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Equipa
• Investigadores jovens e seniores
• Professores de todos os níveis de ensino, no contexto da
investigação (mestrado, doutoramento, pós-doutoramento,
sabáticas, projetos…) e da formação – inicial, contínua

“O princípio de uma didática da produção escrita é
que os objetivos sociais, tal como definidos pela
política escolar de um determinado país, são
absolutamente prioritários, e que a teoria deve
estar ao serviço desses objetivos sócio-políticos.
Isso significa que não devemos simplesmente
‘aplicar’ as teorias ao ensino (rejeição do
aplicacionismo), mas, ao contrário, escolher
elementos teóricos que pareçam ser úteis e adaptálos no quadro dos programas e dos métodos de
ensino (princípio da transposição didática)”.
(Bronckart, 2010, p. 171)

«(…) autant les recherches ont porté sur la
planification et sur le retour sur le texte, autant les
problèmes posés par la mise en texte ont été
négligés. En fait, cette composante - qui était quasivide dans le modèle de Hayes et Flower (1980) n'est que partiellement étudiée par le modèle de
Levelt. Celui-ci, en se limitant à la production des
mots et des phrases, ne traite pas de
l'enchaînement des phrases, et donc de la structure
des textes et des problèmes que pose sa
production.»
(Fayol, 2007)
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(Adam, 2001; Bronckart, 1996; Coutinho, 2009; Schneuwly & Dolz, 2004;
Pereira, 2008, no prelo; Pereira et al., 2000, 2010; Barré-De Minic, 2000)

“O objetivo primeiro é o de instrumentalizar o
aprendiz para que ele possa descobrir, com seus
camaradas, as determinações sociais das situações de
comunicação assim como o valor das unidades
lingüísticas no quadro de seu uso efetivo. Nesta
segunda
opção
estratégica,
as intervenções
sistemáticas do professor desempenham um papel
central para a transformação das interações entre o
aprendiz e o texto.”
Schneuwly & Dolz, 2010, p. 40
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• “Ao descaracterizar o aluno como sujeito,
impossibilita-se-lhe o uso da linguagem”.
(W. Geraldi, 2001, p. 128)

• “Como dar ao aluno o direito a ser sujeito dos
seus escritos, sem cair naqueles lugares tão
comuns de o deixar desamparado perante tarefa
tão complexa ou de o submeter à produção escrita
de textos que já rotinizou enquanto jovem e,
portanto, já conhece – eis o desafio”.
(Pereira & Cardoso, 2012)

Estudo de formação e ensino /

Produção de TEXTO 1
Alunos de grupos experimentais (GE) – 4.º, 6.º e 9.º anos – e de grupos de controlo (GC) (um
de cada nível)

Estudo de discursos sobre as
práticas

Questionário a professores e a
alunos para caracterizar:
… práticas de ensino da escrita
nos 4.º, 6.º e 9.º anos – em
Português e noutras disciplinas
(História, Ciências, Geografia,
Matemática)
…práticas de escrita escolares e
extraescolares nos 4.º, 6.º e 9.º
anos

Questionário a alunos e a professores
Programas de formação de professores (de 4.º, 6.º e 9.º anos) - 50 horas
Textos trabalhados: Poesia, Fábula, Carta de reclamação, Artigo enciclopédico
Construção de materiais didáticos
Reflexão final
Intervenção Didática
Observação e gravação audiovisual de algumas aulas
Produção de TEXTO 2 (alunos de GE e de GC)
Questionário final a alunos (cujos professores participaram no programa de formação)
Entrevistas de autoconfrontação a professores (Clot, Faita, Fernandez, & Scheller, 2000)
Análise de aulas – estudo sinóptico (Schneuwly, Dolz, & Ronveaux, 2006; Schneuwly &
Thévenaz-Christen, 2006)
Análise da evolução registada nos textos dos alunos
Definição de parâmetros de géneros textuais…
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•

Objetivos
– Construir conhecimento sobre a forma de ensinar os alunos do EB a produzir
–
–
–
–

•

textos de vários géneros ;
Desenvolver e validar materiais pedagógico-didáticos para o ensino de diferentes
géneros textuais;
Compreender lógicas de formação capazes de contribuir para o desenvolvimento
profissional do ensino da produção escrita;
Construir Cadernos de (auto) formação para o ensino de determinados géneros de
textos;
Conhecer discursos e práticas de (ensino) da escrita - alunos e professores;

Vetores de ação
– definição de um modelo teórico de atuação didática para o ensino da escrita de
diferentes géneros textuais;
– elaboração de sequências de ensino, com os respetivos materiais a utilizar in loco,
consentâneas com os princípios teóricos definidos;
– validação destes mesmos materiais pedagógico-didáticos, num contexto de
formação de professores, no sentido de fomentar uma efetiva apropriação
docente.

Estudo 1 – dados recolhidos - Fábula
Grupos de controle (GC)

Grupos experimentais (GE)

3 turmas

15 turmas

4.º ano
6.º ano
9.º ano

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

 Questionário inicial a
professores (3)
 Questionário inicial a alunos
(52)
 Produções textuais iniciais
(52)
 Produções textuais finais (50)

 Questionário inicial a professores/formandos
(15)
 Questionário inicial a alunos (300)
 Questionário final a alunos (opcional - 152)
 Produções textuais iniciais (297)
 Produções textuais finais (280)
 Gravações de aulas – 4.º ano – 6 aulas
 Entrevistas de auto-confrontação – a professor
do 4.º ano de escolaridade
Memórias descritivas dos formandos (15)

Alunos do 8.º
“Todas estas actividades foram realizadas pelos
alunos com abertura e interesse, o que não aconteceu
com o texto inicial que foi escrito com pouco
empenho e dedicação.
De acordo com a ficha de auto-avaliação cedida aos
alunos no final dos trabalhos, a maioria considerou
terem sido benéficos, úteis e práticos todos os
recursos disponibilizados, assim como as diferentes
etapas seguidas na implementação da sequência.”

P1

P2

GE 7
–
4.º
ano

100% fábulas
11 animais diferentes
45,5 % descrição de personagens
81,8% localização da ação no tempo
18,2% localização da ação no espaço
72,7% enunciam um problema / conflito real
81,8% presença de fim coerente
90,9 % presença de uma moral (54,5% explícita)

100% fábulas
15 animais diferentes
44,4% descrição de personagens
100% localização da ação no tempo
88,9% localização da ação no espaço
100% enunciam um problema / conflito real
100% presença de fim coerente
100% presença de uma moral (explícita)

GE
10 –
4.º
ano

54% fábulas
26 animais diferentes
37,5 % descrição de personagens
12,5% localização da ação no tempo
12,5% localização da ação no espaço
70,8% enuncia m um problema / conflito real
45,8% presença de fim coerente
37,5 % presença de uma moral (12,5% explícita)

91% fábulas
15 animais diferentes
47,8% descrição de personagens
21,7% localização da ação no tempo
13% localização da ação no espaço
100% enunciam um problema / conflito real
91,3% presença de fim coerente
87% presença de uma moral (52,2% explícita)

 Tratamento

de dados – em curso
 Resultados esperados:
.

• Gerar conhecimento acerca das práticas de escrita

escolar e extraescolar, a nível nacional, de alunos dos
anos finais de cada um dos três ciclos da escolaridade
básica;
• Identificar as TIC mais utilizadas pelos alunos na sua
produção escrita escolar e também na sua escrita livre;
• Compreender o modo de utilização dessas tecnologias
pelos alunos na produção textual, em contextos
formais e não formais;

 Resultados

esperados:

• Comparar a relação que os alunos do EB estabelecem com a

escrita, em. contextos escolares, com a que desenvolvem em
contextos extraescolares, com e sem mediação das TIC;
• Contribuir para a produção de conhecimento orientado

para o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino
da escrita, rentabilizando saberes extraescolares para a
construção de saberes escolares e a promoção de um uso
criterioso das TIC.
(Tese de Doutoramento em curso – Célia Graça, 2011-…)
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