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Escrita



Evolução de concepções

1. Até à década de 70, considerava-se a

escrita como uma competência estilístico-

-literária que assegurava a qualidade dos textos
escritos.

2. Ao longo da tradição escolar, supunha-se que
os alunos escreviam por intuição ou dom ou
por uma espécie de transferência automática
da leitura e do estudo formal da gramática.
(GIP Escrita, 2010, p. 5)



A iniciação à redacção de textos consistiu, para muitos, na

leitura seguida de tarefas de cópia e de ditado (como

actividades que garantiriam a aprendizagem da ortografia da

língua) e na construção de frases, a partir de exercícios

propostos pelos manuais, os quais consolidariam a

aprendizagem da estrutura frásica.

Escrever consistia, nesta perspectiva, em produzir um

conjunto de frases simples, ortograficamente correctas. Por

composição, os alunos teriam de encontrar os conectores e

outros factores de coesão, como a pontuação,

pretensamente adequados à estruturação do texto.



Perspectivas pedagógicas da escrita

• As perspectivas pedagógicas decorrentes do construtivismo e
das aprendizagens sociais vieram apontar para progressos ou
para alterações nos processos de ensino e da aprendizagem.

• Sabe-se hoje que, para comunicar por escrito, cada criança tem
de aprender a transformar o seu discurso interior, nomeando
as formas de contextualização daquilo que quer comunicar,
uma vez que esses referenciais não existem na linguagem
interior, devido à sua natureza predicativa (Niza, 2005).

• E essa aprendizagem é muito longa e complexa. (GIP da Escrita,
p. 5)



Propostas do NPP

• Os professores são desafiados a ultrapassar as concepções e
recomendações do ensino da língua escrita incluídas nos
Programas anteriores à década de noventa do século XX.

• Preconizava-se, até aí, a leitura e transmissão de regras de
escrita segundo exemplos de bons autores, a prática de
exercícios de aplicação, o reconhecimento de aspectos
parcelares da morfologia e da sintaxe, a identificação de figuras
de retórica, a verificação e avaliação de todos estes aspectos
nos textos escritos pelos alunos.



Na tarefa de correcção, os docentes reproduzem, frequentemente, os

seguintes comportamentos:

• redigem, em cima ou ao lado da forma incorrecta (ortograficamente,

morfologicamente, sintacticamente), a forma correcta;

• suprimem repetições (riscando a escrita do aluno);

• acrescentam letras, palavras, expressões (nos interstícios das palavras

já escritas);

• substituem letras, palavras, expressões do aluno, pela escrita de outras

(sem que o seu sentido, intencionalidade, adequação, sejam clarificados

com o autor-aluno);

• atribuem menções qualitativas a que, muitas vezes, acrescentam

recados-opiniões.



Concepções actuais da escrita

Às perspectivas atomizadas, mecanicistas e 

descontextualizadas, opõem-se, hoje, as concepções da 

escrita como:

actividade cognitiva;

apropriação continuada de uma forma particular da 

linguagem e do seu uso;

processo comunicativo;

- actividade contextualizada e intencional. (Frederiksen & 

Dominic, 1981).



Dimensão cognitiva da actividade de escrever: produção monológica

. O entendimento da escrita como processo cognitivo pressupõe a

consideração de aspectos do trabalho implicado na operação de escrever

como o processamento da informação, o construtivismo e a

resolução de problemas.

. No processamento, o trabalho incide em operações como a procura de

informações na memória, a produção de ideias, a construção de

esquemas, a redacção, a revisão.

. O carácter construtivo do trabalho de escrever advém da constatação

de que o que se escreve é uma elaboração do conhecimento que o

indivíduo possui: conceitos, regras linguísticas, esquemas, estruturas

narrativas.

. Para alcançar uma finalidade comunicativa, quem escreve tem de

construir um plano, escolher e fazer funcionar, por escrito, inúmeras

estratégias, isto é, experimentar a complexidade, resolver problemas.



Dimensão cognitiva e social da actividade de

escrever: produção de tipos de texto por negociação

dialógica

Torna-se cada vez mais óbvio que a escrita, como

processo e como produto, é co-construída pelos

participantes, numa variedade de contextos

socioculturais.

É através dos seus padrões de organização lexical e

gramatical que os textos escritos reflectem e activam

cada um destes contextos interrelacionados.



Contextos promotores do desenvolvimento e da

aprendizagem da linguagem escrita: produção

contextualizada e significativa

• O aluno aprende a escrever escrevendo.

• O método básico de instrução deve consistir em guiar-se o

processo de composição e dialogar-se acerca do trabalho

dos alunos.

• Estes devem ser desafiados a comentar, com os

companheiros, o que escrevem, para além de receberem a

atenção individualizada, frequente e rápida do professor.

• Ler o que os colegas escreveram, explicar as impressões

pessoais causadas por esses textos e ouvir as opiniões dos

outros sobre os seus próprios textos são actividades

importantes da aula de escrita.



• Os livros de texto e outros recursos institucionais deverão

ter uma função secundária;

• A avaliação do progresso dos alunos na escrita, deve

começar com o próprio trabalho dos alunos (textos escritos,

esboços, processo de escrita adoptado, etc.);

• A capacidade de escrita não se pode avaliar

adequadamente apenas com testes de resposta única ou

com outros procedimentos formais (…);

• Os alunos devem ser motivados para desenvolverem a

capacidade crítica de autoavaliação do seu trabalho, de

modo a que possam converter-se em redactores eficientes e

autónomos fora das paredes da escola.



Cabe ao professor:

- flexibilizar o cenário pedagógico criando, progressivamente, um

ambiente em que os alunos e ele próprio trabalhem na escrita e

aprendam a escrever;

− estabelecer uma relação cada vez mais aberta e funcional com as

bibliotecas, os centros de recursos, o teatro, o cinema;

− utilizar tudo o que a sociedade letrada nos faculta – textos de imprensa,

textos publicitários, textos literários, textos de outros alunos, de outras

escolas;

− criar rituais comunicativos que passem pela mobilização de narrativas,

de poesia;

− promover os contactos com autores reconhecidos;

− ajudando na preparação de debates, painéis, mesas redondas;

− desencadear a produção de pequenos espectáculos, exposições.



Actividades focadas no GIP – Escrita

ESCREVER PARA CONTAR/NARRAR GIP, p. 82

ESCREVER PARA EXPOR INFORMAÇÃO, p. 97

ESCREVER PARA DAR OPINIÕES, p. 115



Sequência Didáctica



Sequência didáctica:

Um conjunto de actividades de ensino e de aprendizagem
organizadas a partir da situação actual/pré-requisitos
(conhecimentos prévios de tipo declarativo e
procedimental).
As actividades de ensino são planeadas por etapas para
promover experiências de aprendizagem passíveis de
desenvolver as competências.
A avaliação é monitorizada através dos descritores que
explicitam o desempenho dos alunos nas suas experiências
de aprendizagem.

Nota:
Avaliação processual – sistematização por etapas
Avaliação sumativa – sistematização por sequência



Competências de processo: foco e associadas

Competência foco:

A competência que se pretende desenvolver de forma 

privilegiada numa determinada sequência.

É seleccionada em função dos resultados esperados que 

pretendem alcançar numa determinada competência.



Competências associadas:

São as competências que auxiliam, de forma articulada, o
desenvolvimento da competência foco. São alvo de ensino
explícito e intencional e definidas de acordo com os
descritores de desempenho que se pretendem trabalhar.

Nota: No desenvolvimento da competência estão subjacentes 
outras competências a mobilizar que correspondem aos 
conhecimentos pressupostos.



Etapa:

A etapa pode ser entendida como uma actividade
ou um conjunto de actividades em que se
desenvolve trabalho explícito sobre um ou mais
descritores de desempenho de uma competência
ou competências.

A etapa funciona como uma plataforma
consolidada de conhecimentos de tipo declarativo
e procedimental que favorecem as aprendizagens
que se querem promover nas etapas seguintes.



Conhecimentos prévios pressupostos:

“O factor mais importante que influencia a 
aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; 
identifique-o e ensine em conformidade” 
(Ausubel)

Conhecimentos (declarativos e/ou 
procedimentais) e representações considerados 
fundamentais para a realização de determinada 
actividade.



Experiência de aprendizagem:

Actividade ou conjunto de actividades realizadas
pelos alunos com recurso a material
potencialmente significativo e motivador, capazes
de favorecer uma aprendizagem significativa. Na
aprendizagem significativa a informação nova
relaciona-se sempre com um aspecto relevante da
estrutura de conhecimento do aluno.



Cada aprendizagem adquire sentido se 
se integrar nos esquemas mentais já 

existentes (pré-requisitos)

A aprendizagem formal não é 
espontânea: requer ensino explícito, 

sistematizado e continuado 
(harmonização das actividades de 

ensino com as experiências de 
aprendizagem)

Aprender significa dominar níveis 
crescentes de complexidade.

A concretização destes princípios 
depende da concepção adequada das 

actividades de ensino e da sua 
condução. 

Aprendizagens significativas



Sequência didáctica

-Promove um desenvolvimento integrado de diferentes competências.

-Privilegia, ao mesmo tempo, um trabalho estruturado e estruturante no âmbito
de cada uma das competências específicas.

-Supõe a criação de contextos significativos para desencadear e regular as
aprendizagens.

-Permite a realização de uma avaliação centrada nos desempenhos dos alunos
(processual/formativa e sumativa).

-Implica a mobilização de recursos diversificados.

- Tem em conta circuitos pedagógicos de divulgação e consequente valorização
dos produtos realizados pelos alunos.


