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I – Introdução 

Pretende-se com a presente monografia apresentar o resultado da adopção de 

uma estratégia didáctico-pedagógica do ensino faseado da escrita enquanto processo. 

Definiu-se como público-alvo do estudo de caso uma turma do 11º Ano da Escola 

Secundária Cónego Jacinto, turma onde se realizou o estágio pedagógico, com o 

objectivo de dinamizar um conjunto de estratégias específicas que levassem os alunos a 

apreender a escrita enquanto processo, avaliando as mais-valias daí advenientes e os 

tipos de dificuldades ainda remanescentes no processo da produção escrita.  

Este trabalho encontra-se dividido em duas partes: a primeira parte, a das 

referências teóricas que sustentaram a presente pesquisa apresenta-se como revisão 

teórica sobre pressupostos atinentes à abordagem por competências: perspectiva sócio 

construtivista de construção do conhecimento do aluno; à leitura no âmbito da 

abordagem por competências; à escrita no âmbito da abordagem por competências; os 

modelos processuais da escrita; actividades de antecipação de conhecimentos no 

processo de produção textual e, finalmente, a escrita na escola e na aula de português: o 

papel da escola e dos professores na dinamização do ensino da escrita enquanto 

processo.  

Na segunda parte, a da parte prática - o âmago da monografia - descreve –se a 

experiência de realização de um estaleiro de escrita recreativa, numa turma de 11º ano 

de escolaridade da Escola Secundária Cónego Jacinto, com base nas três fases que 

integram a produção escrita. Enquadrou-se esta experiência no âmbito da leitura 

extensiva (Amor, 1983) de uma narrativa literária, de forma a dinamizar e 

contextualizar o estaleiro de escrita. 

Em suma, pela natureza dos processos que este trabalho procurou levar a cabo, 

no momento em que se assiste a uma profunda reflexão sobre a revisão curricular, 

entendeu-se ser pertinente que a competência da escrita nas vertentes da compreensão e 

da expressão contribua para a edificação de um projecto de vida com sentido para os 

alunos do 3º ciclo, 11º ano de escolaridade, e que pela abertura da compreensão e 

expressão escrita, aqueles encontrem a oportunidade de participar activamente na 

construção de um mundo melhor. Para isso é preciso que os alunos adquiram estratégias 

que lhes permitam resolver as suas próprias dificuldades e compreender que não devem 

desistir nunca perante os obstáculos, pelo contrário, devem antes adoptar procedimentos 

para ultrapassá-los.    
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Podemos considerar que uma boa compreensão da actividade de produção 

escrita será uma construção que desejamos alicerçar na reflexão aberta, no trabalho 

individual e no desenvolvimento do espírito crítico, princípios que considerámos serem 

orientadores de uma cidadania actuante e propiciadores do enriquecimento dos alunos, 

como escritores do mundo.  

 

O presente trabalho poderá contribuir para a melhoria da autoconstrução do 

conhecimento sobre a escrita enquanto processo criativo, no 3º ciclo do ensino 

secundário, visto que as actividades que estimulam a criatividade e a livre exposição das 

ideias, enquadradas em diferentes fases da produção escrita conquistam resultados 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 7 

II. Justificação do tema  
 

A competência da expressão escrita é muito importante para o desenvolvimento 

escolar do aluno e determina muitas vezes o seu sucesso ou insucesso, por se tratar de 

uma actividade curricular e transversal, quer à aprendizagem de outros conteúdos, quer 

a actividades de avaliação. Apesar da sua reconhecida importância é encarada pelos 

alunos como uma actividade particularmente difícil, podendo tornar-se ainda mais se a 

actividade de produção escrita for apresentada sem qualquer objectivo: “o acto de 

escrever deve ser sempre precedido da explicitação da finalidade (para quê), do 

destinatário (a quem) e do conteúdo (o quê) e do como” (MATOS et al, 1997: 18)
1
.  

Consultado o programa da disciplina de Língua Portuguesa do primeiro ciclo do 

Ensino Secundário em Cabo Verde, constatou-se que se prevê o ensino-aprendizagem 

da escrita como um conjunto de processos complexos e complementares entre si:  

 

a escrita, quer seja orientada ou livre, pressupõe uma planificação, redacção e 
revisão. Em qualquer dessas fases registam-se processos mentais de complexidade 
crescente, que o professor deve conhecer para poder apoiar o aluno com 
orientações didácticas que lhe possibilitam a aquisição ou o desenvolvimento de 
estratégias próprias de execução da actividade e dos produtos específicos da escrita 

(MATOS et al, 1997: 18).  
 

Esta concepção do ensino da escrita como um conjunto de processos mostra que 

subsiste a preocupação, da parte do Ministério da Educação, de repensar o ensino da 

escrita, no contexto escolar cabo-verdiano, a partir do primeiro ciclo do Ensino 

Secundário. O referido programa do primeiro ciclo prevê um conjunto de objectivos de 

aprendizagem para cada fase da escrita – planificação, redacção e revisão -  adequando 

a esses objectivos estratégias e conteúdos que permitam que o aluno gradualmente se 

autonomize na produção escrita. Se este programa tivesse sido operacionalizado nos 

moldes propostos, no terceiro ciclo do ensino secundário não se encontrariam alunos 

que desconhecessem que o processo de produção escrita obedece a fases distintas, mas 

complementares entre si.  

No entanto, durante a experiência analisada no ano de estágio pedagógico com 

uma turma de décimo primeiro ano de escolaridade, constatou-se que os alunos além de 

manifestarem dificuldades nas actividades de produção escrita, não estavam habituados 

                                                
1  - PROGRAMA DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 1º CICLO 7º E 8º ANO, MECC, 

Tipografia Santos, Praia, 1997.  
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a planificar, redigir e rever os seus textos. Na verdade, neste último ciclo de 

aprendizagem – o terceiro - seria de esperar que os alunos tivessem já desenvolvida a 

competência a nível da produção de enunciados escritos e na elaboração de textos mais 

complexos em termos formais e de conteúdo. Como este objectivo está ainda aquém das 

metas preconizadas e tendo em conta que as actividades de expressão escrita fazem 

parte da planificação anual da Disciplina de Língua Portuguesa, décimo primeiro ano de 

escolaridade, o desenvolvimento desta competência exige que sejam retomadas (ou 

implementadas) na sala de aula estratégias adequadas ao ensino da escrita como 

processo – veja-se o segundo objectivo abaixo citado da planificação – “Reconhecer 

orientações que ajudam na produção de textos diversos”:  

 “Produzir textos escritos; 

 Reconhecer orientações que ajudam na produção de 

textos diversos; 

 Elaborar um resumo por palavras, expressões, frases 

chaves e esquemas. 

 Elaborar uma dissertação”2 

 

No entanto, a situação dos alunos nesta competência da língua portuguesa 

continua aquém das metas preconizadas. Durante a experiência do estágio pedagógico 

numa turma do décimo primeiro ano de escolaridade, área de ES, verificou-se que os 

alunos são de facto capazes de produzir um texto escrito. Também se verificou que os 

alunos gostam de escrever sobre temas de escolha livre, mas encaram as actividades de 

escrita como um produto, não estão habituados a planificar, redigir e rever os seus 

enunciados. Isto significa que um dos objectivos de aprendizagem previstos na 

planificação – “Reconhecer orientações que ajudam na produção de textos diversos” 

não está a ser atingido – os alunos ainda não encaram a escrita como processo.  

 

Sabe-se que a escrita não é apenas importante pela construção de conhecimento 

que gera. Por isso, os professores de Língua Portuguesa devem repensar o modo como a 

escrita tem vindo a ser ministrada na sala de aula a fim de dinamizar estratégias que 

possam incentivar o interesse do aluno pela escrita, para que este continue a ampliar 

conhecimentos, desenvolvendo a compreensão, a competência comunicativa, o espírito 

crítico e enriquecendo o seu horizonte cultural, cultivando progressivamente o gosto 

                                                
2 Estes objectivos encontram-se descritos na Planificação Anual/Trimestral da Disciplina de Língua 

Portuguesa Ano lectivo 2008/2009 – 11º Ano de Escolaridade – Áreas: CT; ES e Artes.   
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pela escrita e suas respectivas etapas. Por fim: que seja capaz de produzir textos que lhe 

permitam comunicar com o mundo. 
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III. Questões de investigação 

 

- Como ensinar a escrita enquanto processo integrado? 

  

- Como dinamizar actividades de escrita extensiva a partir da leitura literária? 

 

 

 

 

IV. Objectivos 

 

 
- Rever conceptualmente as noções de leitura e de expressão escrita, no âmbito da 

abordagem por competências; 

 

 

- Explicar a pertinência do ensino da escrita enquanto processo; 

 

 - Identificar os modelos processuais da escrita; 

 

- Analisar o papel da Escola e do professor enquanto agentes dinamizadores da 

produção escrita como processo; 

 

 - Identificar as estratégias didáctico-pedagógicas adoptadas pelos professores e as 

actividades que os alunos desenvolvem na aula de língua portuguesa no âmbito da 

produção escrita;  

 

- Apresentar um modelo de texto enquanto actividade de antecipação de conhecimentos 

sobre a escrita extensiva; 

 

-Propor uma estratégia didáctico-pedagógica que auxilie os alunos na execução de 

actividades de escrita extensiva, passando pelas três fases da produção escrita – 

planificação, textualização e revisão.  
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V. Enquadramento metodológico 

Ao pretendermos realizar um estudo científico em educação questionámos 

sempre os critérios da cientificidade que deverão orientar o seu desenvolvimento. Daí 

que qualquer trabalho de carácter científico que se pretenda desenvolver, deva ser 

baseado num conjunto de técnicas e procedimentos seleccionados em função dos 

objectivos e sustentados por quadros teóricos de referências.  

Assim, pela natureza deste trabalho, no enquadramento metodológico 

procuramos responder a duas questões de pesquisa – como ensinar a escrita enquanto 

processo integrado? Como dinamizar actividades de escrita extensiva a partir da 

leitura literária? As respostas a estas questões foram orientadas a partir da formulação 

de sete objectivos específicos.  

 

A vertente teórica de Mãos à\na Obra – Oficinas de escrita criativa – uma 

abordagem didáctico-pedagógica do ensino faseado da escrita no terceiro ciclo do 

ensino secundário procurou, através da revisão conceptual e da análise documental, 

orientar-se pelos cinco primeiros objectivos específicos: rever conceptualmente as 

noções de leitura e de expressão escrita, no âmbito da abordagem por competências; 

explicar a pertinência do ensino da escrita enquanto processo; identificar os modelos 

processuais da escrita; analisar o papel da Escola e do professor enquanto agentes 

dinamizadores da produção escrita como processo; identificar as estratégias didáctico-

pedagógicas adoptadas pelos professores e as actividades que os alunos desenvolvem na 

aula de língua portuguesa no âmbito da produção escrita. A vertente prática de Mãos 

à\na Obra – procurou, através da análise documental e da experiência de realização de 

um estaleiro de escrita recriativa, orientar-se pelos dois últimos objectivos específicos: 

apresentar um modelo de texto enquanto actividade de antecipação de conhecimentos 

sobre a escrita extensiva; propor uma estratégia didáctico-pedagógica que auxilie os 

alunos na execução de actividades de escrita extensiva, passando pelas três fases da 

produção escrita – planificação, textualização e revisão.  

 

O enquadramento teórico foi baseado nos seguintes autores de referência: 

Gomes et allii (1991); Amor (1993), Barbeiro et al (2007); Giasson (1993); Fisher 

Glória et allii (1989) Martins et al (1998); Matos et al (1997) e Vigotsky (1988); no 
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enquadramento metodológico descrevemos o quadro metodológico do trabalho baseado 

na experiência de explicar, numa turma do 11º ano, os três estágios da expressão escrita. 

A seguir, tomou-se como exemplo um texto da literatura infanto-juvenil e solicitou-se à 

turma que planificasse, redigisse e corrigisse, após a leitura, uma história alternativa. 

Realizada a experiência, procedeu-se a uma descrição e análise qualitativa dos 

resultados obtidos (subpontos 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1), através do comentário dos 

progressos verificados, dificuldades diagnosticadas e feedback colectivo. Finalmente, 

teceram-se as considerações finais e indicaram-se sugestões, momento que encerra a 

presente pesquisa.  
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VI. Enquadramento teórico 
 

6.1 Mãos à obra e na obra – a abordagem por competências: perspectiva sócio-

construtivista de construção do conhecimento do aluno. 

 

  “Competence is the ability to do something well or effectively” 
      Collins COBUILD Dictionary  

 VALADARES (2007: 3) define competência como “um conjunto de 

saberes estabilizados, um saber fazer e um saber para quê ou porquê, que introduz na 

competência a dimensão distintiva da mera capacidade técnica”. Num momento em que 

no tocante à Didáctica das Línguas, tanto se fala da capacitação do aprendente no 

sentido de este ser capaz de articular o conhecimento científico com a capacidade de o 

colocar em prática em diferentes situações comunicativas
3
, é fundamental compreender-

se como é que a abordagem por competências se dinamiza em contexto de sala de aula, 

no sentido de desenvolver equilibradamente as quatro competências essenciais em 

Língua Portuguesa com destaque, no âmbito da presente monografia, para a 

competência da expressão escrita.   

 A abordagem comunicacional do ensino da língua, tendo por base o 

desenvolvimento da competência comunicativa, pressupõe um processo de ensino-

aprendizagem centrado na perspectiva sócio-construtivista do conhecimento do aluno. 

Esta perspectiva, como se verá adiante, combinada com a abordagem comunicacional, 

permite uma gradual partilha e subsequente aquisição de conhecimentos, aspecto 

fundamental, em particular, na concepção do ensino-aprendizagem da escrita enquanto 

conjunto de processos que se apreende gradualmente. É neste sentido que o presente 

subcapítulo se debruçará sobre a abordagem por competências e a perspectiva sócio-

construtivista de Vygotsky para, nos capítulos seguintes, se enquadrar a abordagem 

comunicativa e sócio-construtivista da escrita enquanto processo.  

   

 

  A questão das competências não se restringiu exclusivamente ao âmbito 

do processo de ensino-aprendizagem escolar. Começou por definir-se como uma 

estratégia de capacitação de recursos humanos, aplicável em contextos laborais. 

                                                
3 Abordagem confirmável na concepção, por exemplo, do programa para a disciplina de Língua Portuguesa 
para os sétimo e oitavo anos de escolaridade em Cabo Verde em 1992.  
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Posteriormente, assumiu particular relevância nos sistemas educativos enquanto 

estratégia pedagógica de associação do conhecimento à aplicabilidade prática do 

mesmo. Esta aplicação da abordagem por competências em contexto escolar, como 

afirma MAUÉS et al (s/d: 2), adveio da “necessidade de adequar a escola às mudanças 

que vêm se processando tanto na base material de produção, com a chamada revolução 

tecnológica e a consequente geração de uma reestruturação produtiva, quanto nos níveis 

social e político”
4
. 

 No contexto do ensino-aprendizagem das línguas, Dell Hymes apud 

FISCHER et alli (1989: 35) defendeu a abordagem por competências argumentando que 

o ensino da língua deveria centrar-se no desenvolvimento da competência comunicativa 

do aluno – daqui a noção de abordagem comunicativa do ensino da língua. Para 

Hymes, a competência deixou de significar exclusivamente o conhecimento explícito da 

gramática e do vocabulário da língua, passando a integrar o conhecimento das regras 

sócio-culturais que regem o comportamento verbal e, portanto, um domínio profícuo da 

língua em situações reais de comunicação (cf. FISCHER et alli, 1989: 35). 

 Neste sentido, ler, falar, ouvir e escrever passam a fazer parte de um 

conjunto integrado e complementar entre si para que o falante desenvolva a 

competência comunicativa. Como a própria expressão indica, comunicar implica 

interagir com o meio envolvente em diversas situações de interacção directa e/ou 

mediada (ouvir e falar) ou diferida (ler e escrever). Assim se define, portanto, 

competência comunicativa: “a capacidade de quem fala ou escreve saber seleccionar as 

formas linguísticas adequadas ou apropriadas a cada situação: quando falar, sobre que 

falar, com quem, onde, de que modo” (NASCIMENTO et al., 2003: 20). A competência 

comunicativa privilegia, deste modo, um ensino da língua voltado para a interacção, isto 

é, a função da língua passa a ser essencialmente a da comunicação. Sob estes princípios 

“a aula de língua passa a ser o espaço de comunicação por excelência, em que o aluno, 

enunciador privilegiado, se sente permanentemente confrontado com situações e 

contextos estimuladores da interacção verbal”. (MATOS & LOPES, 1997: 3). 

 A articulação entre a abordagem comunicativa e a perspectiva sócio-

construtivista do ensino-aprendizagem (neste contexto, da língua) concretiza-se 

                                                
4 In: MAUÉS, Olgaises Cabral, Duas Perspectivas Diferentes em Relação à Abordagem por 

Competências no Ensino : Os Casos do Brasil e do Québec. Artigo consultado no site 

www.anped.org.br/reuniões/25/olgaisesmauest, no dia 01  de Junho de 2009, às 15 h 00.  

 

http://www.anped.org.br/reuniões/25/olgaisesmauest
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precisamente no termo interacção. Segundo VYGOTSKY apud ZINANI et allii 

(2007:394):  

 

o desenvolvimento pode se processar em dois níveis: o atual e o potencial. O 

nível de desenvolvimento atual consiste no conjunto de atividades que o sujeito 
pode desempenhar sem auxílio, autonomamente. O nível de desenvolvimento 

potencial é formado pelo conjunto de atividades que podem ser realizadas com 

ajuda ou orientação de outras pessoas. A comparação entre esses dois níveis 

estrutura um conceito particularmente significativo, o conceito de zona de 
desenvolvimento proximal, assim enunciado: “Ela é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou 

em colaboração com companheiros mais capazes” (VYGOTSKY, 1988, p. 97)
5
. 

 

Da citação acima, depreende-se que a zona de desenvolvimento proximal do 

conhecimento e da capacitação do indivíduo dá-se em contexto de interacção, através do 

referido conjunto de “atividades que podem ser realizadas com ajuda ou orientação de 

outras pessoas.” Tal significa que num contexto de ensino-aprendizagem de uma língua, 

quanto maior for o nível de interacção professor/aluno e aluno/aluno, mais se estimula a 

competência comunicativa e a construção de conhecimento que se adquire a partir das 

actividades desenvolvidas em torno  das quatro competências essenciais da língua.  

É neste sentido que a abordagem comunicativa do ensino da língua se articula 

com a perspectiva sócio-construtivista da zona de desenvolvimento proximal – se “a 

aula de língua passa a ser o espaço de comunicação por excelência, em que o aluno, 

enunciador privilegiado, se sente permanentemente confrontado com situações e 

contextos estimuladores da interacção verbal” (MATOS & LOPES, 1997: 3), então esse 

espaço de comunicação tornar-se-á tanto mais profícuo quanto maior for o nível de 

interacção entre os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem em contexto 

escolar, local de convivência social por excelência.  

Relacionando a abordagem por competências, com enfoque no desenvolvimento 

da competência comunicativa, com a perspectiva sócio-construtivista de Vygotsky no 

ensino-aprendizagem da escrita como processo, pode dizer-se que o docente é um 

elemento fundamental neste contexto. A experiência prática efectuada numa situação 

muito específica de ensino-aprendizagem da disciplina de Língua Portuguesa permitiu 

verificar que numa primeira fase de interacção – professor/aluno – é possível orientar os 

alunos para o carácter social e interactivo tanto da leitura como da escrita. Numa fase 

                                                
5 Apud ZINANI et allii (2007:394).  
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posterior e já num momento de implementação de estratégias de intervenção global 

(aspecto a desenvolver nos capítulos sequentes), ao propor-se o trabalho de grupo, 

verificou-se que o nível de interacção entre alunos permitiu aumentar a zona de 

desenvolvimento proximal, o que se reflectiu na qualidade artística dos resultados 

tocantes à produção escrita.  

Explicitada a relação entre a abordagem por competências em articulação com a 

perspectiva sócio-construtivista do conhecimento, passa-se agora a uma reflexão aturada 

sobre as competências da leitura e da escrita, destacadas no presente trabalho como 

Mãos na Obra e Mãos à Obra, especificamente.  

 

6.1.1 Mãos na Obra - A leitura no âmbito da abordagem por competências 

Pode afirmar-se, como ponto de partida para o presente subcapítulo, que um 

leitor competente poderá tornar-se, subsequentemente, num escritor competente. Uma 

vez que a modalidade da leitura extensiva integra actividades de produção escrita, é 

fundamental compreender-se o papel do desenvolvimento da competência da leitura 

como uma das bases para o desenvolvimento da competência da expressão escrita. 

Neste sentido, o presente subcapítulo visa apresentar uma reflexão sobre o conceito de 

leitura interactiva, já que articuladamente com a competência da leitura: “o acesso à 

cultura escrita e aos seus modos de ocorrência e formalização supõe o convívio e a 

observação/manipulação do escrito, isto é, a associação criteriosa das práticas de leitura 

e de escrita” (AMOR, 1993: 121).  

   

No âmbito da abordagem por competências, “a leitura transforma a informação 

escrita em conhecimento e promove o desenvolvimento do imaginário, do espírito 

crítico e do pensamento divergente” (VALADARES, 2007: 33). É neste sentido que 

autoras como KLEIMAN (1989) e AMOR (1993) consideram a leitura como processo 

interactivo e promotor de conhecimento. KLEIMAN (1989:17) considera que a leitura é 

um processo interactivo na medida em que diversos conhecimentos do leitor interagem 

a todo o momento na compreensão do texto; segundo AMOR (1993:82) a leitura é “um 

fazer interpretativo”, isto é, o leitor está em permanente diálogo com o enunciado 
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escrito, uma vez que articula os conhecimentos prévios que possui com a intenção 

comunicativa do texto.  

Durante muito tempo entendeu-se a leitura como uma prática de base 

perceptiva, integrando a apreensão elementar – reconhecimento e decifração dos 
códigos de comunicação socialmente estabelecidos – e a construção do 

significado, assimilação directa do conteúdo informacional circunscrito ao 

próprio texto (AMOR, 1993: 82)
6
.  

 

Esta concepção genérica do acto de leitura, segundo a autora acima citada, 

valorizava apenas a dimensão de fazer-receptivo, de reconstituição linear, ignorando um 

fazer-interpretativo, uma produção, relevando tanto do escrito como do não escrito do 

texto. Ao conceber o leitor como uma entidade passiva, obliteravam-se aspectos como o 

texto, contexto, conhecimentos prévios e processos cognitivos (AMOR, 1993, op.cit.). 

A mesma perspectiva é apontada por GIASSON (1993: 17):  

 

Tanto os investigadores como os professores concebiam a compreensão na 
leitura como um conjunto de sub-habilidades a ensinar sucessivamente de forma 

hierarquizada (descodificar, encontrar a sequência das acções, identificar a ideia 

principal…). Julgavam que o domínio destas habilidades era sinónimo de 

domínio da leitura.  
 

 

Actualmente, “concebe-se antes que o leitor cria o sentido do texto, servindo-se 

simultaneamente dele, dos seus próprios conhecimentos e da sua intenção de leitura” 

(GIASSON, 1993: op.cit.). Pode depreender-se que esta concepção é fundamental para 

a dinamização de estratégias de leitura de textos funcionais e, em particular, de 

estratégias de leitura integral de textos literários na sala de aula que permitam uma 

posterior dinamização de actividades de produção escrita, estas últimas ponto de partida 

prático da presente monografia para a realização de uma experiência do ensino da 

escrita enquanto processo.  

Esta concepção do acto da leitura - «fazer-interpretativo» – intrinsecamente 

associada ao texto literário abre caminho, por sua vez, à adopção de uma das 

modalidades de leitura que promove precisamente a produção escrita – a prática da 

leitura extensiva que comporta “actividades exercidas sobre o todo da obra” (AMOR, 

1993: 98) e, portanto, o recurso às competências essenciais da língua para a adopção de 

                                                
6 Durante as aulas observadas, no âmbito do estágio pedagógico 2008-2009, Escola Secundária Cónego 

Jacinto, pudemos constatar que os modelos de leitura seguidos pelo professor enquadram-se 

perfeitamente no modelo tradicional.  
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um leque variado de estratégias. Estas poderão variar, por exemplo, entre a promoção 

do debate sobre aspectos do tema do texto (comunicação/expressão oral) à audição de 

uma música/visualização de um filme relacionado directa ou indirectamente com a obra 

(compreensão oral), à resolução de um guião de leitura sobre a obra (compreensão 

escrita) ou à elaboração de um comentário crítico sobre aquela (expressão escrita).  

AMOR (1993: 100-101) propõe, como esquema conceptual de apoio à prática da 

leitura extensiva, quatro fases: a de pré-leitura e enquadramento global, a fase de 

evocação de conhecimentos, a de leitura propriamente dita e a fase terminal que 

corresponde à visão global da obra. A promoção da produção escrita surge enquadrada 

na última fase – a fase terminal – que compreende a extracção de conclusões e a 

produção de sínteses, comentários e ensaios críticos (AMOR, 1993: 101). Nesta fase, é 

fundamental que o aluno (leitor) detenha um conhecimento aprofundado da obra, 

baseado no referido «fazer-interpretativo», capacidade que implica a realização da 

leitura interactiva. Este é o pré-requisito para que o professor dinamize, com sucesso, 

actividades de leitura extensiva ligadas à produção escrita total.  

Concluído o esquema conceptual de apoio à leitura extensiva a que se aludiu 

acima, professor e alunos estarão prontos para passar da fase Mãos na Obra para a fase 

Mãos à Obra. É a fase da dinamização, na vertente do desenvolvimento da competência 

da expressão escrita, da produção (total) de texto (AMOR, 1993: 127): “com a 

expressão «escrita total» são designadas todas as práticas em que os alunos são 

solicitados a pensar – tanto quanto a escrever – a totalidade de um texto, a propósito de 

uma prática de escrita”.  É também integrada neste tipo de produção «total» de texto que 

surge o subtipo «escrita recreativa e extensiva», estando esta última “em geral, 

associada a momentos de criação e expressão pessoal e, portanto, à escrita «por 

prazer»”(AMOR, 1993: 127). É neste subtipo de escrita total que a presente monografia 

se centra: partindo da abordagem textual de um conto literário (concorrendo, portanto, 

para a dinamização da competência da compreensão escrita), os alunos foram 

convidados a fazer parte de um projecto de produção de um (novo) texto narrativo que 

incluiu precisamente uma das sugestões de AMOR (1993: 132): “dada a descrição de 

uma situação (...), construir uma narrativa como resposta às questões: o que se passou 

antes?; o que se vai passar a seguir?” 

É na perspectiva interactiva que a prática da leitura se coaduna com a 

competência da produção escrita: o leitor, graças à recriação do sentido do texto, 
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desenvolve o “imaginário”, o “espírito crítico” e o “pensamento divergente”, através da 

reescrita narrativa.  

   

 Após as considerações acima descritas a leitura, e em particular, a leitura 

literária pode encarar-se como uma actividade paralela ao desenvolvimento da 

expressão escrita. Se o leitor deixa de ser entendido como elemento passivo na recepção 

do texto, tal significa que o seu papel passa a ser o de co-autor ou reconstrutor de 

sentidos do mesmo. Na prática da leitura extensiva de uma obra literária, por exemplo, 

que exige “momentos de reflexão e diálogo, destinados a confrontar o aluno com dados 

e conclusões resultantes da sua leitura, com padrões pessoais e alheios de apreciação de 

obras lidas, em suma, a confrontar textos/discursos com outros textos/discursos” 

(AMOR, 1993: 100), o docente poderá orientar os alunos, sempre numa perspectiva 

sócio-construtivista, no sentido do confronto recriativo do texto/discurso lido com o 

texto/discurso escrito a produzir. É neste sentido que se torna fundamental que o aluno 

conheça os processos de escrita para articular  o que leu com a actividade de escrita que 

lhe seja solicitada. Foi esta a motivação para a dinamização, a partir da abordagem do 

conto Primo Bitú, de uma actividade de expressão escrita, onde os alunos puderam 

escrever criativamente um final alternativo para a narrativa estudada 

 

 

6.1.2 Mãos na Obra: a escrita no âmbito da abordagem por competências 

Explicitada a influência da leitura no processo de produção escrita, passa-se 

agora à reflexão sobre o ensino da escrita no âmbito da abordagem por competências, 

efectuando a respectiva revisão conceptual sobre o seu ensino até ao momento actual. 

Pretende-se explicitar como é que, gradualmente, se passou da concepção didáctico-

pedagógica da escrita como produto para a concepção de ensino da escrita como 

processo, uma das bases que enquadra teoricamente o presente trabalho.  

   

Tradicionalmente, considerava-se que o ensino da escrita só deveria iniciar-se a 

partir do momento em que as crianças manifestassem um determinado grau de 

maturidade a nível de aptidões psicológicas (cf. MARTINS et al1998). Nesta 
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perspectiva, a preparação para a escrita consistia no treino das chamadas actividades 

propedêuticas tais como o traçado repetido de diversos grafismos e letras. A escrita, 

enquanto capacidade, era considerada uma actividade individual e solitária, praticada 

pelos escritores, entendidos estes como pessoas com características e dotes especiais. 

Na abordagem do Método da Tradução e da Gramática, surgido em meados do 

século XIX, a escrita era vista como um exercício de aplicação de regras gramaticais e 

de correcção ortográfica; a tradução permitiria que se apreendessem estilos de escrita 

entre as diferentes línguas. Depreende-se que nesta abordagem, a escrita fosse vista 

como um meio de exercício, não sendo, portanto, objecto de ensino-aprendizagem. Com 

o Método da Reforma de Sweet (1889), o foco do ensino seria o da oralidade e a escrita 

uma actividade complementar: seria o último de quatro estágios de aprendizagem da 

língua. O aluno só começaria a reproduzir os sons por escrito quando dominasse 

proficientemente a pronúncia, a gramática, o vocabulário e as expressões idiomáticas. 

Segundo a abordagem reformista, escrever equivaleria à aprendizagem da caligrafia, a 

partir de exercícios descontextualizados e não necessariamente um acto pessoal criativo. 

Mais tarde, o Método Directo, na primeira metade do século XX, seguiu uma linha 

próxima à do Método Reformista, na medida em que a escrita só deveria ser 

desenvolvida quando a pronúncia estivesse consolidada, pois dessa forma o aprendente 

rapidamente apreenderia a forma ortográfica das unidades lexicais da língua.  

A partir da segunda metade do século XX, com FRIES (1945) e LADO (1957), 

surge a abordagem audiolingual (ou estrutural) onde a escrita continua a ser 

caracterizada como um aspecto secundário da língua. O foco continua a ser o da 

linguagem oral e a escrita vista como actividade secundária.  

Na década de setenta, assiste-se a um momento de transição que, gradualmente, 

se começou a aproximar da ideia da escrita como uma actividade processual – foi o 

momento em que se desfez a associação imediata e exclusiva da escrita às regras 

gramaticais: separaram-se as regras gramaticais dos processos que integram a 

compreensão e a produção. É nesta base teórica que o presente trabalho assenta, 

relativamente à concepção da escrita enquanto processo: “levar o aprendente a 

apropriar-se dos mecanismos básicos que a sustentam, a utilizá-la de modo 

intencional e pessoal, em situações diversificadas e a auto-regular esse uso” (AMOR, 

1993: 114). No fundo, orientar os alunos no sentido de que para aprender a escrever é 
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preciso escrever e reflectir sobre o quê, o como e porquê da escrita. Segundo MARTINS 

et al (1998:160):   

Hoje, considera-se que aprendizagem da escrita não se pode confundir com o 
domínio de um conjunto de habilidades motoras ou de outros pré-requisitos que 

se treinam antes de se começar a escrever, mas pela prática efectiva da escrita. 

Aprende-se a escrever escrevendo. A escrita não tem que ser entendida, 

exclusivamente, como um produto acabado, produto esse a ser avaliado em 
função de normas previamente ensinadas, mas fundamentalmente como um 

processo em que se tem que resolver múltiplos problemas que vão desde o 

encontrar o que se quer dizer, a forma como se vai escrever.  

 

Deste modo, a escrita constitui-se como uma das quatro competências essenciais 

que compõem a, por sua vez, competência comunicativa de fundamental importância 

para o processo de ensino-aprendizagem da língua no âmbito da abordagem 

comunicativa. O acto de escrita assume um papel importante no desenvolvimento 

cognitivo, na aquisição de maturidade crítica e na autonomia intelectual e sócio-afectiva 

do jovem aprendente. A escrita é um modo comunicativo que, segundo AMOR (1993: 

109), se reveste de “ um isomorfismo parcial” com o oral apesar das condições de 

produção e uso das mesmas serem diferentes. A mesma autora considera a escrita tão 

importante como as outras áreas de ensino-aprendizagem do português, o que implica o 

seu ensino de forma faseada e equilibrada relativamente às outras competências, 

particularmente no contexto de Cabo Verde, onde pouco se escreve e, sobretudo, onde 

pouco se gosta de escrever. Ainda segundo a mesma autora, a escrita é a forma de 

transmissão de conhecimento organizado e caracteriza-se por ser permanente, diferida, 

autónoma em termos de contexto situacional e susceptível de manobras de planificação, 

apresentando uma maior complexidade que a oralidade: “nas sociedades letradas, é a 

forma socialmente valorizada, pelas suas potencialidades e a que se impõe como 

referência normativa” (AMOR, 1993: 110). 

Segundo MARTINS et al (1998: op. cit.), a aprendizagem da escrita ganha 

consistência quando os alunos se envolvem em actividades sequenciais que lhes 

permitam ganhar progressiva autonomia na produção textual, a fim de acederem cada 

vez mais às potencialidades da escrita para expressar sentimentos ideias e opiniões, para 

formular conceitos e conhecimentos, para registar vivências e projectos pessoais. Desta 

forma, e como já foi acima referido, o professor deve «desviar-se» do ensino tradicional 

de produção de texto e promover estratégias de intervenção global que dinamizem a 

escrita enquanto processo, factor onde se integra um dos objectivos deste trabalho: o de 
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“propor actividades que auxiliam os alunos a produzir um texto tendo em conta o 

mesmo como um conjunto de processos integrados e complementares entre si”, 

acrescentando-lhe a utilização dos “instrumentos gramaticais adequados” (AMOR, 

1993, op.cit).  

   

Nos três subcapítulos precedentes procurou-se explicitar a pertinência da 

articulação da abordagem por competências com a perspectiva sócio-construtivista de 

Vygotsky. Partindo desta articulação, referiu-se a importância da associação entre a 

leitura interactiva e o processo de ensino-aprendizagem da produção escrita. Estas 

considerações teóricas fundaram-se na preocupação que se levantou durante a fase de 

realização do estágio pedagógico: os alunos, em particular, os do décimo primeiro ano 

de escolaridade, público-alvo da presente monografia, não escrevem e não gostam de 

escrever. Para inverter a situação, foi necessário rever teoricamente os modelos 

processuais de escrita (para depois os poder aplicar e adaptar em contexto de sala de 

aula), bem como repensar actividades de antecipação de conhecimentos no processo de 

produção textual. Passar-se-á a descrever os modelos e actividades nos subcapítulos 

seguintes.  
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6.2 Aprender gradualmente a escrever: os modelos processuais de escrita.  

 

Segundo AMOR (1993:110):  

 

os modelos que têm sido concebidos para a descrição do processo da escrita têm 
em comum os seguintes pressupostos:  

a) – escrever consiste numa actividade de resolução de problemas;  

b) – escrever é uma actividade orientada para um fim – isto é, tem um alvo e 
uma intenção a desenvolver de modo faseado.  

 

Mãos à Obra! baseia-se nos pressupostos acima referidos, visto que a partir do 

conto literário Primo Bitú, os alunos foram convidados a dar  um final alternativo à 

história (respeitando o pressuposto (b) apresentado por AMOR [1993]),  com o 

objectivo de levar os alunos a apreenderem estratégias de produção escrita, esta 

entendida como processo – “actividade orientada para um fim” -  a desenvolver 

gradualmente. Através do  relato de eventos imaginários – o final alternativo -  a partir 

da leitura do conto Primo Bitú, promoveu-se uma actividade de “resolução de 

problemas” (AMOR, 1993: 110). 

Os modelos processuais de escrita propostos por AMOR (op.cit, 100-113) são os 

de planificação, textualização e revisão. A planificação consiste na mobilização de 

conhecimentos adquiridos anteriormente articulados com novos conhecimentos, 

prevendo momentos de macroplanificação que pressupõem “a representação de um 

destinatário e de um objectivo da comunicação (associados ao conteúdo/tipo de texto)”; 

momentos de microplanificação: “a concepção de um esquema organizativo (…) – 

conducente ao discurso na sua forma final. A textualização “corresponde à conversão, 

em linguagem escrita e em texto, do material seleccionado e organizado na etapa 

anterior.” Por fim, a revisão consiste na (re) leitura para as devidas correcções ou 

aperfeiçoamentos. Como a produção de texto é um processo contínuo, a etapa de 

revisão pode permitir a reescrita do texto, com a adição de alterações. 

BARBEIRO et al, (2007: 19) propõe, na mesma linha de AMOR (1993) que    

 

quem escreve realiza diferentes actividades no decurso do processo. Essas 
actividades incluem:  

1. Activar conhecimentos sobre o tópico e sobre o género de texto, programar a 

forma como se vai realizar a tarefa, sobre tudo se decorrer num período 
temporal longo, efectuar pesquisas e consultas tomar notas para posterior 

utilização; seleccionar e organizar a informação elaborar planos que projectem a 

organização do texto, ou de unidades como capítulos, secções, parágrafos ou 
grupos de frases; 
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2.Redigir o texto, procurando as palavras que o formarão e colocando as no 

papel; 

3.Avaliar o que se escreveu, relendo, riscando, apagando corrigindo 
reformulando. 

 

 

Como referido acima estas actividades, presentes no processo de escrita, tanto 

para AMOR (1993:112) como para BARBEIRO et al (2007:19) podem ser agrupadas 

em três componentes: planificação, textualização e revisão. Tais modelos processuais 

podem surgir em diferentes momentos da produção escrita, daí que não sejam estanques 

e permitam que o texto esteja em permanente construção: “por exemplo, ao longo do 

processo, acontecem momentos de pausa em que quem escreve procura planificar o que 

ainda falta escrever. Por seu lado, a revisão pode ir sendo realizada ao longo do próprio 

processo, à medida que se vai redigindo e relendo o que já se encontra escrito” 

(BARBEIRO et al 2007:19). Segundo o mesmo autor:  

 

a componente de planificação do processo de escrita é mobilizada para 

estabelecer objectivos e antecipar efeitos, para activar e seleccionar conteúdos, 

para organizar a informação em ligação à estrutura do texto, programar a 
própria realização da tarefa.  

A capacidade de planificação constitui um dos aspectos que diferencia o 

domínio da escrita por parte dos alunos, ao longo do percurso escolar. Por isso é 
necessário começar a trabalhar as competências ligadas à planificação inicial, e 

mobilizar estratégias de facilitação processual ou que tirem partido da escrita 

colaborativa (BARBEIRO et al 2007: 20).  
 

 

Esta componente é fundamental para o início da actividade de produção escrita 

por permitir a organização das ideias (“activar e seleccionar conteúdos”). A título de 

exemplo, a turma onde se realizou a experiência didáctico-pedagógica de produção 

escrita começou por seleccionar as ideias essenciais do texto Primo Bitú, depois da 

respectiva análise e interpretação. No momento de repensar o final alternativo – a tarefa 

que lhes tinha sido solicitada – os alunos começaram por pensar no título do novo texto 

a produzir, numa introdução, num desenvolvimento e numa conclusão (“organizar a 

informação em ligação à estrutura do texto”).  

A seguir passou-se ao processo de textualização. Para BARBEIRO et al (2007: 

20):  

 

A componente de textualização é dedicada à redacção propriamente dita, ou 

seja, ao aparecimento das expressões linguísticas que, organizadas em frases, 
parágrafos e eventualmente secções, hão-de formar o texto. 



 25 

À medida que vai escrevendo, o aluno tem de dar resposta às tarefas ou 

exigências de:  

explicitação do conteúdo mesmo quando houve uma planificação inicial 
cuidada, muitas ideias foram activadas e registadas de forma genérica, devendo 

ser explicitadas para permitirem ao leitor aceder ao conhecimento;  

formulação linguística a explicitação de conteúdo deverá ser feita em ligação à 
sua expressão, tal como figurará no texto;  

articulação linguística um texto não é constituído por uma mera adição de 

frases ou proposições autónomas, que apenas fosse necessário juntar, mas 

constitui uma unidade em que essas frases se interligam entre si, estabelecendo 
relações de coesão linguística e de coerência lógica.  

 

 

 Este é momento de se articularem os conhecimentos prévios com os 

conhecimentos recentemente adquiridos. Significa que os alunos deverão encontrar 

vocabulário e estruturas linguísticas que se adeqúem ao texto a produzir, ao conteúdo 

específico a constar do texto, adicionando-lhes o conhecimento explícito das regras de 

funcionamento da língua (a articulação entre os conhecimentos prévios e aqueles que 

foram recentemente adquiridos a partir, por exemplo, do estudo literário de um 

determinado texto). Ao longo da textualização são tomadas algumas decisões que 

permitem reformular, alterar ou introduzir novas ideias relativamente à planificação 

inicial, o que significa que a textualização constitui também uma planificação 

permanente.  

O cariz permanente da planificação e da textualização torna-se mais evidente 

quando o redactor começa por rever o seu texto várias vezes. Para BARBEIRO et al 

(2007: 21): “a componente da revisão processa-se através da leitura, avaliação e 

eventual correcção ou reformulação do que foi escrito. Esta componente pode actuar ao 

longo de todo o processo, por exemplo, em articulação com a textualização, o que não 

retira o lugar e o papel da revisão final”. A revisão poderá ocorrer em qualquer uma das 

fases da produção escrita enquanto processo – tal implica que o redactor, mesmo 

durante a fase da planificação, pode reformular aspectos que devam constar do texto a 

produzir. Pode alterá-los através da orientação, em contexto de sala de aula por 

exemplo, dos colegas (se estiver a trabalhar em grupo) ou do professor. Na componente 

da textualização, ligada à produção efectiva – Mãos na obra – o redactor deve reler 

várias vezes o que já está escrito, de forma a verificar se o texto está coeso (em termos 

da expressão linguística) e coerente (em termos da organização lógica das ideias).  

É por este motivo que AMOR (1993:112) afirma que:  
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escrever é um processo complexo, de construção de sentido, que para se 

realizar exige que:  

o se eleja uma audiência específica;  
o se represente, com clareza, o que se pretende dizer (embora tal não 

signifique, sempre, dizê-lo de modo directo, explícito);  

o se seleccione, em consonância, o modo como se pretende fazê-lo. 

 

Na perspectiva dos autores acima citados sobre os modelos processuais de 

escrita é de realçar que escrever pressupõe o domínio de determinadas competências. É 

necessário saber planear o que se vai escrever em função das características do contexto 

de produção, ser capaz de  redigir o que foi planeado  e, finalmente, rever o que foi 

escrito. É neste sentido que o subcapítulo que se segue propõe actividades de 

antecipação de conhecimentos no processo de produção textual.  
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6.3 O desenvolvimento do texto escrito: actividades de antecipação de 

conhecimentos no processo de produção textual.  

 Como o próprio título indica, o presente subcapítulo apresentará, como ponto 

focal, actividades de antecipação que preparem o aluno para a apreensão dos modelos 

processuais de escrita que permitirão, por sua vez, o desenvolvimento do texto escrito. 

Faz-se referência a actividades de antecipação por serem estratégias que familiarizam 

o aluno com as propostas, em sala de aula, de actividades de produção escrita. Em 

resumo, é a preparação do ambiente para o «estaleiro» de escrita:  

No processo da escrita deve-se ter em conta o ambiente da tarefa, ou seja tudo o 
que sendo exterior àquele que escreve o pode influenciar durante a execução da 

tarefa de escrita. Por exemplo, a situação que desencadeia a escrita e a ideia que 

se tem sobre aqueles para quem se escreve. Também se deve ter em conta os 
conhecimentos que se tem acerca do assunto sobre o qual se escreve, o 

conhecimento que se tem sobre a forma como um texto se organiza e aquilo que 

se sabe acerca das características de diferentes tipos de texto. BARBEIRO et 

al (2007: 19).  

   

Tal como o ensino-aprendizagem da escrita deve ser orientado para a escrita 

como processo este, por sua vez, é constituído por diferentes fases. Significa que pode 

conceber-se, para cada fase, uma actividade de antecipação. Para o presente trabalho, a 

proposta de antecipação de conhecimentos no processo de produção textual foi a da 

abordagem literária (isto é, a leitura integral) do conto Primo Bitú. Esta estratégia, por 

sua vez, foi ao encontro de uma das propostas do programa da disciplina de Língua 

Portuguesa do primeiro ciclo, sétimo e oitavo anos de escolaridade onde, nas propostas 

de actividades para a dinamização da produção escrita, se faz a seguinte referência:  

Assim, são propostas actividades centradas na produção total de textos 
diversos, tais como a acta, a carta, o convite, o requerimento, etc, 

exigindo tal produção que antes os alunos tenham sido confrontados 

com estes modelos e se tenham apropriado deles
7
.  

 

A actividade de produção total proposta para a realização de oficinas de escrita, 

na presente monografia, foi a da produção de um final alternativo para um conto 

literário previamente estudado na aula. Embora não enquadrada no âmbito da escrita 

                                                
7 MATOS, Alice e LOPES, Amália, PROGRAMA DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 1º 

CICLO 7º E 8º ANO, MECC, Tipografia Santos, Praia, 1997, pg. 19 
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funcional para apreensão de modelos, a modalidade subjacente à citação acima: 

“referente a objectos textuais de circulação social de elevado grau de codificação e 

carácter eminentemente utilitário – a carta, o telegrama, o aviso, etc” (AMOR, 1993: 

128), Mãos na Obra pressupôs o recurso à apropriação de um modelo literário, mais 

concretamente, um texto narrativo. Desta forma, conseguiu-se que os alunos fossem 

confrontados com um modelo antecipando, desta forma, uma actividade de produção 

escrita total, dentro do que AMOR (1993: 128) define: “assim, ao imaginar e escrever 

uma sequência de uma narrativa será um acto de «escrita total» ainda que o aluno não 

tenha de conceber a obra, na íntegra, desde que esse acto não se centre, apenas, num 

feixe de aptidões restrito”. 

Partindo do pressuposto de que a leitura é a forma primeira de apreensão de 

modelos de escrita pode pensar-se, seguindo as várias modalidades de preparação que 

influenciam a produção escrita, segundo GOMES et allii (1991), sobre a forma de 

intercalar as actividades de leitura com os modelos processuais de escrita, partindo do 

exemplo de Primo Bitú
8
.  

A interacção ocorrida entre professora e os alunos a partir da leitura de Primo 

Bitú, a partir da análise e interpretação do conto permitiu tornar o assunto da história 

num marco de leitura. Tendo em conta o tema da história – a visita de um parente 

chamado Bitú, perguntou-se aos alunos como é que habitualmente recebiam parentes 

em casa, realcionando o quotidiano com a própria narrativa, momento que, mais tarde, 

durante a realização do estaleiro, se revelou produtivo nos finais alternativos dados à 

história. As duas aulas dedicadas à leitura da história constituíram a chamada 

“preparação à distância”:   

  
A preparação à distância deriva de marcas de leituras que se fizeram, directa 

ou indirectamente relacionados com o assunto a tratar; pensamentos que foram 

amadurecendo; recordações de uma narração oral ou de um espectáculo, 

observações, de um aspecto da natureza ou de uma situação social. E desde 
sempre o professor pode preparar os seus alunos orientando-os na actividade 

pessoal, nas reflexões, na recolha de informações e no registo de dados. Isto 

permitirá que as composições se relacionem com a experiência dos alunos e que 

haja já um domínio do vocabulário na área em causa (GOMES et alli, 1991: 

172).  

 

                                                
8 Esta experiência decorreu durante o estágio pedagógico realizado na Escola Secundária Cónego Jacinto, 

ano lectivo de 2008-2009, numa turma do décimo primeiro ano de escolaridade.  



 29 

Numa fase posterior, fez-se a chamada preparação psicológica:  

 

Preparação psicológica é a preparação que tem em vista provocar no aluno a 
necessidade ou o gosto de se exprimir por escrito – que tem em vista motivá-lo. 

O professor tem naturalmente intervenção obrigatória neste aspecto. Os 

diálogos com a classe, as sondagens junto dos alunos, os inquéritos ou os 

debates, a leitura oportuna de um texto recente, são outras tantas vias de 

motivação para a escrita (GOMES et allii, 1991: 173).  
 

 Nesta fase e decorridas as aulas dedicadas à leitura, preparou-se 

psicologicamente os alunos para a produção escrita. A turma foi questionada sobre a 

preferência entre os discursos oral e escrito. Os alunos disseram que preferiam a 

produção de texto escrito, por crerem que tinham mais tempo e maior privacidade, sem 

a pressão da comunicação directa com o interlocutor. Na qualidade de professor, a quem 

cabe o papel de provocar no aluno “o gosto de se exprimir por escrito que tem em vista 

motivá-lo”, foi-lhes dito que tanto a escrita como a oralidade são importantes, com as 

respectivas vantagens, sublinhando que através da escrita é possível demonstrar aos 

outros o conhecimento que se possui, além de se adquirir outros conhecimentos.  

 Finalmente, e recorrendo à leitura antecedentemente feita, fez-se a preparação 

próxima. Com o objectivo de promover um concurso de criação literária, explicou-se 

aos alunos que teriam de produzir um final alternativo para o conto Primo Bitú. Assim, 

além de se criar o “alvoroço pelo que há a dizer” (GOMES et allii, 1991), estabeleceu-se 

um objectivo – participar num concurso e ser premiado - motivando os alunos para a 

escrita. 

 

A preparação próxima é o momento antecedente da composição em que são 

ponderados todos os factores em função das quais vai ser organizado o texto. 

Esta preparação faz parte da preparação oral global que o professor dinamiza 
antes da composição e que tem em vista criar o alvoraço pelo que há dizer e 

juntar-lhe a preocupação de o fazer adequadamente de acordo com o contexto 

(GOMES et allii, 1991:173).  
 

 

É neste sentido que se tem vindo a destacar, ao longo dos subcapítulos da 

presente monografia, o processo de ensino-aprendizagem da escrita também enquanto 

processo criativo visto que a criatividade pode ser fomentada pelo professor em 

momentos variados, quando se quer dinamizar actividades de escrita total criativa na 

sala de aula.  
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Em suma, é preciso que o processo de ensino-aprendizagem da escrita forneça 

ao aluno um propósito, uma intenção comunicativa, uma necessidade de transmitir 

informação e de conviver de maneira solidária e harmoniosa com os outros através da 

escrita.  
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6.4 A escrita na escola e na aula de português: o papel da Escola e dos professores 

na dinamização do ensino da escrita enquanto processo  

 

 

A constatação de que os alunos não gostam de escrever e têm dificuldades em 

fazê-lo foi identificada como uma das preocupações da presente monografia. No 

entanto, enquanto agentes essenciais no processo de ensino-aprendizagem em contexto 

escolar, também a escola e o professor deverão constituir foco de análise na forma como 

dinamizam (ou não) a escrita enquanto processo - a escola tem responsabilidade na 

medida em que, através da Coordenação de Disciplina, prevê as planificações (baseadas 

estas nos programas do Ministério da Educação); o professor assume a responsabilidade 

de operacionalizar as planificações, intervindo didactico-pedagogicamente através das 

mesmas, na sala de aula.  

Em análise da planificação elaborada para o décimo primeiro ano de 

escolaridade em Cabo Verde, verificou-se que ao longo de três trimestres distribuídos 

por trinta e duas semanas lectivas, são dedicadas apenas seis semanas à produção 

escrita. Ao longo do primeiro trimestre, a partir da quarta semana (em treze previstas), 

os objectivos de aprendizagem orientam-se para a produção de textos escritos, para o 

reconhecimento de orientações que ajudem na produção de textos diversos, na 

diferenciação entre resumo e síntese, na elaboração de resumos, dissertações, diversos 

tipos de cartas formais, curriculum vitae e texto argumentativo (actividades 

direccionadas, portanto, para a escrita funcional). Notou-se que para as restantes vinte e 

seis semanas do ano lectivo estão previstas várias actividades ligadas à leitura literária 

mas que já não compreendem momentos de produção escrita, à excepção da elaboração 

de fichas de leitura.  

Constata-se que para alunos que já não se sentem motivados para a escrita nem 

gostam de escrever, seis semanas para o ensino da escrita como processo, ao longo de 

um ano lectivo, é insuficiente. Outra questão se levanta: as seis semanas dedicadas à 

produção escrita contemplam exclusivamente actividades de escrita funcional:  

 
a escrita funcional tem vantagem em ser conduzida por uma tipologia de textos e de 

géneros/subgéneros de escritos, quer para assegurar a diversificação de recursos e 

actividades, quer para conferir rigor ao trabalho de produção, que terá de respeitar as 

características essenciais a cada objecto de escrita considerado (AMOR, 1993: 129).  
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Na verdade, a planificação em vigor respeita este princípio mas depois não prevê 

momentos de produção escrita recriativa. Note-se que nos objectivos de aprendizagem, 

prevê-se que os alunos sejam capazes de “diferenciar resumo de síntese”, “reconhecer 

diversos tipos de carta” e “identificar normas de elaboração de um currículo” (cf plan. 

pgs 19-20). A planificação não contempla a produção escrita extensiva: “associada a 

momentos de criação e expressão pessoal e, portanto, à escrita por «prazer»” (AMOR, 

1993: 131). No entanto, a leitura literária, contemplada na planificação a partir do 

segundo trimestre, presta-se à dinamização de actividades de escrita extensiva. Se os 

professores promovessem no espaço da aula actividades de escrita com base nos vários 

momentos de leitura extensiva, o número de semanas dedicadas à produção escrita 

aumentaria exponencialmente. Ao mesmo tempo permitiria, ao longo do ano lectivo, 

dinamizar actividades respeitantes à planificação, à textualização e à revisão, de forma a 

ensinar aos alunos como é que se desenrola todo o processo da escrita.  

No estudo da novela Quem me dera ser onda, prevista para as quarta e quinta 

semanas do segundo trimestre, o professor poderia solicitar, além da elaboração da ficha 

de leitura (prevista como objectivo na planificação para esta unidade), como actividade 

de motivação, uma redacção subordinada a um tema ligado à obra, mas onde os alunos 

pudessem expressar criativamente os seus pensamentos. Na oitava semana, por 

exemplo, o professor poderia solicitar a produção de um poema sobre a morna – a 

propósito dos textos poéticos representativos da pré-Claridade - seguindo os modelos 

processuais da escrita – planificar, redigir e rever para uma posterior apreciação 

colectiva ou publicação no jornal escolar.  

No tocante ao feedback dado aos alunos, aquando da dinamização de actividades 

de produção escrita ao longo do ano lectivo constatou-se que é prática corrente o 

professor solicitar um trabalho de produção escrita, o aluno produzir o texto pedido e 

entregá-lo ao professor. Este corrige-o, anota-o, classifica-o e devolve-o ao aluno. Por 

vezes chama a atenção para um ou outro erro mais grave, geralmente ortográfico ou 

sintáctico, faz um elogio genérico aos melhores trabalhos e o aluno guarda o texto 

muitas vezes sem sequer ter lido com atenção as anotações ou correcções do professor 

que, ao fazê-las, teve um trabalho insano que se revela pouco produtivo para o aluno. A 

actividade termina assim até à próxima tarefa, que continua a desenrolar-se em moldes 

semelhantes. O aluno não chega a reflectir sobre as incorrecções cometidas pelo que, 

com toda a probabilidade, volta a incorrer nos mesmos erros na actividade seguinte.  
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Esta lacuna enquadra-se num dos factores apontados na citação que se segue – o 

da avaliação da escrita como produto:  

 

A escola é um ambiente no qual se busca o desenvolvimento de um grande 
número de competências. As habilidades de construção da escrita e da leitura 

não poderiam ser excluídas das informações e das competências a serem 

trabalhadas no processo de ensino-aprendizagem. Algumas das prováveis razões 

das dificuldades para redigir pode ser o fato de a escola colocar a avaliação do 
produto como objectivo da escrita, de privilegiar aspectos gramaticais, de impor 

tópicos a serem desenvolvidos, de não fornecer comentários ou até de mostrar 

pouco interesse pela escrita, privilegiando, por exemplo, a leitura de forma 
mecânica, que não oferece desenvolvimento criativo para a criança, e a fala do 

professor na sala de aula
9
.  

 

A citação acima sublinha cinco factores que poderão estar na origem da 

dificuldade e da resistência dos alunos relativamente à produção escrita. Entre os cinco 

destaca-se o factor avaliação – avalia-se o produto e não o processo. Para evitar esta 

situação, o professor ao propor aos alunos uma actividade de produção escrita deve, de 

facto, prever a avaliação do produto, mas intervir durante o processo de produção, 

seguindo os modelos processuais de escrita descritos no subcapítulo anterior. Para 

motivar os alunos a escrever, o professor pode adoptar a estratégia de propor vários 

temas aos alunos, para que estes possam escolher aqueles com que se identificam 

(contrariando a tendência de “impor tópicos a serem desenvolvidos”). Para, por 

exemplo, contrariar a tendência de “não fornecer comentários ou até de mostrar pouco 

interesse pela escrita”, a estratégia de correcção colectiva – feedback aos trabalhos 

realizados - pode assumir a forma de escolha de um dos exercícios escritos, para uma 

correcção colectiva (adoptando a perspectiva sócio-construtivista de interacção) – assim 

é possível, em conjunto, avaliar os aspectos positivos do texto em apreciação, corrigir 

os  erros cometidos e levar os alunos a compreender a razão dos erros cometidos, 

revendo em conjunto as estruturas correctas.   

AMOR (1993: 113-114) afirma que:  

 

sem ignorar a vertente extra-escolar, sócio-cultural, da actividade da escrita, facilmente 

associável à problemática da leitura, há pois que ter consciência nítida da existência, no 

sistema de ensino, de um conjunto de ideias e modos de actuação responsáveis pelo 
fenómeno de «desertificação» a que hoje se assiste, no território da escrita, bem como 

de mecanismos de circulação social dos textos. Na escola actual – e mesmo na aula de 

                                                
9
 Informação retirada de http://www.portalensinando.com.br/ensinando/principal/conteudo.asp?id=1041  no dia 12/12/08 às 

21:35 

http://www.portalensinando.com.br/ensinando/principal/conteudo.asp?id=1041
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Português – o aluno escreve, quase exclusivamente, para ser avaliado e é-o, apenas, em 

relação ao produto final da escrita.  

 

Um exemplo que confirma o vazio de orientação, quer no tocante às 

características do produto visado quer aos seus aspectos processuais e que, a par da 

referida «composição escrita», constitui quase um lugar-comum é o «plano do texto». O 

aluno é aconselhado, desde cedo, a fazer um plano, mas raramente é instruído nos 

modos concretos de o realizar e de o desenvolver com êxito. 

Para concluir, pode dizer-se que o papel da escola e dos professores na 

dinamização do ensino da escrita enquanto processo deve ser equilibrado e de partilha 

de responsabilidades. Seria aconselhável que as Coordenações da Disciplina de Língua 

Portuguesa, ao planificarem o ano lectivo, previssem actividades ligadas aos dois tipos 

de escrita – a funcional e a recriativa – ao longo do ano lectivo e não apenas num 

trimestre.  

Ao mesmo tempo, poderia promover concursos de escrita criativa, subordinados 

a vários tipos de texto para que os alunos, no espaço da sala de aula, adquirissem 

modelos (a partir das actividades de leitura extensiva contempladas na planificação) e os 

pudessem colocar criativamente em prática. O espaço de sala de aula constituiria um 

«estaleiro» de escrita, em vários momentos do ano lectivo, na medida em que a 

intervenção didáctico-pedagógica do professor, na sala de aula, se situasse a nível do 

ensino dos modelos processuais de escrita: a planificação, a textualização e a revisão. 

Desta forma, gradualmente, a escrita deixaria de ser encarada como um produto a ser 

avaliado, mas passaria a constituir um processo onde a escola, o professor e os alunos 

interviessem activamente.  

Ao mesmo tempo, se forem promovidas várias actividades ligadas quer à escrita 

funcional, quer à escrita extensiva, a escrita deixa de ser encarada como imposição de 

tópicos a serem desenvolvidos, mas passa a surgir integrada no conjunto das quatro 

competências essenciais em Língua Portuguesa: passa a ser um agradável modo de 

comunicar mas em diferido, com objectivos bem delimitados à partida.  
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VII. A Prática: Enquadramento Metodológico de «Mãos à Obra/Na 

Obra!» 

 

7.1 Opções Metodológicas: A experiência das oficinas de escrita numa turma de 

11º Ano de Escolaridade  

 

O Concurso Mãos à Obra/Mãos na Obra 

 

O laboratório de escrita que se recriou para experimentar o ensino da escrita 

extensiva como processo previu como público-alvo uma turma do 11º ano de 

escolaridade da Escola Secundária Cónego Jacinto. Lançando-se um concurso de escrita 

criativa intitulado Mãos à Obra/Mãos na Obra optou-se por começar por explicar aos 

alunos em que consistia a fase da planificação, da redacção propriamente dita e da 

revisão de texto, fases da escrita enquanto processo. O laboratório «foi instalado» em 

sete aulas, das quais duas foram dedicadas à análise e interpretação textuais de um texto 

literário que serviu de modelo – o conto Primo Bitú da escritora Fátima Bettencourt.  

A partir da compreensão escrita do conto Primo Bitú os alunos foram 

inicialmente divididos em seis grupos; no entanto, apenas quatro desses seis grupos 

entregaram os trabalhos de produção escrita. Dos quatro grupos cujos textos serão aqui 

analisados, dois grupos eram constituídos por oito alunos, um grupo por sete e um 

grupo por seis. A cada grupo foi dada a instrução de planificar um final alternativo para 

a narrativa estudada, alterando, introduzindo ou retirando algumas das personagens. 

Depois da planificação, corrigida pela autora do presente trabalho, os grupos passaram à 

fase da redacção. Desta fase resultaram quatro trabalhos e entre estes foi seleccionado o 

melhor, ao qual se atribuiu um prémio. A professora aproveitou também este trabalho 

para efectuar uma aula de correcção colectiva, concluindo a tarefa com a análise dos 

resultados de um longo processo de ensino da escrita.  

 

 

7.1. 1 Caracterização da turma 

 

A experiência realizada decorreu na Escola Secundária Cónego Jacinto, Várzea, 

Cidade da Praia. A turma tinha sido inicialmente atribuída a um professor de Língua 

Portuguesa pertencente aos quadros da Escola, passando para a regência de um grupo de 
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quatro estagiários da Universidade de Cabo Verde, ao longo do ano lectivo 2008-2009, 

grupo do qual fizemos parte.  

  A turma, 11º ano da área Económico-Social (ES), funcionava no período da 

manhã e era composta por 42 alunos – 20 alunos de sexo feminino e 22 de sexo 

masculino. 

 A condição socioeconómica dos referidos alunos, de um modo geral (tendo em 

conta o contexto cabo-verdiano), era elevada visto que os seus pais eram, na sua 

maioria, funcionários de categoria elevada. Mesmo sendo alunos com condições 

económicas razoáveis, apresentavam um baixo nível de cultura geral e uma competência 

linguística pouco desenvolvida, sobretudo a nível da expressão oral, não revelando 

hábitos de estudo. Além disso eram alunos, na maioria, transferidos de outra escola, 

indisciplinados, apresentando maiores dificuldades de aprendizagem por trazerem 

lacunas de anos anteriores. A nível da expressão escrita, foram diagnosticadas várias 

dificuldades, a nível da acentuação e da ortografia. Era o estaleiro «ideal» para se 

realizar a experiência que adiante se analisará e descreverá.  
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7.2 – Enquadramento da experiência das oficinas de escrita – experiência de 

leitura do conto Primo Bitú 

   

 

O conto Primo Bitú encontrava-se incluído nos conteúdos da planificação 

analisada no ponto 6.4 do capítulo anterior. Foram dedicadas duas aulas à análise e 

interpretação textuais da breve narrativa acima mencionada, escrita por Fátima 

Bettencourt, uma escritora cabo-verdiana que nasceu na ilha de Santo Antão e cresceu 

na ilha de São Vicente. Tem vários contos e artigos premiados em concursos literários e 

participação dispersa por vários jornais e revistas com crónicas e contos Semear em Pó 

de onde foi extraído o conto Primo Bitú. 

Primo Bitú relata um acontecimento do quotidiano cabo-verdiano, onde há uma 

valorização de algo que é nacional – os votos pessoais de Boas Entradas. Esta narrativa 

apresenta, como tempo da história, o dia 1º de Janeiro – Dia do Ano Novo. Situada a 

história nesta data, apresenta-se  como assunto principal a visita de um primo -  Bitú -  à 

casa dos pais da narradora. Tanto esta como os irmãos, a princípio, não o suportavam, 

não tinham paciência e a sua visita aborrecia-os; viam-no como uma pessoa sinistra. 

Sentiam ciúmes dele porque aquando da chegada do Primo Bitú à sua casa os seus pais 

preocupavam-se muito com ele e davam-lhe mais atenção do que aos próprios filhos. 

Com o tempo os miúdos mudaram de opinião, aprendendo que não se deve 

julgar ninguém pelas aparências, mas sim pelo que se é realmente.  Esta mudança de 

opinião deu-se em relação ao Primo Bitú devido à novidade que ele lhes contou da 

cidade sobre uma doença cujo nome era varíola. A partir daí, os miúdos acabaram por 

descobrir que ele era uma pessoa bastante interessante, que dava às pessoas vontade de 

estar ao lado dele e de conviver com ele. Passaram a ter saudades dele e mostraram uma 

vontade imensa de que o Primo Bitú não regressasse mais à cidade. 

 

* * * 

 

 As aulas foram ministradas nos dias quatro e seis de Fevereiro de 2009 pela 

investigadora, totalizando um número de duas aulas. A turma, no geral, apreciou a 

história, narrativa breve e de fácil compreensão. Começou-se por se analisar o título, 

para que os alunos justificassem se o mesmo condizia com o conteúdo. Os alunos 

efectuaram uma boa ponte entre o título e o conteúdo, identificando como personagem 

principal Bitú após o levantamento, no texto, de todas as personagens intervenientes. 
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Professora e alunos, em interacção vertical, identificaram também a acção e as 

características da narração (a história é um recuo temporal, no tempo da memória, de 

uma narradora já adulta que recorda momentos de infância).  

 Passada a fase de análise e de interpretação textuais, os alunos relacionaram o 

conteúdo do conto com as suas experiências quotidianas, nomeadamente, as visitas dos 

parentes mais velhos e as brincadeiras de infância, de forma a estabelecer um paralelo 

entre a história de Primo Bitú e uma realidade que lhes fosse familiar.  

Como referido no ponto 6.4 da presente monografia, estas duas aulas 

constituíram o momento da chamada «preparação à distância» (GOMES et allii, 1991: 

172), que permitiu que os alunos adquirissem conhecimentos prévios para a realização 

de uma actividade de escrita recriativa, com base num modelo de texto literário 

narrativo.  

 

 

 

 

Oficinas de Escrita Criativa – primeira experiência em laboratório – Day one – a 

explicação sobre a escrita enquanto processo 

 

 

No dia dez de Fevereiro de 2009 fez-se a abordagem sobre os três estágios da 

escrita – a planificação, a revisão e a redacção. A professora começou por ter uma 

pequena conversa sobre a escrita (tendo em conta a sua importância), perguntando aos 

alunos se gostavam de escrever e porquê. 

Antes de introduzir o conteúdo da aula propriamente dita, a professora 

primeiramente fez várias perguntas, sobre o que é que os alunos fazem antes de 

produzirem um texto; cada um deu a sua opinião: uns disseram que primeiro pensavam 

e depois redigiam, outros disseram que escreviam imediatamente, justificando que 

quando se escreve é porque já se tem conhecimento. Vários alunos deram justificação 

idêntica. 

Como não se estava a chegar a um consenso, utilizou-se uma outra estratégia: a 

de perguntar a uma aluna o que é que ela fazia todos os dias antes de ir para a escola. 

Depois da descrição feita, tendo em conta a resposta da aluna, perguntou-se à turma que 

nome se daria a tudo o que a aluna fazia, ao que maioria da turma respondeu 

preparação. Foi dessa forma que se explicou o primeiro processo da escrita, porque 
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aproveitando a analogia, perguntou-se-lhes de novo o que é que se faz antes de produzir 

um texto, ao que a maioria dos alunos respondeu novamente preparação.  

Em sequência falou-se sobre o significado da palavra preparar até se chegar à 

ideia de planificação. Perguntou-se em que consistia a planificação, cada um deu a sua 

opinião e todas as opiniões estavam correctas. Sendo assim os alunos concluíram que ao 

planificar primeiramente organizam-se mentalmente as ideias e só depois estas são 

passadas para um papel – o primeiro rascunho do texto a produzir. 

Depois foram abordadas as etapas a seguir para a planificação de um texto. Para 

tal a professora fez perguntas à turma e à medida que os alunos davam opinião a 

professora escrevia-a no quadro. Os alunos disseram que se deve identificar o tipo de 

texto a escrever, a quem é que o texto é dirigido, qual o objectivo que se quer atingir. 

Tendo em conta esses aspectos deve-se fazer o plano do texto de forma organizada com 

as ideias que devem integrar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 

Tendo a planificação feita a professora perguntou-lhes o que é que se faz após a 

planificação. A maioria respondeu que se deve escrever o texto. Então imediatamente a 

professora reformulou a pergunta – «o que é escrever?». As respostas obtidas oscilaram 

entre “redigir”, “explicar as ideias contidas no plano” e “descrever”. Com a definição 

dada questionou-os dizendo: redigir, explicar e descrever é fazer a redacção, é ou não é? 

A maioria disse que sim. Então logo perguntou-lhes o que é a redacção? Responderam é 

redigir um texto, descrever algo, sendo assim disse então qual é o outro processo que 

vem a seguir, uns disseram a escrita outros disseram a redacção. Como a maioria disse é 

a redacção e como a definição que deram para a escrita é a mesma que a redacção a 

professora disse-lhes que é a redacção porque a redacção é mais complexa. 

Posto isso a professora perguntou-lhes então o que é que se podia  fazer para se 

fazer uma boa redacção? Em conjunto a professora e os alunos verificaram que se deve 

prestar atenção à planificação, respeitar a estrutura do texto, evitar as repetições de 

palavras e consultar o dicionário sempre que necessário, evitar os erros de concordância 

e ortográficos, usar frases simples curtas e correctas e transparecer clareza e precisão. 

 

Dada a resposta surgiu uma outra questão, porque é que à medida em que 

qualquer pessoa que escreve relê o texto? Um aluno respondeu que era para verificar se 

havia erros ou palavras repetidas. A professora aproveitou a resposta dada e perguntou 

que nome se daria a esse processo. Os alunos responderam a releitura; reparando que 

eles não tinham percebido a questão recorreu-se a uma a outra estratégia, perguntando-
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lhes, quando um professor ia para a sala e dizia aos alunos para se prepararem porque na 

próxima aula iam fazer uma chamada escrita, quando chegassem a casa o que iam 

fazer? Os alunos responderam que era a revisão da matéria dada. A questão surgiu de 

novo: «então quando fazem a releitura de texto o que é que estão a fazer?» Aí todos 

responderam revisão. Deste modo chegou-se à compreensão do outro processo que é o 

da revisão. Uma aluna ao fundo da sala fez uma exclamação, dizendo que esse processo 

ocorria a qualquer momento. A turma ficou toda em silêncio e a professora disse que 

mesmo mentalmente esse processo ocorre. Posto isso surgiu a pergunta «para que se faz 

a revisão do texto?» Nesta parte os alunos mostraram que já tinham o conhecimento do 

conteúdo, visto que todas as respostas foram dadas por eles. Disseram que se faz a 

revisão para verificar se há palavras repetidas, erros ortográficos; verificar se as frases 

estão claras e os parágrafos bem estruturados e enriquecer a frase se for necessário; ver 

se a pontuação está de acordo com o que se quer transmitir; averiguar se a ligação entre 

as frases está bem feita. 

Tendo explicado os três estágios foi sugerido a dois alunos que fizessem a 

síntese da aula. Tendo sido feita a síntese notou-se que os alunos tinham claramente os 

objectivos «em mão». 

Depois foi escrito o sumário no quadro e os alunos registaram-no caderno diário. 

 

A aula terminou por volta das dez hora e vinte minutos. 

 

Segunda experiência em laboratório – Day two – a planificação sobre a escrita 

enquanto processo  

 

No dia onze de Fevereiro de dois mil e nove a professora fez com que os alunos 

pusessem em prática um dos estágios da escrita – a planificação 

A aula iniciou-se com a síntese da aula anterior feita por dois alunos. Posto isso 

a professora fez uma pequena motivação perguntando aos alunos qual era a 

desvantagem e vantagem de trabalhar em grupo. Desta forma pediu aos alunos que 

formassem grupos de números entre um a sete assim sucessivamente. Ao todo 

resultaram seis grupos. Em cada grupo havia um porta-voz a fim de facilitar o trabalho. 

A professora disse-lhes que iam planificar o final alternativo do conto “Primo Bitú” 

onde podiam acrescentar, alterar e modificar algo. Tendo apontado o trabalho a fazer, a 
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professora teve que efectuar a explicação individualmente para que todos pudessem 

compreender.  

Em todos os grupos a explicação foi a mesma, por vezes mudando-se de 

estratégia porque nem todos compreenderam a tarefa da mesma forma. Mesmo assim 

em cada grupo foi necessário apontar os passos que se devem dar ao planificar um texto. 

Tendo feito a síntese, cada grupo decidiu como iria trabalhar, uns planificaram em 

conjunto, outros planificaram individualmente e depois cada qual leu o que escreveu. À 

medida que os alunos iam lendo de acordo com o grupo, o porta-voz escreveu numa 

folha à parte as ideias dos colegas que achavam que deviam ser integradas no texto. 

  A professora disse-lhes tendo em conta os conteúdos tratados no conto que os 

alunos tinham que fazer o levantamento das expressões que achassem necessárias para 

fazer uma chuva de ideias. Como a professora notou que os  alunos tinham muitas 

dificuldades, para lhes facilitar o trabalho disse-lhes que cada porta-voz do grupo iria 

escrever uma ideia que achasse essencial no quadro. Escreveram: ano novo, modo de 

criação, rescaldo do natal, visita, ciúmes, mudança, etc. De seguida a professora disse 

que tudo o que tinha sido escrito tinha a ver com o conto mas que tinham de ser 

escolhidas apenas duas ideias; aqui apenas um grupo escolheu uma expressão diferente, 

(democracia) e todos ficaram com as expressões Ano Novo e Mudança.  

De vez em quando foi necessário alertar os alunos de que o trabalho era de grupo 

e não individual, portanto todos tinham de dar o seu contributo. Para que todos 

pudessem trabalhar a sério de vez em quando realçava-se que a planificação era em 

grupo mas  que a redacção poderia ser individual. Alguns alunos responderam que em 

grupo era melhor. Aqui a professora disse-lhes que a execução da tarefa dependia da 

planificação feita, e o facto de todos terem estado envolvidos na planificação criaria 

expectativas em relação ao texto a elaborar e facilitaria a construção de uma apreciação, 

quando se é chamado a pronunciar-se acerca desse texto. Assim o grupo com a melhor 

planificação iria redigir o texto em grupo; o grupo que não tivesse feito a planificação 

seria penalizado e os alunos que o integrassem ficariam responsáveis pela redacção, mas 

a título individual. Esta estratégia foi utilizada com o intuito de fazer com que todos os 

alunos participassem na tarefa. 

 À medida que os alunos iam terminando a tarefa, chamavam a professora para 

ver, esta acrescentava ou retirava algo, orientando-os de acordo com o que já tinham na 

teoria, realizando uma pequena conversa com eles: antes de começar a redigir, o que 

pensavam colocar no texto e a forma como se pretendiam organizá-lo. Estes pequenos 
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diálogos surgiram ao longo do processo não apenas para resolver problemas que fossem 

surgindo, mas também para desenvolver a capacidade de explicitação do trabalho já 

realizado e do que se projectava realizar. 

Apresenta-se seguidamente a chuva de ideias levantada pelos grupos a partir de 

expressões escolhidas pelos alunos. 

Quadro I 

Ano Novo: Mudança: 

- Novidade - Responsabilidade 

- Boas entradas - Crescimento 

- Visitas - Convivência 

- Amor - Paciência 

- Paz - Desejo 

- Alegria - Objectivo 

- Esperança -Destino 

- Presente -Curiosidade 

- Felicidade -Amizade 

 

Após o levantamento de ideias a professora solicitou que os alunos organizassem 

as ideias. Os alunos organizaram-nas formando frases curtas  que lhes facilitassem a 

tarefa de redacção  do texto.  

Apresenta-se seguidamente a planificação conjunta do final alternativo do conto 

“Primo Bitú”  

 

- Os meninos cresceram 

-Com muito amor ao primo 

- Desejam ser feliz ao lado do primo 

- Ansioso para ver o primo Bitú 

- Primo Bitú está mais velho, mostraram- se muita responsabilidade para com ele 

- Visitas semanalmente 

- O primo Bitú adoece  

- Os familiares tiveram que visitá-lo 

- Mora na casa dos familiares e é recebido em festa 

- Adoeceu de novo 
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-Primo Bitú  morre o lado dos familiares. 

 

Tendo sido feita a planificação a professora disse: «vocês agora vão ter que se 

preparar para redigirem a vossa história na próxima aula, portanto vão ter que ver os 

passos que se deve dar para redigir um texto». Posto isto, termonou-se a aula. 

 

 

Terceira experiência em laboratório – Day three – a redacção  

 

No dia treze de Fevereiro de dois mil e nove a professora fez com que os alunos 

pusessem em prática um dos processos da escrita – a redacção.  

A aula iniciou-se às dez horas e quarenta minutos através de uma actividade de  

motivação sobre a redacção,  tentando pesquisar acerca das memórias que cada um dos 

elementos do grupo tinha sobre a escrita. Depois de uma breve sistematização do que os 

alunos tinham dito, a professora introduziu o conteúdo da aula, questionando os alunos 

sobre se alguém se lembrava do que é que a professora lhes tinha solicitado como 

trabalho para casa. Os alunos responderam que sim: quais os passos que se devem 

seguir para redigir um texto. De seguida disse «muito bem sabem o porquê dessa 

recapitulação?» Houve várias respostas mais a que foi considerada melhor foi a 

seguinte: como já se fez a planificação para o final alternativo do conto agora vão ter 

que fazer a redacção. 

Os grupos começaram a redigir o texto, e foram chamando a professora à 

medida que iam surgindo dúvidas, para dar-lhes opiniões, sugestões de formulação ou 

propostas para a continuação do texto. Um dos grupos perguntou se deveriam constar 

no texto apenas os elementos apontados durante a planificação, justificando a questão 

pelo facto de ter surgido uma nova ideia no grupo. A professora disse que aquela era 

uma boa questão: não era somente o que constava do plano que deveria ser tido em 

conta ao longo do processo de escrita – que iam surgindo outros elementos como novas 

ideias, tomadas de decisões, correcções e reformulações, dúvidas entre outros aspectos e 

que a planificação era apenas um guia para a produção do texto. 

Ao redigir o texto os alunos levantaram várias dúvidas sobre a forma de 

iniciarem os textos, apesar da planificação feita, afirmando que terminar a história era 

uma tarefa difícil para eles. Mesmo assim conseguiram produzir um final alternativo 

para o  conto.  



 44 

Uma vez concluída a redacção os alunos devolveram os resultados à professora, 

para se seleccionar  a melhor história. 

 

Quarta experiência em laboratório – Day four – a correcção durante o processo 

 

No dia dezassete de Fevereiro de dois mil e nove a professora levou a que os 

alunos pusessem em prática um dos estágios da escrita – a correcção. A aula foi iniciada 

com uma pequena questão, em que a professora perguntou qual teria sido o grupo que 

teria produzido  a melhor história. Pela reacção da turma notou-se que todos os grupos 

acharam que tinham sido excelentes, por terem ficado todos em silêncio. 

A professora, para que todos os alunos participassem na correcção, não disse aos 

alunos qual tinha sido a melhor história e para isso utilizou a estratégia de dizer aos 

alunos que não verificara qual tinha sido a melhor história por não ter feito a correcção 

do texto de um dos grupos. A professora fez a cópia do melhor texto e entregou a todos 

os grupos três cópias de cada. Convidou o grupo fazer a leitura silenciosa, e depois três 

alunos fizeram a leitura em voz alta; finalmente procedeu-se às correcções e 

reformulações em interacção entre a professora e os alunos. 

Os alunos fizeram primeiro a correcção individual, depois em conjunto, 

oralmente, onde o porta-voz de cada grupo leu um parágrafo com a correcção feita, 

identificando os erros encontrados, as reformulações a fazer e se houvesse algum grupo 

que não concordasse lia o seu e a turma rectificaria, dando sugestões  sobre qual dos 

textos é que estaria mais próximo do texto original,  dizendo se estaria de acordo ou 

não.  À medida  que se foi fazendo a revisão oralmente, chegou-se a um consenso sobre  

cada parágrafo, sendo o mesmo reescrito. 

Logo após a revisão do texto a professora aproximou-se de cada grupo e 

colocou-lhes a seguinte questão: «o que pensam sobre o texto que construíram? Ficaram 

satisfeitos com o que escreveram?» Houve várias respostas, mas a maioria disse que 

gostava de escrever na sala de aula, por considerar a escrita uma prática importante, 

interessante e um momento propício para correcção dos seus erros, pelos colegas e pelos 

professores que foram circulando pela sala para os ajudar no momento da redacção do 

texto. Alguns dos alunos chegaram a afirmar que ainda não sabiam se queriam ser 

escritores no futuro ou não. Sendo assim terminou a nossa aula com os três estágios da 

escrita colocados prática. 
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Quinta experiência em laboratório – Day five – a conclusão sobre a escrita 

enquanto processo  

 

Depois de saudar a turma, a professora convidou os alunos para fazerem uma 

leitura expressiva de todos os contos a fim de que todos tivessem conhecimento sobre o 

final da história de todos os grupos e terem a certeza de qual teria sido a melhor história. 

Cada grupo leu a sua história com a revisão feita e a classificação do texto produzido foi 

feita mediante decisão dos grupos. À medida que se lia o final da história de cada grupo, 

a professora perguntava aos grupos qual era a classificação que davam ao grupo X. 

Apresentadas as classificações as mesmas eram registadas no quadro, à qual a  

professora acrescentava uma classificação. Houve três grupos com a mesma 

classificação (12,5 valores), dois com o mesmo resultado (12 valores) e a melhor 

história – a do grupo 3 –foi a do terceiro grupo com uma classificação diferente (14 

valores). A professora já tinha classificado a melhor história mas utilizou esta estratégia 

para desenvolver a capacidade avaliativa e reflexiva dos alunos.  

 

 

Abaixo se apresenta o final alternativo do conto “primo Bitú”:  

 

Depois da ida do Primo Bitú, ficamos todos um pouco tristes porque a nossa opinião 

em relação ao primo mudou bastante. Passado quatro dias o Primo Bitú já estava em nossa 
casa. Era uma alegria enorme. Fizemos um almoço especial para recebê-lo. Sentamos a mesa, 

todos ansiosos para que o primo nos contasse como foi a viagem. Depois do almoço o Primo 

Bitú nos chamou todos para irmos ver o que ele tinha trazido para nós. Ele deu a cada um de 

nós um presente. Adorei a boneca de trapo que ele me deu. Os meus irmãos receberam carros e 
motos.  

Á noite, o pai e a mãe foram deitar, e nós mais o Primo Bitú ficamos no quintal a 

contar histórias. Ele contou uma história tão longa que acabei adormecendo. Quando acordei 
de manhã não o encontrei na sala como é de costume fui logo para a cozinha perguntar por ele 

a minha mãe disse que foi cedo porque tinha de ir a festa de um vizinho seu. Naquele dia fiquei 

tão triste por não ter despedido dele, o meu pai aproximou-se de mim e disse, amanhã é 

aniversário dele que tal fazê-lo uma surpresa? Fiquei tão surpreso e disse, é verdade o que 
estás a falar pai? 

- Respondeu, a verdade é o que mais vos exijo, por isso, não faço o que não gosto que 

os outros me façam.  
Ao ouvir essa palavra, do meu pai senti uma alegria enorme. Naquela noite não 

consegui dormir de tanta vontade de ir para casa do primo, a primeira pessoa a levantar da 

cama naquele dia era eu. As oito horas da manhã já estávamos na casa do primo a dar-lhe 
parabéns, ficou tão emocionado que nos abraçou em silêncio durante cinco minutos. Ele 

morava sozinho numa casa enorme.  
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Ao anoitecer o meu pai regressou para o monte sossego e eu decidi ficar uns dias com o 

primo na cidade. 

Dias depois, primo passou a sentir mal em que eu tive que levá-lo ao médico, deram-lhe 
medicamento e conseguiu recuperar. De ida para a casa tivemos uma longa conversa em que 

acabei por incentivá-lo a largar a cidade e ir morar connosco no campo.  

Eu é que arrumei a bolsa dele, com as suas roupas, de resto todos ficaram na casa e 
bem guardada, de vez em quando o pai ia a cidade a fim de verificar como é que está a casa do 

Primo.  

Com a morada do Primo em nossa casa sentíamos felizes, porque nos contava histórias 

de longo tempo, aprendemos muito com ele, ele é homem de novidade e muito inteligente.  
Primo Bitú velhinho resolveu ajudar o pai trabalhar na horta. Pouco tempo depois ouvi 

o meu pai a gritar para ajudar porque o Primo tinha passado mal. Fui chamar o médico mas 

não era tempo. 
Senti uma alegria enorme ao ver o primo morto nas mãos do meu pai com a sua voz 

fraquinha dizendo que estava feliz em morrer ao lado dos seus familiares. 

 

Posto isso terminou a nossa aula com a conclusão dos três estágios da escrita 

colocados em prática. 
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7.3 Análise e tratamento de dados: progressos verificados e dificuldades 

diagnosticadas  

 

7.3.1 Progressos Verificados  

 

Foi referido, no ponto 6.1.1 da presente monografia, que concluído o esquema 

conceptual de apoio à leitura extensiva, professor e alunos estariam prontos para passar 

da fase Mãos na Obra para a fase Mãos à Obra. As cinco aulas onde se dinamizou o 

estaleiro de escrita representaram a fase da dinamização, na vertente do 

desenvolvimento da competência da expressão escrita, da produção (total) de texto 

(AMOR, 1993: 127): “com a expressão «escrita total» são designadas todas as práticas 

em que os alunos são solicitados a pensar – tanto quanto a escrever – a totalidade de um 

texto, a propósito de uma prática de escrita”.  É também integrada neste tipo de 

produção «total» de texto que surge o subtipo «escrita recreativa e extensiva», estando 

esta última “em geral, associada a momentos de criação e expressão pessoal e, portanto, 

à escrita «por prazer»”(AMOR, 1993: 127). 

Os quatro resultados obtidos foram satisfatórios na medida em que os alunos 

respeitaram a planificação feita previamente. Note-se que, na acepção de BARBEIRO 

(2007: 19) planificação significa: 

 

1. Activar conhecimentos sobre o tópico e sobre o género de texto, programar a forma 
como se vai realizar a tarefa, sobretudo se decorrer num período temporal longo, 

efectuar pesquisas e consultas, tomar notas para posterior utilização; seleccionar e 

organizar a informação, elaborar planos que projectem a organização do texto, ou 
de unidades como capítulos, secções, parágrafos ou grupos de frases.  

 

 

Para a planificação do texto a pesquisadora apresentou à turma duas estratégias:  

uma chuvas de ideias (brainstorming) sobre as expressões «Ano Novo» e «Mudança»; a 

estratégia seguinte foi a da construção de frases alusivas ao conto Primo Bitú. Os 

resultados obtidos foram os que constam do quadro I que se volta a citar:  
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Quadro I 

Ano novo: Mudança: 

- Novidade - Responsabilidade 

- Boas entradas - Crescimento 

- Visitas - Convivência 

- Amor - Paciência 

- Paz - Desejo 

- Alegria - Objectivo 

- Esperança -Destino 

- Presente -Curiosidade 

- Felicidade -Amizade 

 

Quanto às frases/expressões-chave que deveriam fazer parte do texto a produzir:  

 

- Os meninos cresceram 

- Com muito amor ao primo 

- Desejam ser felizes ao lado do primo 

- Ansiosos para ver o primo Bitú 

- Primo Bitú está mais velho, mostraram muita responsabilidade para com ele 

- Visitas semanalmente 

- O primo Bitú adoece 

- Os familiares tiveram que visitá-lo 

- Mora na casa dos familiares e é recebido em festa 

- Adoeceu de novo 

-Primo Bitú  morre ao lado dos familiares. 

 

A verdade é que um dos textos apresentou, como final alternativo, um momento 

em que o Primo Bitú adoeceu. Conforme o texto 1: “no dia dez de Março o primo 

adoeceu, tive que comunicar os meus pais para eles dar notícias”; o texto 2 apresentou, 

como final alternativo, o mesmo tema mas com mais ideias retiradas da planificação. As 

frases-chave “os meninos cresceram”, “com muito amor ao primo”, “os familiares 

tiveram que visitá-lo” e “o primo Bitú adoece” surgiram textualizadas da seguinte 

forma: “Primo Bitú após o nosso crescimento acabou por morar connosco porque 

estava muito velho”. Mais adiante: “Passamos a tratá-lo bem, é uma pessoa gintil, 
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amigo, que da gente vontade de conviver com ele. (...). O pai sem dar a resposta foi 

directamente para o hospital e eu segui tras dele. (...). Como ele morava sozinho decide 

ficar com ele duas semanas afim de lhe dar todo o carinho que merece (...). O texto 3, 

para o final alternativo, seguiu as opções “desejam ser felizes ao lado do primo”, 

“ansiosos para ver o primo Bitú”,  “com muito amor ao primo” e “primo Bitú  morre”. 

Textualizadas as ideias:  

 

Quando o primo Bitú foi-se sentimos muito triste, só após uma semana é que nos iremos 

ver Primo Bitu. Chegamos os quatro dias ele já estava em nossa casa era uma alegria e 
prazer enorme em receber ele. (...)O primo Bitú é uma pessoa muito amigo que viver 

sem ele é uma tristeza. Acabou por morrer de tanta velhice e que e que herdei a casa 

dele (...).  
 

 

  O texto 4, para o final alternativo, seguiu as opções “primo Bitú  morre ao lado 

dos familiares” e “Primo Bitú está mais velho”;  “fomos chamar o médico, mas não era 

tempo, pois ele morreu dizendo que estava feliz em morrer ao lado dos  seus familiares”.  

 

Como se pode ver no conjunto das quatro produções, as ideias levantadas 

durante a fase da planificação foram respeitadas ao longo dos textos, conferindo-lhes 

coerência a nível de ideias. Por outro lado, pode ver-se também que o conhecimento da 

narrativa, explorado previamente durante as aulas dedicadas à interpretação textual, 

desempenhou um papel decisivo na continuidade das ideias do texto original. Fica 

provado que:  

 
A preparação à distância deriva de marcas de leituras que se fizeram, directa 

ou indirectamente relacionados com o assunto a tratar; pensamentos que foram 

amadurecendo; recordações de uma narração oral ou de um espectáculo, 
observações, de um aspecto da natureza ou de uma situação social. E desde 

sempre o professor pode preparar os seus alunos orientando-os na actividade 

pessoal, nas reflexões, na recolha de informações e no registo de dados. Isto 

permitirá que as composições se relacionem com a experiência dos alunos e que 

haja já um domínio do vocabulário na área em causa (GOMES et allii, 1991: 

172).  
 

O quadro da chuva de ideias foi também fruto desta preparação à distância, uma 

vez que as palavras-chave, embora não tenham sido directamente citadas, terão 

influenciado parte das histórias, sobretudo no tocante às sensações positivas que a 

presença do Primo Bitú marca nas produções. No conjunto dos quatro textos produzidos 

encontram-se ideias ligadas às palavras “convivência”, “alegria”, felicidade, 

crescimento, curiosidade, amizade” (cf. Quadro I):  
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A preparação próxima é o momento antecedente da composição em que são 

ponderados todos os factores em função das quais vai ser organizado o texto. 
Esta preparação faz parte da preparação oral global que o professor dinamiza 

antes da composição e que tem em vista criar o alvoraço pelo que há dizer e 

juntar-lhe a preocupação de o fazer adequadamente de acordo com o contexto 

(GOMES et allii, 1991 :173).  
 

 

Quanto à redacção dos textos, foi interessante notar que os alunos respeitaram 

mais a organização das frases do que a chuvas de ideias visto que ao fazer a leitura dos 

finais dos seus contos encontra-se uma correspondência próxima relativamente às frases 

planificadas. Ao mesmo tempo, esta ocorrência indica que nem tudo o que se coloca na 

planificação tem de ser feito na redacção porque a planificação é apenas um guia de 

orientação e o próprio texto, no momento da redacção/textualização pode ser alvo de 

uma constante planificação, factor que os alunos apreenderam.  

Foi referido num dos pontos anteriores do presente trabalho que segundo 

BARBEIRO et al (2007: 21): “a componente da revisão processa-se através da leitura, 

avaliação e eventual correcção ou reformulação do que foi escrito. Esta componente 

pode actuar ao longo de todo o processo, por exemplo, em articulação com a 

textualização, o que não retira o lugar e o papel da revisão final”. Tal significa que a 

revisão poderá ocorrer em qualquer uma das fases da produção escrita enquanto 

processo – tal implica que o redactor, mesmo durante a fase da planificação, possa 

reformular aspectos que devam constar do texto a produzir. Pode alterá-los através da 

orientação, em contexto de sala de aula, por exemplo, dos colegas (se estiver a trabalhar 

em grupo) ou do professor. 

No caso dos quatro textos produzidos, durante a fase de redacção, notou-se que a 

adopção da perspectiva sócio-interaccionista de Vygotsky terá tido peso no trabalho de 

planificação, de alteração de aspectos e da redacção propriamente dita. Note-se que a 

turma foi dividida em seis grupos, o que permitiu uma maior facilidade na troca de 

ideias, na alteração de elementos a constar do texto final, sempre sob a supervisão do 

professor.  

Apesar dos momentos de planificação, os alunos tiveram dificuldade em redigir 

o texto, conforme os mesmos afirmaram no day four do estaleiro de escrita. Ao mesmo 

tempo, a impressão com que ficámos quando corrigimos os textos foi a de que os alunos 

se aperceberam de que escrever é um processo complexo e que o resultado foi 
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satisfatoriamente bom. A seguir transcrevem-se alguns excertos das partes inciais dos 

textos.  

 

 

Texto 1:  

O Primo Bitú ficou tão velhinho que nos e que ficamos a visitar o primo la na 

cidade em dois em dois meses.  

Primo morava numa casa muito grande com tudo enquanto. Os vizinhos deles 

são bastante divertido, passam a tarde toda a cantar dancar. 
Isso ocorre na casa do meu Primo Bitú.  

Todos os dias bem de manhazinha o primo levantava e ia andar na praia. No 

dia dez de Março o primo adoeceu, tive que comunicar os meus pais para lhes dar 
notícias.  

 

 
Texto 2  

 

Primo Bitú após o nosso crescimento acabou por morar connosco porque 

estava muito velho.  
Passamos a tratar-lo bem, é uma pessoa gintil, que da gente vontade de 

conviver com ele. De mês em mês ele ia para cidade para rectificar as coisas la na sua 

casa dele na cidade. Sempre vai ficar de um dia para o outro. Num desses dia foi e não 
voltou, nem sequer deu a novidade.  

 

Texto 3 
 

Quando o primo Bitú foi-se sentimos muito triste, só após uma semana é que 

nos iremos ver primo Bitu. 

Chegamos os quatro dias ele já estava em nossa casa era uma alegria e prazer 
enorme em receber ele.  

 

Texto 4 
 

Depois da ida do Primo Bitú ficamos todos um pouco triste porque a nossa 

opinião em relação ao Primo mudou. Passado 4 dias o Primo Bitú já estava em nossa 

casa. Era uma alegria e tanto.   
   

 

Os textos apresentam todos uma breve introdução, o que significa que os alunos 

compreenderam que um texto coerente apresenta uma introdução, um desenvolvimento 

e uma conclusão. Todos começam por contextualizar a acção, mantendo o Primo Bitú 

como a personagem principal, respeitando assim a estrutura narrativa do texto original. 

Note-se também que todos os textos apresentam uma ideia por parágrafo, o que 

significa que houve um bom ordenamento de ideias durante a fase da planificação.  

Outro aspecto positivo foi o do respeito pela sequência do texto original: quase 

todos os textos mantiveram a mesma estrutura, as mesmas personagens, alterando 
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apenas a situação final. Pode contrastar-se a parte final da narrativa Primo Bitú com as 

partes iniciais dos textos produzidos acima transcritas:  

 

O sol começava a descer para o Monte Cara quando o primo Bitú deixou o 

Mato Inglês em direcção à cidade depois de um lanchinho de chá de cidreira, 
batata assada, queijo e doce caseiro. Despediu-se com muitos abraços e vénias, 

a mão um pouco mais quente, o coração também  partiu, segurando a bengala, 

pela vereda que ligava a nossa casa à estrada. Ficámos no terreiro vendo a sua 
figura afastar-se, cada vez mais pequenina até desaparecer na curva da 

Montóna. Sentíamos uma pontinha de saudade. Felizmente só faltavam quatro 

dias para ele voltar.  

À noite, à volta da mesa, olhando a chama trémula do candeeiro a petróleo, o 
nosso silêncio era cheio de subentendidos e uma compreensão nascente das 

coisas da vida. Naquele dia cresceramos um pouco mais.  

 
   (Primo Bitú, pgs 11 e 12 in Selecta do 11º Ano de Escolaridade) 

 

 

Os textos mantiveram a personagem principal como o elemento central das 

produções, mantendo também as crianças como personagens e respeitando sobretudo a 

narração na primeira pessoa do singular, tal como no texto original. Quanto aos finais 

das produções, algumas terminaram bem, outras com a morte do Primo Bitú, tendo 

transformado uma narrativa aberta (no texto original), numa narrativa fechada. 

Contrastem-se os finais:  

 

Texto 1 

Após a sete do meu primo os meus familiares regressavam para o campo e eu 

fiquei na casa do primo para sempre. Arrumei uma namorada, moramos juntos tivemos 
dois rapazes, casamos e vivemos a nossa vida muito feliz.  

 

Texto 2 
 

Ele [o pai] fez-lhe remédio de terra, recuperou e viveu feliz para sempre ao 

lado dos familiares que o querem muito.  

 
Texto 3 

 

Acabou por morrer de tanta velhice e que e que herdei a casa dele, arrumei 
uma outra família e vevi na casa até hoje.  

  

Texto 4 

 
Quando acordei de manhã o primo Bitu já estava de pé a ajudar o pai a 

trabalhar na horta. Pouco tempo depois ouvi o meu pai a gritar para ajudar porque o 

primo Bitu tinha passado mal. Fomos chamar o médico, mas não era tempo, pois ele 
morreu dizendo que estava feliz em morrer ao lado dos seus familiares.  
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7.3.2 – Dificuldades diagnosticadas 

 

Como se pôde ver nos excertos transcritos, as maiores dificuldades residiram no 

respeito pelas regras ortográficas: a pontuação, a acentuação, troca de letras, repetição 

de ideias e selecção lexical. Vejam-se alguns exemplos no quadro abaixo, entre os quais 

se destacam indicadores como acentuação, morfo-sintaxe, ortografia e concordância:  

 

 

 

Quadro II 

Erros identificados Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

Acentuação *tao [tão] 

*nos [nós]  

*e [é] 

*recebe-lo [recebê-lo] 

*passamos  [passámos] 

*da [dá] 

*familia [família] 

*nos [nós]  

*esta [está]  

*Á [À] 

*recebe-lo 

[recebê-lo] 

*histórias 

[historias] 

 

Morfo-

sintaxe/Selecção de 
modo verbal 

*ós  [aos] 

*na casa [em casa] 
*dia seguinte [no dia 

seguinte]] 

*tratar-lo  [tratá-lo] 

*de mês em mês [de mês 
a mês] 

*segui trás [segui atrás ] 

*Quando foi-se 

[quando foi] 
*ouvir-lo [ouvi-lo] 

* nos conta-se 

[nos contasse] 
*foram deitar 

[foram deitar-se] 

Ortografia *rimedios [remédios] 

*dancar [dançar] 

*Anciosos [ansiosos] 

*gintil [gentil] 

*riuniu [reuniu] 

*inorme [enorme] 

*vevi [vivi] 

*Ancioso 

[ansioso] 

 

Concordância *são...divertido [divertidos]  

*eles dar [eles darem] 

*Num desses dia [num 

desses dias] 

*Ficámos tão espantado 

[ficámos tão espantados] 

*Familiares que o quero 

muito [querem] 

 *todos um pouco 

triste [tristes] 

*Passado 4 dias 

[passados 4 dias] 

 

 

Se por um lado se respeitaram as regras de coerência textual, apresentando uma 

introdução, um desenvolvimento e uma conclusão nos textos produzidos, por outro 

lado, o ruído no código linguístico provocou «distúrbios» nos resultados, embora fosse 

possível decifrar uma boa parte do conteúdo, isto é, da mensagem a transmitir. Note-se 

que BARBEIRO (2007: 20) afirmava que na: “formulação linguística a explicitação de 

conteúdo deverá ser feita em ligação à sua expressão, tal como figurará no texto”.  

 Este aspecto mostra que a fase de revisão deveria ter ocorrido com uma maior 

frequência, sobretudo nas regras ortográficas, o que denota que os alunos têm ainda 

muitas dificuldades no uso correcto da língua e na identificação do erro. Para 

BARBEIRO et al (2007: 21): “a componente da revisão processa-se através da leitura, 
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avaliação e eventual correcção ou reformulação do que foi escrito. Esta componente 

pode actuar ao longo de todo o processo, por exemplo, em articulação com a 

textualização, o que não retira o lugar e o papel da revisão final”.  

Notou-se também a repetição de ideias, a nível da produção textual, lacuna que 

poderá ter tendência a desaparecer se os professores insistirem, ao longo do ano lectivo, 

na produção escrita. No texto 2, por exemplo, repetiu-se a mesma ideia nos segundo e 

penúltimo parágrafos, respectivamente: “que dá gente vontade de conviver com ele”; 

“que dá gente vontade de se viver com ele”. Apesar de se diagnosticar esta dificuldade 

no texto 2, no conjunto dos quatro textos, três produções não apresentaram uma 

repetição de ideias, o que mais uma vez denota a importância da planificação e da 

revisão no acto da redacção de um texto.  

 

7.3.2.1 – O feedback colectivo 

 

No tocante à forma como a correcção – o chamado feedback aos alunos – 

decorreu, pode dizer-se que se adoptou a perspectiva sócio-construtivista de Vygotsky, 

referida e desenvolvida no enquadramento teórico do presente trabalho. No ponto 6.1 do 

enquadramento foi referido que a zona de desenvolvimento proximal do conhecimento e 

da capacitação do indivíduo dá-se em contexto de interacção. Tal significa que num 

contexto de ensino-aprendizagem de uma língua, quanto maior for o nível de interacção 

professor/aluno e aluno/aluno, mais se estimula a competência comunicativa e a 

construção de conhecimento que se adquire a partir das actividades desenvolvidas em 

torno das quatro competências essenciais da língua. 

Na experiência levada a cabo solicitou-se aos alunos, no momento da correcção 

colectiva, que se pronunciassem sobre o trabalho dos colegas. Previamente a 

investigadora seleccionou dois critérios de correcção da produção escrita dos alunos: a 

coerência relativamente às ideias do texto original – Primo Bitú – e, sobretudo, a 

correcção linguística. Este foi um momento de pré-correcção dos trabalhos antes de os 

mesmos serem apresentados à turma para interacção conjunta.  

Cientes de que os alunos necessitam de rever conhecimentos sobre as regras de 

funcionamento da língua decidiu-se, na quarta aula, socializar os resultados obtidos a 

partir da selecção de um dos textos produzidos (texto 4). Sem que os alunos soubessem 

quem tinham sido os autores daquele texto, a investigadora solicitou que fosse feita uma 

correcção colectiva, permitindo que os alunos trocassem informações entre si, e acima 
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de tudo, que reescrevessem o texto com as suas correcções. Os alunos identificaram 

algumas falhas (não todas) e, para averiguar o grau de conhecimento das estruturas da 

língua dos alunos, optou-se por manter apenas as correcções dos alunos. Volta-se a citar 

o resultado:  

 

Texto 4 

Depois da ida do Primo Bitú, ficamos [1] todos um pouco tristes porque a nossa 
opinião em relação ao primo mudou [2] bastante. Passado [3] quatro dias o Primo Bitú já 

estava em nossa casa. Era uma alegria enorme. Fizemos um almoço especial para recebê-lo. 

Sentamos [4] a mesa, todos ansiosos para que o primo nos contasse como foi [5] a viagem. 
Depois do almoço o Primo Bitú nos chamou [6] todos para irmos ver o que ele tinha trazido 

para nós [7]. Ele deu a cada um de nós um presente [8]. Adorei a boneca de trapo que ele me 

deu. Os meus irmãos receberam carros e motos.  

Á [9] noite, o pai e a mãe foram deitar [10], e nós mais [11] o Primo Bitú ficamos no 
quintal a contar histórias. Ele contou uma história tão longa que acabei adormecendo. Quando 

acordei de manhã não o encontrei na sala como é de [12]  costume fui logo para a cozinha 

perguntar por ele a minha mãe disse que foi cedo porque tinha de ir a [13] festa de um vizinho 
seu. Naquele dia fiquei tão [14]  triste por não [15] ter despedido dele, o meu pai aproximou-se 

de mim e disse, amanhã [16] é aniversário dele que tal fazê-lo [17] uma surpresa? Fiquei tão 

[18] surpreso e disse, é verdade o que estás a falar pai? 

- Respondeu, a verdade é o que mais vos exijo, por isso, não faço o que não gosto que 
os outros me façam.  

Ao ouvir essa palavra [19] , do meu pai senti uma alegria enorme. Naquela noite não 

consegui dormir de tanta vontade de ir para casa do primo, a primeira pessoa a levantar [20] 
da cama naquele dia era [21] eu.  As [22] oito horas da manhã já estávamos na casa do primo 

a dar-lhe [23] parabéns, ficou tão emocionado que nos abraçou em silêncio durante cinco 

minutos. Ele morava sozinho numa casa enorme.  
Ao anoitecer o meu pai regressou para o monte sossego [24] e eu decidi ficar uns dias 

com o primo na cidade. 

Dias depois, primo passou a sentir mal [25] em que eu tive que levá-lo ao médico, 

deram-lhe medicamento [26]  e conseguiu recuperar. De ida [27] para a casa tivemos uma 
longa conversa em que acabei por incentivá-lo a largar [28]  a cidade e ir morar connosco no 

campo.  

Eu é que arrumei a bolsa dele, com as suas roupas, de resto todos ficaram na casa e 
bem guardada, de vez em quando o pai ia a cidade a fim de verificar como é que está [29]a 

casa do Primo.  

Com a morada [30] do Primo em nossa casa sentíamos [31] felizes, porque nos contava 
histórias de longo tempo [32] , aprendemos muito com ele, ele é homem de novidade e muito 

inteligente.  

Primo Bitú velhinho resolveu ajudar o pai trabalhar na horta. Pouco tempo depois ouvi 

o meu pai a gritar para ajudar [33] porque o Primo tinha passado mal. Fui chamar o médico 
mas não era [34] tempo. 

Senti uma alegria enorme ao ver o primo morto nas mãos do meu pai com a sua voz 

fraquinha dizendo que estava feliz em morrer ao lado dos seus familiares. 
 

 

 

Como nem todas as falhas ocorridas foram identificadas nessa aula, propõe-se 

uma correcção, em anexo, dos erros de natureza lexical, morfo-sintáctica e de 

acentuação. As  falhas não identificadas pelos alunos estão assinaladas, no texto acima,  
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por números. Através de um total de trinta e quatro falhas não identificadas no momento 

da socialização do texto, notou-se que os alunos precisariam de mais tempo para rever 

os seus textos e de um maior acompanhamento, ao longo do ano lectivo, dos 

professores, uma vez que alguns erros parecem estar já cristalizados
10

. Ao mesmo 

tempo, privilegiou-se a introdução de novas frases que conferissem ao texto maior 

coerência, para que os alunos apreendessem a ideia de que um texto é um processo em 

permanente revisão e construção.   

Cientes de que nem todas as falhas foram identificadas crê-se, no entanto, que o 

resultado, ainda longe do satisfatório em termos de correcção linguística, permitiu criar 

nos alunos hábitos de socialização de trabalhos e de correcção do erro, numa 

perspectiva sócio-construtivista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 A colocação  incorrecta ou a ausência dos pronomes-complemento no núcleo do sintagma verbal.  
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VIII. Considerações finais e sugestões 

 

Ao longo do presente trabalho, foi-se constatando que o ensino da escrita, no 

terceiro ciclo do ensino secundário em Cabo Verde, ainda não é encarada, no processo 

de ensino-aprendizagem, como um processo, mas antes um produto final a ser corrigido. 

A prova disso é a de que os alunos não estão, de um modo geral, habituados a 

planificar, rever e corrigir interactivamente os seus textos.  

Para poder realizar a experiência de ensino faseado da escrita foi necessário 

rever conceptualmente a noção de escrita e as respectivas abordagens de ensino, ao 

longo do tempo, para se chegar a compreender porque é que a escrita deve ser encarada 

como um processo complexo e gradual.  

Começou-se por explicitar noções mais gerais no âmbito do ensino-

aprendizagem da Língua: a abordagem por competências, para nesta enquadrar duas das 

competências essenciais em Língua Portuguesa, em destaque ao longo do trabalho: a 

leitura e a escrita. Como se privilegiou a abordagem comunicacional do ensino da 

língua, partiu-se do pressuposto de um ensino orientado para a comunicação e para a 

interacção. Daí que se tenham incluído no trabalho referências à perspectiva sócio-

construtivista de Vygotsky, aliando-as às noções de leitura e de escrita como práticas 

interactivas, tal como enunciadas por Kleiman (1999) no tocante ao desenvolvimento da 

compreensão leitora e como descritas por Amor (1993) no tocante à compreensão 

leitora e produção escrita.  

Optou-se por destacar as competências da leitura e da escrita por estarem ambas 

associadas – bons leitores serão potenciais bons escritores. Ao mesmo tempo, se a 

dinamização da leitura, em contexto de sala de aula, permite que se concebam 

estratégias de aprendizagem/triagem de modelos de escrita, então justifica-se que se 

promova, na escola, a prática da leitura extensiva que, por sua vez, se pode associar à 

prática da escrita recriativa.   

 

Considera-se que a escrita é uma actividade de carácter processual e que, 

portanto, prevê, no seu ensino estratégias de intervenção da parte dos professores e dos 

alunos, estratégias essas que deverão ser dinamizadas interactivamente. Na década de 

setenta, assistiu-se a um momento de transição que, gradualmente, se começou a 

aproximar da ideia da escrita como uma actividade processual – foi o momento em que 
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se desfez a associação imediata e exclusiva da escrita às regras gramaticais: separaram-

se as regras gramaticais dos processos que integram a compreensão e a produção. Foi 

nesta base teórica que o presente trabalho assentou, relativamente à concepção da 

escrita enquanto processo: “levar o aprendente a apropriar-se dos mecanismos básicos 

que a sustentam, a utilizá-la de modo intencional e pessoal, em situações diversificadas 

e a auto-regular esse uso” (AMOR, 1993: 114). No fundo, orientar os alunos no 

sentido de que para aprender a escrever é preciso escrever e reflectir sobre o quê, o 

como e porquê da escrita. Segundo MARTINS et al (1998:160):   

Hoje, considera-se que aprendizagem da escrita não se pode confundir com o 

domínio de um conjunto de habilidades motoras ou de outros pré-requisitos que 

se treinam antes de se começar a escrever, mas pela prática efectiva da escrita. 
Aprende-se a escrever escrevendo. A escrita não tem que ser entendida, 

exclusivamente, como um produto acabado, produto esse a ser avaliado em 

função de normas previamente ensinadas, mas fundamentalmente como um 
processo em que se tem que resolver múltiplos problemas que vão desde o 

encontrar o que se quer dizer, à forma como se vai escrever.  

 

  

A partir da realização da vertente prática da presente monografia concluiu-se que 

se inicialmente a escrita era entendida pelos alunos como “produto acabado, produto 

esse a ser avaliado em função de normas previamente ensinadas” MARTINS et al 

(1998:160), depois de sete aulas consecutivas levou-se os alunos a produzirem textos, 

em interacção com os colegas, de forma processual. Foi assim que os alunos 

experimentaram escrever, planificando, redigindo, revendo e ainda corrigindo 

colectivamente algumas das falhas encontradas.  

O resultado da experiência foi positivo, na medida em que ao avaliar 

gradualmente o grau de aprendizagem dos alunos, verificou-se que os alunos ganharam 

gosto pela escrita. Não obstante a competência linguística a melhorar, os alunos 

apreenderam técnicas de produção escrita – habituaram-se a rascunhar os seus trabalhos 

(planificando-os), a alterar planos iniciais, a introduzir novas ideias nos seus textos, 

tudo com base numa preparação prévia: a da apreensão de um modelo de escrita. Neste 

contexto, o tipo de texto escolhido foi o conto literário – narrativa breve – texto a ser 

continuado a partir da proposta de uma actividade de escrita total extensiva e recriativa: 

“com a expressão «escrita total» são designadas todas as práticas em que os alunos são 

solicitados a pensar – tanto quanto a escrever – a totalidade de um texto, a propósito de 
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uma prática de escrita” estando esta última “em geral, associada a momentos de criação 

e expressão pessoal e, portanto, à escrita «por prazer» ”(AMOR, 1993: 127).  

Um professor que coloca em prática esta estratégia torna-se criativo e faz com 

que os alunos tomem decisões, aposta na sua capacidade individual ao realizar as 

actividades propostas, visto que os alunos irão descobrir por si só, contando com a 

orientação daquele, a estrutura de base de um texto, seja na fase de descodificação de 

um enunciado escrito, seja na fase de construção escrita do enunciado.  

 

Sugestões: 

  Este trabalho revelou-se de interesse relevante, porque tive a oportunidade de 

avaliar as dificuldades de escrita que os alunos manifestam ao produzir um texto. 

 Todavia, quando o professor utiliza as primeiras estratégias, deverá estar 

consciente de que as primeiras experiências podem ser frustrantes, sobretudo, porque os 

alunos ainda não estão preparados para se assumirem certos hábitos de escrita, porque 

actividades deste género, requer o desenvolvimento de espírito crítico, o gosto pelo 

saber, a criatividade e a motivação para tal. 

 Assim cabe ao professor a responsabilidade de desenvolver um conjunto de 

actividades, com vista a aproveitar os conhecimentos prévios dos alunos para uma 

melhor produção do texto e, principalmente, dotá-los de competências que lhes 

permitam adquirir, activar e desenvolver os conhecimentos prévios.  

 Acho que as actividades que estimulam a criatividade, a imaginação a livre 

exposição das ideias conquistam resultados significativos em relação à escrita. Por isso 

o professor tem que ter a habilidade de fazer o trabalho docente um acto criativo que 

demanda tomar decisões potencializar os recursos disponíveis e sobretudo apostar na 

capacidade individual dos alunos ao realizar as actividades propostas. 

Estas actividades ajudam os alunos a produzir um texto narrativo neste caso o 

conto, tendo em conta um texto como processo e não um texto como produto visto que 

os alunos irão descobrir por si só contando com a orientação do professor a estrutura do 

texto. 

São inúmeras as oportunidades para, por meio da escrita explicar, persuadir, dar 

a conhecer opiniões, expressar sentimentos e emoções, relatar eventos, reais ou 

imaginados. 
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Se o professor seguir estas actividades conseguirá resolver os problemas dos 

alunos relativamente à escrita e incutir neles o gosto e amor a leitura como a escrita 

visto que estas duas competências estão interligadas.  

Sendo assim o professor sai a ganhar sente-se satisfeito os alunos saem a ganhar 

e também a sociedade.  
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