobre o funcionamento discursivo diversificado do texto, 
respetivas características e diferentes modos de ativação pedagógico-didática, tendo em 
conta que o ensino da escrita não pode ser perspetivado de uma forma globalizante, mas 
sim segmentada, consoante os diferentes géneros que se pretenda trabalhar. 

Figura 3. Modelo SOI de Aprendizagem (Mayer, 1999)

Assim, é importante determinar os saberes necessários ao domínio de cada género textual, 
no sentido de repensar os respetivos processos de aquisição e, desta forma, descortinar 
uma progressão, viável e eficaz, o mais possível, ao nível do seu processo de ensino/
aprendizagem (Pereira, 2000).

Escrita promotora do conhecimento: a importância dos géneros 
e tipos de textos e das anotações 
A problemática dos tipos e géneros de textos assume uma particular acuidade no ensino 
da escrita, em contexto académico, como observa Coutinho: «une des stratégies possibles, 
en vue d’une amélioration de l’écriture du savoir, dans le supérieur, sera donc liée à une 
conscience plus développée de la tâche elle-même – c’est-à-dire au développement de la 
conscience des enjeux discursifs et textuels.» (Coutinho, 2002: 180). Sendo os tipos de texto 
transversais às diversas disciplinas, assuntos e departamentos da Universidade, ao contrário 
dos géneros, que, definidos por critérios socioculturais, são específicos a cada uma das 
disciplinas, não é difícil adivinhar as implicações que ambas as categorias poderão ter ao 
nível do ensino/ aprendizagem da escrita . 

Estes traços distintivos entre os tipos e géneros textuais delineiam duas opções pedagógicas, 
também elas distintas (embora complementares), ao nível da escrita no ensino superior – 
escrita académica curricular e por disciplina – que não deixam de dividir opiniões em relação 
ao modo como e quando as mesmas devem ser implementadas e conjugadas. 

Assim, há especialistas que defendem, por exemplo, que o ensino da escrita deveria 
começar por trabalhar os géneros de textos, uma vez que o estudante, ao socializar-se 
numa determinada disciplina, adquire capacidades comunicativas úteis à sua futura profissão 
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(Kruse, 2003; Scott & Coate, 2003); outros, ao invés, afirmam que o ensino dos tipos de 
textos deve preceder o dos géneros (Björk, 2003b; Bräuer, 2003; Lonka, 2003), já que os 
primeiros são finitos e mais fáceis de compreender que os segundos, que contêm, muitas 
vezes, várias secções com retóricas distintas. 

Independentemente disso, o certo é que uma boa ou má apropriação dos saberes parece 
estar dependente da forma como os alunos lidam com os diversos tipos e géneros textuais. 
Na verdade, uma grande parte das dificuldades sentidas na escrita pelos estudantes prende-
se com o género de texto pretendido e com a insegurança provocada, muitas vezes, pelo 
desconhecimento das regras e expectativas subjacentes a cada um dos discursos solicitados 
nas diferentes disciplinas, sendo raro os professores relacionarem as dificuldades dos seus 
aprendentes com o saber específico das disciplinas que lecionam (Carton, 2002; Monballin 
& Magoga, 2002). 

Por outro lado, a análise do processo de escrita, como reflete Otto Kruse (2003), apoiado 
em Mollitor-Lübbert, vai permitir descortinar e ativar princípios heurísticos e epistemológicos 
importantes para a produção do conhecimento, capacidade bastante cara ao meio académico 
(Ahmad & McMahon, 2006; Garcia-Debanc, 1986; Kruse, 2003; Reuter, 2004). 

Relativamente a este processo de consciencialização da escrita, Souchon (2002), num estudo 
em que é analisada a capacidade dos estudantes para a construção dos saberes científicos, 
lança a hipótese dos denominados “blocos de saberes ”. De acordo com Souchon, os 
“blocos de saberes” consistem numa zona de partilha comum ao emissor e ao recetor, sendo 
unidades conceptuais, mais ou menos desenvolvidas, que têm origem na aula, nas quais 
os alunos apoiam, quase em exclusivo, os conhecimentos mostrados. Ora, na perspetiva 
do estudioso, isto não prova a construção do sujeito epistémico, uma vez que os “blocos 
de saberes” são apenas alvo de “menção” pelo sujeito aprendente, que os não fez seus, 
tendo em conta que «la construction des objets scientifiques elle-même s’effectue dans un 
“ailleurs”, en dehors du texte rédigé par l’étudiant.» (Souchon, 2002: 106-107). Estes “blocos 
de saberes”, segundo Souchon, são distintamente reconstruídos, em termos discursivos, a 
partir do seu interior, de acordo com as capacidades que o leitor-corretor tem para identificar 
os pontos desenvolvidos, nas aulas, e retomados, muitas vezes, de uma forma menos clara 
pelo aluno. Assim sendo, a tomada de notas (TDN) e todo o trabalho prévio realizado pelo 
aluno exercerão, como facilmente se depreende, uma forte influência sobre o texto produzido. 

Souchon acrescenta, mais adiante, que a aptidão do estudante para a construção de tais 
blocos é a condição necessária para a transmissão oral ou escrita dos saberes científicos. 
O aluno terá, para isso, de se apropriar desses saberes, isto é, integrá-los no fluxo do seu 
próprio pensamento e, consequentemente, no todo do seu texto ou da sua exposição oral, 
processo em que as atividades de pré-escrita, reescrita e escritas intermédias desempenham 
um papel essencial (Souchon, 2002). Uma «conception véritablement dialogique de l’écriture» 
(Boch & Grossmann, 2002:51) que vai possibilitar que o “knowledge-telling ” ceda lugar 
ao “knowledge-transforming” (Bereiter & Scardamalia, 1987), este último assente numa 
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conceitualização, apropriação e, logo, maior consciencialização da escrita, imprescindíveis a 
uma melhor aprendizagem e produção/criação do conhecimento. 

A tónica do ensino/aprendizagem da compreensão da leitura, por exemplo, não é tanto aquilo 
que se ensina, mas antes o modo como se ensina. Ou seja, não basta ensinar a reconhecer 
e a clarificar os diferentes tipos de texto. É ainda necessário ensinar a usar as pistas do texto, 
articulando-as com a especificidade da sua estrutura para que a leitura e a compreensão se 
processem da melhor forma, não descurando, ao mesmo tempo, outros fatores, tais como 
o contexto, o autor, o conhecimento do assunto…, também eles condicionadores da leitura. 

Todos estes aspetos do texto são fundamentais para uma leitura e compreensão mais eficazes 
do texto escrito, imprescindíveis, por seu lado, a uma TDN crítica, eficiente e útil, e, logo, a 
uma produção escrita final também ela mais profícua (Pinho, 2006). E a TDN desempenha, 
aqui, um papel fundamental, como veremos mais adiante.

Como desenvolver uma escrita no ensino superior 
promotora da construção do conhecimento?
Para promover uma construção eficaz do conhecimento, nos alunos do ensino superior, 
haverá interesse, em primeiro lugar, em optar-se por um ensino/ aprendizagem da escrita 
explícito e sistematizado; para o efeito, já têm sido criados, noutros países, centros de 
escrita académica (Koubani et alii, 2005). Além disso, os especialistas recomendam uma 
aprendizagem dos discursos transversais (tipos de texto) e dos discursos específicos a 
cada uma das disciplinas (géneros de textos). Por último, é também importante que se crie 
e desenvolva uma consciência didática da escrita e a sensibilização para a necessidade de 
exigir e avaliar a escrita nas suas disciplinas, sabendo-se o papel desempenhado pela escrita 
numa aprendizagem mais aprofundada e na construção dos saberes. 

Por outro lado, a análise e monitorização/acompanhamento do processo de escrita dos 
alunos vai permitir descortinar e ativar princípios heurísticos e epistemológicos importantes 
para a produção do conhecimento e aprendizagem de discursos transversais (tipos de textos), 
imprescindíveis a uma aprendizagem mais eficaz dos diversos discursos específicos a cada 
uma das disciplinas (géneros de textos) que integram, habitualmente, o currículo académico 
(Carlino, 2005b; Creme & Lea, 2003; Kruse, 2003; Pollet, 2001). 

Estas posturas irão, em princípio, contribuir para uma apropriação mais eficaz dos conteúdos, 
essencial para o êxito académico dos alunos. É, por isso, importante que se fomente um 
ensino promotor, cada vez mais, de um conhecimento em construção. Sendo a tomada de 
notas (TDN), por um lado, um processo de tratamento (seleção e análise), organização e 
apropriação da informação recolhida, com vista a preservá-la “no papel” e, de certa forma, 
na memória, e, por outro lado, uma avaliação, a todo o instante, a partir da escuta e da 
leitura, da adequação entre o que o recetor pensa e o que é dito ou escrito (Pinho, 2008; 
Pollet, 2004), não restarão muitas dúvidas de que se trata de uma escrita que poderá dar 
um forte contributo neste sentido.
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TDN – uma escrita potenciadora de um conhecimento em construção
Como fazer uma apropriação pessoal dos diversos escritos (artigos, livros, jornais, revistas, 
ensaios, monografias…), usando, para isso, as suas próprias palavras a partir das palavras dos 
outros é um problema com que se confronta o estudante universitário, sempre que tem de 
elaborar as suas fichas com base nas inúmeras leituras feitas, de tirar os seus apontamentos 
a partir daquilo que é dado nas aulas, de fazer anotações em palestras, colóquios, etc. 
A TDN assume, por isso, um papel de inquestionável importância em todo o processo de 
ensino/aprendizagem, neste nível de ensino. 

Com efeito, a TDN, a par da escrita, da leitura, da reflexão, da escuta e da apresentação de 
exames, é considerada uma das seis habilidades de base (Bessonat, 1995), por oferecer uma 
série de vantagens ao nível do ensino/aprendizagem e do desenvolvimento de competências 
e capacidades diversas: permite a conservação e a apropriação de conhecimentos através da 
utilização da linguagem escrita, sintaxe, associações e grafismo; possibilita o desenvolvimento 
de competências sociais diversas; ajuda a autonomizar o ponto de vista pessoal relativamente 
às fontes documentais consultadas, graças às reformulações sucessivas a que uma boa TDN 
obriga; possibilita uma articulação rica entre os processos de compreensão, leitura e escrita; 
implica e desenvolve operações cognitivas muito elaboradas; é um exercício formador, pelas 
capacidades de síntese que desenvolve; facilita o tratamento da informação reorganizada e 
sintetizada de acordo com objetivos precisos; atualiza aspectos essenciais de uma iniciação 
ao trabalho universitário, devido à reestruturação e condensações múltiplas a que submete 
a informação. 

A TDN é, pois, uma escrita que, pelo seu potencial, poderá contribuir significativamente para 
a construção dos saberes, como ilustra o quadro abaixo.

Resumidamente, a TDN, ao implicar e desenvolver tantas e tão importantes competências 
(compreensão, síntese, organização, espírito crítico…), apresenta-se, de um modo geral, como 
um excelente meio de desenvolvimento intelectual e uma ferramenta metodológica essencial 
para todos os alunos, nomeadamente para aqueles que frequentam o ensino superior. Como 
observa Dolz (1993: 226), «la prise de notes et le résumé représentent un degré plus élevé 
et plus actif de la part du lecteur, dans l’appropriation du texte lu et l’utilisation externe de 
macro-règles.».

Por outro lado, se pensarmos que a TDN é um dos meios privilegiados de acesso ao saber, 
para muitos estudantes universitários (e não só), mais facilmente se compreende a importância 
que esta escrita assume no ensino: «C’est donc la parole magistrale de l’enseignant, prolongée 
dans la problématique prise de notes, que constitue pour l’étudiant moyen pour l’accès au 
savoir. Les seuls écrits considérés indispensables sont ceux produis par l’enseignant sous la 
forme d’un polycopié, et la prise de notes.» (Derive & Fintz, 1998: 46).

Além disso, a TDN possibilita descortinar melhor as dificuldades que os alunos experimentam 
na leitura (Pinho, 2008), ao mesmo tempo que a reformulação e/ou reescrita pode promover 
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a autonomia do escrevente (Costa, 1998). V. Costa (1998) acha, por isso, importante que 
se trabalhe mais este aspeto, no ensino superior, contrariando, deste modo, uma tendência, 
ainda demasiado generalizada, para o seu escamoteamento, em contexto de aula. 

Figura 4. Tomada de notas: uma escrita construtora do conhecimento (Pinho, 2008)

De acordo com outros estudiosos, ainda, é importante que a escrita passe a ser encarada, 
cada vez mais, como a resolução de uma série de problemas que se sucedem, devendo 
o texto ser encarado não como produto, mas antes como um processo e um conjunto de 
questões e dificuldades a ultrapassar. Educa-se e alimenta-se, assim, uma relação interativa 
leitor-escrito, com base num diálogo mútuo assente num conjunto de respostas a questões 
implícitas que o aluno se deve colocar enquanto leitor para o compreender, e enquanto 
escritor para o reescrever. Promove-se, ao mesmo tempo, uma verdadeira leitura de análise 
e, concomitantemente, o espírito crítico do aluno, o que poderá levar, eventualmente, a uma 
melhor apropriação e transformação dos conteúdos lidos (Boch, 1998; Bono, 1998; Coffin, 
2003; Frier, 1994). Assim sendo, a didática, para além do produto a obter, terá interesse em 
centrar-se, preferencialmente, no processo da escrita e respetivas operações, o que passa, 
em parte, pelos escritos “intermédios”, como é o caso da TDN, escrita esquecida e muito 
pouco trabalhada. 

Na verdade, o aluno, graças à seleção, síntese e reformulação a que uma TDN eficaz obriga, 
acabará por tornar-se mais consciente da complexidade linguística, retórica e pragmática, 
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sem que, para isso, o professor seja obrigado a servir-se de uma metalinguagem pesada, 
fator, não poucas vezes, gerador de desmotivação nos alunos. 

As anotações, pelo dialogismo e reflexão que implicam, ajudam o aluno a desenvolver a sua 
própria consciência metadiscursiva e a amadurecer a sua escrita (Costa, 1998). Esta escrita 
pode, assim, representar uma transformação inteligente e pensada do texto lido, passando os 
estudantes a encarar o texto como um objeto fabricado, observável, criticável e manipulável, 
tornando-se, ao mesmo tempo, atores das suas próprias aprendizagens (Erlich, 2003) e, num 
estádio mais avançado, criadores de conhecimento. 

A anotação é, por isso, essencial à aprendizagem dos escritos funcionais e universitários, 
porque é a relação com o saber (que se pode discutir, criticar, reformular) que está em causa 
numa verdadeira interação texto-leitor. E uma TDN eficaz e útil envolverá, forçosamente, 
esta abordagem heurística dos escritos, imprescindível à transformação e produção do 
conhecimento (Frier, 1998). Como defende Reuter (2004: 10), «l’écriture participe de l’activité 
même de recherche; l’écriture est incontournable pour objectiver la production des savoirs». 
O mesmo autor sublinha, também, que a escrita tem duas funções de base: a função 
heurística ou cognitiva, em que a escrita participa na construção do conhecimento; a função 
transcritiva, em que a escrita transcreve o já pensado. Como se dá conta também Erlich 
(2003: 118), «De “bonnes notes” […] manifestent une maîtrise certaine des codes d’écriture 
et de syntaxe mais surtout de la circulation du sens. Le rapport à l’écrit est bien un rapport 
à l’”apprendre” et au savoir […]. Il est aussi une composante de la réussite et de l’échec 
universitaire vérifié à travers l’analyse de copies d’examen.». Com efeito, a TDN implica, 
como vimos, esculpir a informação que recolhemos, ajustando-a, para isso, ao nosso próprio 
conhecimento já adquirido, numa tentativa constante de o enriquecer e aperfeiçoar, cada 
vez mais.

De um modo geral, no entanto, os alunos dificilmente estão conscientes da utilidade da TDN, 
o que acaba por dificultar, ainda mais, o seu ensino (Schneuwly, 2003). Tendo em conta que 
não se deve ter alterado muito o facto de este escrito ser raramente ativado, em contexto de 
aula, pela generalidade dos professores (Garcia-Debanc, 1990), é possível que estes também 
encarem a TDN como sendo da exclusiva responsabilidade do aluno, não sendo, assim, a 
TDN vista como um escrito essencial ao processo de escrita a curto e médio prazo. Como tal, 
ao achar que a TDN só diz respeito ao aluno, o professor acaba por não intervir na origem 
de uma das lacunas que os escritos dos alunos denotam: o mau domínio dos conteúdos. 
Talvez também por isso nem sempre os alunos estejam devidamente preparados para uma 
TDN eficaz, não sendo poucos os erros em que incorrem relativamente a este instrumento 
de “armazenamento e tratamento” da informação. 

O primeiro desses erros prende-se com o facto de os alunos encararem a TDN como 
estática e definitiva, quando o trabalho de construção do pensamento que ela implica obriga 
a vê-la como evolutiva, objeto de manipulações sucessivas; outro tem a ver com o facto 
de a encararem ainda por dever e não numa perspetiva de reutilização, esquecendo-se, 
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a maioria das vezes, de atribuir à TDN uma finalidade para que ela seja mais seletiva e 
operacional, uma vez que se extrai a informação de um documento para, a posteriori, a 
reinvestir num texto pessoal3; não sabem ou esquecem-se de sublinhar as ideias principais e 
de, ao anotá-las, reformulá-las por palavras próprias; de anotar as palavras-chave; de eliminar 
palavras supérfluas, não essenciais ao sentido da frase; de criar e utilizar um código pessoal 
de abreviaturas; de esquematizar, sempre que possível, a informação (quadros, diagramas…). 
Por último, esquecem ou desconhecem que, muitas vezes, o que é novo não são tanto as 
ideias em si, mas sim a forma de as repensar e combinar (Boch, 1999; Brey, 1984; Costa, 
1998; Fintz, 1998; Frier, 1994). 

Estas dificuldades explicam-se, em parte, pelo facto de a TDN ser uma escrita funcional 
bastante complexa, a implicar pré-requisitos muito elaborados, nem sempre dominados 
pelos alunos: competências de análise e síntese simultâneas (Rodrigues & Pereira, 2004); 
competências linguísticas finas – lexical, sintática, capacidade de simplificação, capacidade de 
apreender os implícitos de um discurso, capacidade de hierarquizar informação; capacidade 
de releitura, reestruturação (diferida) das notas; capacidade para esquematizar, modelar o 
pensamento; uma competência escritural especializada (capacidade para recriar e tornar visual 
um itinerário (crono)lógico, capacidade para planificar esse itinerário, domínio de um sistema 
de signos úteis eficaz e coerente); uma competência cultural estreita ou larga (adaptada à 
compreensão da fonte). 

De acordo com estudos realizados, uma das maiores dificuldades que a esmagadora maioria 
dos alunos sente na TDN prende-se, sobretudo, com a seleção e síntese crítica, reformulação 
e/ou transformação da informação recolhida (Gambell, 1991; Pinho, 2008). Isto é, os alunos, 
ao invés de comentarem, interiorizarem e fazerem sua a informação que leem (com tudo o 
que isso implica a nível cognitivo e não só), limitam-se a transferi-la e a “colá-la” no papel. 
Trata-se, por conseguinte, de uma mera cópia e não de “escrita”, uma vez que a primeira, 
ao contrário da segunda, não obriga à reflexão. De um modo geral, os alunos parecem não 
conseguir questionar a informação que leem e recolhem, não conseguindo, por isso, integrá-la 
e (re)organizá-la de um modo personalizado e crítico. 

Observa-se, na maioria das TDN dos alunos, o predomínio da “reformulação pronominal” em 
detrimento da “reformulação lexical”, esta última mais exigente, uma vez que, ao contrário 
da primeira (onde o “locuteur”, ao reformular através dos pronomes, acaba por manter a 
semântica), na segunda, obriga-se a ajustes semânticos e referenciais que ultrapassam, por 
vezes, os limites impostos pela aceitação lexical das unidades (Charaudeau & Maingueneau, 
2002: 127-128).

3 Pollet não deixa de sublinhar a importância que alguns desses aspetos têm no âmbito da produção escrita: 
«L’enseignement du résumé, de la prise de notes, ou de toute autre prétendue méthode ne peut absolument pas se 
concevoir sans analyse préalable ni prise en compte des caractéristiques des discours sur lesquels portent ces activités 
(discipline concernée? genre de discours?) ni, d’autre part, sans analyse de la demande spécifique impliquée par la tâche 
à effectuer (par exemple, résumer pour qui? dans quel but? dans quelles circonstances de communication?...)». 
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Esta situação poderá explicar-se, em parte, pelo facto de os alunos encararem, frequentemente, 
os textos publicados como verdades inquestionáveis, manifestando, ao mesmo tempo, uma 
tendência generalizada para ver a relação pedagógica na Universidade como um veículo desse 
saber estabelecido. Parecem ignorar, assim, que todo o saber, por assentar a sua construção 
nas contribuições de uns e de outros, ao longo do tempo, está em permanente mutação 
(Pollet, 2001)4. De acordo com Pollet (2001: 40), esta postura generalizada é o reflexo da 
promoção, muitas vezes, de uma didática deficitária, no ensino superior:

«Ces deux attitudes contrastées reflètent une caractéristique essentielle du discours 
didactique universitaire: le balancement continuel, l’intrication, même, entre une 
intention d’explicitation similaire à celle du discours didactique scolaire que 
connaissent bien les étudiants (définitions, traductions, descriptions, reformulations, 
décompositions, justifications, exemples, schémas causes-conséquences, séquences 
prototypiques explicatives répondant à des questions en ‘pourquoi?’»…) et une 
intention argumentative plus typique d’une démarche scientifique.»

Esta situação acabará, inevitavelmente, por prejudicar a apropriação e, logo, uma eventual 
transformação do conhecimento, prioritárias em todo o processo de ensino/aprendizagem. 
O conselho que Creme e Lea (2003: 30) dão aos estudantes, no seu guia destinado à escrita 
académica, vai ao encontro desta ideia: «Try to summarize in your own words rather than 
writing down large chunks of the text. Getting things into your own words is about getting 
ideas into your own ways of thinking about them. This is the first step to owning the ideas 
that you are going to write about in your assignment…».

A dificuldade que uma grande parte dos alunos tem na elaboração das TDN explica-se, 
em parte, pela ausência de objetivos e estratégias previamente definidos, geradora de uma 
leitura menos orientada e, por isso, mais ineficaz, refletindo-se isso em anotações também 
elas inoperantes (Creme & Lea, 2003). De acrescentar, também, a estas a dificuldade que 
os alunos sentem, frequentemente, na gestão da intertextualidade na TDN (Pollet, 2004).

A motivação e o verdadeiro gosto pela escrita nascem, em parte, da apropriação e 
transformação do saber que ela pode proporcionar ao escrevente, ajudando-o, ao mesmo 
tempo, a escrever e, logo, a aprender melhor. E, se tivermos em conta que, na atualidade, 
o domínio é exercido na sociedade mais por consentimento do que por coação, através 
da ideologia e da linguagem, o texto argumentativo, pelas características que lhe são 
inerentes e pelas implicações que tem ao nível cognitivo, e a TDN, enquanto escrita de 
recolha e organização da informação a partir da leitura e de transformação e apropriação 
do conhecimento, têm um papel de indiscutível relevo a desempenhar na formação de seres 
mais reflexivos e críticos, que, por sê-lo, criarão mais e melhor conhecimento.

4 Como afirma Pollet (2001, p. 69) acerca do assunto: «Il ne s’agit plus d’exposer un savoir établi mais un savoir mouvant, 
avec ses impasses, ses incertitudes, ses débats.».
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Operacionalização do ensino/aprendizagem da escrita no ensino superior 
com base na TDN a partir do texto argumentativo escrito
Através de uma investigação, pretendeu-se, então, apurar as dificuldades mais sentidas e 
as estratégias mais usadas em TDN por um grupo de dezasseis alunos da Universidade de 
Aveiro a frequentar o 3.º ano da Licenciatura em Ensino Básico – 1.º Ciclo. Essa TDN estava 
associada a uma instrução de escrita de um texto acentuadamente argumentativo – neste 
caso, um texto de opinião sobre uma dada problemática: “Os OGM são a solução para 
acabar com a fome no mundo?” -, pelo que foi necessário também estudar os princípios 
de organização do discurso argumentativo escrito. 

Para isso, recorreu-se, sobretudo, à produção escrita (trabalho presencial), ao trabalho 
colaborativo e à representação gráfica on-line (trabalho numa plataforma – Scale5 – apoiada, 
nalgumas tarefas, pelo Blackboard). 

A análise dos escritos elaborados pelos alunos (anotações e produção de um texto de 
opinião) assentou em três movimentos – gestão do TF (texto-fonte6), movimento TF-TDN 
(tomada de notas), movimento TDN-TA (texto-alvo) – que permitiram apreender melhor o 
modo como os alunos geriam a seleção e organização do texto argumentativo escrito e as 
dificuldades sentidas, desde a receção à produção do texto. Seguiu-se, para o fim, uma linha 
de integração da leitura com a escrita, através de um conjunto de atividades potenciadoras 
do desenvolvimento integrado de ambas as competências, a melhor via, de acordo com a 
investigação realizada, para se estudar mais eficazmente o processo de ensino/aprendizagem 
da escrita no ensino superior.

Sendo a TDN uma espécie de “texto” intermédio/utilitário entre o TF e o TA (produções 
escritas pedidas), a sua análise, para ser completa, contemplou não só o modo como foi 
lida e selecionada a informação, como também a maneira como esta, depois de organizada 
(TDN), foi reutilizada/integrada nas produções escritas finais (TA) dos estudantes, como ilustra 
o esquema a seguir:

5 SCALE é um projeto IST da Comissão Europeia (IST-1999-10664) que se estendeu desde março de 2001 até fevereiro 
de 2004. Centrou-se na especificação, design e implementação de um ambiente baseado na Internet com vista a 
apoiar uma aprendizagem colaborativa da argumentação, em escolas secundárias, a partir de ferramentas criadas 
e aperfeiçoadas para esse fim: salas de Chat, quadro branco, representação gráfica de debates, etc. O acrónimo 
“SCALE” adoptou o título completo do projeto em inglês: “Internet-based intelligent tool to Support Collaborative 
Argumentation-based LEarning in secondary schools” (Ferramentas inteligentes de Internet para apoio à aprendizagem 
da argumentação colaborativa no ensino secundário). Os parceiros do projeto são a Universidade de Londres e Royal 
Holloway (Reino Unido), a Universidade de Lyon 2 e a École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne e Armines 
(França), a Universidade de Utrecht (Países Baixos), a Universidade de Jyväskylä (Finlândia), Educação SZÁMALK 
Ltd. (Hungria). Faz também parte deste grupo a Universidade de Aveiro, cuja equipa é composta pelos Professores 
António Augusto F. G. Moreira (líder do grupo), Susan Jean Howcroft e Maria José de Sá-Correia.

6 Texto argumentativo que versou a temática “OGM e a fome no mundo”.
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Figura 5. Esquema dos “movimentos” de escrita entre o TF e o TA do estudo

a) Movimento TF-TDN
A análise das produções escritas (tomadas de notas e texto de opinião) dos alunos permitiu 
observar que havia um número elevado de anotações que se limitavam a um mero decalque 
da informação do(s) TF, o que parece remeter para algumas dificuldades relativamente à 
gestão e transformação do conteúdo recolhido. 

Muitas das anotações limitaram-se a expor um conjunto de ideias desconexas, sem uma 
estratégia argumentativa definida, retirando coerência e compreensibilidade à informação 
recolhida, acabando, ao mesmo tempo, a problemática tratada no(s) TF por emergir dificilmente 
ou, até mesmo, por não emergir, de todo, nalguns casos. A maioria dos alunos demonstrou, 
assim, dificuldades de coerência e de sistematização da informação nos escritos produzidos. 

As tomadas de notas produzidas permitiram observar também que os alunos, de uma 
maneira geral, carecem de sentido crítico, de síntese e de algum distanciamento no que toca 
à informação que leem e recolhem, o que se fica a dever, em parte, à própria especificidade 
do texto argumentativo, cujo resumo não pode ser uma simples redução do TF: 

«Le résumé n’est pas un modèle réduit du texte originel, mais la rédaction 
autonome de ce que l’on a compris de l’argumentation. Il ne peut donc être 
construit par une transposition linéaire du texte de départ, effectuée au moyen de 
“règles de réduction de l’information”, mais nécessite une compréhension globale 
préalable de T [texto de partida] […].» (Boissinot, 1996: 160). 

O que se observou, na generalidade dos casos, foi, na verdade, uma anotação sequencial e 
atomista das informações recolhidas, tendo a informação dos TF sido, em muitas situações, 
manipulada de um modo mecanicista e não refletido, sem um fio condutor, muitas vezes, 
que lhes conferisse coerência e compreensibilidade. Registou-se, ao mesmo tempo, um grau 
demasiado elevado de dependência do TF para este nível de ensino, em que era suposto os 
alunos já terem adquirido uma maior autonomia e um maior envolvimento com o significado. 



PARTE V – Escrita no Ensino Superior – instrumentos de mediação258

Verificámos, assim, que os alunos dificilmente conseguiram expressar e organizar as suas 
próprias ideias e reflexões, e tiveram dificuldades em gerir, de uma forma clara e correta, a 
enunciação, misturando, não raras vezes, as suas opiniões com as do texto lido. Mais de 
metade das anotações era deturpada e ambígua, o que mostra, claramente, problemas no 
manuseamento da informação. 

No entanto, observou-se, à saída do trabalho empírico, um número muito menor de 
deturpações da informação dos TF, tendo a ambiguidade também diminuído, da entrada 
para a saída da experiência, ainda que em menor grau. Na verdade, o impacto negativo das 
causas que provocaram a ambiguidade de muitas das TDN foi largamente esbatido, após 
o trabalho empírico7. 

Se pensarmos que a troca de opiniões está, de um modo geral, mais presente nas interações 
online, podemos também concluir que este aspeto poderá, de alguma forma, ter contribuído 
para esta melhoria da qualidade das produções escritas, a que acresce a vantagem de uma 
maior familiarização com o assunto em discussão: “Os OGM são a solução para acabar com 
a fome no mundo?”. No que se refere à fidelidade ao sentido do TF, observou-se que a 
deturpação da informação foi bastante mais notória à entrada (16 TDN, num total de 24) do 
que à saída da experiência (9 TDN, num total de 23). Esta situação pode ficar a dever-se, uma 
vez mais, ao aumento de familiarização dos alunos com o assunto, no decurso do trabalho 
empírico, atestada por um maior acréscimo de informação nos TA, à saída da experiência.

Ainda no âmbito das anotações, registou-se, igualmente, num número significativo de 
escritos, a ausência de uma estratégia de construção do sentido, bem como uma dificuldade 
generalizada em problematizar o próprio ponto de vista. Este aspeto prende-se com problemas 
relacionados com o denominado “knowledge transforming”, dificuldade diagnosticada noutras 
investigações.

As dificuldades que poderão explicar uma qualidade mais deficitária das anotações elaboradas 
por um número ainda significativo de alunos são, assim, diversas: défice ao nível da progressão 
temática, da articulação e coesão do discurso e da escolha e ordenação dos argumentos8; 
uso, algumas vezes, de um registo inadequado ao objetivo, contexto e destinatário definidos; 
entrosamento deficitário das informações provenientes de diversos textos, em simultâneo; 
anotações pouco sintéticas, sinóticas e/ou sistematizadas, evidenciando, assim, dificuldades, 
ao nível da análise, seleção, síntese e organização da informação recolhida, a partir do(s) TF. 
Foram, por conseguinte, detetados uma série de problemas em reescrever, que acabarão 
por impedir, de alguma forma, uma aprendizagem mais profícua dos conteúdos disciplinares, 
em contexto académico. 

7 Para conhecer este trabalho, vide Pinho, 2008.

8 Como afirmam Cornoldi e Oakhill (1996: 234), “reasonning without substantive content is empty, but substance without 
reasonned direction is blind.”. 
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b) Movimento TDN-TA
Relativamente ao movimento TDN-TA, a maioria dos participantes revelou uma tendência 
generalizada para copiar literalmente a informação anotada. Assim, as TDN produzidas, ao 
invés de servirem de apoio à memória, como seria desejável, acabaram por ser encaradas 
mais como um fim em si mesmas, ao nível da seleção e organização da informação do texto 
lido. As anotações parecem, consequentemente, ter desempenhado, na sua esmagadora 
maioria, o papel de um mero recipiente e arquivo de informação, não tendo servido tanto, 
como seria desejável, de trampolim para uma reflexão e desenvolvimento mais aprofundados 
e personalizados da informação recolhida.

No que respeita à produção do texto argumentativo propriamente dito, observámos que as 
dificuldades sentidas pelos alunos foram de diversa ordem. A primeira dessas lacunas teve 
a ver com a expressão e interligação dos argumentos, bem como com dificuldades ao nível 
da gestão dos elementos constitutivos do texto argumentativo escrito e da estruturação, 
organização e interligação dos parágrafos. Isto é, os alunos manifestaram alguns problemas na 
construção de um discurso lógico concebido de acordo com um esquema ou plano que lhe 
pudesse conferir, ao mesmo tempo, alguma «força argumentativa» (Adam, 1992; Plantin, 1990). 

Observou-se, num número ainda significativo de produções escritas, que o raciocínio não 
era muito sólido, não permitindo, dessa forma, uma construção natural e fácil da conclusão, 
o que acabou por prejudicar, inevitavelmente, a coerência do escrito. De um modo geral, as 
produções escritas denotaram uma dificuldade generalizada em encadear a conclusão com 
o resto do texto e em conferir uma dimensão dialógica ao texto, isto é, a sua alteração de 
perspetiva e de orientação por intermédio dos conectores e dos contra-argumentos, sobretudo. 

Além disso, constatámos que grande parte dos TA produzidos era parca em «marcas 
argumentativas» (operadores e conectores, nomeadamente), tendo, assim, acabado por 
obscurecer e anular mesmo, nalguns casos, a própria argumentação. 

Por outro lado, num número ainda significativo de escritos elaborados pelos alunos, os 
argumentos amontoavam-se sem qualquer tipo de gradação e/ou hierarquização, tendo 
sido dispostos, a maioria das vezes, pela ordem com que haviam sido recolhidos nos TF, 
o que parece remeter, uma vez mais, para dificuldades relacionadas com o distanciamento 
da informação lida, e, logo, para a respetiva apropriação e/ou transformação9. A unidade e 
continuidade textuais cederam, assim, lugar, em muitos casos, a uma recolha e disposição 
fragmentadas da informação, o que acabou por dificultar a compreensão do escrito. 

9 Pollet observa acerca desta dificuldade o seguinte: «[…] la restitution du savoir dans une seule dimension, plane et 
constitué de juxtapositions, peuvent s’expliquer par le fait que les étudiants sont confrontes, à l’intériur d’un même 
cours dans un laps de temps très bref, à différentes intentions et différents modes d’organisation, dont les uns sont 
plus familiers que d’autres. Il sont ainsi amenés à devoir ajuster constamment leur mode de réception, à changer 
régulièrement de posture, en d’autres termes, à passer du statut d’élève au statut d’étudiant.» (2001:76).
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A ordem da disposição da informação acabou, no entanto, por ser mais alterada de um forma 
positiva no movimento TDN-TA, à saída do trabalho empírico, o que parece apontar para uma 
evolução de alguns alunos a este nível, que alcançaram um maior distanciamento da fonte. 

O processo de (des)construção e (re)construção a que foi submetido o texto argumentativo, 
entre a leitura e gestão do TF e a escrita da TDN, parece ter contribuído para a construção de 
uma maior consciencialização da estrutura deste género de texto, o que parece ter, igualmente, 
contribuído para o aperfeiçoamento da escrita do texto argumentativo, nomeadamente no 
que se refere à organização e sistematização dos elementos constitutivos deste género de 
texto (Pinho, 2008).

A gestão da polifonia foi outro dos problemas diagnosticados, nalgumas das produções 
escritas, facto que acabou por prejudicar, por vezes, a compreensão da dinâmica 
argumentativa. Um número ainda significativo de textos produzidos pelos alunos era, na 
verdade, marcado por uma certa indistinção entre o discurso do outro e o discurso do próprio 
escrevente, registando-se, assim, falhas ao nível do controlo das vozes enunciativas e das 
fontes de onde foi extraída alguma da informação (re)escrita. 

Este aspeto adquire um relevo ainda maior, no ensino superior, se pensarmos que, aí, os 
estudantes se deparam, mais frequentemente, com a necessidade de gerir diversas vozes, a 
partir da informação que terão de recolher de vários documentos, em simultâneo, com vista à 
elaboração dos mais diversos escritos de índole argumentativa e/ou investigativa, principalmente.

Verificámos, assim, que os alunos que participaram neste estudo mostraram, de uma forma 
geral, uma série de dificuldades em circular nos e entre os textos argumentativos escritos, tanto 
ao nível da sua receção como da sua produção. Este facto não deixa de ser preocupante, se 
pensarmos que este é um dos textos mais usados no ensino superior, tendo os estudantes, por 
outro lado, de lidar, não raras vezes, com inúmeras fontes de informação deste tipo de texto. 

Em relação a este aspeto, é de referir, ainda, que são, precisamente, os alunos com um 
bom desempenho ao nível da integração/entrosamento das anotações a produzir bons TA 
no que se refere à interligação dos parágrafos, facto que parece ilustrar o relevo que uma 
TDN eficaz tem numa organização e elaboração mais positivas do texto final. 

Considerações finais
Um melhor desempenho académico passa necessariamente por uma recolha, organização 
e (re)utilização eficazes da informação do texto escrito, imprescindíveis à qualidade dos mais 
diversos tipos de trabalhos frequentemente solicitados e produzidos no contexto académico: 
exposições orais, trabalhos de pesquisa, exames, sínteses críticas, artigos científicos…

Por outro lado, face às dificuldades detetadas nos alunos do ensino superior em lidar com a 
receção e a produção escritas do texto argumentativo escrito, concluímos que é importante 
adotar e implementar, em contexto de aula, uma série de atividades que ajudem a desconstruir 
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este tipo de texto através de uma intervenção didática mais localizada e centrada nos seus 
diversos aspetos e elementos constitutivos, particularmente aqueles que parecem oferecer 
maiores problemas, como é o caso da polifonia, da orientação e articulação argumentativas, 
do uso de exemplos, da interpretação e produção de escritos contra-argumentativos, da 
construção sintática (hierarquia dos grupos e conexão das frases).

Por último, é importante que se implemente e desenvolva, no ensino superior, um ensino 
explícito da escrita, imprimindo-lhe, para isso, uma nova dinâmica, nas aulas, cuja 
aprendizagem, antes de se fazer para os alunos, deverá, antes de tudo, fazer-se com eles 
para que, de um modo geral, haja uma maior capacidade para se construir mais e melhor 
conhecimento, nos estabelecimentos de ensino superior. E, aqui, a TDN desempenha, 
indubitavelmente, como vimos, um papel de inquestionável importância.
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1. Introdução
As capacidades de argumentar e questionar constituem funções cognitivas fundamentais para 
o ensino e a aprendizagem nos diversos contextos. Uma primeira razão para a importância 
que adquirem consiste no enorme volume de conhecimento acumulado e nos novos 
conhecimentos na sociedade da comunicação e da informação que é, permanentemente, 
necessário questionar, argumentar, racionalizar. Por outro lado, a triangulação permanente 
entre conhecimentos novos e conhecimentos prévios obriga a uma reflexão e pensamento 
crítico sobre as relações que se estabelecem na triangulação. Finalmente, uma terceira razão 
é que não se pode construir conhecimento novo, resolver problemas e pensar criticamente 
sem que a argumentação e o questionamento ajudem nesse exercício cognitivo, ainda que 
possa ser só de forma implícita. 

Estas competências são fundamentais também porque organizam e sistematizam o 
pensamento. O questionamento pode originar novas linhas e perspetivas de pensamento. Por 
seu turno, a argumentação pode apoiar ou redirecionar o raciocínio, alargando-o, ou, pelo 
contrário, focalizando-o ou delimitando-o, dando origem a novos questionamentos, e assim 
por diante. Embora, até hoje, não se tenha dado ênfase aos processos de questionamento 
nos mapas argumentativos, este trabalho evidencia que parte da sua eficácia reside nesta 
dinâmica do pensamento e sua verbalização. 

A argumentação é um domínio do conhecimento que tem sido abordado, desde sempre, 
por várias disciplinas, sendo reconhecida a importância que adquire em campos como o 
da filosofia, do direito ou da linguística, entre outros. Na ótica da escrita argumentativa, 
a que nos interessa no contexto do presente livro e fazendo a ponte com a linguística, 
alguns autores como Adam (1992) e Branco (2000) defendem que muitos dos atos de fala 
produzidos no quotidiano são argumentativos na medida em que visam intervir nas opiniões 

1 Na sequência do trabalho apresentado neste capítulo, foi desenvolvido, pelos autores do mesmo, a ferramenta 
online ArguQuest (http://arguquest.web.ua.pt/) que apoia o desenvolvimento das competências de argumentação 
e questionamento em contexto colaborativo e distribuído. O ArguQuest tem um sistema de ajuda e de discussão 
estruturada que parte de uma questão-problema e possibilita aos estudantes a elaboração dialógica de mapas 
baseados em argumentos e perguntas.
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ou comportamentos de um interlocutor e, por isso, não são desprovidos de finalidades 
persuasoras. 

Assim, considera-se a competência argumentativa como uma das competências fundamentais 
na aprendizagem, já que os aprendentes, ao argumentar, estruturam o seu pensamento de 
forma mais selecionada, sendo que se apropriam do conhecimento e aprofundam os tópicos 
em estudo através da argumentação em que se envolvem. 

Uma outra competência estruturante e estruturadora da aquisição do conhecimento é 
a competência de questionamento. Embora o questionamento per se seja diferente da 
argumentação, têm identidades próprias, ambos se cruzam e podem interagir, podem 
substituir-se, ou seja, confundir-se, dependendo essa fusão das circunstâncias ou da estrutura 
frásica usada. O questionamento sarcástico, por exemplo, funciona como argumentação do 
ridículo ao extremar o absurdo. 

Perguntar, questionar, no contexto de ensino e de aprendizagem é o romper de barreiras 
ou o passar por etapas que nem sempre são bem-sucedidas, em termos de expressão 
ou elaboração da pergunta em si. Ao elaborar uma questão, parte-se do questionamento 
interior para a exteriorização da pergunta, e existe, constantemente, uma dinâmica entre estes 
processos. No entanto, para passar da interiorização à exteriorização há que conjugar três 
componentes de forma favorável: i) conhecimento, ii) ambiente e iii) personalidade, coexistindo 
sempre, de forma subjacente, ao processo de questionamento (Neri de Souza, 2006). Para 
que os alunos construam e expressem as suas perguntas necessitam de ter conhecimento 
do que sabem e do que não sabem, ter um ambiente de confiança e, ainda, ultrapassar 
as barreiras pessoais para que a pergunta possa ser expressa. É a tomada de consciência 
desta complexidade que deveria levar os professores a valorizarem de forma cuidadosa as 
perguntas dos alunos, incentivando-os a continuarem a exprimir o seu questionamento.

Até há bem pouco tempo as competências de questionamento e de argumentação foram 
sendo estudadas de forma isolada. No entanto, a investigação nas duas áreas começou a 
demonstrar a interligação existente entre elas e, muito recentemente, foram desenvolvidos 
trabalhos cujo objetivo é o de determinar a interdependência existente entre as duas, isto é, 
de que forma se apoiam e impulsionam mutuamente (Chin & Osborne, 2010; Loureiro & Neri 
de Souza, 2009; Neri de Souza, Loureiro, & Moreira 2010). No caso do trabalho de Chin & 
Osborne (2010), tratava-se de perceber em que medida o questionamento leva os alunos a 
aprofundar e sustentar melhor a sua argumentação.

Nesta linha de pensamento, o presente trabalho visa analisar a presença do questionamento 
em episódios argumentativos de alunos do ensino superior, durante a elaboração de mapas 
argumentativos online, sem ter havido instruções prévias nesse sentido. Interessa igualmente 
evidenciar em que medida o processo ajuda a estruturar o pensamento exteriorizado através 
da argumentação e do questionamento e, também, em que medida coadjuva o processo de 
escrita. Para tal, ao invés de se fazer a investigação partir do zero, revisitou-se um corpus 
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de investigação já efetuada e disponível no trabalho de Loureiro (Loureiro, 2007b), o qual 
serviu de matéria investigativa em relação ao objetivo enunciado. A metodologia de análise 
secundária de corpus de dados latente (Neri de Souza & Almeida, 2009), ou seja, uma 
reanálise focada de dados já analisados e publicados mostrou-se uma opção adequada aos 
objetivos propostos e rico em termos de resultados.

Depois de analisados os mapas argumentativos à luz da taxonomia SOLO (Biggs & Collis, 1982), 
adaptada para a classificação do corpus de perguntas e de argumentos, pode concluir-se que 
as duas competências são indissociáveis, sendo o processo de recorrer ao questionamento 
para aprofundar atos argumentativos espontâneo e natural. Por conseguinte, a investigação 
deve debruçar-se sobre a interação das duas competências, de maneira a determinar qual o 
padrão de questionamento que mais concorre para as diversas fases da argumentação. Mais 
adiante neste capítulo discutiremos mais aprofundadamente estes resultados.

2. Questionamento e Argumentação: Competências-chave
O padrão de questionamento na sala de aulas e seu papel no ensino e na aprendizagem 
são investigados por alguns especialistas em todo o mundo (Aguiar, Mortimer, & Scott, 2010; 
Almeida & Neri de Souza, 2010; Almeida, Pedrosa de Jesus, & Watts, 2008; Chin & Osborne, 
2008; Pedrosa de Jesus, Neri de Souza, Teixeira-Dias, & Watts, 2005; Teixeira-Dias, Pedrosa 
de Jesus, Neri de Souza, & Watts, 2005).

Numa publicação recente, Almeida & Neri de Souza (2010) procuram compreender se o 
padrão de questionamento em sala de aula, mencionado na literatura ao longo de décadas, 
permanecia o mesmo ou se tinha havido alterações. Estes autores chegaram à conclusão de 
que, no estudo de casos de aulas de química para estudantes do 3.º ciclo do ensino básico, 
o padrão de questionamento era praticamente o mesmo daqueles anunciados (Pedrosa de 
Jesus, 1991; Stevens, 1912; Susskind, 1969). 

Para configurar o padrão de questionamento da aula, foram estudados perfis de questionamento 
de professores e alunos, e chegou-se à conclusão de que o padrão consistia em:
i) Os professores formulam a maioria das perguntas em sala de aula (em média, 2 perguntas 

por minuto, ou seja, 40 perguntas por hora).
ii) As perguntas dos professores são de baixo nível cognitivo e sem intencionalidade pedagógica.
iii) A falta de intencionalidade pedagógica traduz-se em perguntas de caráter exclusivamente 

académico sem contextualização com a vida real, ou caráter CTS (Ciência, Tecnologia e 
Sociedade). 

iv) Os professores não esperam pelas respostas dos alunos. Menos de 1 segundo de espera 
(wait time).

v) Os alunos formulam poucas perguntas (em média, 2 ou 3 perguntas por semana).
vi) As perguntas dos alunos são de baixo nível cognitivo ou não científicas (não ligadas aos 

assuntos da aula).
vii) Não existe estímulo para que os alunos formulem perguntas, mas sim para que deem 

respostas.
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Considerando que, no momento atual, uma sala de aula ultrapassa os muros usuais, 
veremos o que acontece em ambientes virtuais. Embora se reconheça a importância do ato 
de formular perguntas e de questionar, do ponto de vista teórico, na prática os padrões de 
questionamento online dos professores e dos alunos ainda são relegados ao esquecimento 
(Montello & Bonnel, 2009). Blanchette (2001) também reconhece que existe pouca investigação 
sobre o questionamento em ambiente de ensino e aprendizagem online, contrariamente ao que 
acontece em sala de aula convencional, cujos padrões se questionamento já se encontram 
razoavelmente investigados. Outro fator que pode explicar o limitado questionamento dos 
alunos é a dificuldade inerente ao próprio ato de formular uma pergunta. Como já afirmámos 
anteriormente, o questionamento pode ser treinado e diversos estudiosos têm proposto 
estratégias para o incentivar adequadamente.

A mais antiga publicação sobre um estudo de questionamento na era da Internet para uso 
educacional será, provavelmente, e ao nosso conhecimento, a de Waugh (1994, 1996). Este 
autor examinou a interação e o padrão de questionamento num grupo de 21 estudantes 
universitários durante a primavera de 1993, no contexto da utilização da Internet e do 
e-mail para a comunicação. Uma amostra de sete estudantes foi selecionada aleatoriamente 
para que os seus e-mails fossem analisados quanto ao tipo e frequência das perguntas 
formuladas durante o curso. Verificou-se que os estudantes enviaram, em média, 24 a 36 
mensagens durante o semestre e que as perguntas constituíam 50% destas mensagens. 
Waugh (1996) interpretou o envio de mensagens como um indicador de interatividade de 
alto nível e de promoção do ensino via rede. Este estudo também tornou evidente que 
os estudantes enviaram predominantemente perguntas sobre os aspetos técnicos e de 
estratégias de rede, tendo as perguntas pessoais sido relegadas para segundo plano. 
Conclui que as capacidades técnicas e a experiência na rede são importantes no auxílio 
à aprendizagem individual de como usar a rede, para objetivos educacionais, de forma 
eficiente. Sugere ainda que deve ser usado um período de tempo razoável para fornecer 
suporte apropriado ao desenvolvimento natural das competências relacionado com os 
aspetos técnicos e pedagógicos do uso da rede, aspeto reforçado no trabalho de Neri de 
Souza, Watts, & Moreira (2008).

Embora os professores formulem muitas perguntas em contexto de sala de aula, tal não se 
verifica num ambiente de aprendizagem online. Blanchette (2001) constatou que 11% das 
frases do professor eram perguntas e que os alunos contribuíram com 69% de perguntas. 
No contexto online, o foco tende a ser a frequência das perguntas dos alunos (Waugh, 1996). 
No entanto, estes estudos não aprofundam a discussão sobre o padrão de questionamento 
em contexto de ensino e aprendizagem online.

Neri de Souza & Moreira (2008), num contexto de um curso de metodologia mista, ou seja, 
presencial e online (bLearning), investigaram se havia alguma diferença nos padrões de 
questionamento nos ambientes presenciais e online, após o uso de ferramentas e estratégias 
para estimular o desenvolvimento da competência do questionamento em estudantes 
universitários. Constataram que havia uma certa hierarquia relativamente às três formas de 



273Maria José Loureiro & Francislê Neri de Souza

questionamento observadas (presenciais orais, presenciais escritas, e colocadas nos fóruns 
de discussão online). Concluíram ainda que:
i) as perguntas de mais baixo nível cognitivo são as presenciais orais, seguidas das 

presenciais escritas e, por fim, as de maior nível cognitivo são as que ocorreram nos 
fóruns de discussão online. 

ii) o ambiente online é mais propício ao questionamento do que o ambiente presencial.
iii) na dimensão online, verificou-se um maior número de perguntas dos alunos do que dos 

professores.
iv) o questionamento refina-se e torna-se mais profundo em momentos considerados pelos 

alunos como momentos-chave para a compreensão dos conteúdos.
v) a qualidade destas perguntas evoluiu ao longo da interação com colegas e professores.

Retomando a questão da competência argumentativa, considera-se que a mesma é 
fundamental na vida ativa do cidadão comum. De facto, a omnipresença da argumentação 
em muitos atos comunicativos pressupõe uma intenção de persuasão ou convencimento ainda 
que inconsciente ou mais ou menos involuntária do destinatário. Com efeito, ser-se dotado 
de características que permitam expressar-se com clareza, explicar, justificar, argumentar e 
examinar criticamente pontos de vista são requisitos que qualquer cidadão deve possuir 
(Garrod, 2005). 

Por conseguinte, em todos os níveis de ensino, e mais especificamente no ensino superior, 
esta competência de aprendizagem deve ser merecedora de particular atenção dado que: 
i) o discurso académico é referencial mas também argumentativo; pretende convencer a 
comunidade científica de determinada tese, opinião ou perspetiva; ii) não existem rotinas 
significativas, no ensino superior, de “treino” das características da escrita académica, e a 
sua qualidade prende-se, estreitamente, com a competência argumentativa – “Yet the field 
still lacks clear ideas of strategic classroom approaches, methodological tools for assessing 
classroom practice, and knowledge of what kinds of skills and demands the teaching 
of argumentation will make on teachers” (Erduran, Osborne, & Simon, 2003, p. 1); iii) a 
competência argumentativa é essencial para a apropriação do conhecimento pelo aluno que, 
ao argumentar, seleciona, organiza e estrutura melhor o seu pensamento, ou seja, aprende 
a partir do exercício argumentativo e aprofunda o tópico em estudo (Wen & Duh, 2007).

A argumentação constitui um ato de língua e existem marcadores (mas, no entanto…) e 
verbos modalizadores (poder, dever, ser preciso…), performativos e argumentativos. Utilizamos 
os recursos do sistema linguístico, mas utilizá-los corretamente e ter razão não garante nem 
ajuda a uma argumentação eficaz. É também muito importante conhecer as circunstâncias 
e o auditório e possuir conhecimentos sólidos da língua, para saber usar os recursos de 
forma conveniente e convincente. Isso, sim, poderá concorrer para convencer um auditório 
em relação ao que se pretende.

Para a refutação recorre-se abundantemente a estruturas linguísticas de oposição, de negação, 
de concessão e lexicais, relacionadas com os atos de negar, desmentir, contestar, que o 
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aluno necessita de saber utilizar convenientemente em situação de produção. A destreza de 
utilização destes meios linguísticos requer procedimentos ativos em que o aprendente os 
observe e utilize em contexto significativo, multi ou transdisciplinar, mas situado.

Considerando a omnipresença da argumentação na língua, deve ter-se em conta um 
leque muito alargado de enunciados que possam levar os aprendentes a descortinar as 
especificidades da argumentação em relação a outros tipos de discurso dos quais difere: 
não é rígida ou impositiva como a demonstração. Apresenta-se criativa, sob a forma de 
propostas flexíveis, e o auditório condiciona a sua validade, havendo diferentes intensidades de 
adesão. No entanto, por vezes, mesmo por detrás de uma estratégia informativa ou narrativa, 
pretende-se um alcance de âmbito argumentativo. É com estas nuances do discurso que os 
aprendentes se devem familiarizar. E é importante que adquiram as ferramentas linguísticas 
que lhes vão possibilitar um maior domínio da escrita argumentativa.

Assim, de acordo com estes pressupostos, há várias capacidades e competências que 
os alunos devem dominar. Trata-se de dotar o sujeito falante das técnicas argumentativas 
necessárias à produção de um discurso persuasor, convincente e consistente. O fundamental 
são as capacidades linguísticas visadas, tais como a distanciação exigida em relação ao 
próprio discurso e a antevisão de argumentos opostos a serem debatidos e refutados com 
eficácia. Tais capacidades adquirem-se analisando textos enquanto macro e microestruturas, 
desconstruindo-os e desmontando dificuldades sentidas para as enumerar e encontrar as 
estratégias a fim de as ultrapassar (Erard, 2000; Garcia-Debanc, 1996).

A realidade da educação à distância oferece um contributo importante no complexo universo 
da argumentação, tanto ao nível da produção do enunciado de texto argumentativo como 
também no acompanhamento do processo de produção de textos deste tipo e ainda na 
determinação e análise dos elementos determinantes para a respetiva qualidade.

No contexto internacional, nos últimos anos, os trabalhos de investigação que se têm 
preocupado com o contributo da comunicação on-line no desenvolvimento da competência 
argumentativa vão aumentando. Os primeiros baseiam-se em interações assíncronas e 
debruçam-se sobretudo na parte verbal escrita da interação e da representação dos 
argumentos. Uma grande maioria, neste momento, conjuga diferentes formas de representação 
da informação e concilia ferramentas onde existe interação entre o sistema e o utilizador 
(Alamargot, Favart & Galbraith, 2000; Andriessen, Baker e Suthers, 2003; Marttunen & Laurinen, 
2001; Weinberger, Fischer & Stegmann, 2005). 

O trabalho de investigação da equipa de Weinberger considera a competência argumentativa 
enquanto promotora da aprendizagem (argumentative knowledge construction) e pressupõe 
a dupla dimensão formal e epistémica da argumentação. Os autores alicerçam a sua 
investigação nas características dos sentence openers, scripts ou prompts e na forma como 
facilitam o desenvolvimento desta competência, tanto no que se refere à construção de 
argumentos simples, como para a elaboração de sequências argumentativas. Weinberger, 
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Fischer & Stegmann (2005) concluem que os aprendentes nunca ou raramente baseiam as 
suas asserções em fundamentações sólidas e dificilmente constroem contra-argumentos, 
sendo que os scripts disponibilizados em ambiente on-line podem melhorar a qualidade do 
discurso argumentativo dos estudantes. 

O estudo liderado por Kanselaar et al. (2003) refere-se à atividade dos alunos ativamente 
envolvidos na argumentação colaborativa com vista à resolução de problemas (open ended), 
como escrita de textos argumentativos e construção de hipóteses. Esta investigação baseia-se 
na disponibilização de open sentences para a estruturação e orientação da interação. Uma 
conclusão interessante é a de que as formas indiretas de argumentação como a pesquisa, 
sobretudo sob a forma de perguntas de verificação, podem ser bastante eficazes no processo 
argumentativo, por contraste com as formas diretas (desafios, contra-argumentação). Quanto 
mais informação era pesquisada mais atividades construtivas eram produzidas. Por outro 
lado, verificou-se a inexistência de efeitos diretos das ferramentas de argumentação: para 
se envolverem num debate crítico, os estudantes têm que ter estabelecido princípios e 
pontos de vista coerentes e serem capazes de reconhecer mutuamente conhecimentos e 
atitudes opostos.

No que se refere às plataformas de desenvolvimento da competência argumentativa, começam 
a aparecer algumas interfaces muito interessantes pela filosofia de interação com o utilizador, 
subjacente às mesmas, a demonstrar o interesse crescente desta área emergente. 

Estas plataformas têm sido perspetivadas de acordo com os mais diversos âmbitos, uma 
vez que existem especificamente para alunos de direito, de cursos de ciências e de filosofia, 
entre outros. A maioria destes estudos tem um aspeto em comum: o paradigma da 
representação gráfica de esquemas argumentativos a que os autores convencionaram 
chamar “mapping”. A representação gráfica funciona de modo idêntico em todas elas, ou 
seja, os argumentos são ligados uns aos outros em forma de árvore e convergem para a 
questão principal em discussão. 

A plataforma Reason, para alunos de Filosofia, associa prompts ou scripts de comentários, 
por parte do sistema, que levam o aprendente a refletir e, eventualmente, a reformular a sua 
contribuição ou esquema argumentativo (Van Gelder, 2002). Este software é interessante na 
medida em que fornece apoio para a estruturação dos argumentos, visualização e modificação 
dos mesmos. A cor é usada como indicativo: branco para pretensões e alegações, verde 
para razões, e vermelho para objeções. Por outro lado, o sistema incita constantemente o 
utilizador para o fazer ir mais longe e aprofundar a sua argumentação. O programa oferece 
dois módulos, o de construção do mapa argumentativo e o da avaliação. 

A plataforma Araucária utiliza, de uma forma muito criativa e interessante, a metáfora 
da subdivisão dos argumentos e da ramificação de razões através da representação do 
esquema em árvore. Das plataformas observadas é das mais complexas em termos de 
retroação do sistema.
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A plataforma Questmap, por sua vez, difere das anteriores, na medida em que se destina 
a alunos de direito e é representada graficamente de acordo com essa realidade. A decisão 
final é ilustrada sob a forma de “martelo” do Juiz, que remete para a sentença. Existem as 
evidências e os considerandos. Baseia-se fortemente no modelo argumentativo dinâmico e 
na terminologia decorrente do enquadramento “legal”.

Mais recentemente, projetos como o “Deliberatorium” (Gürkan, et al, 2010) preocupam-se 
com a criação de plataformas de colaboração a larga escala, geograficamente falando, e 
concluem igualmente acerca da importância do mapeamento argumentativo na discussão de 
assuntos complexos e controversos. 

A plataforma aMap (http://www.amap.org.uk/) foi criada em 2008 e permite aos utilizadores 
fazer os seus próprios mapas argumentativos e convidar os amigos para contra-argumentar. 
A diferença significativa desta plataforma em relação às outras é o facto de começar com 
perguntas que apresentam duas alternativas a discutir, como: “The modern or classical 
music?”, “Are dogs better than cats?”, “Bicycles or Scooters?”, ou outras que os utilizadores 
queiram formular, ficando, no entanto, o questionamento nesta parte inicial e superficial. Isto 
é, não existe espaço para outras perguntas ou flexibilidade para a elaboração de argumentos 
complexos. A parte gráfica do mapa argumentativo é restrita em termos de formatação e 
visualização.

O Projeto SCALE (Support Collaborative Argumentation-based Learning in secondary schools), 
desenvolvido por uma equipa de centros de investigação europeus, à semelhança dos 
mencionados anteriormente, consiste numa plataforma on-line para professores e alunos, 
que oferece, por um lado, ferramentas de comunicação e de tratamento de resultados e, 
por outro, cenários e linhas de orientação pedagógicas sobre como aprender a argumentar 
e argumentar para aprender. É, por conseguinte, uma ferramenta baseada na Internet para 
guiar e apoiar a aprendizagem colaborativa do discurso da argumentação, cuja utilização 
se traduz, por si só, num benefício em relação às plataformas mencionadas anteriormente. 

Na plataforma SCALE, especificamente vocacionada para a aquisição da linguagem 
argumentativa, os aprendentes experimentam o conflito cognitivo e social provocado pelo 
confronto com ideias contrárias às suas. O poder de argumentação e de arguição dos alunos 
e o desenvolvimento desta aptidão leva-os a defender mais convincentemente ou não o seu 
ponto de vista, nas interações dialógicas síncronas que se estabelecem entre os participantes. 

As ferramentas SCALE têm, para além do CHAT livre, como os Chats normais, um CHAT 
ESTRUTURADO, chamado ALEX, onde são oferecidos modelos que os alunos devem finalizar, 
os quais estão estruturados em itens diferentes: i) para argumentar; ii) explorar e aprofundar 
uma ideia; iii) dar uma opinião e iv) fazer um comentário.

Os contributos desta plataforma e das suas ferramentas específicas traduzem-se em 
potencialidades ligadas ao desenvolvimento da competência argumentativa, por um lado e, por 
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outro, à análise detalhada e minuciosa do processo durante o qual se desenvolve a interação 
na qual é incrementada a argumentação. Este é o grande contributo desta plataforma e o que 
a distancia, qualitativamente, em termos de processo de aprendizagem e desenvolvimento da 
competência argumentativa, em relação às plataformas comuns de formação à distância, pela 
interação que promove e pelo acompanhamento do processo de interação que possibilita.

A plataforma SCALE foi utilizada no trabalho de Loureiro (2007a) e o presente estudo foi realizado 
com base nos mapas argumentativos elaborados pelos alunos, naquelas circunstâncias.

3. Estudo de Perguntas em Mapas Argumentivos
No presente estudo optou-se por se adotar uma metodologia qualitativa de tipo descritiva e 
de estudo de caso tanto pela dimensão da amostra (16 alunos) como também pelo tipo de 
análise feita; maioritariamente uma análise de conteúdo. Interessa referir que, em relação ao 
corpus de dados deste trabalho, escolhemos um “corpus latente” (Neri de Souza & Almeida, 
2009), ou seja, dados recolhidos numa investigação levada a cabo em 2007 (Loureiro, 2007a), 
cujos objetivos e tratamento de resultados diferiam dos deste estudo. Naquele trabalho de 
investigação, feito numa turma de 2.º ano de licenciatura de um curso para futuros professores 
do Primeiro Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB – 6-10 anos), procurava-se identificar o contributo 
do uso da plataforma SCALE no desenvolvimento da competência argumentativa.

No trabalho que descrevemos neste momento, os dados recolhidos naquela altura foram alvo 
de um tratamento diferenciado. Usámos, agora, a Taxonomia SOLO (Structure of Observed 
Learning Outcomes) de Biggs & Collis (1982), aplicada às perguntas e argumentos dos 
estudantes formulados nos mapas argumentativos finais, com o intuito de saber os níveis 
cognitivos das perguntas e razões apresentadas, de acordo com as adaptações desta 
taxonomia feita por Neri de Souza & Moreira (2011; 2009), definidas seguidamente.

1. Pré-Estrutural – Este tipo de pergunta consiste simplesmente na tentativa de obtenção 
de pedaços de informação desligados, que não têm nenhuma organização ou não fazem 
qualquer sentido. É uma pergunta confusa ou a solicitação de uma informação trivial, 
como por exemplo:

 · Qual é o e-mail do professor na próxima semana?
 · Qual é o número atómico do Carbono?
 · Qual é a forma de infinito do verbo to be?
2. Uni-Estrutural – As perguntas estabelecem conexões simples e óbvias com os conteúdos. 

Apenas um aspeto da tarefa é mencionado e não há nenhum relacionamento entre factos 
ou ideias. Adição de um único aspeto: 

 · Posso enviar comentários para o e-mail do colega?
 · Se o infinito do verbo to be é to be, o infinito do verbo to go é to go?
 · Em que medida é que a temperatura influencia estas reações (auto-catálise)?
3. MultiEstrutural – A pergunta faz algumas conexões, mas faltam as meta-conexões entre 

os conteúdos mencionados, bem como o significado do todo. Conteúdos e tarefas são 
tratados quantitativamente e por adição: 
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 · Quais são os comentários que poderei enviar para os e-mails do João e da Maria depois 
da apresentação do grupo?

 · Então, por que é que aparecem formas do infinito sem a partícula to?
 · No que respeita à corrosão do ferro, quais serão os outros produtos obtidos da corrosão de 

um metal para além dos óxidos desse metal? Correspondente ao ião cloreto, por exemplo?
4. Relacional – A pergunta procura integrar conhecimentos na tentativa de apreciar o 

significado das partes com relação ao todo:
 · Quais são as bases históricas, perspetivas teóricas, ideológicas e políticas do trabalho do 

grupo que desenvolveu no projeto sobre o 25 de abril?
 · Os verbos modais, como must, por exemplo, não aparecem precedidos de to, pelo que 

se poderá dizer que não têm uma forma infinitiva?
 · Quer isto dizer, então, que a exposição solar de uma determinada região influencia a 

quantidade de ozono nela existente?
 · Zonas/Países com uma grande exposição solar (como é o caso de Portugal) têm uma maior 

tendência para elevadas concentrações de ozono estratosférico e, consequentemente, uma 
pior qualidade do ar?

5. Extensões Abstratas – Através da sua pergunta o estudante faz conexões não somente 
dentro de uma única área, mas também para além dela. Tenta estabelecer generalizações 
e transferir os princípios e as ideias subjacentes a um caso específico:

 · Quais os possíveis impactos da visão política e ideológica do projeto sobre o 25 de abril 
para a visão dos alunos sobre o Portugal atual?

 · Quais são as interpretações possíveis da utilização das formas infinitivas em enunciados 
que implicam intenção, premonição, obrigação, etc.? Existe alguma relação entre a forma 
gramatical e a sua dimensão semântica, a nível comunicativo/pragmático?

 · Se a variação de entropia do universo é sempre maior que zero, ou seja, “caminha-se” no 
sentido da desordem, como é que se formam estruturas como os planetas, os sistemas 
planetários e as galáxias?

Também analisámos se os estudantes recorrem ao questionamento como meio de apoio à 
argumentação e de que forma o questionamento promove episódios sob a forma de mapas 
argumentativos mais ricos e aprofundados.

Com vista à análise e ao posterior cruzamento dos dados obtidos, os mapas argumentativos 
elaborados pelos estudantes (gráficos, de acordo com a terminologia adotada pelos autores 
da plataforma SCALE) foram os dados, por excelência, considerados para este estudo. 
Assim, inserimos e categorizámos os argumentos e as perguntas com apoio da ferramenta 
de análise Qualitativa NVivo (Richards, 2006). Na Figura 1, apresentamos uma visão geral do 
sistema de análise (Tree Nodes), dos mapas argumentativos dos estudantes (Neste exemplo, 
do Aluno 10 – Diagrama A10) e das suas respetivas transcrições.

Todos os mapas dos estudantes começavam sempre com a questão do professor: 
“Os Organismos Geneticamente Modificados (OGM) são a solução para acabar com a fome 
no mundo?”. Cada argumento e pergunta dos estudantes foram então codificados em três 
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diferentes dimensões: i) tendência da alegação, ii) nível cognitivo da estruturação (Taxonomia 
SOLO), e iii) sentido do conteúdo, sendo cada uma das três dimensões subdividida em 
diversas categorias, como se verifica na Figura 2:

Figura 1. Análise dos Mapas Argumentativos

Figura 2. Dimensões e categorias de análise para as perguntas e argumentos dos estudantes
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No que se refere à caracterização dos participantes, os estudantes que elaboraram os mapas 
foram um grupo de 16 estudantes, futuros professores do 1.º CEB, com idades compreendidas 
entre os 19 e os 24 anos, tendo a maioria 20 anos. Destes estudantes, apenas um era do 
sexo masculino. Em relação à destreza tecnológica, apenas um estudante referiu possuir 
conhecimentos básicos em TIC. De referir que, dos 16 alunos, 6 não possuíam acesso à 
internet a não ser na Universidade. No entanto, todos usavam a internet para pesquisas, 
elaboração de trabalhos, estudo autónomo e comunicação com amigos, embora nunca 
tivessem tido experiências prévias de participação em modalidades de ensino online ou mistas. 

Quanto às competências adquiridas pelos estudantes no trabalho de pesquisa mencionado 
(Loureiro, 2007b), no que se refere às interações on-line, considerou-se que a plataforma foi 
um estímulo importante para o desenvolvimento da competência argumentativa, tanto nos 
trabalhos realizados em díades como individualmente. Nos trabalhos individuais realizados na 
modalidade presencial, elaboração de um texto argumentativo, os resultados ficaram aquém 
das classificações obtidas nos exames nacionais de Português e disciplinas do 1.º ano do 
ensino superior afins, o que está de acordo com grande parte dos resultados obtidos em 
investigações sobre a escrita no ensino superior (Gambell, 1991; Corrêa, 2004; Pinho, 2005). 
Com efeito, os escreventes não utilizam convenientemente conhecimentos sobre argumentação 
porque não os interiorizaram ou não os treinaram como fizeram em relação a outras 
ferramentas básicas de comunicação (Marttunen e Laurinen, 2001b; Weinberger et al, 2005).

4. Discussão dos resultados 
Independentemente dos resultados obtidos na investigação que originalmente versou sobre 
os dados aqui considerados, o presente trabalho, procura, como foi referido anteriormente, 
determinar a importância e consequências da presença do questionamento em episódios 
enunciativos de argumentação.

Já o primeiro trabalho (Loureiro, 2007) revelou que há uma presença indelével do questionamento 
em movimentos de argumentação. Com efeito, nos 16 mapas elaborados pelos alunos, em 
5 deles o questionamento está presente, embora não tenha sido explicitamente incentivado.

Mais notável é o facto de que aqueles que foram considerados os melhores mapas (A2 e A10), 
no estudo inicial (Loureiro,2007), serem os mesmos onde o questionamento tem uma presença, 
para além de relevante em termos numéricos, mais consistente e sustentadora da argumentação. 

Na Tabela 1 apresentamos uma visão geral do número de argumentos e perguntas “Contra”, 
“Favorável” e “Neutra”. 

Em relação ao número de argumentos e de perguntas elaboradas, importa realçar que, se 
os argumentos que predominam são os argumentos a favor, no que se refere às perguntas, 
o que se passa é exatamente o contrário. Ou seja, embora estas representem apenas cerca 
de 10% dos argumentos apresentados, tem relevância o facto de nenhuma das perguntas 
se qualificar no grupo da tendência favorável.



281Maria José Loureiro & Francislê Neri de Souza

Tabela 1. Número de argumentos e perguntas presentes nos mapas argumentativos dos estudantes

Argumento Pergunta
Contra 35 6
Favorável 44 0
Neutro 4 3
Total 83 9

Também classificamos os dados de acordo com a área temática em que se enquadram. Assim, 
procuramos determinar em que tipo de assunto os argumentos avançados se enquadram: 
Social; Político; Económico; Nutricional; Cientifico – Ambiental ou Saúde pública. Nas Tabelas 
2 e 3, contribuímos para aprofundar mais a discussão sobre os argumentos e as perguntas 
em relação ao sentido do assunto abordado.

Tabela 2. Diferentes assuntos dos argumentos e perguntas utilizados

Argumento Pergunta
1. Científico – Ambiental 33 8
2. Económico 25 0
3. Nutricional 15 0
4. Político 11 0
5. Saúde Pública 24 3
6. Social 4 0

Tabela 3. Diferentes assuntos das perguntas e argumentos contra, favorável e neutro

Contra Favorável Neutro
1. Científico – Ambiental 23 10 5
2. Económico 8 17 0
3. Nutricional 3 12 0
4. Político 8 3 0
5. Saúde Pública 5 18 2
6. Social 2 2 0

A seguir apresentamos alguns exemplos de perguntas e argumentos contra, favoráveis e neutros:
Científico – Ambiental (Contra)
 · “Será que isto não afetará a Natureza, ou até mesmo a nossa saúde?” (A1)
 · “Os OGM’s quando colocados num ambiente natural podem prejudicar os outros 

organismos.” (A10)
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Científico – Ambiental (Favorável)
 · “Ao serem manipulados podem fazer com que os alimentos possuam mais nutrientes, 

essenciais para o desenvolvimento humano.” (A16)
 · “São organismos mais resistentes a alterações climatéricas adversas.” (A7)
Científico – Ambiental (Neutro)
 · “A questão é uma espada de dois gumes, na medida que existem diversos argumentos 

promíscuos, a favor e contra, tanto pelo fulcro da ideia como por via de quem as 
transmite.” (A11)

 · “Infelizmente há pouca informação sobre isso, mas eu penso que continuam.” (A9)

Naturalmente, muitos destes argumentos e perguntas foram classificados em mais de uma 
categoria quanto ao tipo de assunto que abordam, fazendo com que a soma total, em alguns 
casos, seja maior que 100%.

Uma primeira constatação é a de que, como era pedido aos alunos que escrevessem um 
texto argumentativo sobre o assunto, eles colocaram-se/assumiram o papel de especialistas, 
adotando uma posição de grande cientificidade a fim de defenderem os seus pontos de vista, 
contrapondo razões para o que consideram ser uma verdade inquestionável, por exemplo: “os 
OGM não vão resolver os problemas da fome no mundo”. Daí que a forma como os alunos 
argumentam seja também um indicador; com efeito, a maior parte dos argumentos neutros 
ou contra encontra-se na categoria científico – ambiental (ver Tabela 2). De facto, parece que 
os alunos, ao terem de encontrar refutações para contraporem razões, em relação a ideias 
expostas previamente, sentem necessidade de reforçar estes argumentos de uma forma 
científica, embora o grau de cientificidade nem sempre coincida com um aprofundamento 
satisfatório da questão em discussão.

Na presente análise, considerando o tema em debate, os OGM e a fome no mundo, para 
além da categorização de todos os argumentos e perguntas, de acordo com o sentido do 
assunto abordados em cada frase, usámos também uma adaptação da taxonomia SOLO 
(Neri de Souza & Moreira 2011) para determinar a complexidade crescente, ou não, dos 
argumentos e das perguntas. Nas Tabelas 4 e 5 apresentamos o resultado desta classificação.

Tabela 4 – Taxonomia SOLO aplicada a perguntas e argumentos

Argumento Pergunta
1. Pré-Estrutural 13 1
2. Uni-Estrutural 35 3
3. MultiEstrutural 29 2
4. Relacional 2 2
5. Extensões Abstratas 2 1
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Tabela 5 – Taxonomia SOLO aplicada a perguntas e argumentos contra, favorável e neutro

Contra Favorável Neutro
1. Pré-Estrutural 5 8 1
2. Uni-Estrutural 14 20 3
3. MultiEstrutural 14 14 2
4. Relacional 3 1 0
5. Extensões Abstratas 2 0 0

Quando os alunos, na condição de trabalho individual online, pretendem contra-argumentar ou 
refutar ideias, tornam o seu raciocínio mais rebuscado e fino. Aliás, como vemos pela Tabela 
5, os níveis de aprofundamento do pensamento e complexidade do raciocínio tornam-se mais 
notórios. É interessante verificar que, na sequência do que observamos nesta tabela, os alunos 
se ficam em níveis mais básicos de discernimento, na argumentação a favor – há 20 (46%) 
argumentos favoráveis uni-estruturais. No entanto, essa exigência torna-se mais premente 
quando se trata de contra-argumentar ou de refutar razões. Nos níveis mais elevados de 
argumentação, os níveis relacional e de extensões abstratas, quanto a argumentos e perguntas 
favoráveis, apenas se verificam cerca de 2% dos itens. Quando se trata de argumentos e 
perguntas contra, a percentagem sobe para 13%. Mesmo levando em consideração as três 
categorias de maior nível cognitivo (Multiestrutural, Relacional e Extensões abstratas), os 
valores sobem de 34% para os itens favoráveis para 50% dos itens contra.

Quanto à profundidade do raciocínio, pode deduzir-se que os alunos se ficam por níveis de 
raciocínio mais básicos. Observando a Tabela 4, vemos que 48 (59%) dos argumentos são 
pré ou uni – estruturais, enquanto 33 (41%) são multiestruturais, relacionais ou abstratos. 
É importante notar que as poucas perguntas presentes nos mapas argumentativos parecem 
apresentar tendência inversa: 4 (44%) são dos dois níveis mais básicos e 5 (55%) dos níveis 
mais profundos de raciocínio. É também de reforçar o já referido: as perguntas sustentam 
os argumentos contra. 

5. Síntese final e implicações futuras 
Acauteladas as devidas limitações de um estudo destas dimensões e depois de analisados 
os resultados, esta investigação aponta no sentido de que o questionamento é um suporte 
ao desenvolvimento da competência argumentativa. Será necessário, no entanto, desenvolver 
estudos idênticos a este para se poder fazer tal afirmação com mais firmeza. Contudo, se 
os alunos utilizam o questionamento quando são chamados a argumentar, mesmo sem 
receberem instruções nesse sentido, tal verifica-se porque, naturalmente, sentem uma maior 
proficiência no seu trabalho escrito quando recorrem a perguntas. 

Este estudo difere de outros estudos, como o de Chin & Osborne (2010), que pretendem 
determinar a importância do questionamento para o reforço da argumentação, na medida 
em que no presente estudo não existiram instruções para o uso do questionamento. 
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Contudo, a importância e a influência desta competência em relação ao sucesso do exercício 
argumentativo parece inegável, como também já Kanselaar, et al.(2003) haviam referido.

Mais ainda, já que o último estudo feito neste campo determinou a importância e 
interdependência das duas competências, parece ser um facto irrefutável que os alunos 
precisam de adquirir maiores destrezas de manuseio destas ferramentas da língua, tanto 
na oralidade como na escrita, e fundamentalmente na escrita escolar e académica, para 
se tornarem escritores mais eficazes na escrita específica para contextos de aprendizagem.

Do cômputo geral da nossa análise podemos resumir que: i) as perguntas são sempre 
uma necessidade na construção de mapas argumentativos; ii) a contra-argumentação exige 
um maior número de perguntas tendencialmente mais aprofundadas; iii) os estudantes têm 
tendência a apoiar-se em argumentos que consideram científicos para conferir mais rigor e 
seriedade à sua argumentação; iv) os melhores mapas argumentativos foram aqueles que mais 
utilizaram perguntas na sua estrutura; v) neste estudo, a qualidade cognitiva das perguntas 
parece tendencialmente melhor que a dos argumentos.

Assim, parece-nos fundamental desenvolver ferramentas online e offline que ajudem os 
aprendentes a ter um maior domínio das competências cuja análise da interdependência 
foi o alvo deste trabalho e rege o desenvolvimento de artefactos online para o mesmo 
fim. Referimo-nos à plataforma ArguQuest (http://arguquest.web.ua.pt/), desenvolvida pelos 
autores deste texto, e que apoia o desenvolvimento das competências de argumentação e 
questionamento em contexto colaborativo e distribuído. O ArguQuest tem um sistema de ajuda 
e de discussão estruturada que parte de uma questão-problema e possibilita aos estudantes 
a elaboração dialógica de mapas baseados em argumentos e perguntas (Loureiro & Neri de 
Souza, 2009; Neri de Souza & Loureiro, 2008; Neri de Souza, et al., 2010). Acreditamos que 
esta plataforma irá constituir um instrumento de trabalho que irá favorecer o desenvolvimento 
das duas competências aqui analisadas. Mais que isso, promoverá um uso da língua em 
que a correlação entre o questionamento e argumentação favorecerá o desenvolvimento das 
capacidades de reflexão e de pensamento crítico.

Como se trata de uma plataforma multilingue, baseada numa filosofia web2.0, os professores 
e monitores podem planificar atividades e introduzir os temas que sejam pertinentes nos 
diversos contextos e nas diversas línguas. Pensamos que, assim, a plataforma será um 
importante recurso online, promotor do pensamento crítico. O ArguQuest constituirá uma 
ajuda a não negligenciar na medida em que os utilizadores/editores, à medida que trabalham 
o conteúdo programático escolhido, desenvolvem competências de pensamento e de escrita 
que lhes permitirão, mesmos aos mais novos, dotar-se de saberes fundamentais para serem 
intervenientes críticos e ativos tanto na participação em aprendizagens colaborativas em rede, 
como na construção autónoma do próprio saber.
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Introdução
Os blogues colocam em relevo algumas das dimensões que caracterizam a Web 2.0, como a 
participação, a interação e a distribuição (Knobel e Wilde, 2009: 21). Estas dimensões fazem 
com que o internauta não seja um mero recetor de informação ou um utilizador de produtos 
monolíticos e fechados. Ele participa na produção de informação, é criador dos seus próprios 
produtos e fá-lo em interação no seio de uma comunidade, na qual o conhecimento se 
encontra distribuído. O conhecimento, tendo por base o contributo de cada um, transforma-se 
num instrumento de participação e de interação.

Constituem traços caracterizadores dos blogues a criação e divulgação (ou distribuição) 
de produtos (textos escritos, fotos ou outros documentos em suporte áudio e vídeo), a 
participação (por meio da afirmação de perspetivas e posições na comunidade) e a interação 
com outros elementos, em torno dos produtos divulgados. O potencial dos blogues em 
relação à aprendizagem da escrita radica sobretudo nas possibilidades de divulgação dos 
textos (através da sua publicação) e na interação com os leitores/visitantes do blogue. 

A publicação dos textos no blogue, sendo muito fácil, permitiu a camadas populacionais 
muito alargadas, incluindo os alunos do 1.º Ciclo de escolaridade, encontrar finalidades e 
destinatários para os textos, para além do contexto da turma e das paredes da escola. 
A perspetiva de publicação tem reflexos no empenho, cuidado e entusiasmo colocados durante 
o processo, para a criação de um produto que mereça ser publicado e que vá ao encontro 
das expectativas dos leitores (Godwin-Jones, 2003; Boling et al., 2008; Handsfield et al., 2009). 
Como realça Godwin-Jones (2003:13), ‘students… may be more thoughtful (in content and 
structure) if they know they are writing for a real audience’. Ao possibilitarem a publicação dos 
textos, os blogues proporcionam o acesso ao sentimento de “autor” e reforçam a preocupação 
com o produto final. Nesta vertente, eles mantêm a virtualidade que já era oferecida pela 
divulgação de textos nas páginas informáticas das escolas (Barbeiro, 2005, 2008).

A interação constitui a outra vertente de potencialidades para a escrita associadas aos blogues 
(Godwin-Jones, 2003, 2008; Mishne & Glance, 2006; Miura & Yamashita, 2007; Ducate & 
Lomicka, 2008; Kim, 2008; Yang, 2009; Chu et al., 2009). Os comentários constituem a 
expressão visível da dimensão de interação nos blogues. Eles apresentam potencialidades em 



PARTE VI – Potencialidades das TIC na aula de (língua) escrita292

relação à dupla face da escrita/leitura: através deles, os leitores são chamados a participar 
com as suas apreciações e opiniões desencadeadas pelos posts e o autor/escritor tem acesso 
ao feedback de uma audiência alargada ao ciberespaço (Yang, 2009). Esta interação não fica 
encerrada na expressão de reações iniciais, mas pode desenvolver-se segundo discussões e 
trocas de pontos de vista. Deste modo, o leitor pode aprofundar a vertente de leitura crítica e 
o autor pode integrar novas perspetivas na sua criação. A interação começa por ser reação 
e o seu desenvolvimento, através de novos comentários como respostas ou novas reações, 
pode trazer os leitores para uma “conversa” sobre o texto ou desencadeada pelo texto.

Enquanto género, os comentários surgem claramente demarcados face ao texto (post) que 
os motivou. Essa demarcação é física (espacial), pois texto e comentários têm espaços 
próprios no blogue, e estende-se às próprias características discursivas. Enquanto os 
autores procuraram para o texto (post) características de correção formal e de estruturação 
de conteúdo que o deverão fazer valer por si, nos comentários vem frequentemente ao de 
cima o à-vontade expresso por meio de abreviaturas e símbolos gráficos e o imediatismo 
da reação emocional. Poderíamos dizer que o comentário está para o texto (post) como o 
discurso oral corrente da conversa face-a-face está para o discurso formal e público, lido.

Este contraste coloca a questão se o comentário constitui um subproduto colhido na rede 
do blogue ou se a interação que ativa apresenta potencialidades para a aprendizagem. Se 
tivermos em conta apenas a perspetiva da divulgação, os comentários desempenham, desde 
logo, um papel: eles confirmam que o texto chegou ao leitor e que há um reconhecimento 
em relação ao autor. Neste nível, mantendo o paralelismo anterior, o comentário consiste 
em dizer a alguém que se leu o seu texto e que se lhe quer dizer que se leu o texto. Este 
primeiro nível não é despiciendo em relação à aprendizagem, tendo em conta a vertente 
de motivação para a escrita. Na verdade, os autores dos textos publicados procuram 
frequentemente no blogue se existem comentários aos seus textos, como sinal de visibilidade, 
de reconhecimento, de impacto perante os leitores (Pena-Shaff et al., 2005). O número de 
comentários é frequentemente tomado como medida desse impacto.

A questão pode ser levada para lá deste primeiro nível, que corresponde à confirmação 
da existência de leitores para o texto publicado. Perante a possibilidade que os blogues 
oferecem de realizar comentários, poderemos perguntar-nos quais podem ser os contributos 
destes para a aprendizagem noutros níveis. Para encontrar respostas, importa conhecer as 
características dos comentários realizados nos blogues, designadamente quando integrados 
em contextos educativos.

Neste texto, tomamos como base, para a procura de respostas, os dados correspondentes 
aos comentários realizados no blogue Interescolas (http://blogs.esecs.ipleiria.pt/interescolas/), 
um blogue dirigido a escolas do 1.º Ciclo. Essa procura de respostas incide fundamentalmente 
sobre duas vertentes: i) os elementos estruturais constitutivos dos comentários; ii) a presença 
da dimensão de avaliação, enquanto manifestação da posição do autor do comentário em 
relação ao texto publicado.
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O blogue Interescolas
O blogue Interescolas (www.interescolas.esecs.ipleiria.pt) constituiu um projeto desenvolvido em 
associação a dois programas: o projeto CBTIC@EB1, programa governamental desenvolvido 
no ano de 2006, que tinha como objetivo a dinamização da utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e o Programa 
Nacional de Ensino do Português (PNEP), programa de formação contínua na área do 
Português, destinado aos professores do 1.º Ciclo, desenvolvido nas escolas nos anos letivos 
de 2007/08 a 2009/10.

A criação do blogue verificou-se em janeiro de 2006, no âmbito das linhas de dinamização 
do projeto CBTIC@EB1, na Escola Superior de Educação de Leiria. Pretendia constituir um 
espaço de participação, divulgação e interação, ligado à utilização das TIC nas escolas do 
1.º Ciclo. Logo à partida, convidava ao contributo dos diversos participantes do projeto: a 
equipa coordenadora, os monitores que efetuavam as visitas de formação nas escolas, os 
professores e as crianças. O blogue Interescolas veio a constituir a página de entrada do 
Projeto e o local onde os alunos das escolas puderam ver publicados os seus trabalhos, 
alcançando leitores que a publicação apenas na página da escola deixaria afastados. Para 
além disso, constituiu um espaço aberto para a interação e reflexão por parte de outros 
intervenientes, designadamente monitores, professores e elementos da equipa coordenadora.

Terminado o projeto, o blogue conheceu um período de menor atividade, tendo vindo a ser 
retomado em outubro de 2007, no âmbito do PNEP. Em ligação a este programa, manteve-
se ativo até ao final do ano letivo de 2009/2010. Em associação ao PNEP, os elementos 
dinamizadores foram a coordenação do programa, os formadores que desenvolviam a sua 
ação nas escolas/agrupamentos e os próprios professores das escolas, que eram formandos 
do Programa. A todos estes elementos foi dado, pelo menos, o estatuto de “Autor” no blogue, 
o que lhes permitia publicar e editar os artigos por si publicados, para além da atividade de 
comentar, que era aberta ao público em geral. 

Em torno do blogue Interescolas constituiu-se, por conseguinte, uma comunidade interescolar 
horizontal, pois promovia a interação direta dos professores e alunos de escolas do 1.º Ciclo, 
cuja ligação se encontrava reforçada pelo facto de estarem integrados nos programas de 
formação referidos. 

Corpus
O estudo incide sobre um corpus de dados constituído por 676 comentários efetuados no 
blogue Interescolas em relação a 250 textos de alunos do 1.º Ciclo de diversas escolas 
publicados no blogue. Estes textos integram-se no total de 556 textos de alunos de escolas 
do 1.º Ciclo que foram publicados, no período em análise. Existe, por conseguinte, um 
conjunto de 306 textos que não recebeu qualquer comentário.

Os comentários analisados correspondem à totalidade dos comentários recebidos para os 
textos em causa, uma vez validados. Os responsáveis do blogue adotaram a política de 
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filtrar, ou seja, de não publicar os comentários de caráter ofensivo, obsceno ou publicitário. 
Os comentários integrados no estudo e textos a que se referem abrangem os dois períodos, 
tendo sido publicados até ao final de julho de 2009.

Mantivemos no corpus analisado a diversidade de autores. Ele inclui comentários de alunos, 
quer do 1.º Ciclo, quer de outros níveis do ensino básico e secundário, de professores, nas 
suas funções de coordenação, de formação e de lecionação, de familiares e conterrâneos e 
de outros, que nem sempre é possível identificar. Na distribuição dos 676 comentários por 
estes participantes, observa-se que predominam os comentários dos alunos do 1.º Ciclo 
(309, correspondendo a 46%). Os comentários de alunos de outros níveis do ensino básico 
e secundário são 9 (1%). 

Entre os professores, encontramos comentários dos elementos das equipas coordenadoras 
dos programas CBTIC@EB1 e PNEP (51 – 8%), dos formadores destes programas (103 – 
16%), dos professores das escolas (33 – 5%). O corpus também inclui comentários de futuros 
professores, formandos da Escola Superior de Educação, que tomaram contacto com o 
blogue e com os programas a que está ligado, a partir da divulgação efetuada na Escola, 
designadamente através dos professores participantes na sua coordenação e através da página 
Web da Escola. Refira-se que a participação dos alunos da formação inicial, enquanto meio 
de contacto com a realidade educativa do 1.º Ciclo, foi também tomada como objetivo e, 
por conseguinte, a divulgação dos programas e do blogue assumiu também a natureza de 
convite a participação, quer por meio de propostas de posts, quer por meio de realização 
de comentários aos trabalhos dos alunos publicados no blogue. 

Para além dos referidos, encontramos outros participantes, designadamente familiares de 
alunos, pessoas das terras descritas nos posts, etc. Resta um conjunto de 111 comentários 
(16%), em relação aos quais não é possível estabelecer a autoria.

Para efeitos da análise e cruzamento dos resultados com as vertentes relativas à estrutura 
dos comentários e à dimensão de avaliação, agruparam-se os participantes pelas categorias 
de: Alunos (do 1.º Ciclo, largamente maioritários, e de outros níveis do ensino básico e 
secundário), Professores (considerando-se, neste grupo, os elementos da coordenação dos 
programas, os formadores e monitores, os professores das escolas, e os formandos futuros 
professores da Escola Superior de Educação) e Outros (correspondendo aos comentadores 
com outras funções e àqueles que não foi possível identificar).

Elementos estruturais dos comentários
Os elementos estruturais considerados basearam-se numa análise exploratória, que revelou a 
presença de elementos característicos de géneros textuais de comunicação interpessoal, como 
a carta. Assim, com base nesta similaridade, consideraram-se três elementos constitutivos 
principais: a Abertura, o Corpo do comentário e o Fecho. A Abertura e o Fecho apresentam 
uma diversidade de elementos constitutivos (Saudação, Vocativo, Apresentação, para a 
Abertura; e Incentivo, formulação de Votos, Despedida, Cumprimento, Assinatura, para o 
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Fecho). O Corpo corresponde ao elemento do comentário onde se expressa o seu conteúdo, 
nomeadamente a posição do comentador perante o texto comentado. O Quadro 1 apresenta 
os resultados do levantamento no corpus da presença dos diferentes elementos considerados.

Quadro 1. Presença de elementos estruturais nos comentários

Total
N=676

C. Alunos
N=317

C. Prof.
N=237

C. Outros
N=122

N.º % N.º % N.º % N.º %

(Abertura)
186 (28%)

Saudação inicial 143 21 79 25 53 22 11 9
Invocação 84 12 35 11 44 19 5 4
Apresentação 89 13 52 16 32 14 3 3

Corpo … – só Corpo 307 45 160 51 54 23 70 57

(Fecho)
333 (49%)

Incentivo 111 16 15 5 80 34 16 13
Votos 44 7 13 4 24 10 7 6
Despedida 36 5 27 9 8 3 1 1
Cumprimento 103 15 37 12 38 16 26 21
Assinatura 199 29 67 21 119 50 11 9

Em relação aos elementos estruturais deste género textual, os comentários de blogues, 
encontramos duas partes facultativas, a Abertura e o Fecho, e uma parte obrigatória, que 
constitui o Corpo do comentário. A Abertura e o Fecho aproximam este género dos géneros 
associados à comunicação interpessoal direta. Na verdade, encontramos nestas partes 
elementos comuns às cartas: na abertura, a saudação inicial (geralmente “Olá”), a invocação 
do destinatário (os autores do post – “Joana”, “meninos da escola de…”), a apresentação 
do autor (“nós somos alunos da Escola X”); no fecho, a formulação de votos de cortesia 
(“Esperamos que consigam…”), a despedida (“Adeus”), os cumprimentos (“Um beijinho”, 
“Um abraço”) e a assinatura por meio do nome ou estatuto dos autores do comentário, 
quando se trate de autores coletivos (“Margarida S.”, “Os alunos da escola X”). A presença 
de elementos de Fecho é mais frequente do que a presença de elementos de Abertura. 
A presença da assinatura no Fecho é um elemento que emerge de forma relevante, o que 
merece uma reflexão específica. Apesar de a indicação de um nome ser solicitada num dos 
campos do formulário que tinha de ser preenchido, um número significativo de participantes 
assina novamente no final do comentário. Este aspeto reforça o que os elementos de Fecho 
e Abertura já evidenciam: o caráter interpessoal do comentário.

No Corpo do comentário surge o conteúdo semântico. Tal como acontece com os posts, 
este conteúdo pode variar muito. É no comentário que surge a expressão de avaliação, 
assim como outras vertentes, por exemplo, reflexões e vivências pessoais relacionadas com 
o tópico do texto. Noutros casos, o comentário é utilizado para publicar novos exemplos de 
paradigmas textuais iniciados no post (lengalengas, acrósticos, provérbios, adivinhas, etc.) 
ou para apresentar as respostas a adivinhas e desafios apresentados no post (cf. Barbeiro, 



PARTE VI – Potencialidades das TIC na aula de (língua) escrita296

2008). O comentário pode ser constituído apenas pela parte correspondente ao Corpo, o 
que acontece em 307 casos, correspondentes a uma proporção de 45%.

Se estabelecermos a comparação entre os grupos de alunos e professores quanto à presença 
de elementos estruturais dos comentários, observamos que:
 · os comentários dos professores conformam-se em maior grau à mobilização de elementos 

de Abertura e de Fecho: a percentagem de comentários constituídos só pelo Corpo é 
de 50%, no caso dos alunos, e de 23%, no caso dos professores; o contraste provém 
sobretudo da presença de elementos de Fecho: enquanto o grupo de professores 
apresenta 174 comentários (74%) com fechamento, nos alunos esse valor é de 115 (36%); 
em relação aos elementos de abertura, os valores proporcionais de alunos e professores 
são aproximados (30% e 31%, respetivamente);

 · os elementos em relação aos quais se observam contrastes maiores são: a presença 
de Incentivo (5% vs. 33%, respetivamente para alunos e professores) e a presença de 
Assinatura (21% vs. 50%, respetivamente). Mesmo não sendo exclusivo, o Incentivo parece 
associar-se sobretudo ao estatuto de professor.

Em síntese, os elementos estruturais encontrados nos comentários do blogue Interescolas 
evidenciam o relevo da dimensão interpessoal. Esta revela-se pela presença, em muitos 
casos, de elementos similares a géneros textuais como a carta (saudação, vocativo, 
despedida, cumprimento, assinatura). A comunicação direta com o(s) autor(es) subjaz a 
estes elementos. Essa comunicação direta leva muitos comentadores, designadamente os 
professores, a incentivarem os alunos (autores) a continuarem a desenvolver as suas atividades 
de aprendizagem e, especificamente, a escrever e a publicar os seus textos.

A dimensão de avaliação
O texto publicado desencadeia o comentário. Este pode seguir diversos rumos: a expressão 
de opiniões e reflexões do leitor que desenvolvem o tópico apresentado no texto, o relato de 
experiências próprias vividas por quem comenta, a emissão de uma posição avaliativa que 
incide sobre o texto publicado. A dimensão de avaliação constitui uma das mais relevantes 
dos comentários. A análise revela que ela surge em 71% dos comentários do corpus, como 
se observa no Quadro 2.

Quadro 2. Presença da dimensão de avaliação dos posts nos comentários

Dimensão de avaliação
Total

N=676
C. Alunos

N=317
C. Prof.
N=237

C. Outros
N=122

N.º % N.º % N.º % N.º %
Com 477 71 198 62 200 84 79 65
Sem 199 29 119 38 37 16 43 35
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A avaliação pode apresentar características diversas, quanto ao seu valor e à sua natureza. 
Para uma análise mais específica desta dimensão, adotou-se a perspetiva do Sistema de 
Avaliatividade (Appraisal Framework) (Martin e White, 2005). Esta perspetiva considera as 
categorias de Afeto (relativo ao domínio das emoções ou sentimentos experimentados em 
relação às pessoas ou objetos – por exemplo, gostar/não gostar, ficar contente/descontente, 
etc.), Julgamento (relativo a um juízo sobre o comportamento, que pode ser positivo ou 
negativo, – por exemplo, considerar alguém bondoso, cruel, etc.) e Apreciação (relativo ao 
domínio estético, isto é, à atribuição de atributos positivos ou negativos aos produtos e 
processos – por exemplo, interessante, criativo, aborrecido, etc.).

Se tomarmos como unidade de análise não os comentários, mas as orações ou proposições 
em que estes se subdividem, podemos ligar as unidades em que se manifesta a dimensão 
de avaliação às categorias referidas, de uma forma mais direta, uma vez que num comentário 
podem coexistir diferentes categorias. No corpus, as unidades correspondentes a orações 
ou equivalentes ligadas à dimensão de avaliação perfazem o total de 1362. No Quadro 3, 
apresenta-se a distribuição destas unidades pelas categorias de avaliação consideradas.

Quadro 3. Distribuição das orações da dimensão de avaliação pelas categorias

Categorias
Total

N=1362
O. Alunos

N=442
=. Prof.
N=717

O. Outros
N=203

N.º % N.º % N.º % N.º %
Afeto 687 50 265 60 310 43 112 55
Julgamento 7 1 – – 5 1 2 1
Apreciação 668 49 177 40 402 56 89 44

Os resultados globais do quadro mostram que as vertentes de avaliação baseadas na 
expressão de Afeto (emoção) e na Apreciação (atribuição de qualificações aos produtos) 
se repartem de forma equilibrada. Contudo, a distribuição pelos participantes mostra um 
contraste entre professores e alunos. Enquanto nos alunos predomina a avaliação com base 
no Afeto, nos professores a Apreciação ganha preponderância. A atribuição de características 
ou qualidades em resultado da avaliação tem uma força maior na avaliação realizada pelos 
professores. A categoria de Julgamento apresenta um número limitado de ocorrências, que 
dizem respeito a reparos quanto a plágio e à necessidade de evitar incorreções. Na verdade, 
no blogue, são os produtos publicados que estão mais diretamente expostos à avaliação e 
não são os comportamentos dos participantes que estão em foco. Enquanto sistema geral 
de análise, o sistema de avaliatividade (Martin e White, 2005) integra esta categoria, a qual 
se torna produtiva sobretudo em relação a condutas e ações.

Os valores expressos pela avaliação são quase exclusivamente positivos: das 1362 orações 
ligadas à avaliação, 1348 (99%) apresentam um valor positivo, enquanto apenas 14 (1%) 
apresentam uma orientação negativa. Deve ter-se em conta, para enquadrar estes valores, 
que, como já foi referido, os comentários obscenos ou insultuosos foram filtrados, não tendo 
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sido publicados (de qualquer modo, deve referir-se que os comentários de natureza obscena 
ou insultuosa, não sendo numerosos, apenas cerca de duas dezenas e meia, na globalidade, 
não incidiam sobre aspetos concretos do post, foram efetuados de forma independente do 
conteúdo do post). O sentido positivo da avaliação torna-se manifesto se considerarmos os 
termos e expressões que surgem com maior frequência – no domínio do Afeto/emoções: 
gostar (310), adorar (43), agradecido (41), contente (14), …; no domínio da Apreciação: bom 
(67), giro (54), interessante (49), bonito (48) …

A expressão destes valores não esgota a dimensão de avaliação. Na verdade, para além da 
atribuição de valoração, a capacidade de explicitação e fundamentação constituem dimensões 
relevantes na avaliação e, sobretudo, no seu contributo para a aprendizagem. Podemos, por 
conseguinte, considerar a profundidade alcançada pela avaliação, ou seja, a presença não 
apenas do nível de manifestação ou atribuição de um valor positivo ou negativo, mas também 
a presença de explicitação ou justificação dessa avaliação. 

No conjunto das 1362 orações que refletem a avaliação, apenas 200 (15%) desenvolvem 
a avaliação, explicitando-a em maior grau, para lá da expressão de uma valoração inicial 
(“gostei”, “bom”, “giro”, etc.). A explicitação da avaliação pode consistir na sua justificação, na 
referência a circunstâncias como causa, fim, tempo, etc., na especificação de características 
que sustentam a emoção ou atributo expresso, na contraposição de valores, por meio de 
adversativas. 

A distribuição das ocorrências mostra que a explicitação ocorre em todos os grupos: 
Alunos (64 ocorrências, 14%), Professores (111, 16%) e Outros (25, 12%). O maior número 
encontra-se no grupo de professores (111 das 200 ocorrências, o que perfaz 56% das 
ocorrências). No entanto, os valores percentuais relativamente ao total de orações associadas 
à avaliação, no interior de cada grupo, são aproximados (situando-se no intervalo entre 12% 
e 16%). Estes valores mostram que existe em todos os grupos uma margem ampla para o 
desenvolvimento desta vertente de explicitação da avaliação. 

Em síntese, a dimensão de avaliação constitui uma dimensão amplamente presente nos 
comentários dos blogues. No contexto do blogue analisado, o feedback que proporciona, 
por meio da expressão de emoções e sentimentos e por meio da atribuição de qualificações, 
é quase sempre positivo. No entanto, só em pequena escala os valores atribuídos são 
desenvolvidos, especificando-se e fundamentando-se a avaliação expressa.

Conclusão
A análise dos comentários publicados no blogue Interescolas revelou a força que a dimensão 
interpessoal assume nos comentários. Essa dimensão manifesta-se na própria estrutura 
dos comentários, pela aproximação a géneros de comunicação direta entre as pessoas. 
O comentário surge como um género relativamente aberto, elaborado para a expressão de um 
conteúdo semântico, que é desencadeado pelo texto ou post comentado. No entanto, para a 
expressão deste conteúdo, os resultados mostraram que os autores dos comentários optam 
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frequentemente por estabelecer uma relação direta com os autores do texto, tomando-os 
como destinatários. Note-se que, ao serem publicados, os comentários estão acessíveis à 
leitura pelo público em geral, pelo que este poderia ser tomado como o destinatário, sem o 
estabelecimento de uma relação direta e privilegiada com os autores. 

A opção pelo estabelecimento desta relação, que acontece em exposição a todos os visitantes 
do blogue, visa obter determinados efeitos. Estes tornam-se visíveis se considerarmos também 
a dimensão de avaliação. Esta apresenta de uma forma quase generalizada um valor positivo, 
expressa através dos sentimentos e emoções que o texto projetou no comentador (“gostei”, 
“adorei”, …) ou através da atribuição de qualificações (“bom”, “bonito”, “interessante”, …). 
Uma preocupação dominante nos comentários publicados no blogue Interescolas é, assim, 
dar um reforço positivo aos autores dos textos publicados. Esta preocupação está de acordo 
com os resultados encontrados por Xie et al. (2008) que, na análise do feedback dado num 
blogue por pares, encontram sobretudo esta dimensão social:

“A closer look at the peer feedback in the study revealed that students did not 
engage in meaningful or constructive feedback activity. Their comments were 
more social (such as “good job”, “I agree”) rather than providing informative or 
constructive prompting.” (Xie et al. 2008, p. 23).

Esta vertente motivacional é relevante em termos de aprendizagem, sobretudo se 
considerarmos que os autores dos textos estão num ponto inicial do seu percurso de 
aprendizagem. A saliência desta vertente interpessoal ou social coloca o desafio de como 
aprofundar o contributo dos comentários para a aprendizagem. Um rumo é apontado pela 
presença nalguns comentários da procura de explicitação da própria avaliação efetuada. Este 
rumo pode ser explorado nos contextos educativos, através da ação intencional que promova 
a expansão da avaliação. O aprofundamento da valoração, por meio da sua justificação ou 
especificação em relação ao produto apreciado (o texto ou documento publicado), reforçará 
o papel dos comentários ao serviço da aprendizagem. 

Esse aprofundamento constituirá um instrumento de aprendizagem, quer em relação aos 
autores dos textos, quer em relação aos autores dos comentários pelos desafios de análise 
que coloca, para lá do nível superficial correspondente à expressão de um sentimento favorável 
ou de um valor genérico positivo. Por conseguinte, a realização de comentários aos textos 
publicados nos blogues abre um campo de ação didática, em que a reflexão e a análise, 
com entrecruzamento das experiências dos autores dos textos e dos comentadores, podem 
ser mobilizadas para enriquecer e aprofundar a aprendizagem, por meio do discurso sobre os 
textos a que os blogues convidam ao criarem a possibilidade de realização de comentários.
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Redimensionar a relação dos alunos com a escrita através 
da Web 2.0: uma experiência de dinamização de um blogue 
com alunos do 7.º ano na disciplina de Língua Portuguesa

Elsa do Rosário (elsarosario@sapo.pt) 

Escola Secundária de Raul Proença 

1. Introdução
A investigação produzida nos últimos anos no âmbito da Didática da Escrita tem mostrado 
a necessidade de uma abordagem coerente e integrada do ensino da escrita, que tome em 
consideração não só os processos, produtos e contextos de escrita, mas também o sujeito 
que escreve e aprende a escrever (Barbeiro e Pereira, 2007). Na história individual de cada 
pessoa que aprende a escrever há momentos positivos, neutros e negativos que podem, em 
última análise, potenciar ou atenuar obstáculos à aprendizagem da escrita. Alguns desses 
momentos foram vividos em contexto escolar, outros em contexto não escolar e todos 
contribuem para o desenvolvimento de uma relação particular com a escrita. A compreensão 
dessa relação permite ao professor tomar decisões didáticas e pedagógicas adequadas. Para 
alcançar essa compreensão, pode-se partir da observação. 

Um primeiro olhar, ainda que sustentado numa generalização, sobre a relação que os alunos 
têm com a escrita e a sua aprendizagem pode suscitar surpresa: sabemos que os alunos 
utilizam a escrita em contextos tecnologicamente ricos, nomeadamente no computador, na 
Internet e no telemóvel, e que o fazem com interesse; sabemos igualmente que os alunos 
têm frequentemente dificuldades em encarar de forma positiva as propostas de exercício 
da escrita que lhes são feitas em contexto escolar. A questão que esta observação levanta 
é, portanto, a de saber se as tecnologias utilizadas pelos alunos, quando transpostas para 
contextos educativos, redimensionam de alguma forma a sua relação com a escrita de modo 
a que esta relação adquira configurações mais favoráveis à evolução escritural dos alunos 
em contexto escolar.

No presente artigo, discutimos como o uso de ferramentas da Web 2.0, nomeadamente de 
blogues, pode modificar a relação dos alunos com a escrita e a sua aprendizagem, desde 
que integrados em dispositivos didáticos coerentes. Acompanhando a sistematização de 
Barré-De Miniac (2000) a propósito das dimensões da relação com a escrita, interpretamos os 
resultados de um estudo realizado junto de uma turma de alunos do 7.º ano de escolaridade. 
A utilização didática da Web 2.0 pode suscitar investimento na escrita, promover a reflexão 
sobre opiniões e atitudes relacionadas com a escrita, desmontar representações-obstáculo 
relacionadas com a escrita e a sua aprendizagem e provocar a necessidade de verbalização 
sobre a escrita, com consequente metacognição. Concluiremos que o grande benefício destas 
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abordagens reside na dimensão social do texto, já que as opções didáticas para o ensino 
da escrita que assim se desenvolvem reforçam o texto como ato social em que os alunos 
efetivamente participam pela escrita e pela leitura. 

2. A relação com a escrita
Diversos fatores cognitivos, emocionais e sociais envolvidos na aprendizagem da escrita têm 
sido descritos e estudados por diferentes autores nos últimos anos, bem como a sua relação 
com as práticas de ensino e de aprendizagem. A crítica ao modelo tradicional da aula de 
escrita aponta algumas razões pelas quais os alunos estão frequentemente desmotivados 
para a aprendizagem da escrita na escola: atividades propostas, descontextualizadas em 
termos de intenção e situação comunicativas, com tempo limitado, de produção imediata, 
de acordo com modelos, quase sempre narrativos, conduzem os alunos a um afastamento 
progressivo da sua responsabilidade sobre o texto e promovem o desenvolvimento de 
representações-obstáculo à escrita (Pereira, 2000, 2008; Cardoso, 2009). Os alunos, limitados 
pela impossibilidade de planificação e de revisão e face à necessidade de produzir um texto 
sem rasuras para um destinatário artificial, o professor, constroem representações sobre a 
escrita que constituem um obstáculo ao desenvolvimento da sua aprendizagem. Consideram 
o texto um produto que resulta de um momento de eventual inspiração, ligado aos interesses 
e gostos do professor, que o classificará de acordo com aspetos microestruturais, e que, 
portanto, não lhes merecerá mais atenção que a dada a um produto terminado. Por outro 
lado, a conceção da escrita escolar põe em evidência os modelos literários, especialmente 
os narrativos, desvalorizando a escrita comum e outros géneros e tipos de texto, provocando 
insegurança nos alunos, que não se consideram escritores à altura dos arquétipos artísticos 
que procuram seguir (Dabène, 1996). Desta forma, a escola torna-se responsável pela criação 
e manutenção de representações que se constituem como obstáculos à aprendizagem da 
escrita e que se comprovam pela existência de conceções diferentes da escrita escolar 
e da escrita extraescolar, esta última entendida como situação comunicativa autêntica e 
contextualizada, que promove o interesse e o empenho dos alunos (Penloup, 1999). 

Parece, pois, que a ação didática do professor que ensina a escrever deve ter em 
consideração a relação dos alunos com a escrita. Barré-De Miniac (2000) refere-se a quadro 
dimensões significativas neste campo: o investimento na escrita; as opiniões e as atitudes 
sobre a escrita; as conceções sobre a escrita e a sua aprendizagem; os modos de verbalização 
sobre a escrita. Para a sua compreensão e interpretação, é necessário conhecer o discurso 
dos alunos sobre a escrita. 

3. A escrita mediada pela Web 2.0
Segundo um estudo da UMIC/INE, 97% e 98% dos alunos do Ensino Básico e Secundário 
utilizam, respetivamente, a Internet e o computador em casa (UMIC/INE, 2008). Fazem-no 
utilizando a escrita e a Web 2.0. Esta expressão refere-se a uma segunda fase da Internet, mais 
participativa, comunicativa e interativa, que permite a qualquer pessoa, sem conhecimentos de 
linguagem de programação, ter uma presença online, lendo e escrevendo. O desenvolvimento 
de um vasto universo de ferramentas e aplicações online, gratuitas e de acesso imediato, tais 
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como os blogues ou as redes sociais, potenciou a participação das pessoas, participação 
essa em que a escrita assume um estatuto comunicativo e social autêntico.

As potencialidades do computador para o ensino da escrita foram demonstradas por Carvalho 
(2001) e por Barbeiro (1999), nomeadamente por facilitarem os processos de planificação, de 
textualização e de revisão. Barbeiro (1999) sublinha a dimensão reflexiva exigida pela utilização 
das ferramentas da Web 2.0. De facto, de acordo com o autor, há que estabelecer diferenças 
entra as práticas de escrita online que, pautadas pela espontaneidade, não estão ao serviço 
da aprendizagem, e as que efetivamente são planeadas para suportar o diálogo reflexivo 
entre o autor, o seu texto e o seu (potencial) leitor e que, em consequência, beneficiam a 
aprendizagem. Então, a colaboração e a interação como estratégias de escrita, a atribuição 
de funções ao texto, com a publicação que extravasa as paredes da sala de aula, e os 
contextos pedagógicos que permitem a descoberta de diferentes géneros textuais são outras 
mais-valias da utilização do computador e da Internet para a aprendizagem da escrita (Ferrão 
Tavares e Barbeiro, 2008). 

4. Redimensionar a relação dos alunos com a escrita através da Web 2.0: 
um estudo com alunos do 3.º ciclo do ensino básico
Se está provado que a utilização do computador e da Internet traz vantagens quando se 
produz um dispositivo didático com coerência para o ensino e a aprendizagem da escrita, 
também é importante saber se essa utilização redimensiona de alguma forma a relação dos 
alunos com a escrita e se esse redimensionamento é favorável a uma aprendizagem da 
escrita com maior nível de implicação e de motivação por parte dos sujeitos escreventes. 

Apresentamos, no intuito de dar algum contributo para responder a estas indagações, os 
dados e as conclusões de um estudo efetuado para uma dissertação de mestrado, intitulada 
Aprendizagem da Escrita através da Web 2.0, no âmbito do Mestrado em Multimédia 
em Educação da Universidade de Aveiro1. Durante esse estudo, com o caráter de uma 
investigação-ação, uma turma de alunos do 7.º ano de escolaridade produziu e publicou 
textos num blogue, no contexto da implementação de sequências didáticas destinadas à 
aprendizagem da escrita de diferentes géneros na disciplina de Língua Portuguesa.

4.1. Descrição da metodologia: a investigação e a intervenção
A metodologia de investigação-ação selecionada para o estudo que aqui apresentamos, 
apoiada numa abordagem socioconstrutivista, reconhece o papel do investigador como 
ser que aprende e produz conhecimento que enriquece a comunidade de aprendizagem e 
possibilita o desenvolvimento de sequências de reflexão – ação – reflexão, prevendo uma 
interação entre a teoria e a prática. Assim, não só implementámos atividades, concordantes 
com as linhas de orientação integradoras da didática da escrita e da web 2.0, nas aulas de 
Língua Portuguesa de uma turma de sétimo ano do ensino básico, como também avaliámos 

1 Dissertação orientada por Luísa Álvares Pereira e António Moreira (Rosário, 2010).
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o impacto dessas atividades, durante um ano letivo, no processo de desenvolvimento da 
competência de expressão escrita dos alunos. 

Numa primeira fase, procurámos preparar a intervenção. Construímos as linhas de orientação 
da ação sobre a escrita, integrando-as no contexto: considerámos o Projeto Educativo da 
Escola, o Plano Anual de Atividades da Escola, o Projeto Curricular de Turma e a Planificação 
Anual do Grupo Disciplinar de Português/Departamento de Línguas para o 7.º ano de 
escolaridade, no cumprimento do que era estipulado pelas orientações programáticas para 
a disciplina de Língua Portuguesa e pelo Currículo Nacional do Ensino Básico. Dado que o 
conhecimento dos alunos era essencial para determinação das sequências didáticas a planificar 
e executar, recolhemos informação relativamente aos alunos participantes, nomeadamente 
dados relativos a aspetos socioculturais, às representações dos alunos sobre a escrita e a 
tecnologia e ao desempenho na competência de expressão escrita.

Numa segunda fase de intervenção iniciou-se o processo de ensino e de aprendizagem com 
recurso à web 2.0.

O primeiro momento, com a duração de um mês, consubstanciou-se na construção de 
um blogue de caráter coletivo, cuja administradora foi a professora e investigadora, com 
os seguintes objetivos: modelar a construção e a manutenção de um blogue; promover a 
participação dos alunos no blogue, através da escrita de artigos e de comentários; iniciar e 
promover a utilização de componentes de criação de conteúdos e de componentes sociais: 
de texto, imagem, vídeo, de ligações, de categorias e etiquetas, de sindicação, de agregação 
e de aplicações web; estabelecer uma relação entre a aprendizagem formal da aula e a 
informal, que acontece para lá dos limites físicos da aula. 

Num segundo momento, cada aluno partilhou a administração e a manutenção do blogue 
coletivo, que passou a ter também os seguintes objetivos: promover a escrita criativa e 
informal; publicar os textos construídos em situações formais de aprendizagem; promover a 
reflexão sobre o processo de aprendizagem da escrita e os produtos construídos; dinamizar 
as interações através dos comentários. 

O blogue foi mantido ao longo do ano letivo, estando relacionado com a execução cíclica 
de sequências didáticas da escrita na sala de aula. 

Relativamente à investigação, para a recolha e análise de dados usámos os seguintes 
instrumentos: um questionário inicial, que identificamos como Questionário A, semiaberto, 
focalizado na caracterização económica e sociocultural e na relação dos alunos com a 
escrita e as tecnologias; a análise documental do conteúdo do blogue produzido, em função 
de categorias estabelecidas a partir do questionário e do quadro teórico de referência; um 
questionário final, que designaremos como Questionário B, centrado na recolha de dados 
referentes às representações dos alunos sobre a aprendizagem da escrita e a relação entre 
a escrita e as tecnologias e focalizada nas alterações percecionadas pelos participantes 
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desde o início do processo até ao momento final; e a análise documental do conteúdo de 
uma carta produzida em contexto de reflexão final sobre o blogue, em função das categorias 
estabelecidas a partir dos questionários e da análise documental do conteúdo do blogue. 

De forma mais específica, podemos ainda referir que a análise de conteúdo do blogue se 
centrou em três componentes: os artigos, os comentários e as etiquetas. Para a seleção 
de excertos significativos contextualizados, procurámos a presença de marcas de reflexão 
sobre os processos e os produtos de escrita e de marcas da relação dos alunos com a 
escrita e com as tecnologias. Fixámos alguns temas como pontos de interesse para a 
recolha, tratamento e análise dos dados, nomeadamente: as perceções e representações, as 
emoções e opiniões dos participantes sobre a escrita, o ensino e a aprendizagem da escrita, 
as tecnologias e a utilização didática das tecnologias; as consequências da utilização da web 
2.0 nos processos e nos produtos de escrita dos alunos; as consequências da utilização da 
web 2.0 no estabelecimento de uma comunidade de aprendizagem da escrita, entendida como 
o conjunto de pessoas que estão envolvidas e empenhadas e que colaboram na construção 
da competência de expressão escrita, sendo capazes de refletir sobre os processos e os 
produtos das aprendizagens. 

Finalmente, concluída a intervenção, foi importante o momento de partilha das descobertas com 
os alunos participantes, no final do ano letivo, e a reflexão sobre a escrita que daí decorreu. 

4.2. Atividades desenvolvidas com os alunos
Apresentada, de forma genérica, a forma como planificámos e executámos a intervenção 
didática e a investigação, julgamos ser pertinente, no âmbito do presente artigo, descrever 
de maneira sucinta como a intervenção e a investigação se informaram mutuamente, 
exemplificando e dando conta das reações dos alunos.

O já referido questionário A – questionário anónimo, semiaberto, focalizado na caracterização 
económica e sociocultural e na relação dos alunos com a escrita e as tecnologias – permitiu 
o conhecimento dos alunos da turma, garantindo que a ação didática sobre a escrita que 
a partir do momento foi planificada, executada e avaliada fosse esclarecida pelo contexto. 

Responderam ao Questionário A os 28 alunos da turma, durante um tempo letivo 
da disciplina de Língua Portuguesa. A caracterização dos alunos revelou uma turma 
relativamente homogénea, no que concerne a idade, género e classe social predominante. 
Os alunos apresentavam globalmente uma história de sucesso escolar na disciplina de 
Língua Portuguesa. A generalidade dos alunos tinha computador e internet em casa e 
usava-os correntemente, mas o tipo de utilização revelou-se diferente de acordo com o 
género, sendo que as raparigas os usavam para comunicar e criar e os rapazes para 
explorar e consumir serviços e bens. 

Relativamente à relação com a escrita e a sua aprendizagem, algumas respostas apontaram 
para representações-obstáculo: a de que a aprendizagem da escrita se faz num espaço 
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curto de tempo e de forma quase automática (por exemplo, “aprendi a escrever no 1.º ano”, 
“na escola primária”); a de que o produto escrito é mais importante do que o processo de 
escrita, de acordo com uma perspetiva normativa e superficial da escrita (um bom texto tem 
“uma letra bonita” e “não tem erros ortográficos”); a valorização da escrita compositiva face 
à não compositiva e, dentro da primeira, da escrita imaginária e fantasiosa (por exemplo, 
dos 43 textos que os alunos recordavam ter produzido no último ano, na disciplina de 
Língua Portuguesa, 28 enquadravam-se na escrita compositiva imaginária – contos, poemas, 
histórias, fábulas -, 12 na escrita compositiva real – resumos, cartas, convites – e apenas 3 
na escrita não compositiva – textos para testes, reescritas. Porém, ao mesmo tempo que se 
distanciavam da escrita comum, relacionada com a apropriação e a partilha do conhecimento, 
esta valorização traduzia uma conceção de texto que podia beneficiar a aprendizagem, uma 
vez que a escrita, assim dimensionada como forma mais complexa e dinâmica de expressão, 
requer esforço e investimento. 

No que diz respeito à relação com a escrita mediada pelo computador e publicada na 
internet, surgiram igualmente representações-obstáculo: a de que a escrita no computador 
retira capacidades e competências adquiridas. Por exemplo, os alunos afirmavam que 
a possibilidade de correção automática dos erros ortográficos era uma desvantagem, 
parecendo preocupados com o facto de o automatismo implicado nessa ação poder 
impedir a aprendizagem.

Após a análise dos dados provenientes do Questionário A, a professora levou para a aula 
um tema para debate: Segurança na Internet. O objetivo era preparar os alunos para 
uma utilização consciente e responsável da internet e dar resposta às dúvidas de pais e 
encarregados de educação e dos próprios alunos, uma vez que questões deste tipo tinham 
surgido no momento em que o projeto de investigação lhes foi proposto. Para efeitos de 
concretização, houve uma preparação prévia, com definição das regras implicadas neste tipo 
de discurso oral, e uma solicitação para que os alunos encontrassem, por pesquisa em sítios 
da internet, relatos de situações vividas por adolescentes em que a sua segurança tivesse 
sido posta em causa. O debate, moderado pela professora e investigadora, foi sustentado na 
análise dos relatos de situações que os alunos encontraram e também em excertos de uma 
reportagem do jornal diário Público intitulada Geração MySpace companhia ilimitada (Gomes, 
16/04/2006). Da discussão gerada entre os participantes resultou a definição de regras claras 
sobre a participação dos alunos no próprio projeto de escrita que fazia parte da investigação, 
nomeadamente no que diz respeito à salvaguarda da identidade e da privacidade dos autores 
de textos e ao tipo de informação a disponibilizar na internet.

Um bloco de 90 minutos de Língua Portuguesa foi destinado à planificação do projeto de 
escrita. Mediante a apresentação de três templates de blogues e da discussão das suas 
vantagens e desvantagens, a turma tomou decisões sobre os seguintes aspetos: Nome a 
atribuir ao blogue; Texto de descrição do blogue a incluir no cabeçalho; Tipo de imagem 
a incluir no cabeçalho; Tipo de textos a incluir nos posts; Funcionalidades e ferramentas a 
integrar; Template a utilizar.
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Por causa do diálogo assim estabelecido foram levantadas questões pelos alunos sobre 
a forma como o projeto de escrita iria funcionar. Foi a altura de explicar aos alunos que 
havia uma finalidade pedagógica no blogue e que ele constituía um suporte de publicação 
de textos e de interação entre os intervenientes e que estava ao serviço da aprendizagem 
da escrita. A professora e investigadora identificou o que considerava necessário para que 
houvesse aprendizagem da escrita e definiu regras claras e explícitas para a concretização 
das atividades de escrita: a publicação de textos criados em contexto de sala de aula era 
obrigatória; a publicação de textos no blogue, no quadro de corticite da sala ou no espaço 
dos alunos na biblioteca tinha por objetivo dar lugar a atividades de reescrita e de comentário 
de texto, a terem lugar de quinze em quinze dias, durante um tempo letivo; nas atividades de 
comentário de texto, o que estava em causa eram os textos e não as pessoas; a publicação 
de textos, independentemente do suporte, era da responsabilidade dos alunos, ou seja, a 
decisão e a responsabilidade de publicação cabia-lhes a eles; a decisão de publicação de 
textos escritos em grupo ou a pares tinha de ser consensual; textos livres, escritos fora do 
âmbito das atividades de escrita da disciplina, e outros textos escolares podiam igualmente 
ser divulgados; nenhum texto devia ser encarado como produto acabado, mas como uma 
experiência, que podia ser melhorada ou dar lugar a outras experiências de escrita, para 
que se pudesse aprender mais; porém, após a decisão de publicação, o texto manteria a 
forma e o conteúdo, embora fosse possível a publicação do mesmo texto, reformulado, uma 
outra vez; os primeiros textos a serem publicados no blogue seriam enviados por correio 
eletrónico para o endereço do administrador do blogue, que seria a professora; para esse 
efeito, os alunos deveriam criar um endereço de correio eletrónico de trabalho que pudesse 
ser utilizado no âmbito das aulas de Língua Portuguesa ou de outras disciplinas.

No início de novembro, e estando a decorrer uma sequência de aprendizagem que tinha por 
base o relato, foram criados relatos individuais pelos alunos. A totalidade dos relatos estava a 
ser colocada no quadro de corticite da sala e explorada nas aulas por leitura e comentário. 
A professora solicitou aos alunos o envio de alguns dos relatos por correio eletrónico, para 
que pudessem ser comentados e reenviados aos autores, e perguntou aos alunos se estavam 
em condições de o fazer. A resposta não surpreendeu, dadas as intervenções esquivas dos 
alunos sobre qualquer assunto que dissesse respeito ao blogue: embora os alunos não o 
quisessem mostrar, de facto a maior parte dos alunos não conseguia enviar uma mensagem 
de correio eletrónico com um ficheiro anexo, porque nunca tinha aprendido a fazê-lo; cerca 
de dois terços da turma não tinha sido capaz de criar um endereço de correio eletrónico 
que funcionasse; cerca de um terço da turma não usava o correio eletrónico para enviar 
mensagens, apenas para receber, não sabendo exatamente como fazê-lo; cerca de um terço 
da turma tinha esquecido a palavra passe de entrada no seu endereço de correio eletrónico 
logo após a sua criação; alguns alunos não tinham criado o endereço de correio eletrónico 
de trabalho.

A professora planificou então uma sequência de aprendizagem baseada no estudo comparativo 
da carta e da mensagem de e-mail, cujo texto final a criar era uma mensagem de correio 
eletrónico a enviar à administradora do blogue contendo um relato de aula em anexo. Durante 
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essa sequência de aprendizagem, os alunos foram conduzidos ao laboratório de informática da 
escola, onde, mediante as instruções que iam sendo dadas, criaram um endereço de correio 
eletrónico de trabalho. Já noutra aula, que decorreu igualmente no laboratório de informática, 
os alunos acederam ao seu endereço, escreveram uma mensagem para a administradora 
do blogue, anexaram um ficheiro com um relato, trazido de casa, e enviaram a mensagem, 
redigida de acordo com o que lhes tido sido ensinado durante a sequência de aprendizagem. 

Terminada a sequência, já em dezembro, a professora e administradora do blogue escreveu 
o primeiro artigo e aguardou a chegada ao correio eletrónico de relatos relativos à primeira 
sequência de aprendizagem que os alunos disseram querer publicar.

O blogue Laboratório de Escrita (http://laboratorio-de-escrita.blogs.sapo.pt/) iniciou-se então. 
Numa primeira fase, até janeiro, foram publicados vinte e um artigos pela administradora e 
professora da turma. Desses vinte e um artigos, dez foram da sua autoria e onze foram 
elaborados pelos alunos. O objetivo da administradora e professora era modelar a atividade 
de escrita no blogue, comentar a aprendizagem da escrita à medida que ela ia ocorrendo 
na sala de aula e estabelecer uma ponte entre os acontecimentos relevantes do blogue 
e da aula. Os artigos da autoria dos alunos foram enviados por correio eletrónico para a 
administradora e entre a versão inicial enviada e a versão publicada havia reescrita, pois a 
professora optava por focalizar a atenção do autor num único e determinado aspeto do texto 
que podia ser melhorado. Contudo, à segunda vez que o artigo era enviado para publicação, 
essa publicação era feita, pois, tal como a professora tinha explicado aos alunos, não há 
textos acabados e definitivos, facto especialmente verdadeiro para quem está a aprender e 
tem de aprender uma coisa de cada vez.

De janeiro a abril, uma vez que os alunos foram recebendo os convites para coautoria do 
blogue e os foram aceitando, os textos passaram a ser produzidos pelos alunos no próprio 
blogue e ficavam a aguardar a autorização de publicação da administradora. Para que isso 
fosse possível, foi feita numa aula de Língua Portuguesa uma exemplificação de escrita e 
publicação de um post de exemplo no blogue, seguindo o processo de início ao fim, em 
tempo real, com a projeção do mesmo em ecrã. Durante estes meses, foram produzidos e 
publicados vinte e três textos, dos quais dois da autoria da administradora.

O fim da publicação de textos no blogue aconteceu em abril. Foi explicado aos alunos 
que seria preciso pararmos por uns tempos a publicação no blogue para que, dali a algum 
tempo, quando preenchessem um questionário sobre o blogue, não fossem influenciados nas 
respostas por acontecimentos recentes. Foi-lhes pedido nessa aula que escrevessem uma 
despedida para o blogue, personificando-o, usando o registo de uma carta informal, para 
entregarem no final da aula, o que fizeram.
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4.3. Sobre os artigos publicados no blogue
Os alunos publicaram ao longo do ano letivo trinta e dois textos no blogue. De acordo com 
o que pudemos observar, há claramente consequências das duas fases de publicação de 
textos no blogue. Na primeira fase, em que os textos foram enviados por correio eletrónico 
e publicados pela administradora e professora, estão presentes mais textos criados em sala 
de aula e em grupo. Numa segunda fase, em que os próprios alunos ganham autonomia 
enquanto coautores do blogue, existem mais textos produzidos em casa e individualmente. 

Porém, esta divisão constitui uma perspetiva ilusória. A maior parte dos textos construídos 
em casa e individualmente resultam das atividades iniciadas em sala de aula e os textos 
criados têm fortes marcas de intertextualidade e referências explícitas a colegas da turma, 
o que significa que os textos são eles mesmos um diálogo, interno à turma, produzido pela 
escrita e por escrito. O diálogo é conduzido através de experiências dos alunos com os 
mesmos géneros de texto e os mesmos temas e assuntos, pois a interação está baseada 
numa situação comunicativa real em que os alunos estão motivados para participar. A escrita 
é assumida como ato social, motivação original para a popularidade das ferramentas sociais 
da web.

4.4. Relação entre os textos publicados e as sequências de aprendizagem
Relativamente ao local de produção dos textos – em sala de aula ou em casa – existem 
quatro tipos de situação: textos produzidos em sala de aula; textos iniciados em sala de 
aula e terminados em casa; textos produzidos em casa; textos produzidos em casa a partir 
de textos produzidos em sala de aula.

Durante o ano letivo, foram trabalhados diversos géneros textuais através de sequências 
didáticas: o relato, o conto, o conto de autor, o texto autobiográfico, o texto informativo-
expositivo, o texto jornalístico, o poema. A produção textual dos alunos, ocorrendo dentro ou 
fora da sala de aula, foi sempre sujeita a partilha, de quinze em quinze dias, altura em que 
eram feitas atividades de comentário, de compreensão escrita e de conhecimento explícito 
da língua a partir dos trabalhos expostos pelos alunos, no quadro de corticite da sala de 
aula, na biblioteca ou no blogue. 

A primeira sequência teve por base o relato e podemos observar uma relação direta 
entre os primeiros textos publicados e a sequência. Nesta sequência, tinha sido pedido a 
alguns alunos que produzissem relatos das aulas de Língua Portuguesa para serem lidos e 
comentados. Tratava-se não só de explorar o típico relato de factos, mas de ir mais longe 
após a exploração desse modelo: observar o que alguns relatos tinham que os faziam 
particularmente eficazes. Por outro lado, havia necessidade de modelar o comentário crítico 
que os alunos iriam explorar do ponto de vista da escrita no próprio blogue, pelo que era 
importante verificar o que o tornava útil do ponto de vista da aprendizagem. À medida que 
mais relatos iam sendo lidos e explorados e mais relatos de aulas iam sendo criados, foi 
interessante verificar a evolução dos textos criados. Porém, os que se encontram publicados 
no blogue são de alunos que quiseram partilhar as suas experiências iniciais com relatos, que 
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fizeram em casa. Os relatos da Alexandra, do Antero, do Tomás e do Miguel V. têm ainda uma 
característica interessante: são pares, ou seja, os dois primeiros são relatos da mesma aula 
e os dois últimos de uma outra aula. Este aspeto terá provavelmente motivado o desejo de 
publicação, pois uma das observações feitas pelos alunos que os comentaram era a de que 
os relatos mostravam que nem todos perspetivavam os mesmos factos da mesma maneira 
e que, por isso, os relatos podiam ser subjetivos. A sequência relativa aos relatos entrou 
dentro da sequência relativa à fábula e ao conto tradicional, pois vários alunos continuaram 
a fazer relatos de aulas. Nesta segunda sequência, o principal objetivo era partir da narrativa 
curta e de aspetos já bem conhecidos dos alunos para proporcionar momentos de escrita 
colaborativa em que a planificação de texto fosse um trabalho explícito. Lidas e exploradas 
fábulas, os alunos começaram por criar fábulas demonstrativas de provérbios, a pares, que 
foram lidas e comentadas na turma. Para avaliação formativa, foi pedido o mesmo tipo de 
trabalho de forma individual e um desses textos foi publicado no blogue: Fábula do Miguel A. 
Continuando o trabalho com o texto narrativo, foram lidos e explorados contos tradicionais e, 
já em grupos de trabalho de quatro elementos, foram criados contos, utilizando como auxiliar 
didático A Arca dos Contos, jogo de cartas, com cartas-imagem e cartas-palavra, criado por 
Maria Teresa Meireles para desencadear situações de escrita criativa. O principal objetivo era 
que o texto contivesse momentos de descrição, narração e diálogo e, nesse sentido, foram 
trabalhados conteúdos de conhecimento explícito da língua, tais como os tipos de discurso, 
a utilização da pontuação de forma expressiva, tempos verbais e adjetivos. De acordo com 
os dados conhecidos do Questionário A, os grupos foram constituídos pela professora de 
forma a integrar alunos dos dois sexos e com classificações abaixo e acima da média da 
turma. A partir dos contos criados privilegiou-se o trabalho de reescrita de frases. Todos os 
contos produzidos na aula foram publicados no blogue. 

A terceira sequência, baseada na narrativa, partia do mundo do fantástico e do maravilhoso 
encontrado nas fábulas e nos contos para o da narrativa de autor. Para esse efeito, foi feita 
uma “leitura por folhetins” em voz alta, pela professora, durante algumas aulas, dos primeiros 
capítulos de Aventuras de João Sem Medo de José Gomes Ferreira, que era interrompida 
para dar origem a atividades de escrita: alterações de perspetiva e de presença do narrador; 
alteração do sentido do texto por substituição de palavras; introdução de sequências narrativas 
ou descritivas. Intimamente ligadas a esta sequência aparecem no blogue os textos É seiva 
o que me corre nas veias e A Ostra de Prata, duas continuações do texto de José Gomes 
Ferreira. Estes dois textos foram iniciados na sala de aula, em grupo, e resumiam-se à 
planificação das sequências a introduzir no texto original; os alunos puderam depois, a partir 
da planificação elaborada em grupo, escrever em casa o texto e trazê-lo para a aula. A quarta 
sequência de aprendizagem dizia respeito ao texto autobiográfico. Para além da exploração 
das marcas de presença do eu, foram exploradas questões que tinham a ver com a forma 
como o texto revelava a identidade da pessoa em causa, numa leitura por inferências. Num 
primeiro momento, após exploração de textos deste tipo, construíram-se coletivamente dois 
parágrafos de texto autobiográfico utilizando a personagem João Sem Medo. Num segundo 
momento, os alunos construíram na sala de aula textos autobiográficos com a finalidade de 
darem a conhecer os seus interesses e gostos pessoais aos colegas de turma. Este tipo de 
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texto ganhou rapidamente adeptos de publicação no blogue. No entanto, apenas um dos 
textos corresponde à versão criada na aula. Os restantes foram feitos pelos alunos em casa, 
tomando em linha de conta o que tinham feito na aula. Trata-se, portanto, de um conjunto 
de dezasseis textos que, não tendo sido escritos na aula, não deixaram de ser motivados 
pela sequência didática e que obtiveram sucesso porque permitiram aos alunos dialogarem 
entre si de uma forma diferente.

A quinta sequência didática tinha por base o texto informativo-expositivo. Partindo dos gostos 
e interesses dos alunos, foram explorados textos cuja finalidade era apresentar as principais 
características de um determinado objeto ou produto. Foram criadas fichas para os produtos 
e objetos e produzidos textos que pudessem ser publicados no jornal escolar, em grupo. No 
entanto, apenas um texto deste tipo foi publicado no blogue, Nintendo DSi, e ainda assim 
produzido em casa por uma aluna.

A sexta sequência didática, baseada no trabalho com o texto jornalístico, já não teve expressão 
no blogue, pois foi posterior à data em que decidimos o seu fim.

Há dois textos publicados que não têm relação direta com as sequências didáticas: 
Os sonhos nem sempre são reais e Poema à minha gata. O primeiro é um texto narrativo, 
um conto, elaborado muito depois da sequência correspondente e em casa, por uma aluna. 
O outro é um poema e, ainda que textos poéticos tenham sido integrados nas sequências, 
não foram objeto de trabalho explícito senão na segunda quinzena de maio.

4.5. Os textos publicados como diálogo
Os textos publicados demonstram ligação com as atividades de aprendizagem em sala de aula, 
pois partem das experiências dos alunos com os géneros textuais em estudo. Paralelamente, 
encontramos nos textos indícios de intertextualidade, pois há evidentes semelhanças entre 
alguns textos. Os textos publicados entram em diálogo uns com os outros a partir do 
momento em que alunos se tornam autores do blogue e lhes é dada maior autonomia 
de participação. Vejamos um exemplo. O texto Equitação tem uma resposta no texto De 
equitação em equitação. O primeiro texto, de Marianinha dos Cavalos, conta a paixão pela 
equitação de uma aluna da turma, descrevendo a sua história de aprendizagem e aspetos 
relativos ao desporto equestre. O segundo texto, de Ana Isabel G., conta exatamente o 
mesmo e termina com uma ligação evidente à autora do primeiro texto: ficava fascinada com 
as pessoas que estavam lá a saltar, uma delas era essa rapariga que me tinha convencido 
a ir para lá. Portanto, a partir desse dia, ando nessa escola de equitação e gosto bastante 
de lá andar. Por isso devo um grande “OBRIGADA” a essa minha amiga, MP. O diálogo tem 
ainda continuação nos comentários, quando Marianinha se refere a uma égua que se encontra 
no segundo texto e conta a história de como ela morreu e elogia o centro de equitação que 
ambas as alunas frequentam.

São também evidentes as semelhanças entre os temas escolhidos. Por exemplo, sete textos 
têm como tema o desporto e neles há também referência a alunos da turma: Finalmente 
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chegou a tão ansiada final – «Luís A vs Miguel O» – soava-me bastante bem, entre o 
nervosismo e a alegria estava lá eu, radiante por jogar a minha primeira final (A minha primeira 
vitória no mundo do ténis, de Luís A). 

4.6. Os comentários 
Ao longo da publicação do blogue encontramos sessenta e seis comentários. Quando 
estudamos os dados provenientes da análise de conteúdo dos comentários feitos por alunos 
a textos dos alunos (retirando, portanto, da análise os textos produzidos pela administradora 
e professora, os comentários anónimos ou de desconhecidos e os comentários da 
administradora e professora), verificamos uma alteração no conteúdo dos comentários. Se, 
durante a primeira fase, os autores de comentários incidem sobre o texto como produto 
e fazem referências explícitas ao processo de escrita, numa segunda fase predominam as 
referências ao autor do texto do post, estabelecendo-se uma relação interpessoal com ele, 
e ao texto enquanto produto. À medida que os alunos ganham autonomia de participação 
no blogue parecem esquecer a perspetiva de aprendizagem dos processos de escrita que 
o anima, o texto torna-se um produto social, porque atribuem mais importância às relações 
interpessoais que ele alimenta. Na primeira fase, os processos de escrita eram abordados 
nos comentários por dois motivos: os comentários da professora serviam como modelo de 
crítica e os comentários eram frequentemente feitos em sala de aula e transferidos para 
o blogue, com as intenções pedagógicas que lhes eram dadas pelas circunstâncias de 
ensino e de aprendizagem. Na segunda fase, a professora atribuiu autonomia aos alunos e 
diminuiu a quantidade de textos e comentários que produziu, pelo que os mesmos deixaram 
de servir como modelo, ao mesmo tempo que a comunidade turma ia reforçando os seus 
laços e os textos puderam ser vistos como forma de interação social. Se, por um lado, é 
verdade que os comentários centrados nos processos diminuíram de intensidade, por outro, 
também é verdade que os textos produzidos tiveram necessariamente de ter em conta esses 
processos, pois os comentários inscrevem-se numa situação comunicativa real, complexa e 
multidimensional, à semelhança das que são recomendadas por Barbeiro e Pereira (2007) e 
Ferrão Tavares e Barbeiro (2008) para a promoção de ambientes de aprendizagem da escrita.

4.7. As etiquetas 
As tags ou etiquetas funcionam como dispositivo de categorização dos textos publicados e 
podem ser uma referência interessante sobre a forma como os alunos atribuem significado 
aos seus textos. Foi por isso pedido aos alunos que não se esquecessem de colocar as 
tags nos seus textos, embora isso nem sempre tenha acontecido. 

As etiquetas repetidas um maior número de vezes correspondem a uma identificação das 
circunstâncias do processo de ensino e de aprendizagem da escrita (aula, experiência, motivos 
para escrever, trabalho de grupo), mostrando a ligação do blogue às atividades realizadas na 
sala de aula. Também são colocadas etiquetas que identificam os “tipos” de texto (conto, 
relato, narrativa, por exemplo) ou que sublinham as atividades a partir das quais eles foram 
produzidos (leitura, escrita). No entanto, estas etiquetas correspondem à primeira fase de 
publicação do blogue. Numa segunda fase passam a ser utilizadas etiquetas que categorizam 
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os textos pelos temas e assuntos que abordam. De novo, à medida que os alunos ganham 
autonomia de participação esquecem os fundamentos pedagógicos do blogue, pois ganha 
importância o conteúdo do que é escrito em detrimento do processo de escrita.

4.8. A carta de despedida
A carta de despedida, produzida no contexto de sala de aula, mas explicitamente colocada 
fora de um contexto avaliativo, revela dois aspetos interessantes para a investigação. Em 
primeiro lugar, os alunos assumem-se tanto como escritores como leitores do blogue e 
entendem que a sua participação é relevante em qualquer um dos casos. Em segundo lugar, 
os alunos atribuem especial significado ao blogue quando o perspetivam enquanto lugar de 
expressão e de interação entre os alunos da turma. 

Os verbos ler e escrever/publicar aparecem de forma sistemática nas cartas. Desta forma, as 
vinte e sete cartas produzidas revelam alunos que se veem a si próprios como participantes 
num projeto que envolveu não só a escrita, mas também a leitura. Essa participação é, para 
os sujeitos, evidente e importante.

Podemos observar que alguns alunos aproveitam a carta de despedida para nomear a leitura 
como o seu processo de participação no blogue. É o caso dos alunos que escreveram as 
cartas 4, 5, 10 e 21, que sublinham que o seu nível de participação em termos de escrita 
e publicação de textos foi pequeno, mas a leitura dos textos publicados foi a forma de 
participação que encontraram. De uma forma geral, os alunos mostram ter apreciado ambas as 
atividades, existindo cartas em que o blogue é visto como o motivo para uma transformação 
da escrita: nas cartas 13, 14, 19 e 27, o blogue serve como motivação para a escrita e, 
nas duas últimas, para uma escrita melhor, mais interessante. 

Para os alunos, as atividades de escrita e de leitura estão intimamente relacionadas com 
dois aspetos que consideram muito importantes: a expressão do eu e o conhecimento do 
outro. Por isso encontramos nas cartas alusões a estas duas categorias.

A participação dos alunos no blogue, através da escrita ou da leitura, sublinha o sentido de 
pertença a uma comunidade que se identifica como turma. Uma das alunas dirige-se ao 
blogue dizendo Escrevo-te para saber se a “tua turma de estimação” tem publicado em ti 
muitos textos (carta 1), o que é revelador desse sentido de pertença, característica fundamental 
de uma comunidade de aprendizagem. Salientamos ainda a ideia de que, ao promover uma 
prática de linguagem socialmente inscrita, os alunos demonstram ter consciência de que a 
comunicação escrita é um ato social, no sentido de que é sempre uma relação com o outro. 
Mesmo quando o aluno se revela e exprime quem é ou pensa ser, fá-lo sempre sabendo 
que estimula ou dificulta uma relação com o outro.

4.9. A relação dos alunos com a escrita, mediada pelo blogue
O questionário, que designámos Questionário B, constitui o último instrumento de investigação 
que aplicámos. Trata-se de um questionário centrado na recolha de dados referentes às 
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representações dos alunos sobre a aprendizagem da escrita e a relação entre a escrita e as 
tecnologias, focalizado nas alterações percecionadas pelos participantes desde o início do 
processo até ao momento em que foi aplicado, junho. 

Optámos por um momento de distanciamento entre as últimas publicações de textos no 
blogue e a realização do questionário B, garantindo que a reflexão suscitada pelas questões 
não era contaminada por comentários ou processos de publicação ocorridos há pouco tempo. 
Assim, distanciámos os últimos textos e comentários publicados em cerca de um mês das 
respostas ao questionário B. A aplicação foi feita em sala de aula e foram garantidas as 
condições de anonimato. 

Dada a dimensão dos dados recolhidos através do questionário B, concentramo-nos no 
presente artigo apenas nos que são relevantes para a compreensão das perceções dos 
alunos quanto às atividades de escrita, mediadas pelo blogue, e seu contributo para a 
aprendizagem da escrita. 

Cerca de 67% dos alunos da turma publicaram textos no blogue e aproximadamente 81% 
dos alunos publicaram comentários.

Dos vinte e sete alunos inquiridos, vinte e quatro afirmaram ter publicado artigos no blogue. 
A maior parte dos alunos considera que a iniciativa de escrita de artigos no blogue partiu da 
professora (dezassete alunos); alguns alunos apontam-se a si próprios como os autores dessa 
iniciativa (seis alunos) e um dos alunos refere que foram os colegas que tiveram a iniciativa (os 
meus colegas queriam saber mais sobre mim). Dado que a maior parte dos textos publicados 
foi criada em situação de sala de aula, a atribuição da iniciativa à professora está à partida 
justificada. Interessantes são as respostas que atribuem a responsabilidade da publicação 
à professora, mas não retiram ao sujeito a responsabilidade da escrita, ainda que de forma 
negativa: da professora, porque eu gosto de escrever mas acho que escrevo textos ridículos 
e por isso nunca publiquei nenhum; a insegurança de achar que o que escreve é ridículo 
afastaria sempre os textos deste sujeito da publicação e consequente partilha.

Questionámos os alunos se escrever um artigo para o blogue tinha sido um desafio motivante. 
Apenas três alunos se situaram no lado negativo da escala de valores utilizada, de 1 – valor 
máximo negativo – a 6 – valor máximo positivo. 4,47 foi o valor médio obtido nesta escala, 
embora as raparigas apresentem uma média superior: 5. Podemos concluir que os alunos 
da turma consideraram em geral que escrever para um blogue é um desafio motivante. 

Tentámos saber se os alunos tiveram cuidados especiais enquanto escreviam para o blogue, 
tendo obtido em média um resultado de 4. Interessava especialmente ficar a conhecer os 
cuidados tidos por estes alunos e se eles se inscreviam nas preocupações iniciais, focadas em 
aspetos normativos e superficiais, tal como tinham surgido no questionário A, no início do ano. 
Para isso, solicitámos aos alunos que descrevessem esses cuidados especiais. Verificamos 
que a maioria das respostas aponta ainda para as questões que têm a ver com a ortografia, 



317Elsa do Rosário

perfazendo um total de 10 referências, mas muitos alunos dominam já referências a outros 
aspetos do processo de escrita, usando inclusivamente alguma metalinguagem. Significa isto 
que os alunos não se referem apenas a categorias que associamos à microestrutura do texto, 
mas também às que têm a ver com elementos macroestruturais. Sistematizando o conteúdo 
das referências apresentadas pelos alunos, o que aparece como preocupação do aluno é a 
forma como o texto é integrado num contexto de produção específico (tentei não dizer o nome 
todo das pessoas que referi e não dar demasiadas informações) e a partir dele se imagina 
o potencial leitor (tive em conta que o país inteiro poderia ver os meus textos), o que exige 
dos alunos cuidados que vão desde a materialidade da escrita, nomeadamente com o tipo 
de letra, à necessidade de clareza e de vocabulário apropriado, à antecipação de possíveis 
problemas de compreensão do leitor, solucionáveis com sintaxe cuidada. O possível leitor é 
referido explicitamente, entendido como qualquer pessoa, o que exige também cuidado ao 
nível do conteúdo textual, particularmente com o tipo de informação disponibilizada. Há um 
trabalho redobrado ao nível da revisão textual (Verificar tudo – pontuação, acentos, sentido).

Interessava igualmente conhecer se o nível de insegurança escritural tinha ou não aumentado 
durante o processo de escrita. Numa escala de 1 (Não, não me senti especialmente inseguro!) 
a 6 (Sim, senti-me muito mais inseguro!), apenas uma rapariga e um rapaz se colocaram do 
lado positivo da escala. Solicitados a descreverem as suas inseguranças, verificamos que 
em ambos os casos as inseguranças resultam do medo da reação dos colegas de turma: 
enquanto escrevia tive medo de estar a magoar algum dos meus colegas ao referir o nome 
deles e de estar a dar muitos erros; se escrevesse alguma coisa disparatada, podia haver 
um pouco de gozo em relação ao blog. Estes alunos mostram reconhecer que um texto é 
um ato social e, porque o é, pode suscitar as reações dos outros. 

Quisemos conhecer que sentimentos experimentaram os alunos face ao ato de publicação, 
sabendo que os textos iam ser lidos e comentados. Tratando-se de uma questão aberta, 
categorizámos o conteúdo em função de sentimentos positivos, negativos e neutros, que 
em alguns casos se cruzam e são portanto sentidos como coexistentes. Apenas vinte e 
um alunos responderam à pergunta. Três alunos referem claramente o seu contentamento 
(Senti-me contente/feliz/bem). Dois alunos referem a motivação para a escrita, nomeadamente 
em termos de força e intensidade do investimento: Senti-me motivada para escrever mais; 
Senti motivação pelo que estava a fazer, pois sabia que o meu trabalho ia dar frutos. Alguns 
alunos sentem a publicação como autorrevelação (Senti que as pessoas que me lessem me 
iam conhecer um pouco melhor), ao que acrescentam por vezes um certo nervosismo, alguns 
receios e preocupações, tal como as da aluna que aproxima a situação de publicação na 
internet da situação de teste, que a apavora, fazendo-o porque ganhou nítida consciência 
de que, no processo de publicação de textos, procuramos sempre a validação da nossa 
escrita e, em última análise, de nós próprios. Dois alunos manifestam alguma desilusão e 
frustração, quer pelo número reduzido de comentários que os textos receberam, quer pela 
falta de tempo para escrever mais no blogue. Outros alunos assumem que não sentiram nada 
face à publicação ou assumem que não pensaram muito sobre o blogue. Os sentimentos 
enunciados pelos alunos demonstram que há consciência da escrita enquanto ato de 
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exposição do sujeito que escreve numa situação de comunicação real. O texto, entendido 
de novo como ato social, desencadeia a ação dos outros, havendo a perceção de que essa 
ação pode não ser a desejada. Há igualmente a expressão inerente de receios de não se 
ser capaz de corresponder às expectativas da comunidade de escrita e de leitura constituída 
pelo conjunto de autores-leitores do blogue.

Solicitámos ainda aos alunos que explicassem de que forma os comentários tinham sido 
importantes e obtivemos respostas que nos permitem dizer que os comentários foram 
relevantes para a autoconfiança dos alunos enquanto sujeitos de escrita. Por exemplo: “Gostei 
do teu texto”, acho que essa pessoa gostou mesmo do meu texto; Fiquei a saber o que 
agradou e desagradou às pessoas no meu texto; Foi importante para saber o que acharam 
do meu texto; Foi importante porque queria saber o que pensavam sobre o meu texto. Um 
aluno refere o contributo dos comentários para a aprendizagem da escrita: Os comentários 
foram importantes para o meu trabalho. Permitiram-me detetar alguns erros nos meus textos 
e assim melhorá-los e criar outros melhores. 

Para concluir as questões referentes à escrita de artigos ou posts e sua publicação no 
blogue, questionámos os alunos que não tinham participado neste âmbito sobre o que teria 
de ser diferente para que houvesse a sua participação. Um aluno opta por não responder. 
Uma aluna afirma claramente: Não deveria ser nada diferente, eu é que não gosto muito de 
publicar textos meus porque tenho receio das opiniões dos leitores. Um outro aluno afirma 
que o blogue deveria ser só da turma, referindo-se certamente à possibilidade de leitura dos 
seus textos por pessoas exteriores à turma. Em ambos os casos, o que está em causa é a 
insegurança escritural dos alunos face à possibilidade de leitura dos seus textos pelos outros.

Partindo da evidência de que escrever para publicar no blogue tem características diferentes de 
escrever comentários aos textos publicados, interessava igualmente ter acesso às perceções 
dos alunos sobre a escrita de comentários. 

Assim, perguntámos aos alunos que tinham escrito comentários a textos no blogue se 
preferiam escrever comentários ou artigos para o blogue. Para a pergunta Preferes escrever 
um comentário no blogue a escrever um artigo (post)? apresentámos uma escala de 1 (Não, 
para mim é igual escrever um ou outro!) a 6 (Sim, sem dúvida!) e pedimos aos alunos para 
explicarem o seu ponto de vista. Os alunos, na globalidade, apresentaram uma média de 
resposta de 3,916, assinalando a sua preferência por comentários. Há, porém, diferenças 
significativas entre as respostas de rapazes e raparigas: as raparigas preferem comentar 
mais do que os rapazes (4,333 contra 3,5). Igualmente significativo é o facto de os alunos 
cuja classificação em Língua Portuguesa é inferior à média da turma preferirem igualmente 
comentar a escrever artigos (4,666 contra 3,166), o que podemos ligar à insegurança 
escritural. As explicações dadas pelos alunos para as suas respostas põem em evidência a 
sua consciência de que artigos e comentários resultam de processos de escrita e em produtos 
de escrita diferentes. Alguns alunos sublinham as diferenças em termos do esforço solicitado, 
embora reconhecendo que não é esse esforço que faz com que se goste mais ou menos de 
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escrever. Diz uma aluna que é mais fácil escrever um comentário do que um artigo porque 
quando escrevemos um comentário estamos a dizer o que pensamos; e se for ao contrário, 
demoramos mais tempo, mas eu até gosto de escrever. Para os alunos, os artigos requerem 
muito mais concentração porque são mais complexos. Os comentários, por sua vez, não são 
tão exigentes: na perspetiva de um aluno, é mais fácil criticar um trabalho do que criá-lo. 
Outros alunos referem a diferença em termos da função (um comentário ajuda as pessoas 
a ver quais foram os seus erros) e da utilidade do texto (Posso dar dicas e informações). 
Assim, para os alunos, os comentários, desde que construtivos, são fundamentais para que 
o sujeito que escreve se aperceba das qualidades e defeitos do que escreveu, sem que isso 
seja desmotivador: é muito bom comentar, ou seja, dar ideias e motivação aos meus colegas 
para a elaboração dos seus textos, assim como gosto que comentem o meu trabalho, seja 
bom ou mau o comentário.

A maior parte dos alunos vê no seu desejo de comentar um sinal de espírito de entreajuda 
entre os alunos da turma. Dez alunos elaboram a sua resposta em termos da ajuda dada 
aos colegas e dizem que o comentário foi feito para ajudar. Outros vão nesta perspetiva um 
pouco mais longe: a ajuda permite aos outros melhorarem o seu texto, funcionando como 
garantia de uma relação recíproca que é mediada pelos comentários escritos: Como os 
comentários que me fizeram foram importantes para mim, talvez os meus sejam importantes 
para os outros. 

Outros alunos sublinham uma necessidade de comentar, como uma força urgente que os 
conduz ao comentário, porque se sentem implicados no processo (os textos falavam sobre 
mim) ou para se sentirem implicados nele (Já que não fazia textos quis participar fazendo 
comentários). 

Quisemos ainda saber se os alunos tinham tido cuidados especiais enquanto escreviam 
comentários. Apresentámos uma escala de 1 (Não, tive os mesmos cuidados que tenho 
sempre!) a 6 (Sim, fui muito mais cuidadoso!). A maior parte dos alunos coloca-se do lado 
negativo da escala, numa média global de 2,8. De facto apenas seis alunos afirmam ter 
tido cuidados especiais. Destes seis, três referem cuidados com aspetos normativos (erros, 
pontuação, vocabulário) e três explicam que os cuidados tidos tiveram a ver com o efeito do 
comentário sobre o destinatário do texto (escrever com um discurso simples e direto, com 
o cuidado de não comentar destrutivamente; cuidado para que todos percebessem o meu 
ponto de vista, sem magoar ninguém; pensei antes de escrever). 

Comparando os dados obtidos nesta resposta com os dados obtidos na questão dirigida 
aos cuidados tidos com os textos escritos e publicados no blogue, verificamos que os 
níveis de exigência dos sujeitos de escrita descem de forma significativa nos comentários, 
percecionados como textos menos elaborados e mais comunicativos.

Da mesma forma, questionados sobre os sentimentos tidos por saber que o comentário ia ser 
lido ou até comentado, a diversidade de sentimentos identificados pelos alunos é agora menor. 
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Nove alunos afirmam não ter sentido nada de especial e dois justificam-no de forma clara: 
Como nunca escrevi asneiras nem coisas desse género, não temia nenhum tipo de comentário; 
apenas escrevi o que pensava sobre os textos e os meus comentários são positivos. Assumem 
a seriedade intelectual com que escreveram os seus comentários como justificação para não 
se sentirem inseguros e receosos. Porém, alguns alunos demonstram ter sentido algum receio 
das reações dos possíveis leitores, em especial do destinatário imediato do comentário, o 
autor do texto original: às vezes tinha um pouco de medo que as pessoas levassem a mal; 
só tive medo que o comentário não fosse aceite; apenas senti que poderia haver pessoas 
que não concordassem comigo. Um aluno refere ter sentido vergonha: Senti vergonha, porque 
eu senti que toda a escola ia ler. Outros dizem ter-se sentido bem e contentes por a sua 
opinião ser importante: Senti que alguém tinha dado valor ao meu comentário e talvez até 
tenha gostado. 

Relativamente aos alunos que não escreveram comentários, quisemos saber o que teria de 
ser diferente para que o tivessem feito. Dois alunos não responderam à questão e os outros 
dois referiram o seguinte: Só a pessoa que escreveu o texto que eu ia comentar ficava a 
saber a minha opinião; Nada, eu não quis escrever comentários. O primeiro aluno assume 
que escrever é expor-se perante todos e não o deseja fazer; o segundo aluno assume o 
seu não querer escrever comentários como motivação e portanto reconhece que nenhuma 
alteração das condições de participação no blogue o poderia fazer mudar de ideias.

No nosso estudo, interessava-nos também saber como os alunos percecionavam as mudanças 
ocorridas, se é que de facto sentiam que tinham existido. Perguntámos se o blogue tinha 
contribuído para os alunos sentirem vontade de escrever mais vezes, sem ninguém mandar, 
para o blogue ou com outra finalidade. Mediante a apresentação de uma escala de 1 (Não, 
escrevo o mesmo!) a 6 (Sim, passei a querer escrever mais!), os alunos situaram-se positiva 
e ou negativamente e, aos que se situavam na parte positiva da escala, foi pedido que 
identificassem os tipos de texto que passaram a escrever mais. 

Responderam vinte e seis alunos e obtivemos em média um valor de 3,346, situado portanto 
na parte negativa da escala. No entanto, há uma variação significativa nas respostas de 
raparigas e rapazes: os rapazes situam-se num valor médio de 2,785 e as raparigas num 
valor médio de 4. Se olharmos para as respostas de um ponto de vista de representação 
positiva ou negativa, entre os catorze respondentes do género masculino, dez afirmam que 
escrevem o mesmo e quatro dizem-nos que escrevem mais; entre os doze respondentes 
do sexo feminino, quatro afirmam que escrevem o mesmo e oito dizem-nos que escrevem 
mais. Também existem diferenças nas respostas dos alunos cuja classificação é inferior à 
média da turma. Neste caso, há oito alunos que afirmam que escrevem mais e seis que 
dizem escrever o mesmo. Relativamente aos alunos cuja classificação é superior à média da 
turma, oito revelam que escrevem o mesmo e quatro que escrevem mais. 

A variação das respostas quanto ao género é coerente com o que o Questionário A já 
indicava: as raparigas escrevem textos extraescolares com mais frequência do que os rapazes 
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da turma. Já no que diz respeito à variação das respostas de acordo com a classificação 
obtida em Língua Portuguesa, nos dados do Questionário A não surgia qualquer relação entre 
a escrita extraescolar e a classificação dos alunos em Língua Portuguesa. O blogue parece 
assim ter motivado os alunos com mais dificuldades para a escrita extraescolar. 

Relativamente aos textos que passaram a escrever, os alunos cuja posição é positiva na 
escala referem-se a alguns textos especificamente. Sete alunos nomeiam os textos: mais 
poemas; poesia e textos que me vêm à cabeça; textos de aventuras; contos; textos sobre 
detetives e casos policiais; textos dedicados a alguém. 

Encontramos nesta escrita extraescolar motivada pelo blogue tipos de texto que já tínhamos 
encontrado no Questionário A: a escrita poética, a narrativa e a reflexiva e intimista. Há, no 
entanto, expressão de outros tipos de texto ainda não encontrados: O que eu mais gosto 
de escrever é as sensações do dia a dia; Textos informativos; Textos sobre desporto; Textos 
sobre animais. Aparentemente, a escrita escolar parece ter contaminado a escrita extraescolar 
e os tipos de texto passaram a incluir um registo aproximado do da crónica (escrever as 
sensações do dia a dia) e textos informativos e expositivos. Há quem se refira à diversidade 
de textos extraescolares: Passei a escrever qualquer tipo de texto, seja de aventura seja de 
outra coisa qualquer. Há ainda quem prefira reforçar a questão do gosto pela escrita nesta 
pergunta e não a do tipo de texto: Eu sempre gostei de escrever, mas agora ainda gosto 
mais. Há também um enigmático Descobri uma nova amizade, que nos pode levar a supor 
que os textos extraescolares que este aluno passou a escrever servem, de alguma forma, 
para reforçar essa amizade.

Pretendemos saber se os alunos tinham sido inspirados pela experiência a criarem um espaço 
de expressão escrita próprio na internet (um blogue, uma página numa rede social ou um 
website). De novo, apresentámos uma escala de 1 (Não, não me senti tentado a criar um 
espaço!) a 6 (Sim, criei e mantenho o meu espaço!). Sete raparigas e sete rapazes, entre 
vinte e seis respondentes, colocam-se no polo positivo da escala. Globalmente, os alunos 
assinalam o valor 3,573 em média. Isto significa que mais de 50% dos alunos experimentaram 
escrever num espaço próprio na internet, com base na experiência tida. Destes catorze 
alunos, oito assinalam o valor máximo 6, o que mostra que a sua experiência não foi apenas 
iniciada, mas também mantida. 

Era importante conhecer a perceção dos alunos sobre o contributo do blogue para a 
aprendizagem da escrita, dos conteúdos e competências de Língua Portuguesa e do saber 
em geral. 

Assim, questionámos os alunos sobre o contributo do blogue para escreverem melhor, 
apresentando uma escala de 1 (Não, o que aprendi não tem a ver com o blogue!) a 6 
(Sim, aprendi a escrever melhor com ele!) e obtivemos dos vinte e sete respondentes um 
resultado médio de 4,076, revelando uma resposta positiva. Salientando a reação positiva 
ou negativa, dezassete alunos dizem que o blogue contribuiu para escreverem melhor, sem 
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que se evidencie qualquer variação por género. Já no que diz respeito às classificações em 
Língua Portuguesa, são os alunos com mais dificuldades e abaixo da média de classificações 
da turma que dizem que esse contributo foi maior: doze alunos com classificações abaixo da 
média da turma (de entre os catorze nesta situação) assinalam em média o valor 4,571, com 
moda de 5, ao contrário dos alunos que se encontram na situação oposta, que assinalam 
em média o valor 3,230, com moda de 3. Deste modo, são os alunos com mais dificuldades 
em Língua Portuguesa que sentem que melhoraram a sua escrita. 

Relativamente ao contributo do blogue para aprendizagens importantes em Língua Portuguesa, 
foi apresentada a escala de 1 (Não aprendi nada de importante com o blogue!) a 6 (Sim, 
aprendi coisas muito importantes!). Os alunos situam-se em média no valor 4,296 e numa 
moda de 5. No total, vinte alunos situam-se no lado positivo da escala e os que não o fazem 
em nenhum caso se situam no polo mínimo de 1. De novo, não encontramos variação das 
respostas por género dos alunos, mas voltamos a encontrar a variação relativa à classificação 
em Língua Portuguesa: doze dos catorze alunos com classificações abaixo da média da 
turma situam-se em média no valor 4,785 e numa moda de 5, ao contrário dos que estão 
na situação oposta, que se situaram num valor médio de 3,769. São portanto, de novo, os 
alunos com mais dificuldades em Língua Portuguesa que sentem que aprenderam mais em 
relação à disciplina.

Relativamente às perceções dos alunos sobre o contributo do blogue para o estabelecimento 
de dinâmicas sociais e colaborativas favorecedoras da aprendizagem da escrita, considerámos 
importante saber se os alunos achavam que tinham alargado o seu grau de conhecimento 
do outro (colegas e professora), se tinham apreciado os momentos de escrita colaborativa 
realizados na sala de aula para o blogue, se esses momentos colaborativos tinham sido 
alargados às conversas do dia a dia, se o blogue tinha contribuído para a turma escrever 
melhor, enquanto um todo, e se, num momento de reflexão final, consideravam preferível 
escrever num blogue de turma ou num blogue individual. As respostas, positivas, apresentam 
justificações interessantes. Afirmações como Soube que existem colegas de turma que têm 
sonhos muito para além do que eu imaginava; Fiquei a conhecer os interesses / os sonhos 
/ os gostos / as histórias… mostram que os alunos encaram o blogue e os textos nele 
publicados como revelação do outro. Outras respostas afirmam que os textos mostram o 
outro enquanto escritor e nesse sentido são igualmente revelação do inesperado no outro, 
daquilo que surpreende (Às vezes as pessoas exprimem-se quando escrevem e ficamos a 
conhecê-las muito melhor; Fiquei a conhecer melhor os tipos de texto que os meus colegas 
escrevem e quais os temas que mais abordam). A questão do jeito para escrever, que pode 
ser considerada uma representação-obstáculo da aprendizagem da escrita, passa a ser posta 
em causa pelos sujeitos, dado que referem que há muitos colegas com jeito para escrever 
ou que têm todos muito jeito. A referência à avaliação da professora é também importante 
(Fiquei a conhecer a avaliação da professora nos textos), o que significa que o aluno tomou 
consciência de que há mecanismos de avaliação a serem utilizados, pelo que os pode tomar 
como referências para a melhoria dos seus textos. Perguntámos aos alunos se tinham gostado 
dos momentos de escrita em grupo e apresentámos uma escala de 1 (Não, não gostei mesmo 
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nada!) a 6 (Sim, gostei mesmo muito!) e pedimos aos alunos que explicassem o seu ponto 
de vista. Na escala, o valor médio obtido por vinte e um respondentes é positivo: 4,523. 
Apenas três raparigas respondem colocando-se no lado negativo da escala. Explicam a sua 
decisão de forma coerente, apontando a incompatibilidade com uma pessoa do grupo (Não 
foi um trabalho muito motivante, porque uma pessoa com quem eu estava em grupo não 
era a que eu desejava), o pouco gosto pelo tipo de trabalho solicitado (não gosto muito de 
escrever) e a preferência pelo trabalho individual (prefiro escrever sozinha). As onze explicações 
apresentadas para as respostas positivas salientam as vantagens do trabalho em equipa (cada 
um tinha uma opinião diferente e conseguimos conciliar todas; gosto do trabalho de grupo, 
ficam lá as ideias todas).Os alunos sublinham a colaboração e a interatividade das atividades 
em grupo (tive oportunidade de ouvir outras ideias, o que enriqueceu o meu texto), a que 
acrescentam o divertimento: é muito criativo e soltamos umas boas gargalhadas. Um aluno 
refere ainda um aspeto importante: Foi uma experiência nova. Podemos ligar esta sensação 
de novidade e até a de estranheza anotada numa das respostas (é como se estivesse noutro 
mundo a escrever) ao facto de sabermos, de acordo com os dados do Questionário A, que 
os alunos não costumavam escrever textos de forma colaborativa em sala de aula. 

Perguntámos aos alunos se se recordavam de alguma conversa tida com os colegas de 
turma, fora da aula, sobre o blogue, que quisessem contar. Somente seis alunos optaram 
por responder a esta questão, quatro raparigas e dois rapazes. Uma das raparigas afirma: 
Conversámos sobre os textos e os comentários aos textos. Nessa conversa reparámos que 
quase toda a gente tinha escrito e comentado. Uma outra rapariga reporta uma conversa em 
que falaram dos textos que mais gostámos e que menos gostámos. As conversas sobre os 
textos são importantes para conduzir a uma reflexão conjunta e é interessante notar como 
a primeira aluna realça a participação da turma e a segunda nos diz que ponto de partida 
para essa reflexão é a perspetiva do leitor. Outra aluna revela que a conversa de que se 
recorda extravasa a turma e entra na esfera familiar: Só me recordo de dizer aos meus pais 
que temos um blog. Um rapaz afirma que conversaram que era fixe termos o nosso próprio 
blogue e uma rapariga que era muito interessante para nos ficarmos a conhecer melhor. 
Estes dois alunos sublinham a reação positiva das conversas à existência do blogue enquanto 
projeto conjunto, entendido como pertença de todos. Note-se a presença da primeira pessoa 
do plural. Destacada a importância do blogue para o sentido de comunidade, um aluno 
afirma ainda Conversei com o Daniel sobre uma rapariga, o que mostra como o blogue foi 
importante para estes alunos construírem a sua identidade pessoal e encontrarem o seu lugar 
no grupo-turma através do que descobriram sobre os seus colegas. Ora, este significado é 
entendido pelos alunos como pessoal e íntimo, o que justifica que esta questão seja a que 
tem menos respondentes e a que tem mais respostas iniciadas, riscadas e abandonadas.

Os alunos foram igualmente questionados sobre a sua perceção sobre o contributo do blogue 
para a aprendizagem da escrita da turma, entendida como um todo. A partir de uma escala 
de 1 (Não, não ajudou mesmo nada!) a 6 (Sim, ajudou mesmo muito!), os vinte e seis alunos 
respondentes revelam que o blogue ajudou a turma a escrever melhor, mas essa ajuda não 
foi muito significativa: o valor médio obtido nas respostas é 3,884. As raparigas atribuem 
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mais valor ao blogue neste aspeto (média de 4), enquanto os rapazes lhe atribuem menor 
importância (média de 3,615). Esta valorização diferente é ainda mais forte quando tomamos 
em linha de conta a classificação média em Língua Portuguesa. Os alunos com classificações 
abaixo da média da turma assinalam em média o valor 4,538 e os alunos com classificações 
acima da média da turma selecionam em média o valor 3,076. 

Pedimos aos alunos que valorizavam positivamente o contributo do blogue para referirem 
formas em que ele terá ajudado a turma a escrever melhor. Os alunos referem-se à quantidade 
e ao tipo de investimento posto na escrita: Eu acho que motivou a turma a escrever mais; 
Passaram todos a escrever com mais cuidado e com menos erros. Explicam igualmente que 
houve melhorias na qualidade dos textos, no que entendem ser os aspetos mais significativos, 
nomeadamente o escrever sem erros ortográficos, textos melhor construídos, com sentido, 
que dá gosto ler. Há quem se refira a uma alteração da insegurança escritural que inicialmente 
observou nos outros: Algumas pessoas ficaram mais confiantes em si próprias, sabendo que 
os outros gostaram de ler os seus textos. Há igualmente quem se refira às aprendizagens 
motivadas pelo blogue na sua relação com as atividades de sala de aula: Acho que a turma 
ficou com mais conteúdos; Ajudou porque quando a professora via que um texto tinha algo 
mal avisava-nos. Há ainda uma aluna que não quer fazer generalizações: Não sei se ajudou 
a turma, mas a mim ajudou. 

Numa última questão relativa à turma, perguntámos aos alunos se, caso lhes fosse dado 
escolher, prefeririam escrever num blogue individual ou num blogue de turma. Sete alunos 
optam pelo blogue individual e treze alunos preferem o blogue coletivo, de turma. Estes últimos, 
seis rapazes e sete raparigas, têm sobretudo classificações acima da média da turma, em 
Língua Portuguesa, e revelam uma opção motivada muitas vezes por aspetos pragmáticos: 
ser mais fácil, ter mais visitas, ter o trabalho de escrita dividido por várias pessoas. Outros 
alunos referem-se à construção da comunidade, visualizada como conhecimento do outro e 
partilha: passamo-nos a conhecer melhor; é mais interessante, pois há mais texto; seria mais 
fácil a discussão de várias ideias. De maneira complementar, alguns alunos referem-se ao 
divertimento implicado na construção do blogue, por ser mais giro, mais divertido e de certeza 
mais elaborado. Para outro aluno, o que está em causa num blogue coletivo é a dissolução da 
sua própria participação na dos outros, encarada como aspeto positivo para quem não pretende 
ser o foco da atenção de um potencial leitor: não seria só sobre mim. Este mesmo aspeto é 
perspetivado de forma negativa por outros alunos, que preferem um blogue individual em que 
pudessem espelhar as suas próprias características ou, como diz um aluno, um blogue à minha 
maneira. O blogue individual é também visto como salvaguarda da identidade, reconhecendo 
que a partilha com a turma tem desvantagens e coloca o sujeito que escreve numa situação 
de exposição. Dois alunos afirmam que num blogue individual as pessoas não me conheciam 
e assim eu estava à vontade para escrever, o que favoreceria a minha privacidade e assim 
também não tinha de levar com as opiniões dos outros. Estas últimas afirmações revelam alunos 
para quem escrever é sobretudo escrever para si próprios e para quem o blogue se inscreve 
mais no âmbito do extraescolar do que do escolar. O mesmo faz o aluno, cuja insegurança 
escritural se torna evidente, quando diz: Porque ao menos não leem o que escrevo. 
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Para conhecer as perceções dos alunos sobre o contributo das tecnologias para a 
aprendizagem da escrita, perguntámos o que tinham aprendido com o blogue sobre a 
escrita e sobre os textos. Responderam à questão vinte e dois alunos. Grande parte dos 
alunos refere-se a aprendizagens relacionadas com aspetos processuais da escrita: aprendi 
regras que não sabia, aprendi a pontuação, a formar um texto, aprendi que devemos fazer 
frases curtas, que há uma estrutura própria, que há um seguimento para as frases fazerem 
sentido, aprendi palavras novas e que podemos partilhar a nossa imaginação com várias 
pessoas. Uma aluna menciona uma aprendizagem relativa à planificação de texto: O que 
eu aprendi com o blogue foi que antes de escrever no blogue temos de escrever numa 
folha. Três alunos referem-se à aprendizagem relativa ao género de texto que é o próprio 
blogue: aprendi como se escreve num blogue; passei a saber mais sobre blogues e passei 
a saber fazer um; os textos não podem ser muito grandes num blogue. Uma aluna refere-se 
a uma aprendizagem sobre as expectativas do leitor, tendo aprendido os tipos de texto que 
as pessoas gostam de ler. Cinco alunos referem alterações na sua relação com a escrita: 
aprendi que gosto muito mais de escrever quando tenho incentivo; que os textos podem 
ser muito mais interessantes do que às vezes pensamos; que é bom fazer um texto que 
agrade a todos; que ultrapasso o número de palavras e dantes nunca chegava a atingir o 
número pedido; que escrever é uma coisa boa, quando começas a escrever as primeiras 
linhas achas que não tens ideias, mas depois o texto vai fluindo cada vez mais e na minha 
opinião um texto nunca está acabado, há sempre algo a escrever. Dois alunos dizem-nos 
que aprenderam, mas nada definem sobre a aprendizagem: aprendi muita coisa, aprendi a 
escrever melhor. Dois outros alunos afirmam não ter aprendido nada ou pelo menos nada 
que não soubessem antes.

No que diz respeito à perceção dos alunos sobre se as tecnologias, nomeadamente o 
computador e a internet, ajudavam na aprendizagem da escrita, responderam à questão 
vinte e cinco alunos, dezanove dos quais positivamente. Três rapazes não veem vantagens 
no seu uso e três alunos respondem que não sabem. Os três rapazes que respondem 
negativamente ligam a utilização das tecnologias à questão dos erros ortográficos, mostrando 
as mesmas preocupações com aspetos normativos e superficiais da escrita que tinham 
sido observadas nos dados do Questionário A, embora agora só três alunos mantenham a 
sua opinião. Também do lado das justificações dadas às respostas positivas, encontramos 
cinco alunos a fazerem referência à possibilidade de correção automática dos erros pelo 
computador. Agora, no entanto, há outras referências: as vantagens do uso de computador 
e da internet passam por saber mais e aprender mais (três alunos), ter o que um aluno 
nomeia como uma alternativa de escrita e por ter motivação e incentivo para escrever 
(dois alunos). 

Solicitados a propor sugestões para a melhoria do ensino da escrita nas aulas de Língua 
Portuguesa, apenas duas alunas solicitam mais tempo para escrever no blogue e mais prática 
porque não estou habituada a escrever textos sobre histórias. Uma outra aluna afirma que 
devíamos escrever mais apontamentos. Seis alunos não respondem e os restantes dezoito 
dizem que o ensino da escrita os satisfaz e está bem como está.
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Em síntese, retomando as dimensões sugeridas por Barré-De Miniac (2000) relativamente 
ao investimento na escrita, as respostas dos alunos sugerem um aumento de número de 
textos produzidos, quer na escola, quer no âmbito extraescolar, com referência a blogues 
individuais criados por iniciativa própria. Por outro lado, a quantidade alia-se à qualidade, com 
um investimento em mais tempo e mais esforço e energia, dado os alunos afirmarem serem 
mais exigentes com os textos produzidos, visto serem publicados. Os alunos consideram 
que a experiência de escrita foi gratificante, tendo gostado de escrever.

No que diz respeito às representações dos alunos sobre a escrita e a sua aprendizagem, as 
respostas mostram que os alunos passaram a considerar os textos como processo e não só 
como produto, pois referem a necessidade de pensar o texto em função do seu destinatário, 
consoante se tratava de um artigo ou de um comentário, de estar atento à leitura possível 
do texto produzido, revelando consideração pelos sentimentos e ideias dos outros. Os alunos 
referem explicitamente processos de revisão e passaram a considerar a ideia de que os textos 
nunca estão acabados. Os alunos reconhecem nos seus colegas capacidades de escrita e 
de aprendizagem da escrita que julgavam não poder ocorrer, revelando-se surpreendidos 
por haver tanta gente com jeito para escrever. Apreciam as relações criadas entre os textos 
e os seus autores e leitores, sentindo fazer parte de uma comunidade em que a escrita foi 
forma de expressão pessoal e de conhecimento do outro.

Relativamente às opiniões e atitudes face à escrita, gostar de escrever e ter vontade de 
escrever são atitudes potenciadoras da aprendizagem da escrita, reveladas pela maioria 
dos alunos. Porém, alguns alunos mostram inseguranças e receios, ligados à exposição 
pessoal que está implícita à publicação de textos na Internet, que devem ser considerados 
como inibidores da participação em projetos de escrita que envolvam a Web 2.0. A vontade 
de dar continuidade ao projeto de escrita e o sentimento de que se aprendeu a escrever 
melhor são referidos por muitos alunos. No que concerne aos modos de verbalização sobre 
a escrita, os alunos têm nas suas respostas palavras que revelam consciência metalinguística 
e metacognitiva, que mostram domínio progressivo e autonomia do próprio processo de 
aprendizagem.

5. Conclusões
De uma forma global, podemos afirmar que projetos de ensino e de aprendizagem da escrita 
mediada pela Web 2.0 podem ajudar a redimensionar a relação dos alunos com a escrita 
e ajudar a ultrapassar eventuais representações-obstáculo à sua aprendizagem. Devemos 
salientar que nas respostas dos alunos há uma repetida explicação para o facto: os alunos, 
ao participarem num projeto de escrita que permitiu a comunicação e a interação, a expressão 
pessoal e a revelação do Outro, marcam os textos produzidos pela sua função social. Assim, 
podemos dizer que os alunos (re)descobriram o texto enquanto ato social e, nesse sentido, 
se tornaram verdadeiros escritores. Porém, nem todos os alunos beneficiaram do projeto 
da mesma forma. Os rapazes e os alunos com classificações em Língua Portuguesa acima 
da média da turma mostraram dificuldade em inserir-se no projeto. A escrita vista como 
indesejada exposição do eu, no caso dos rapazes, e as baixas expectativas de aprendizagem 
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de algo novo face ao blogue, aliadas a questões de insegurança e receio, no caso dos 
alunos com boas classificações na disciplina, justificam esta dificuldade. Este não deixa de 
ser um dado relevante a ter conta na utilização didática da Web 2.0 e a possibilidade de 
criação de representações-obstáculo à aprendizagem da escrita que devemos tentar evitar, 
dando, por exemplo, tanta importância à escrita de textos como à sua leitura e alimentando 
a metacognição com um investimento no aperfeiçoamento dos comentários e dos posts, 
com o qual todos os alunos podem beneficiar.

Não devemos terminar o presente artigo sem dizer o seguinte: a experiência e o estudo aqui 
apresentados, decorrendo de uma investigação-ação, não podem nem devem ser extrapolados 
para outras situações. O nosso objetivo foi tentar compreender o ensino e a aprendizagem 
de modo a poder melhorá-los. É com a intenção de partilhar as conclusões a que chegámos 
que escrevemos este artigo, na eventualidade de poderem ser úteis a quem, como nós, se 
confronte com as mesmas dúvidas e os mesmos problemas. 
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“Pensamento coletivo”, no PNEP, 
sobre implicações das TIC na aula de língua
Leitura e escrita de textos multimodais
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Introdução
O título deste artigo, que retoma e atualiza uma comunicação oral, apropria-se do 
“pensamento” da obra de Charles Leadbeater (2009), We Think. Mass Innovation, Not Mass 
Production. Para este autor, “somos aquilo que partilhamos”, tendo a WEB 2.0 aumentado as 
potencialidades do “pensamento coletivo” baseado na colaboração voluntária e na escolha, 
o que não significa a anulação da criatividade individual.

Numa primeira parte deste artigo, procuraremos responder à pergunta: 
 · Se “somos aquilo que partilhamos”, como refere Leadbeater, o que é que o PNEP1 

partilha, considerando a perspetiva em que a autora mais se envolveu nesse Programa, 
ou seja, no domínio das TIC?

Numa segunda parte, centrar-nos-emos na escrita de textos multimodais, interrogando-nos 
sobre literacias digitais, ou melhor, sobre literacia múltipla, na sequência do recente relatório 
sobre literacia, entendida esta como: «the ability to use reading and writing skills in order to 
produce, understand, interpret and critically evaluate multimodal texts»2.

Por último, daremos exemplos de propostas de atividades de leitura e de escrita multimodal, 
com vista ao desenvolvimento desta literacia a partir de textos em suporte digital, com 
base em práticas de professores que partilham o pensamento do PNEP, hoje muito dele 
deslocalizado, na rede.

1 Programa Nacional do Ensino do Português, 2006-2010 (Despacho n.º 546/2007). A autora desempenhou funções na 
Comissão de Acompanhamento do referido Programa, tendo-se centrado a sua ação, principalmente, na conceção da 
dimensão de b-learning do Programa e na inclusão das TIC no 1º Ciclo, no sentido do desenvolvimento de literacias 
multimodais de formandos e alunos (ver Ferrão Tavares e Barbeiro, 2011). 

2 http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/documents/literacy-report.pdf
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1. O PNEP como rede de partilha do conhecimento em TIC
Fazendo no dia 23 de setembro de 20123 uma pesquisa sobre “PNEP 2012”, num motor de 
busca, surgiram-nos cerca de 51 200 referências e, para uma pesquisa em blogues “PNEP 
2011”, quase 148 000. Encontrámos também cerca de 30 vídeos e algumas apresentações 
multimédia em dispositivos de partilha destes documentos.

Assim, a partir do simples levantamento de marcas do PNEP, num motor de pesquisa, 
podemos afirmar que este programa gerou uma rede de «pensamento coletivo» que não 
se extinguiu com o fim oficial do programa mas que continua a alimentar o quotidiano dos 
professores e alunos, graças, sobretudo, a um dos dispositivos da WEB 2.0 com que a 
comunidade PNEP se familiarizou: o blogue. Mas, para justificarmos esta afirmação, teremos 
de recuar ao início do PNEP. Este programa do Ministério da Educação surgiu em 2006 
e, entre os domínios de formação, incluía «a utilização do computador como recurso de 
aprendizagem da língua por adultos e crianças».

Até esta data, as TIC tinham sido objeto de várias ações preferencialmente com a finalidade 
de desenvolver literacias tecnológicas, entendidas como capacidade de manipulação de 
dispositivos. Vários professores e alunos frequentaram ações, cursos, integraram projetos 
orientados no sentido do domínio das ferramentas informáticas, no âmbito de programas 
ministeriais ou de instituições do ensino superior, secundário ou básico.

Estava-se ainda no que passou a ser designado de WEB 1.0, quer dizer, uma WEB em que 
eram distintas as funções de produção e receção. 

O ano de 2006 marca uma viragem nas tecnologias com implicações nas culturas, como 
simbolicamente a revista TIMES reconhece ao eleger personagem do ano 2006 «You» (figura 
1). “You” é, precisamente, o cidadão comum que, ao comprar a revista de dezembro, vê o 
seu rosto projetado na superfície espelhada de um computador. Com os novos dispositivos 
da WEB 2.0, passa a produtor dos seus próprios conteúdos, partilhando-os com os outros, 
construindo uma “inteligência coletiva” (como referia Pierre Levy, já em 2004) através de 
plataformas, de blogues e de redes. 

3 Momento de revisão do artigo. 
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Figura 1. Capa da Revista Time, dezembro de 2006

Esta mudança significa uma révolte du pronétariat, como a designa Joel de Rosnay (2006)4. 
Esse YOU é, assim, o cidadão: 
 · que se vê ao espelho,
 · que é polícrono, gerindo simultaneamente várias atividades,
 · que utiliza os novos dispositivos comunicativos: a WEB 2.0.,
 · que utiliza blogues, 
 · que deixou de ser somente recetor para passar simultaneamente a emissor, a autor… 
 · que pode participar na construção de enciclopédias, como a Wikipédia,
 · que quer partilhar com os outros, 
 · que é um cidadão participativo,
 · que contribui para a inteligência coletiva,
 · que se envolve em campanhas sociais (Internet social), 
 · que está em redes sociais,
 · que é o «pronetário», ou seja, que participa na «revolução pronetária». 

4 O termo (em francês, «pro-netaire») é construído em palimpsesto sobre o termo «pronetaire» para marcar a «revolução» 
que a WEB 2.0 pode provocar na sociedade, na cultura, no quotidiano humano. A forma como os livros deste 
investigador e de Pierre Levy foram partilhados releva da visão partilhada do conhecimento, já que os autores 
disponibilizaram as obras na Internet, antes mesmo da publicação em papel, modificando a própria conceção de 
direitos de autor.
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É neste contexto que surge o PNEP, num momento de viragem dos dispositivos tecnológicos 
e comunicativos. Ao adotar plataformas Moodle, o PNEP envereda por uma formação em 
blearning de todos os participantes. Todos passam a ser «YOU», formadores, professores 
e crianças. Todos passam a recetores e produtores de conteúdos. Partilham-se materiais e 
experiências, primeiro num espaço único, na plataforma Moodle da DGIDC, e, portanto, com um 
grau elevado de «pensamento coletivo», para utilizar a expressão posterior de Leadbeater. Mas, 
com as potencialidades tecnológicas, do espaço único passa-se para a criação de múltiplos 
espaços. Todas as escolas, turmas, professores… tinham de ter o seu próprio espaço, a sua 
plataforma, o seu próprio espelho. Paradoxalmente, o grau de «pensamento coletivo» foi-se 
tornando menos visível com essa explosão de plataformas, blogues, dispositivos de divulgação 
de vídeos e de diapositivos. Hoje, encontramos, na Internet, um enorme banco de conteúdos 
da responsabilidade de professores e alunos. Com a extinção oficial do PNEP, diminuiu o grau 
de visibilidade e de partilha, embora não tenha diminuído a produção por parte das «massas 
pnepianas», conforme se pode ver numa pesquisa num motor de pesquisa, como a que fizemos. 
Aliás, o facto de se ter perdido, em muitos casos, a identificação PNEP, nos blogues, explica 
também a dificuldade em reconhecer conteúdos na rede. No entanto, mesmo sem o elemento 
identificador, é possível reconhecer «o pensamento coletivo» em muitos conteúdos divulgados 
e, possivelmente, muito deste migrou das plataformas para as redes sociais, acompanhando 
a evolução da WEB. Veja-se que mesmo a dimensão de militância em campanhas é uma 
característica do PNEP, atestada pelo caso do blogue que lançou uma campanha contra a 
extinção do PNEP, como o próprio título sugere (http://voltapnep.blogspot.com/).

É evidente que o PNEP não surge de forma isolada. Refira-se a simultaneidade de outras 
medidas oficiais, como o aumento do número de estabelecimentos ligados à Internet, a 
distribuição de computadores portáteis Magalhães, a existência de formações em tecnologias…

Mas o PNEP desenvolveu nos professores, no que diz respeito às TIC, além de literacias 
tecnológicas (competências para manipular as ferramentas, utilizar os computadores – muitos 
deles, na altura, em caixotes selados – e explorar a rede), literacias digitais que, no documento 
da Comissão Europeia Implementation of Education and Training 2010. Work Programme, de 
novembro de 2004, são definidas do seguinte modo: «a literacia digital implica o uso crítico 
dos media eletrónicos, logo um nível elevado de mobilização de operações cognitivas, no 
trabalho, nos tempos livres e na comunicação» (p. 12). São essas operações cognitivas que 
as atividades propostas na brochura sobre Implicações das TIC na aula de língua (Ferrão 
Tavares e Barbeiro, 2011) e neste texto têm como finalidade desenvolver. 

O PNEP contribuiu, também, para o desenvolvimento de competências didáticas, 
designadamente a capacidade de compreender as implicações das tecnologias para a aula 
de português e de as usar no sentido do desenvolvimento nas crianças das competências 
previstas no curriculum do ensino básico. 

A solicitação constante de formações na área das TIC por parte de formadores e formandos, 
durante o desenvolvimento do Programa, revelou a consciência da constante evolução destas 
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tecnologias e das potencialidades inerentes aos diferentes dispositivos que estas geram. 
Os professores sentiam a necessidade de mais informação à medida que se iam apropriando 
dos diferentes dispositivos. Quando estavam a entrar nas plataformas, queriam utilizar blogues, 
depois construir blogues, wikis, utilizar software didático, perceber as redes, saber que 
conteúdos utilizar, criar… Gerou-se uma apetência que certamente ficou. É evidente que muitos 
dos conteúdos disponíveis na rede não têm em conta a especificidade dos suportes, sendo 
antes a transposição de práticas «tradicionais» do formato papel para o formato informático, 
mas mesmo este aspeto tem de ser visto como positivo, até pelo debate que gerou e gera.

Com efeito, hoje ainda, as escolas incentivam-se umas às outras, os professores que têm 
blogues apoiam-se mutuamente, os encarregados de educação gostam de se aperceber dos 
progressos dos seus educandos e as crianças gostam de ver os seus trabalhos publicados. 
Assinale-se, aliás, o efeito que a adesão às tecnologias tem na igualdade de oportunidades. 
Assim, é nas escolas que os alunos trabalham as tecnologias no âmbito do PNEP. 
Os professores aprendem a não pedir aos alunos para fazerem pesquisas em casa, ensinam 
todos os alunos a pesquisar e pesquisam, escrevem e partilham os escritos na escola, 
garantindo-se igualdade de oportunidades. 

2. A escrita de textos multimodais
Uma vez apresentado rapidamente o PNEP, no contexto da evolução tecnológica e 
comunicativa, como pensamento coletivo inovador, impõe-se centrarmo-nos numa outra 
inovação decorrente da evolução das TIC: as novas formas de escrita que as tecnologias 
geraram – as escritas multimodais.

Se pensarmos bem, as crianças são produtoras de escritas multimodais muito cedo. 
Começam por fazer desenhos, colagens, gatafunhos, combinam letras para expressar o seu 
pensamento. Servem-se do corpo, das mãos para se apropriar do espaço da folha de papel 
para fazer a representação do seu pensamento. Começam a aprender as trajetórias e as 
formas das letras à medida que as traçam no papel. Trata-se de um processo lento. Cada 
letra é desenhada, sendo a atenção focalizada no momento em que o lápis ou a caneta 
marcam o papel. A reposição da folha de papel antecipa o movimento do lápis e focaliza 
a atenção. O tato é uma das componentes do processo de escrita. As crianças manipulam 
a folha, colam desenhos, escolhem o espaço da página para as colagens, fazem desenhos 
para «completar» textos. 

Com os computadores, começam cedo a reconhecer ícones e letras, a ligar imagens a letras, 
palavras, a escrever no teclado. Mas as letras já estão feitas no teclado. Como se processa 
então o reconhecimento das mesmas? Não vamos, no contexto deste artigo, desenvolver 
esta questão, mas impõe-se, no entanto, referir que o facto de as crianças começarem a 
ter acesso à escrita no computador pode ter implicações no processo de aprendizagem 
da escrita e mesmo a nível cognitivo, como estão a mostrar estudos interdisciplinares e 
em neurociências. Anne Mangen e Jean-Luc Velay (2010), por exemplo, apresentam vários 
estudos que demonstram que o facto de desenhar as letras tem efeitos na memorização 
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das mesmas e no conhecimento que se traduz em marcas visíveis na atividade neuronal. 
Por isso, importa que as crianças continuem a escrever com a mão e muito, contrariando 
alguns entusiasmos tecnológicos que as inovações às vezes provocam nos professores e 
encarregados de educação.

No entanto, os computadores, iPhones, iPad vieram e com eles os ambientes das literacias 
mudaram e vão continuar a mudar. Cada vez escrevemos mais com dispositivos digitais que 
implicam duas temporalidades diferentes em dois espaços distintos. O teclado e o ecrã, 
mesmo se estas duas temporalidades tendem a convergir, no iPad, por exemplo, como na 
folha de papel. Esta é aliás uma das características multimodais da escrita digital que implica 
literacias multimodais da parte do utilizador. 

As literacias de escrita adulta são multimodais. Como se pode ler no documento Writing 
(Beacco, Byram, Coste & Fleming, 2010):

In modern society literacy in writing has been redefined not only to be able to 
write in the traditional sense, but also to command the production of text in new 
media. This implies composing texts by combining visual effects and pictures with 
verbal language and thus create meaning (…). It has become more common 
to use literacies in plural to be able to describe the complexities of uses and 
competences in dealing with texts. In describing reading and writing as social 
practices or events it becomes more clear that language use is not just behaviour 
but also involves values, attitudes, feelings and social relationships.

As mudanças nos suportes, nos textos e nos usos implicam que, na formação de professores, 
seja tida em conta a dimensão multimodal das literacias. Num outro documento de referência 
do Conselho da Europa para a formação de professores, Portefolio européen pour les 
enseignants en langues en formation initiale (PEPELF), as competências que o futuro professor 
tem de dominar estão redigidas em função dos meios, nos termos seguintes: 

«Je sais trouver et choisir, en recourant à différentes sources telles que la littérature, 
les médias et l’Internet, des textes répondant aux besoins de mes apprenants en 
matière de compréhension de l’oral et de l’écrit. 

Je sais choisir et utiliser du matériel pédagogique et des activités qui relèvent des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et qui conviennent à 
mes apprenants.» 

Os professores têm, deste modo, de aprender a utilizar e a construir textos multimodais 
dado que as literacias digitais envolvem estas dimensões. Procuraremos caracterizar a 
multimodalidade de forma a apresentar, na terceira parte deste artigo, exemplos de escritos 
multimodais integrados nas práticas do PNEP.

Como procurámos caracterizar noutro artigo (Ferrão Tavares, 2007), a multimodalidade implica, 
na perspetiva didática:
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 · Recurso a diferentes processos semióticos (verbal, não verbal, icónicos, som, música…);
 · Heterogeneidade discursiva;
 · Convergência de suportes;
 · Contração do tempo na exposição a diferentes textos, géneros discursivos, dispositivos 

semióticos, mas duas temporalidades diferentes (tempo de olhar para o teclado e o 
tempo de olhar para o ecrã, mesmo quando estão integrados no mesmo objeto, como 
no caso dos tablets);

 · Deslocalização no espaço através de intercâmbios ou de simulações (dada a função 
social da escrita, no caso);

 · Apresentação de suportes que convocam vários canais da parte do utilizador;
 · Percurso – do linear ao reticular, do «autêntico», do real ao virtual;
 · Convergência de estratégias de «leitura» e de apropriação de diferentes literacias 

multimodais;
 · Fusão ou reinvenção de géneros.

A multimodalidade dos suportes e dos discursos implica, por outro lado, usos multimodais. 
Assim, o utilizador, para poder «usar», ler e produzir textos multimodais, precisa de realizar 
operações cognitivas como observar, selecionar, relacionar, comparar, formular hipóteses, 
hierarquizar, avaliar… em articulação com a definição de literacias múltiplas apresentada.

A natureza multimodal dos suportes, dos textos e dos seus usos depende, evidentemente, do 
tipo de disciplina científica e escolar em que são produzidos. Assim, nas matérias científicas, 
esta dimensão é, porventura, mais acentuada – com implicações nas aprendizagens destas 
matérias – do que em disciplinas literárias; recorre-se frequentemente a gráficos, esquemas, 
desenhos… combinados com paráfrases, definições, exemplos, com o recurso a diferentes 
processos gráficos. Esta dimensão foi, aliás, analisada em documentos do Conselho da Europa 
sobre as relações entre as línguas e diferentes matérias escolares (História, Literatura, Matemática 
e Ciências Experimentais), no quadro da educação plurilingue e intercultural (Beacco et al, 
2010). Expor os alunos à multimodalidade, «valoriser et élargir les répertoires langagiers des 
apprenanants et accroître leur maîtrise de nouveaux genres de discours est une des finalités 
de l’éducation plurilingue et pluriculturelle» (p. 6), como sublinham os autores citados. 

3. Discursos e usos multimodais no PNEP
Apesar desta referência a novos géneros do discurso, não temos a certeza de a Internet 
ter gerado géneros. Os diferentes modos de organização discursiva combinam-se, talvez de 
maneira diferente, recorrendo precisamente a potencialidades multimodais dos dispositivos. 
Assim, por exemplo, no dispositivo em chat e nas redes sociais predomina o modo do 
discurso dialogal. Os artigos em fórum ou em blogue podem ser também de natureza 
predominantemente dialogal, mas podem enveredar por formatos literários, retomando 
características do género epistolar; podem afirmar-se como géneros de mediação da ciência, 
combinando o recurso a vários dispositivos de natureza icónica, adotando os modos de 
organização explicativo ou argumentativo; podem também declinar modos de organização 
narrativos (o blogue é, por natureza, um diário), descritivo ou prescritivo. O mesmo acontece 
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nos sítios. Consoante o tipo de sítio web, assim encontramos combinados diferentes modos 
de organização do discurso, integrando diferentes formatos semióticos.

Se pretendemos que as crianças desenvolvam diferentes formas de literacia (sem esquecer 
a literacia stricto sensu), é evidente que teremos de as expor a diferentes tipos de textos. 

No âmbito do PNEP, este foi um domínio de formação contemplado, tendo sido realizadas 
dezenas de sessões de formação e uma brochura (Ferrão Tavares e Barbeiro, 2011), 
disponibilizada e coconstruída nas plataformas da DGIDC e das instituições envolvidas, quase 
desde o início do Programa. Assim, nessa brochura, são apresentados vários documentos 
multimodais e várias propostas de exploração multimodal. Este artigo situa-se na mesma linha. 
Seguindo as sugestões de Beacco et al. (2010), retomámos uma «tipologia» de operações 
cognitivas que elaborámos para os usos de televisão na escola, que adaptámos aos usos 
da Internet e que inclui: antecipar, observar, reconhecer, localizar, contextualizar, relacionar, 
selecionar, eliminar, estruturar, hierarquizar, comparar diferentes suportes…

Para compreender textos multimodais, a criança tem, em primeiro lugar, de antecipar o que 
vai ver e fazer. 

Antecipar
Para a antecipação, propomos este exemplo extraído do sítio «Cata Livros» (http://www.
catalivros.org/, figura 2) da Fundação Gulbenkian. O professor pode levar as crianças a 
imaginar a organização do sítio (que haverá atrás da porta, da janela, da lareira…), e a 
antecipar os conteúdos das diferentes histórias a partir do som e das imagens.

Figura 2. Sítio “Cata-Livros” 
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Observar, reconhecer
«Ler» um sítio para pesquisar informação, preparar uma deslocação, fazer uma visita virtual 
implica, num primeiro tempo, observar a página inicial (som, música, logótipo, imagens, 
menus, textos…).

Neste caso, o professor pode propor às crianças uma visita virtual ao Oceanário de Lisboa 
(http://www.oceanario.pt/ – figura 3), explorando o logótipo, a barra horizontal, o menu, as 
imagens… («que se passa com as tartarugas?»). Uma das grandes potencialidades educativas 
da Internet consiste no facto de levar todas as crianças a visitar virtualmente espaços que 
nem sempre teriam a possibilidade de conhecer. 

Figura 3. sítio do Oceanário de Lisboa

Localizar, contextualizar
Uma das mudanças cognitivas que poderá estar a dar-se nas crianças da geração dos 
ecrãs prende-se com o tratamento do tempo e do espaço. As crianças perdem a noção 
das distâncias com facilidade. Os média descontextualizam muitas vezes os acontecimentos 
e a Internet é um mosaico. Por isso, a Escola tem de levar os alunos a desenvolverem 
capacidades de localização e de contextualização. Pedir às crianças para interpretar frisos 
cronológicos (exemplo: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronologia_da_Hist%C3%B3ria_de_
Portugal – figura 4) e acompanhar no espaço os descobrimentos ajuda-as, certamente, a 
situar factos no tempo e no espaço. 
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Como atividade de escrita, poderá ser dado às crianças um texto corrido, devendo as 
crianças retirar a informação de modo a construir uma cronologia que poderão eventualmente 
completar com mapas para localizar simultaneamente os factos no tempo e no espaço. 
O processo inverso também poderá ser seguido.

Figura 4. Exemplo de cronologia

Relacionar
Para além de relacionar factos, é importante que as crianças relacionem formas de expressão. 
As aventuras na Web podem implicar atividades multimodais. A atividade seguinte, realizada 
no âmbito do PNEP, começa por ser multimodal por partir de um suporte multimodal. 
O professor integra um «Picasso Dictation», atividade apresentada em Didática do Português 
de Ferrão Tavares (2007) e proposta em ações de formação do PNEP pela autora. Como 
referido nesta obra, esta atividade permite a articulação entre as expressões verbais e artísticas. 
A partir de uma tela, por exemplo O Quarto de Van Gogh, o professor faz um ditado. Mas, 
antes, dois alunos (voluntariamente) saem da sala. De seguida, dois alunos ocupam metade 
do quadro: um escreve o texto que o professor dita, o outro faz o desenho correspondente 
(a turma, dividida ao meio, executa a mesma atividade). Esta parte do quadro é tapada. 
Seguidamente, os alunos que ficaram no exterior ocupam a outra parte do quadro. Um 
tem de fazer um desenho, o outro, um texto a partir das instruções dadas pelos colegas. 
Um dos alunos da turma começa por ditar o texto que escreveu e, depois, é a vez de um 
outro aluno continuar a ditar a partir do seu desenho. Não são permitidas perguntas e cada 
aluno só pode ditar o enunciado duas vezes. No final destapa-se a metade do quadro e 
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comparam-se as versões dos textos e dos desenhos, o que leva os alunos a aperceberem-se 
de dificuldades de comunicação e a verbalizarem a noção de comparação. A última situação 
de comparação é criada com a visualização e descrição do «Quarto de Van Gogh» (figura 5 – 
http://programanacionalensinoportugues.blogspot.com/2008/12/utilizao-das-tic-webquest.html -).

Figura 5. Atividade “O Quarto de Van Gogh” 

Neste blogue (http://pnep-agrupamentodepenacova-coimbra.blogspot.com – figura 6), em 
atividade durante o ano de 2009, quer o template quer os trabalhos dos alunos são de 
natureza multimodal, convocando vários canais da parte do utilizador; recurso a diferentes 
processos semióticos (verbal, não verbal, icónicos); heterogeneidade discursiva; convergência 
de suportes; contração do tempo.
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Figura 6. Blogue do Agrupamento de Penacova

Selecionar, eliminar, classificar, hierarquizar
Todos os professores se queixam de que os alunos recorrem à cópia/colagem de parágrafos, 
ou mesmo de textos da Internet, em trabalhos escolares. Tal prática deve-se, muitas vezes, 
ao facto de o aluno não dominar as operações mencionadas no título. Muito do trabalho do 
professor a partir do texto escrito em papel centra-se, frequentemente, no ajudar a selecionar 
a ideia-chave, a relacionar com as ideias secundárias, a pôr por ordem argumentos… Mas, 
muitas vezes, o ponto de partida é um único texto, ou dois ou três (a partir daí a situação 
material complica-se). Outras vezes, a informação já é dada estruturada, pronta a consumir, ao 
aluno (Veja-se o caso das fichas pedagógicas em formato PowerPoint ou outro e, sobretudo, 
o dos manuais que, num esforço de facilitar a tarefa do aluno, colocam a definição de um 
termo, uma cronologia, uma bibliografia do autor… em caixa (múltiplas caixas), ao lado de 
um texto em que determinado termo ocorre. O aluno é assim exposto a um texto multimodal, 
mas a multimodalidade é intencional. Com efeito, com os avanços da tecnologia de arranjo 
gráfico de manuais, o aluno não tem necessidade de sair do texto. A informação está 
selecionada, foi eliminada a que se revelou previamente desnecessária, a outra é classificada 
e hierarquizada. Com a Internet, a mediação acaba e o aluno sente-se, frequentemente, 
perdido. Neste caso, as possibilidades de alargamento do espaço de exposição discursiva 
do aluno são as mesmas das de qualquer utilizador. A multimodalidade decorre da própria 
tecnologia, do dispositivo adotado, da multimodalidade intrínseca ao texto, da materialidade 
gráfica e semiótica deste, com parágrafos diferentes, com mais caixas, com informação 
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múltipla colocada em vários espaços do ecrã,.. com hiperligações (correspondentes às notas 
de rodapé nos textos escritos, mas muito mais abertas…) recorrendo a diferentes linguagens 
e códigos. Desta constatação resulta a necessidade de a Escola não pedir ao aluno para 
«pesquisar em casa», mas de ensinar o aluno a orientar-se nos motores de pesquisa, a 
selecionar os sítios que mais provavelmente lhe fornecem informação relativa ao assunto, 
a eliminar informação desnecessária, a hierarquizar essa informação a partir de critérios… 

Vejamos um exemplo de uma proposta pedagógica, no 1.º ciclo. A necessidade de pesquisar 
surge por exemplo ligada a um projeto de texto sobre animais. Neste caso, a partir de um 
motor de pesquisa (figura 7 – http://www.google.com/search?client=gmail&rls=gm&q=anima
is), as crianças vão organizar referências por ordem de importância, devendo posteriormente 
comparar e justificar a ordem estabelecida pelos diferentes grupos. Deverão, por exemplo, 
chegar à conclusão de que uma enciclopédia ou uma página de manual da especialidade 
deverá estar antes de um blogue da autoria de trabalhos de alunos do 1.º ciclo, mas poderão 
talvez optar pela ordem inversa… Terão possivelmente de eliminar a página dos «10 animais 
engraçados» de um trabalho «científico», ou não…

Figura 7. Motor de busca

As nuvens de conceitos, disponíveis em Wordle (http://www.wordle.net/create – figura 8), 
por exemplo, são dispositivos multimodais. O software de tipo lexicográfico permite visualizar 
sob a forma de nuvem as ocorrências dos vários termos de um texto. Na brochura referida, 
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sugerimos que as crianças façam nuvens a partir de textos, que construam nuvens que 
depois transformem em textos. O número de ocorrências de um termo num texto explica a 
materialidade gráfica da nuvem5.

Figura 8. Wordle

Uma outra atividade apresentada na referida brochura e nas ações de formação do PNEP, 
para familiarizar os formandos com o formato de chat, consiste numa declinação de uma das 
primeiras matrizes de construção de histórias intitulada Tarot des mille et un contes, de Francis 
Debyser6. Cada aluno ou formando começa por imaginar um espaço e vai descrevê-lo no chat, 
na linha de «chain stories»7. A partir de certa altura, o professor pede para imaginarem um 
herói e todos o descrevem, o amigo, o inimigo e assim sucessivamente, na linha da prática 
habitual a partir de matrizes de textos narrativos. O que difere pelo facto de se adotar este 
dispositivo comunicativo é o tipo de produção já que o chat cria muitos mais cenários. A 
produção em simultâneo (quase) de vários enunciados é uma muito rápida

5 A nuvem permite até motivar os alunos para a correção de erros, retomando uma prática escolar desqualificada: 
a cópia dos erros ortográficos x vezes. Neste caso, os alunos brincam com as palavras em que têm dificuldades, 
avaliando o seu grau de dificuldade, escrevendo/copiando mais vezes as mais difíceis. Através deste software a 
criança não só escreve ou pede ao computador que copie as palavras que escreveu, mas cria a sua própria nuvem 
de correções. 

6 Editions École des Loisirs

7 http://www.chainstories.eu/index.php?id=15&L=5
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e fecunda. Exige, numa segunda fase, a eliminação, a seleção de participações (rápidas e, 
portanto, com abreviaturas, erros, imprecisões…), levando a um trabalho sobre a coesão e 
a coerência e de natureza metalinguística para se conseguir chegar à construção de três ou 
quatro histórias com sentido.

Comparar diferentes suportes
o tratamento da multimodalidade da informação implica a compreensão de linguagens híbridas, 
de novas linguagens. O YouTube disponibiliza vídeos que combinam “declinações” de pinturas 
e de trechos de compositores famosos. Consideremos o vídeo “The Dave Brubeck Quartet” 
(http://www.youtube.com/watch?v=eoKmh1S6qnc&feature=related – figura 9). Neste caso, as 
crianças ouvem o vídeo ao mesmo tempo que se deslocam no espaço, mais rapidamente, 
mais lentamente, levantando as mãos…como entenderem. Depois ouvem novamente o vídeo, 
mas fazendo riscos num papel. Em seguida, escrevem todas as palavras que lhes ocorreram 
durante as fases precedentes. Poderão, ainda, agrupar as palavras sugeridas no quadro, 
colocá-las por uma determinada ordem e decidir que tipo de texto gostariam de escrever 
ao lado do desenho feito.

Figura 9. Vídeo “The Dave Brubeck Quartet”

No exemplo seguinte, propomos uma atividade que desenvolvemos, nas primeiras aulas de 
educação plurilingue, com professores do 1.º Ciclo, retomando parte da atividade referida com 
as nuvens. Os alunos tinham de dividir o espaço da folha, segundo a regra bem conhecida 
de alguns pintores. Depois tinham de escrever 5 palavras em língua estrangeira, um verso 
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de um poema de que se lembrassem, 5 palavras que os definissem, 5 adjetivos e algumas 
palavras que tivessem dificuldade em dizer ou escrever («pejorativo», «intervim»…). Teriam de 
escolher um pintor e pintar à maneira de… (figura 10):

Figura 10. Perfil multimodal de uma aluna

Depois, a visita virtual do Museu Modern Art8 permitiu o encontro com esta tela e a descoberta 
da vida de Van Gogh: 

8 http://www.moma.org/interactives/destination/destination.html



345Clara Ferrão Tavares

Figura 11. Visita virtual a Museu de Arte Moderna

Retomando a definição de multimodalidade, nesta atividade houve convergência de suportes, 
de linguagens, apelo a diferentes sentidos, escrita manual e digital, apropriação de diferentes 
literacias multimodais.

Numa pesquisa nos dispositivos de partilha de apresentações na Internet «PNEP powerpoint» 
(19 800 resultados), encontramos vários tipos de apresentação: centradas na descrição das 
atividades realizadas, apresentações dos portefólios, reprodução de histórias infantis, fichas 
(em formato mais ou menos «tradicional»), alguns trabalhos dos alunos (um exemplo na 
figura 12). Muitas apresentações revelam o trabalho feito sobre escrita, por professores e 
alunos, sendo, nomeadamente, visível o percurso de preparação para a produção textual.

Refira-se, no entanto, que, embora sob o ponto de vista técnico, o PowerPoint tivesse sido 
facilmente adotado pelos professores e alunos, do ponto de vista multimodal e didático, os 
documentos encontrados na Internet não têm em conta as vantagens comunicativas do 
suporte, reproduzindo, quase sempre, o formato das fichas em papel. Este é um assunto 
que analisamos em outro texto (Ferrão Tavares, 2011).

Não abordamos neste artigo formatos de escrita que derivam do uso de novos dispositivos 
comunicativos, dado que não foram objeto de análise no âmbito do PNEP e que também 
não surgiram nos sítios consultados. Refira-se, no entanto, que, no que diz respeito aos SMS, 
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estes não só permitem uma reflexão sobre fonética e ortografia, mas muitas vezes sobre 
metáforas que estão na base dos códigos partilhados pelas comunidades (J. Fróis, 2012)9.

 

Figura 12. Reprodução de diapositivo de uma escola10

Conclusões
Como reflexão final, convém sublinhar que os alunos «pronetários» estão hoje expostos a 
textos multimodais e escrevem muitos textos multimodais, na Escola, mas sobretudo na 
vida quotidiana. Fora da Escola, escrevem sobretudo textos com função comunicativa; 
a Escola pede-lhes que leiam e escrevam sobretudo textos epistémicos com dimensão 
multimodal: textos de construção de conhecimento em diferentes matérias. Daí, muitas 
vezes, uma certa recusa da leitura e escrita escolares, necessárias para o sucesso em todas 
as disciplinas e para o sucesso extraescolar. Estas duas funções não podem ser vistas de 
forma compartimentada. As crianças, do mesmo modo como nós o fazemos, adquirem 
«saberes escondidos»11 dos quais, por vezes, nem se dão conta, sendo necessário que os 
professores os ajudem a estabelecer pontes entre esses saberes «informais» e os «formais». 

9 A autora, apoiando-se na leitura de vários estudos sobre esta escrita, faz algumas propostas no sentido da sua 
utilização, moderada, em contexto de sala de educação plurilingue.

10 https://www.google.pt/search?q=pnep+power+point+&rlz=1C1ARAA_pt-PTPT436PT443&aq=f&sugexp=chrome,m
od=18&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=pnep+power+point&hl=pt-PT&rlz=1C1ARAA_pt-PTPT436PT443&prmd=im
vns&ei=ySljUIDYOtGYhQeWpoCAAw&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=823d0ec977a2ef56&bi
w=1024&bih=677

11 Título do último número da Revista Études de Linguistique Appliquée.
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Alargar o repertório discursivo dos alunos é uma das funções da Escola, até porque alunos 
de meios sociais desfavorecidos são geralmente expostos a um repertório limitado de 
géneros discursivos (cf. Beacco et al., 2010), bem como de linguagens icónicas e de formas 
de expressão. A Internet veio abrir portas à entrada em exposições, museus, livros, sendo 
necessário que a escola abra esta porta para todos os alunos. Veio tornar possível a partilha 
do conhecimento, mas os alunos nem sempre têm consciência da distinção entre «pensamento 
partilhado» e «pensamento individual» que tem de ser respeitado e construído. Por isso, 
para além de, na didática da leitura e da escrita, se terem de ter em conta as funções da 
escrita, os processos de escrita e os dispositivos nos quais os textos vão ser «encenados», 
também são fundamentais os processos de construção desse pensamento partilhado. 

Se «somos aquilo que partilhamos», enquanto formadora, temos a função de partilhar 
pensamento, continuando este texto no dispositivo multimodal que criámos: A Universidade 
de Pasárgada: http://universidadedepasargada.blogspot.com/. Esta relação com a escrita, 
a construção contínua que estabelecemos com ela no tempo, é outra das novidades das 
novas escritas. 
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